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 نهای ویلیام رومی و به روش آنتروپی شانوتحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم بر اساس مقوله
 

  2وحید امانی، 8رضا نوری

 22/2/11پذیرش:                                                 1/8/11دریافت: 

 چکیده

یفی باشد. نوع پژوهش توصهای ویلیام رومی میهدف پژهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم براساس مقوله

است  8911کارگیری روش آنتروپی شانون است. جامعه آماری پژوهش، کتاب شیمی پایه دهم چاپ و از نوع تحلیل محتوا با به

صلصفحه به طور  92که در مجموع  صادفی از ف ست. در این پژوهش ت شده ا سؤاالت انتخاب  صویرها و  ها برای تحلیل متن، ت

شانون ابتدا فراوانی مقوله های فعال، غیرفعال و خنثی بر اساس الگوی ویلیام رومی محاسبه شده و سپس براساس روش آنتروپی 

ضریب اهمیت مقولهداده شده و در ادامه باراطالعاتی و  شد. نتایج بدستها ها بهنجار  سبه  شان میمحا  دهد که در تحلیلآمده ن

( را دارد. در 070/0ترین ضتتتریب اهمیت  ی خنثی کم( و مقوله822/0ی غیرفعال بیشتتتترین ضتتتریب اهمیت  متن کتاب مقوله

عال دو درصد ر فی غیطورتقریب درصد ضریب اهمیت یکسانی داشته و فقط مقولههای غیرفعال و فعال بهتحلیل تصویرها مقوله

( بیشتتتر از 210/0ی فعال  ی فعال بود. در تحلیل ستتؤاالت بر خالف تصتتویرها و متن کتاب ضتتریب اهمیت مقولهبیشتتتر از مقوله

شده و متن 220/0ی غیرفعال  مقوله سؤاالت رعایت ن صویرها و  شان داد که در تهیه محتوا تعادل بین متن، ت ( بود و این تحلیل ن

 کتاب غیرفعال است.

 .تحلیل محتوا، آنتروپی شانون، ویلیام رومی، شیمی دهمکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

تواند باعث پیشتترفت انستتان چه از لحان معنوی و چه از لحان جستتمی شتتود و تمام نیازهای فردی، آموزش و پرورش می

دف ها را از هتواند آنپرورش میوی آموزشوسیلهاجتماعی و اقتصادی انسان را برآورده سازد. نادیده گرفتن امور آموزشی به

ضی از پرورش از تمام جنبهوخود در مدارس دور کند. اگر اداره آموزش صیتی و تربیتی کودکان غفلت کند و تنها بع شخ های 

به هادی نمیجن هد بود و چنین ن با ذکاوت و ها را در نظر بگیرد، این مرکز آموزشتتتی محدود خوا ند مردان  یت توا دارای ظرف

(. در طی دو دهه گذشته آموزش مورد توجه چشمگیری از طرف ذینفعان 2089، 8ای پرورش دهد  صفائی و کرمعلیانگسترده

های ای برای تأثیر قابل توجه در موفقیت یک ملت بدستتتت آورده استتتت و تالشپرورش و ستتتیاستتتت به عنوان زمینهوآموزش

سیاری برای بهبود تدریس و یادگیری ب (. تغییرات اخیر در امر 8211، ص.  2،2080های نوین انجام شده است  کاهوچیه روشب

شان داده وآموزش ست که اهداف برنامهپرورش در دنیا ن سی معلمان باید بر روی ایجاد چالشا شتر در نیازهای ریزی در های بی

ند های اجرایی دستتت یابهای الزم در کارکردواناییتر و مؤثرتر به تها بتوانند ستتری آموزان متمرکز باشتتد تا آنرشتتدی دانش

توان به برنامه درسی اشاره کرد. امروزه در اغلب ترین اجزای تشکیل دهنده نظام آموزشی می(. از مهم2007، 9 ملترز و کریشنان

ست و معلم و دانشنظام صلی تعلیم و تربیت ا سیله ا سی و شی، کتاب در یری به یادگ-اددهیهای یآموزان در فعالیتهای آموز

دد گرهای آموزشتی آنان براستاس آن ستازماندهی میآموزان و تجربههای معلم، دانشکتاب درستی تکیه دارند و عمده فعالیت

کنند، لذا ای هستتتند که همه روزه معلمان و شتتاگردان از آن استتتفاده میهای درستتی، رستتانهکتاب (.8919 بهروز و همکاران، 

چنین توضتتتیحات های درستتتی هم(. کتاب8917کند  نوریان، تمام برنامه درستتتی، معلم بر آن تأکید می گاهی اوقات به عنوان

شود ارائه می های (.  در تمام مقاط  تحصیلی کتاب2007، 2دهد  چیپتا و فیلمنمفصلی درباره موضوعاتی که باید آموزش داده 

ست شیمی، زی شامل چهار بخش  سی علوم که  سی، در ستفاده قرار میفیزیک و شنا ست اغلب مورد ا سی ا شنا رند که گیزمین 

و  9های درستتتی از این نظر یک ابزار اصتتتلی در آموزش استتتت  استتتالو آموزان آن را یاد بگیرند. کتابرود دانشانتظار می

شیمی و هم(. کتاب2080همکاران،  سی  سی باید به علم جالب، مرتبط و قابل فهم چنین کلیه کتابهای در ک کنند کمهای در

 (. 8111، 1آموزان به راحتی آن را یاد بگیرند  بوکات و کولتا دانش

تحلیل »استتت: محتوا را چنین بیان کرده های مختلفی بیان شتتده استتت. یکی از نویستتندگان تحلیلمحتوا تعریفبرای تحلیل

گاهی از میزان تأثیرگذاری آن در دار برای توصتتتیف رستتتانه آموزشتتتی، آهای کمی و کیفی، عینی و نظاممحتوا کاربرد روش

(. با تحلیل 8911 نوریان، « های اجتماعی استیادگیری، تأثیرات آشکار و پنهان در فرآگیران و شناخت واقعیت-فرآیند یاددهی

شکارتر میمحتوای کتاب ضعف محتوا آ سی، نقاط قوت و  سازمانهای در ستاندارد و  ضرورت ایجاد یک برنامه ا یافته، شود و 

ش ساس میبی سترده شود. به همین دلیل اهمیت کتابتر اح ست، بلکه کاربرد گ شی مطرح نی سی تنها از جنبه ابزار آموز های در

توانند مانند ابزاری اولیه برای دهند و میها و افکار گوناگونی قرار میآموزان را در معرض عقاید، ایدهها در مدارس، دانشآن

 (.8919مل کنند  نوریان،ها و رفتارها عدهی به نگرششکل
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گزافی و همکارانش در تحلیل محتوای کتب درستتی علوم ابتدایی تا پایه چهارم براستتاس نشتتانگرهای در پژوهشتتی، کرمی

ها و فواید هزینه» 89آمریکا با استفاده از روش آنتروپی شانون به این نتیجه رسیدند که نشانگر  2018سواد زیست محیطی پروژه 

 092/0با درجه اهمیت « شناسایی مناب  طبیعی اساسی برای حفظ حیات انسان» 29و نشانگر« سانی با محیط زیستتعامل جوام  ان

تمایز بین نیازهای اساسی » 22چنین نشانگرهای های علوم ابتدایی ایران بوده و همترین نشانگرهای زیست محیطی در کتابمهم

سته سانو خوا شانگر « های ان شمردن گی» 27و ن با درجه اهمیت « هاهای مورد عالقه و دلیل اهمیت آناهان، حیوانات و مکانبر 

 (.8912باشند  کرمی گزافی و همکاران، های علوم ابتدایی ایران میترین نشانگرهای زیست محیطی در کتابکم اهمیت 00/0

های س مؤلفهپایه سوم ابتدایی براسا «بخوانیم و بنویسیم»های در پژوهشی دیگر بهروز و همکارانش به تحلیل محتوای کتاب

کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون پرداختند که در این تحقیق به این نتایج رسیدند که ضریب اهمیت مؤلفه حافظه فعال 

 (.  8919( بوده است  بهروز و همکاران، 999/0( و بازداری پاسخ  999/0(، مدیریت زمان  999/0 

های هوش هایهای درستتی فارستتی دوره ابتدایی براستتاس مؤلفهمکارانش به تحلیل محتوای کتابدر تحقیقی، ستتلطانی و ه

فارستتی  های درستتیچندگانه به روش آنتروپی شتتانون پرداختند که در این پژوهش به این نتایج رستتیدند که در محتوای کتاب

منطقی،  -های ریاضتتتی( در رتبه اول، هوش889/0کالمی و طبیعت گرایانه با ضتتتریب اهمیت  -های زبانیدوره ابتدایی هوش

( در رتبه دوم و هوش 888/0بدنی، درون فردی، میان فردی و هستتتی گرایانه با ضتتریب اهمیت   -فضتتایی، جنبشتتی -تصتتویری

 (. 8917اند  سلطانی و همکاران، ( در رتبه سوم قرار گرفته809/0موسیقیایی با ضریب اهمیت  

های های دوره اول ابتدایی براستتاس مفروضتتههای پایهر در رابطه با تحلیل محتوای کتابیار و زوادر پژوهشتتی که صتتاحب

های آموزش نظام آموزش ستتالمت براستتاس مدل آنتروپی شتتانون انجام دادند، نشتتان دادند که میزان توجه به هر یک از مؤلفه

له سالمت روان، سالمت جسم، تغذیه، پیشگیری ها از جمهای درسی به برخی از مؤلفهسالمت متفاوت است و در محتوای کتاب

شده است؛ در حالی که آموزش سالمت مهم "تر و یا اصالاز رفتارهای پرخطر و سالمت محیط زیست کم مل ترین عاتوجهی ن

 (.8917یار و زوار، پیشرفت و ضامن بقای جامعه است  صاحب

ساس میزدر تحقیقی روی کتاب سوم ابتدایی برا سی پایه  شترین میزان فان توجه به مؤلفههای در سالمت، بی راوانی های نظام 

 18ترین میزان فراوانی مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی با فراوانی بوده و کم 8099های سالمت متعلق به کتاب ریاضی با مؤلفه

شد. همفراوانی می شترین توجه از بین تمام مؤلفهچنین در کتاببا سوم ابتدایی بی سالمت مربوطهای پایه  به مؤلفه  های آموزش 

 (.  8911است  برقی و مبهوتی دیزجیکان، فراوانی توجه شده 89ترین توجه به مؤلفه معلولیت با و کم 129سالمت روانی با 

شی مهم در یادگیری دانشکه کتابدلیل اینبه سی نق شیده و آموزان دارند و باید ذهن دانشهای در آموزان را به چالش ک

ام رومی های ویلیتر کنند به همین خاطر این پژهش برای تعیین ضتتتریب اهمیت هر یک از تکنیک مقولهیادگیری را آستتتان امر

 های فعال، غیرفعال و خنثی با استفاده از روش آنتروپی شانون انجام شد.یعنی مقوله

 

 سؤاالت پژوهش

له -1 یک از مقو لهفراوانی هر  یام رومی یعنی مقو عال، های ویل ها و ی ف عال و خنثی در متن، تصتتتویر غیرف

 سؤاالت چقدر است؟
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های فعال، غیرفعال و خنثی در متن، تصتتویرها و ستتؤاالت کتاب شتتیمی ضتتریب اهمیت هر یک از مقوله -2

 دهم چقدر است؟

 آیا کتاب شیمی دهم دارای محتوایی فعال، غیرفعال یا خنثی است؟ -3

 روش پژوهش

دهی، سازی و سازمانآماده -8تواست. تحلیل محتوا دارای سه مرحله اصلی: روش این پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل مح

(. کانون توجه این پژوهش مرحله سوم تحلیل یعنی 8919هاست  سرمد، بازرگان و حجازی، پردازش داده -9بررسی پیام و  -2

 ها است. پردازش داده

 گیرند.های روش ویلیام رومی مورد استفاده قرار میمقولهدهی: در این مرحله سازی و سازمانمرحله اول(  آماده

 ارزشیابی متن به روش ویلیام رومی:

 انداز:ها عبارتشود. این مقولهدر ارزشیابی متن براساس ویلیام رومی ده مقوله تعریف می

a) یگری غیر وسیله فرد دبیان حقیقت: بیان حقیقت عبارت است از بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که به

 است.آموز انجام پذیرفتهاز دانش

b)  بیان نتایج یا اصتتول کلی: منظور از بیان نتایج یا اصتتول کلی عبارت استتت از نظرات ارائه شتتده توستتط

 نویسندگان کتاب درباره ارتباط بین مفروضات و موضوعات مختلف.

c) ود.شاصطالح آورده می ها: منظور جمله یا جمالتی است که برای توصیف و تشریح یک واژه یاتعریف 

d) است. ها بالفاصله توسط مؤلف داده شده سؤاالتی که در متن مطرح شده و جواب آن 

e) ها مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل نماید.آموز برای پاسخ به آنکند دانشسؤاالتی که ایجاب می 

f) اید.از دانش آموز خواسته شده که نتایجی را که خود او بدست آورده بیان نم 

g) آموز خواستتته شتتده که آزمایشتتی را انجام داده و نتایج حاصتتل از آن را تحلیل نماید و یا اینکه از دانش

 مسائل مطرح شده را حل کند.

h) اب وسیله نویسنده کتها بالفاصله بهآموز ارائه شده و جواب آنسؤاالتی را که به منظور جلب توجه دانش

 در متن نیامده است.

i) سته شده که تصویرها یا مراحل انجام یک آزمایش را مورد مالحظه قرار دهد و به طور آموز خوااز دانش

 گیرد.های ذکر شده نگنجد در این مقوله جای میکلی جمالتی را که در هیچکدام از مقوله

j)  .سؤاالت مربوط به بیان معانی 

های خنثی جزء مقوله jو  iهای فعال و جزء مقوله hو  e ،f ،gهای های غیرفعال و مقولهجزء مقوله dو  a،  b ،cهای مقوله

 هستند.

 ارزشیابی تصویرها:

 شود.در ارزشیابی تصویرها چهار مقوله تعریف می

a) است. تصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده شده 
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b) صویری که از دانش شده، فعالیت یا آزمآموز میت ضوعات داده  ستفاده از مو شی را انجام خواهد تا با ا ای

 دهد.

c)  آوری وسایل یک آزمایش آمده است.تصویری که برای تشریح شیوه جم 

d) های فوق نگنجد.تصویری که در هیچکدام از مقوله 

 های خنثی هستند.جزء مقوله dو  cهای فعال و مقوله bی غیرفعال، مقوله aی مقوله

 ارزشیابی سؤاالت: 

 شود.تعریف میدر ارزشیابی سؤاالت نیز چهار مقوله 

a) توان یافت.سؤالی که جواب آن را مستقیم در کتاب می 

b) ها است.سؤالی که جواب آن مربوط به نقل تعریف 

c) گیری در های خود در درس جدید برای نتیجهآموز باید از آموختهستتتؤالی که برای پاستتتخ به آن دانش

 مورد مسائل جدید استفاده کند.

d) خصوصی را حل کند. سته شده تا مسأله بهآموز خواسؤالی که در آن از دانش 

 (.8910فعال هستند  چوبینه،  dو  cهای غیرفعال و مقوله bو  aهای مقوله

های ویلیام رومی یعنی فعال، غیرفعال و خنثی را برای مرحله دوم( بررسی مواد  پیام(: در این مرحله فراوانی هر یک از مقوله

 یم.آورمتن، تصویرها و سؤاالت بدست می

سوم( پردازش نتایج: در این مرحله اطالعات بدست آمده تحلیل می شود. در این تحقیق از روشی برگرفته از تئوری مرحله 

ستم شانون میها برای پردازش دادهسی ست. این روش آنتروپی  شده ا ستفاده  شد که رویکردی جدید در پردازش دادهها ا ها با

 شود. ی یک توزی  احتمال بیان میوسیلهگیری عدم اطمینان است که بهصی برای اندازهدارد. آنتروپی در تئوری اطالعات شاخ

آوریم های فعال، غیرفعال و خنثی براستتاس تکنیک ویلیام رومی را بدستتت میدر این پژوهش ابتدا فراوانی هر یک از مقوله

 پردازیم.و سپس به تجزیه و تحلیل می

 شود:حل زیر به ترتیب انجام میهای جدول فراوانی مرابراساس داده

 شود.( استفاده می8های جدول فراوانی باید بهنجار شود و برای این منظور از رابطه  ماتریس -8

:  رابطه (8)

𝑃𝑖𝑗 =
𝐹𝑖𝑗

∑ 𝐹𝑖𝑗
𝑚
𝑖=8

 (𝑖 = 8, 2, 9, … , 𝑚 ; 𝑗 = 8, 2, 9, … , 𝑛) 

 کنیم.استفاده می( 2بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و برای این منظور از رابطه   -0

𝐸𝑗 = −𝐾 ∑ [𝑃𝑖𝑗 ln 𝑃𝑖𝑗]
𝑚

𝑖=8
  (𝑗 = 8, 2 , 9 , … , 𝑛)       ∶  رابطه (2)

𝐾 =
8

ln 𝑚
 

ای که شتتود. هر مقولهها محاستتبه میها ضتتریب اهمیت هر یک از مقولهبا استتتفاده از بار اطالعاتی مقوله -3

ست باید از درجه اهمیت   شتری ا شتری برخوردار𝑊𝑗دارای بار اطالعاتی بی ضریب اهمیت طبق  ( بی سبه  شد. محا با

 (.8910آید  آذر،دست می( به9رابطه  
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𝑊𝑗 =
𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗
𝑛
𝑗=8

  ∶   رابطه (9)

نهایت در محاسبات ریاضی که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب بی 𝑃𝑖𝑗مقادیر  𝐸𝑗الزم به ذکر است، در محاسبه 

توان از صفر استفاده نهایت است و در محاسبات نمیصفر، برابر بی ln زیراجایگزین شده است  00008/0با عدد بسیار کوچک 

  (.8911کرد  عظیمی و همکاران، 

 

 جامعه آماری 

ست که به شیمی پایه دهم ا درسی در  هایریزی و تألیف کتابی دفتر برنامهوسیلهجامعه آماری این پژوهش کتاب درسی 

صفحه از هر فصل  1صفحه از هر فصل کتاب برای متن،  1بررسی در این پژوهش، تألیف و چاپ شده است. نمونه  8911سال 

 اند.باشد که این صفحات به طور تصادفی انتخاب شدهصفحه از هر فصل برای سؤاالت می 1برای تصویرها و 

 

 هایافته

 های تکنیک ویلیام رومی در متن هر فصلفراوانی مقوله .8جدول 

 کنیم:ها را بهنجار می( روش آنتروپی شانون داده8با استفاده از رابطه  

 های تکنیک ویلیام رومی در متن هر فصلهای بهنجار شده مقولهداده .2جدول 

ها مقوله

 در متن

 خنثی فعال غیرفعال

a b c d e f g h i j 

 0 287/0 912/0 0 0 999/0 978/0 918/0 287/0 282/0 8فصل 

 8 218/0 812/0 0 0 999/0 829/0 291/0 290/0 972/0 2فصل 

 0 922/0 292/0 8 0 992/0 211/0 918/0 999/0 282/0 9فصل 

 

 شود.ها محاسبه می( میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هر یک از مقوله9( و  2های  طبق رابطه

𝐾 =
8

ln 9
= 0.180 

ها مقوله

 در متن

 خنثی فعال غیرفعال

a b c d e f g h i j 

 0 9 2 0 0 8 2 1 9 28 8فصل 

 8 1 2 0 0 8 8 9 9 97 2فصل 

 0 82 9 8 0 8 2 1 2 28 9فصل 

کل 

 هافصل
11 82 28 7 9 0 8 88 29 8 

 22 89 891 جم 
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 رومی مربوط به تحلیل متن کتابهای تکنیک ویلیاممیزان باراطالعاتی و ضریب اهمیت مقوله.  9جدول 

 ها در متنمقوله
بار 

 (𝐸𝑗اطالعاتی 

ضریب 

 (𝑊𝑗اهمیت 

میانگین ضریب اهمیت برای هر 

 مقوله

 

 غیرفعال

a 1118/0 8221/0 

 

142/0 

b 1109/0 8270/0 

c 1711/0 8211/0 

d 1708/0 8902/0 

 

 فعال

e 1111/0 8211/0 

 

073/0 

f 0009/0 000029/0 

g 0002/0 000090/0 

h 1298/0 8282/0 

 خنثی
i 1219/0 8919/0 

070/0 
j 0002/0 000090/0 

 8 1119/1 جم 
 

 8/0 1170/0 میانگین

 

 
 های ویلیام رومی در تحلیل متنضریب اهمیت مقوله. 8نمودار 

 

شان می8نتایج جدول   شیمی پایه دهم فراوانی مقوله( ن به  های غیرفعال، فعال و خنثیدهد که در تحلیل محتوای متن کتاب 

ی فعال ترین فراوانی مربوط به مقولهی غیرغعال و کماستتتت، که بیشتتتترین فراوانی مربوط به مقوله 22و  89، 891ترتیب برابر 

26%

50%

24% فعال

غیرفعال

خنثی
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ساس روش تحلیل آنترومی شد. برا شانون و طبق جدول  با ضریب اهمیت 8( و نمودار  9پی  شترین  مربوط به « %90» 822/0( بی

 است.« %21» 079/0ی فعال ی غیرفعال است و ضریب اهمیت مقولهمقوله

 های تکنیک ویلیام رومی در تصویرها هر فصلفراوانی مقوله. 2جدول 

ها مقوله

 در متن

 خنثی فعال غیرفعال

a b c d 

 1 0 9 80 8فصل 

 9 0 9 82 2فصل 

 9 8 1 82 9فصل 

کل 

 هافصل
91 82 8 82 

 89 82 91 جم 

 کنیم:ها را بهنجار می( روش آنتروپی شانون داده8با استفاده از رابطه  
 

 های تکنیک ویلیام رومی در تصویرها هر فصلهای بهنجار شده مقولهداده.  9جدول 

ها مقوله

 در متن

 خنثی فعال غیرفعال

a b c d 

 221/0 0 282/0 212/0 8فصل 

 997/0 0 997/0 911/0 2فصل 

 282/0 8 221/0 911/0 9فصل 

 
 

 شود.ها محاسبه می( میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هر یک از مقوله9( و  2های  طبق رابطه

𝐾 =
8

ln 9
= 0.180 

 

 رومی مربوط به تحلیل تصویرها کتابویلیامهای تکنیک میزان باراطالعاتی و ضریب اهمیت مقوله:. 1جدول 

 ها در متنمقوله
بار 

 (𝐸𝑗اطالعاتی 

ضریب 

 (𝑊𝑗اهمیت 

میانگین ضریب اهمیت برای هر 

 مقوله

 a 1119/0 9911/0 3333/0 غیرفعال

 b 1192/0 9909/0 3303/0 فعال

 خنثی
c 0002/0 00007/0 

1533/0 
d 1192/0 9909/0 

 8 1208/2 جم 
 

 29/0 790/0 میانگین
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 های ویلیام رومی در تحلیل تصویرهاضریب اهمیت مقوله .2نمودار 

 

شان می2نتایج جدول   ی غیرفعال، مورد مربوط به مقوله 91فراوانی،  17دهد که از بررسی تصویرهای کتاب، از مجموع ( ن

( بیشتتتترین ضتتتریب اهمیت 2( و نمودار  1باشتتتد. طبق جدول  میی خنثی مورد مربوط به مقوله 89ی فعال و مورد مقوله 82

ی خنثی استتتت. ضتتتریب مربوط به مقوله« %20» 8199/0ترین ضتتتریب اهمیت ی غیرفعال و کممربوط به مقوله« 28%» 9911/0

 ی غیرفعال برابر است. طورتقریب با مقولهاست و به« %91» 9909/0ی فعال اهمیت مقوله
 

 های تکنیک ویلیام رومی در سؤاالت هر فصلمقولهفراوانی  .7جدول 

 فعال غیرفعال ها در متنمقوله

a b c d 

 9 89 0 1 8فصل 

 2 82 8 2 2فصل 

 2 82 2 9 9فصل 

 1 91 9 89 هاکل فصل

 21 81 جم 

 

 کنیم:ها را بهنجار می( روش آنتروپی شانون داده8با استفاده از رابطه  

 

 

 

41%

39%

20%

غیرفعال

فعال

خنثی
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 های تکنیک ویلیام رومی در سؤاالت هر فصلبهنجار شده مقولههای داده. 1جدول 

ها مقوله

 در متن

 فعال غیرفعال

a b c d 

 999/0 999/0 0 218/0 8فصل 

 229/0 901/0 999/0 901/0 2فصل 

 222/0 991/0 117/0 298/0 9فصل 

 شود.ها محاسبه میمقوله( میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هر یک از 9( و  2های  طبق رابطه

𝐾 =
8

ln 9
= 0.180 

 رومی مربوط به تحلیل سؤاالت کتابهای تکنیک ویلیاممیزان باراطالعاتی و ضریب اهمیت مقوله .1جدول 

بار  ها در متنمقوله

 (𝐸𝑗اطالعاتی 

میانگین ضریب اهمیت برای هر  (𝑊𝑗ضریب اهمیت 

 مقوله

 غیرفعال

 

a 1121/0 2727/0 220/0 

 b 9718/0 8192/0 

 فعال

 

c 1110/0 2127/0 230/0 

d 1198/0 2792/0 

  8 9098/9 جم 

 29/0 171/0 میانگین

 

 
 های ویلیام رومی در تحلیل سؤاالتضریب اهمیت مقوله. 9نمودار 

44%
56% غیرفعال

فعال
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باشتتد. می 21و  81های غیرفعال و فعال به ترتیب برابر ( در تحلیل ستتؤاالت کتاب درستتی، فراوانی مقوله7براستتاس جدول  

« %91» 210/0ی فعال برابر و ضتتریب اهمیت مقوله« % 22» 220/0ی غیرفعال ( ضتتریب اهمیت مقوله9( و نمودار  1طبق جدول  

 است.

 گیریبحث و نتیجه

های درسی ابزارهای برنامه درسی هستند که باشد، کتابدرست مانند هر ابزاری که برای یک هدف خاص ساخته شده  

های درستتتی از لحان تاریخی برای (. کتاب2002، 8د با رویکردهای مختلف تدریس هماهنگ شتتتوند  روول و ایبرزتواننمی

های توان در کالسهای درستی میجا که از کتاب(. از آن8111، 2گرفتند  بال و کوهنپیشترفت آموزش مورد استتفاده قرار می

ستفاده کرد به همین جهت بایدرس و هم سید کیفیت متن آنچنین در خانه ا ار ها مطلوب باشد. از این منظر تحقیق در این زمینه ب

 (. 7، ص.2081، 9با ارزش است  روسک و ووج

نتایج پژوهش حاضتتر که هدف آن تحلیل محتوای متن، تصتتویرها و ستتؤاالت کتاب درستتی شتتیمی پایه دهم بوده نشتتان  

« %21»ی فعال از مقوله« %90»ی غیرفعال ود، ضتتریب اهمیت مقولهی فعال پایین بدهد که در متن کتاب ضتتریب اهمیت مقولهمی

ی نداشته آموز در آن نقش فعالی این است که دانشدهندهی غیرفعال در متن نشانبیشتر است. بیشتر بودن ضریب اهمیت مقوله

ان شده حقایق و مطالب زیادی بیی فعال در متن و در امر یادگیری مشارکتی ندارد. دلیل اصلی پایین بودن ضریب اهمیت مقوله

علمی  آموز خود به حقایقکه اگر محتوا طوری تهیه شود که دانشاست در حالیکه در آن از روش انتقال مستقیم استفاده شده 

شود و هم متن دارای ضریب اهمیت بیشتری مند میآموز به امر یادگیری عالقهطی آزمایش یا فعالیت علمی دست یابد هم دانش

ت زیرا ضریب تر اسدهد که تصویرها نسبت به متن کتاب فعالی فعال خواهد شد. بررسی تصویرهای کتاب نشان میای مقولهبر

ای در یادگیری دارند زیرا وقتی ی غیرفعال استتتت. تصتتتویرها نقش عمدهتر از مقولهی فعال فقط دو درصتتتد کماهمیت مقوله

یم کند پس اگر تصتتویرهای کتاب به درستتتی مفاهابتدا به تصتتویرهای آن نگاه می کندآموز کتاب را برای خواندن باز میدانش

شتتد و آموز را به چالش بکآموز منتقل کنند در امر یادگیری مؤثر خواهند بود. در حقیقت تصتتویرها باید دانشعلمی را به دانش

ه خودش دانش را بستتازد. ستتؤاالت کتاب آموز در امر یادگیری مشتتارکت داشتتته و در نتیجاز این طریق باعث شتتود تا دانش

ضریب اهمیت مقوله ستند زیرا  صویرها فعال ه شتر از مقوله« %91»ی فعال برخالف متن و ت ست. در کتاب « %22»ی غیرفعال بی ا

هم  باز ها پاسخ دهد ولیآموز بین مطالب یاد گرفته ارتباط برقرار کرده و به آنسؤاالت طوری طراحی شده که اغلب باید دانش

ضریب اهمیت برای مقولهمی شترین  سؤاالت را طوری طراحی کرد که بی قت ی فعال بدست آید. البته در تهیه محتوا باید دتوان 

شود که تعادل بین تصویرها، متن و سؤاالت برقرار باشد چون اگر متن کتاب ضعیف باشد و سؤاالت طوری طراحی شوند که 

ی خود را برای یادگیری از دست خواهد داد، در ها پاسخ دهد انگیزهده در متن نتواند به آنآموز با توجه به مطالب ارائه شدانش

افتد که خود واق  محتوا باید طوری تنظیم شود که متن، تصویرها و سؤاالت همسو باشند و یادگیری معنادار نیز زمانی اتفاق می

 یادگیرنده دانش را بسازد.

شنهاد میبا توجه به نتایجی که بدست آمد  ست پی شود همه ا چنین شود به جای توجه به کمیت محتوا به کیفیت آن توجه 

ستفاده از روش سی نکرد. ا ستفاده از کتاب در ریس های تددر انتخاب محتوا باید به معلم آزادی عمل داد و معلم را محدود به ا

                                                           
1 Rowell and Ebbers 
2 Ball and Cohen 
3 Rusek and Vojíř 
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ی هایی استتتفاده شتتود که قوهر استتت از متنآموزان در امر یادگیری ضتتروری استتت و بهتمختلف برای مشتتارکت بیشتتتر دانش

ها و آموز را تحریک کند تا خودش به حل مسأله بپردازد. استفاده از محتوایی که در آن تعادل بین متن، تصویرپرسشگری دانش

ستفاده از آزمایش شد و ا سیلههای عملی که بهها و فعالیتسؤاالت برقرار با یابد.  می دستآموز خود به مفاهیم علی آن دانشو

 ها برای بهبود محتوا استفاده کرد.توان از آناین پیشنهادات کاربردی هستند و می
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 منابع

ژوهشی پ -فصلنامه علمیها در تحلیل محتوا. (. بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده8910آذر، عادل   -
 .8-81(، 91و 97  88،  الزهراعلوم انسانی دانشگاه 

(. تحلیل محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی براساس میزان توجه به 8911برقی، عیسی و مبهوتی دیزجیکان، جواد   -

 .8-80(، 1  1. نشریه مدیریت ارتقای سالمتهای نظام سالمت. مؤلفه

پایه سوم « بخوانیم و بنویسیم»های (. تحلیل محتوای کتاب8919  بهروز، منیر؛ حاتمی، جواد و مهرمحمدی، محمود -

 1 ژوهشی(.پ-های علوم شناختی و رفتاری  علمیپژوهشهای کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون. ابتدایی براساس مؤلفه

 8 ،)12-98.  

. جلد سوم، تهران، سازمان سطهریزی درسی جام  دوره متوطرح مطالعاتی راهنمای برنامه(. 8910چوبینه، مهدی   -

 ریزی آموزشی.پژوهش و برنامه

 . تهران: انتشارات آگاه.های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 8919سرمد، زهره؛  بازرگان، عباس و  حجازی، الهه   -

ی دوره های درسی فارس(. تحلیل محتوای کتاب8917سلطانی، اکبر؛ ادیب، یوسف؛ محمودی، فیروز و واحدی، شهرام   -

(، 29 88. پژوهشی آموزش و ارزشیابی-نشریه علمیهای چندگانه: روش آنتروپی شانون. های هوشابتدایی براساس مؤلفه

819-897. 
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