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چکیده
هدف این پژوهش تحليل محتوای مقایسهای تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش
دانشگاهي با فصل  2کتاب شيمي پایه دوازدهم بر اساس مقولههای ویليام رومي و به روش آنتروپي شانون
است .نوع پژوهش توصيفي و از نوع تحليل محتوا با به کارگيری روش آنتروپي شانون است .جامعه آماری،
تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال تحصيلي  94 -95و فصل  2کتاب شيمي پایه
دوازدهم سال  1399 -1400است .در این پژوهش ضریب درگيری بر اساس الگوی ویليام رومي محاسبه شد،
سپس بر اساس روش آنتروپي شانون ضریب اهمّيّت هر یک از مقولههای جدید محاسبه گردید .نتایج پژوهش
نشان مي دهد که در ویرایش جدید ،ضریب درگيری کتاب درسي در بخش تصاویر تغيير چنداني نکرده و
همچنان غير فعال است .همچنين در کتاب شيمي پيش دانشگاهي تصاویر بيانگر مثال کاربردی مرتبط با
موضوع و در کتاب شيمي پایه دوازدهم تصاویر تسهيلگر درک محتوای آموزشي ،بيشترین ضریب اهمّيّت را
به خود اختصاص دادند .طبق نتایج به دست آمده در این مقاله و پژوهشهای مشابه پيشين ،تغييرات کتاب
درسي در بخش تصاویر ،تأثيرزیادی بر افزایش ضریب درگيری نداشته است.
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مقدّمه
متخصصان برنامهریزی و مدیریت نظامهای آموزشي ،ارکان اساسي هر نظام آموزشي را شامل پنج
عنصر کليدی محتوای آموزشي ،معلم ،فراگير ،تجهيزات و ابزارها و نهایتاً برنامهریزی و مدیریت
آموزشي بر ميشمارند .بر این اساس ميتوان دریافت که زیر بنای این نظام با اهمّيّت و سرمایهساز،
محتوای آموزشي است ،چرا که بدون آن و وجود مطلبي برای انتقال و یادگيری ،اساساً آموزش بيمعنا
و مفهوم است(موسوی نصب کرماني؛ .)1384با توجه به اینکه در اغلب کشورها آموزش و پرورش یک
رکن رسمي و اساسي برای انتقال فرهنگ و علم به نسلهای آینده به ویژه جوانان بوده و نقش
تعيينکنندهای در بقا و ثبات جامعه دارد ،بنابراین توجه کارشناسانه در انتخاب محتوای درسي و
پيامهای آنها ميتواند به درستي و سالم بودن فرایند یادگيری و اندیشه و هم چنين رشد آنها در
دانشآموزان کمک کند( عسکری رباطي و خليلي کالکي ،1399 ،ص  30تا ص  .)39کتابهای
درسي یکي از مهمترین نقشها را در برنامههای درسي ایفا ميکنند؛ زیرا بيشتر فعاليتهای آموزشي
در چارچوب کتابهای درسي صورت ميگيرد و بيشترین فعاليتها و تجربههای آموزشي دانشآموزان
و معلم حول محور آن سازماندهي ميشود(عریضي و عابدی ،1382،ص  29تا ص .)54کتابهای
درسي اثر مثبتي بر روی کارکرد نظام های آموزشي دارند.کيفيت کتابهای درسي ميتواند اثر
بسيارعميقي ،بنا به تناسبي که با اهداف و محتوای برنامههای درسي به دست ميآورند ،در یادگيری
وکسب دانش داشته باشند(فتحي و اجارگاه .)1388،یکي از مهمترین روشهای حرکت در مسير
افزایش کيفيت کتاب درسي ،تحليل محتوا است .با تحليل محتوا ،نقاط ضعف محتوا آشکارتر ميشود
و ضرورت پيروی با ایجاد یک برنامه استاندارد بيشتر احساس ميشود .از طریق تحليل محتواست که
ميتوان به ویژگيهای یک کتاب درسي پي برد و ضعفها را در محتوای کتابهای درسي شناسایي
و معرفي کرد(کرمي و اسدبيگي و کرمي ،1392،ص  167تا ص .)179از آنجایي که در سيستم
آموزشي کشور ،کتاب درسي نقش بسيار کليدی و مهمي را در فرآیند یاددهي – یادگيری بازی
ميکند و به عنوان منبع اصلي محتوای آموزشي پایههای تحصيلي مطرح است ،تغيير ،تحول و یا
حذف آن نقشي بسيار جدی در کيفيت سيستم آموزشي کشور دارد .یکي از مهمترین بخشهای
کتاب درسي که از ظرفيت باالیي برای افزایش اشتياق ،رفع ابهام و تعميق یادگيری برخوردار است،
تصاویر است .در این مقاله بر آنيم تا با تقسيم تصاویر به سه بخش تصاویر بدون شرح ،تصاویر بيانگر
مثال کاربردی مرتبط با موضوع و تصاویر تسهيلگر درک محتوای آموزشي ،ضمن بررسي دقيق فصل

تحلیل محتوای مقایسهای تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی ...
الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي و فصل الکتروشيمي (فصل  2کتاب دوازدهم) کتاب شيمي
پایه دوازدهم ،به تحليل مقایسهای آنها بپردازیم تا بتوانيم تاثيرات مثبت و یا منفي احتمالي ناشي
از تغييرات کتاب درسي را بهتر درک نمایيم.
پیشینه پژوهش
در سال  1398صاحب یار و زوار در پژوهشي با عنوان «تحليل محتوای کتابهای پایههای دورۀ
اول ابتدایي بر اساس مفروضههای نظام آموزش سالمت :مدل آنتروپي شانون» نتيجه گرفتند که در
محتوای کتب درسي به برخي از مؤلفهها از جمله سالمت روان ،سالمت جسم ،تغذیه ،پيشگيری از
رفتارهای پرخطر و سالمت محيط زیست کمتر و یا اصالً توجهي نشده است؛ درحالي که آموزش
سالمت مهمترین عامل پيشرفت و ضامن بقای جامعه است .در سال  1396طباطبایي بافقي و محجوب
و سميعي در مقالهای با عنوان «کاربرد روش تجزیه و تحليل آنتروپي شانون در تحليل محتوای فصول
شيمي کتاب علوم هشتم» نتيجه گرفتند که در تحليل متن مقولههای غيرفعال ،با چهار شاخص
باالترین ضریب اهمّيّت و مقولههای خنثي ،با دو شاخص کمترین ميانگين ضریب اهمّيّت را دارند و
در تحليل تصاویر مقولة فعال و غيرفعال به طور یکسان ،دارای بيشترین ميانگين ضریب اهمّيّت و
مقولههای خنثي با دو شاخص کمترین ميانگين ضریب اهمّيّت را به خود اختصاص ميدهند .در سال
 1397صالحي عمران و عابدیني بلترک و تبار فيروزجایي ،در پژوهشي با عنوان «تحليل محتوای
کتابهای درسي دوره ابتدایي بر اساس ميزان توجه به مؤلفههای انرژی نو» نتيجه گرفتند که کتاب-
های علوم و مطالعات اجتماعي ،نسبت به سایر کتابها بيشتر به موضوع انرژی های نو پرداختهاند.
همچنين یافتههای حاصل از تحليل محتوای کتاب کار و فناوری نشان دادند که این کتاب به مؤلفه-
های انرژی نو توجهي نداشته است .در سال  1389شاهي در پژوهش خود با عنوان «تحليل محتوای
کتاب شيمي پيش دانشگاهي( 1و  )2سال تحصيلي 88-89بر اساس برنامهریزی درسي فرآیندی»،
ضمن تاکيد بر این که پرورش مهارتهای یادگيری ،فراگيران را در پيمودن مراحل روش علمي تواناتر
ميسازد ،کتاب شيمي پيش دانشگاهي را از منظر فعالبودن یا غيرفعالبودن محتوای آن مورد بررسي
قرار داد .او در پژوهش خود نتيجه گرفت که ضریب درگيری با کل متن کتاب 0/048است که نشان
دهندۀ آن است که متن کتاب به صورت غير فعال ارائه شده و نياز به تجدید نظر دارد .ضریب درگيری
با کل پرسشهای کتاب  1/61بود که این مسأله نشاندهندۀ آن است که پرسش-های کتاب به
صورت فعال ارائه گردیده و توانسته دانشآموز را به خوبي درگير و فعال نماید .ضریب درگيری با کل

پژوهش در آموزش شيمي ،سال سوم ،شماره  ،2تابستان 1400

تصاویر کتاب  0/55بود و نشاندهندۀ آن است که تصاویر کتاب توانسته است دانشآموزان را به نحو
فعال درگير نموده و به فعاليت وا دارد .در سال  1398سميعي و محرابي در مقالهای با عنوان «تحليل
محتوای فصل اول کتاب شيمي دوازدهم بر اساس روش ویليام رومي و تعيين درجة اهمّيّت آن به
روش آنتروپي شانون» ،نتيجه گرفتند که پایين بودن ضریب درگيری نشانگر آن است که این فصل
صرفاً به ارائه اطالعات و مفاهيم به طور مستقيم ميپردازد و فراگيران را به پژوهش و انجام فعاليت
دعوت نمينماید ،فراگير در امر یادگيری فعال نيست ،مطالب را در ذهن خود انباشته ميسازد و پس
از ارزیابي ،آن را به سرعت فراموش ميکند .در سال  1397طباطبایي بافقي در مقاله خود ،ضریب
درگيری متن را  0/ 333و در قسمت تصاویر ضریب درگيری را  0/ 513اعالم کرد و نتيجه گرفت
محتوای فصل سوم کتاب شيمي یازدهم چاپ ( )1396در بخش متن غير فعال و در بخش تصاویر
فعال است .در مقالة حاضر کوشيده شده تا ضمن تکميل پژوهشهای پيشين در حوزه تحليل محتوا،
به تحليل محتوای مقایسهای تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي با فصل
الکتروشيمي (فصل  2کتاب دوازدهم) کتاب شيمي پایه دوازدهم بر اساس مقولههای ویليام رومي و
به روش آنتروپي شانون پرداخته شود.
سؤاالت پژوهش
 .1ضریب اهمّيّت هریک از مقولههای فعال ،غيرفعال و خنثي در تصاویر فصل الکتروشيمي
کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال تحصيلي  94 -95و فصل الکتروشيمي (فصل  2کتاب
دوازدهم) کتاب شيمي پایه دوازدهم سال تحصيلي 1399 -1400چقدر است؟
 .2فراواني هریک از مقولههای ویليام رومي (مقولههای فعال ،غيرفعال و خنثي) در تصاویر
چقدر است؟
 .3با توجه به تغيير نظام آموزشي و کتابهای درسي ،این تغييرات در بخش تصاویر فصل
الکتروشيمي چه تأثيری بر ضریب درگيری دانشآموزان داشته است؟
روش پژوهش
روش این پژوهش ،کيفي ،توصيفي و از نوع تحليل محتوا است و در آن از مقوله های روش ویليام
رومي استفاده شده است .تحليل محتوا دارای سه مرحله اصلي :آماده سازی و سازماندهي ،بررسي
پيام و پردازش داده هاست(سرمد و بازرگان و حجازی .)1395،

تحلیل محتوای مقایسهای تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی ...
(مرحله اول) آماده سازی و سازماندهی :در این مرحله مقوله های روش ویليام رومي مورد استفاده
قرار مي گيرند.
ارزشيابي تصاویر :ارزشيابي تصویرها به صورت چهار مقوله است:
 )aتصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصي استفاده شده است.
 )bتصویری که از دانشآموز ميخواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده ،فعاليت یا آزمایشي را
انجام دهد.
 )cتصویری که برای تشریح شيوۀ جمعآوری وسایل یک آزمایش است.
 )dتصویری که در هيچکدام از مقولههای فوق نگنجد.
مقولة غيرفعالa :
مقولة فعالb :
مقولههای خنثي( چوبينهc, d:)1380،
(مرحله دوم) بررسی مواد(پیام) :در این مرحله فراواني هریک از مقولههای ویليام رومي؛ یعني فعال،
غيرفعال و خنثي بودن را برای تصاویر به دست ميآوریم.
(مرحلة سوم) پردازش نتایج :در این مرحله اطالعات به دست آمده تحليل ميشود .در این تحقيق
از روشي برگرفته از تئوری سيستمها برای پردازش دادهها استفاده شده است .این روش آنتروپي
شانون نام دارد و دارای رویکردی جدید در پردازش دادهها است .آنتروپي در تئوری اطالعات شاخصي
برای اندازهگيری عدم اطمينان است که به وسيلة یک توزیع احتمال بيان ميشود.
در این پژوهش ابتدا فراواني هریک از مقولههای فعال ،غيرفعال و خنثي را بر اساس تکنيک ویليام
رومي به دست ميآوریم و سپس به تجزیه و تحليل پرداخته ميشود.
بر اساس دادههای جدول فراواني مراحل زیر به ترتيب انجام ميشود:
 -1ماتریسهای جدول فراواني باید بهنجار شود و برای این منظور از رابطه( )1استفاده ميشود.
رابطه (:)1
 -2بار اطالعاتي هرمقوله را محاسبه کرده و برای این منظور از رابطة ( )2استفاده ميشود.
رابطة (:)2
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 -3با استفاده از بار اطالعاتي مقولهها ضریب اهمّيّت هریک از مقولهها محاسبه ميشود .هرمقولهای
که دارای بار اطالعاتي بيشتری است ،باید از درجة اهمّيّت بيشتری برخوردار باشد .محاسبه ضریب
اهمّيّت طبق رابطة ( )3به دست ميآید(آذر ،1380،ص  1تا ص .)18
رابطة (:) 3

الزم به ذکر است ،در محاسبه𝑗𝐸 مقادیر 𝑗𝑖𝑃 که برابر صفر باشد به دليل بروز خطا و جواب بينهایت
در محاسبات ریاضي با عدد بسيار کوچک  0.00001جایگزین شده است؛ زیرا  lnصفر ،برابر بي
نهایت است و در محاسبات نميتوان از صفر استفاده کرد(عظيمي و ادیب و مطلبي ،1396،ص  83تا
ص.)96
جامعة آماری
جامعه آماری این پژوهش ،تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال تحصيلي
 94 -95و فصل الکتروشيمي (فصل  )2کتاب شيمي پایه دوازدهم سال تحصيلي 1399 -1400
است .در این پژوهش تمامي تصاویر هر دو کتاب مورد بررسي قرار گرفته است .برای تحليل مقایسهای،
تصاویر مشترک هر دو کتاب ،در جدول و نمودار جداگانهای از نظر فعال ،غيرفعال و خنثي بودن
تفکيک شدهاند .همچنين به دليل سهم قابل توجه تصاویر غير فعال هر دو کتاب ،آنها را به  3دسته
فرضي تقسيم کردیم تا بتوانيم به طور دقيقتری به مطالعة آنها بپردازیم الزم به ذکر است برای این
تصاویر (تصاویر بدون شرح ،تصاویر بيانگر مثال کاربردی مرتبط با موضوع ،تصاویر تسهيلگر درک
محتوای آموزشي) تعاریفي مطرح شده است .با استفاده از انجام محاسبات مربوط به روش ویليام
رومي و آنتروپي شانون ،و به دست آوردن داده های کمي ،به فعال ،غير فعال و یا خنثي بودن هر
بخش اشاره شده و تجزیه و تحليلهای الزم صورت گرفته است.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از تحليل تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال  95-94در
جدول  1و شکل  1نشان داده مي شود.

تحلیل محتوای مقایسهای تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی ...
جدول  .1نتایج حاصل از تحلیل تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی پیش دانشگاهی سال
تحصیلی 94-95

مالکها و معيارها

روش

غيرفعال

فعال

اشکال و تصاویری که از آنها فقط برای تشریح موضوع خاصي
استفاده شده است و دانشآموز را به تفکر وادار نميکند.
تصویری که از دانشآموز ميخواهد تا با استفاده از موضوعات و
مفروضات داده شده ،فعاليت یا آزمایشي را انجام دهد
تصاویری که برای تشریح شيوۀجمعآوری وسایل یک آزمایش
آمده است.

خنثي

تصاویر و اشکالي که در هيچیک ازمقولههای گفته شده قرار
نگيرند.

نشانهها

فراواني

درصد
فراواني

جمع کل
فراواني هر
روش

a

28

0.7

28

b

10

0.25

10

c

0

0

d

2

0.05

ضریب درگيری از رابطة زیر به دست ميآید:
I = b ÷ a = 10 ÷ 28 = 0.357

5%
غیر فعال

25%

فعال
خنثی

70%

شکل  .1نتایج حاصل از تحلیل تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی  95-94از نظر فعال و
غیرفعال بودن
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طبق شکل  1در تحليل تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي  70،درصد از
تصاویر در دسته غيرفعال 25 ،درصد فعال و  5درصد در دسته خنثي قرار گرفتند.
جدول  2و شکل  2نتایج حاصل از تحليل تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي
چاپ سال  1399-1400را نشان مي دهد.
جدول  .2نتایج حاصل از تحلیل تصاویر فصل الکتروشیمی (فصل  2کتاب دوازدهم) کتاب شیمی
پایه دوازدهم سال تحصیلی 1399-1400
مالکها و معيارها

روش

نشانهها

فراواني

درصد
فراواني

جمع کل
فراواني هر
روش

اشکال و تصاویری که از آنها فقط برای تشریح موضوع
غيرفعال

خاصي استفاده شده است و دانشآموز را به تفکر وادار

a

37

68.51

37

نميکند.
تصویری که از دانشآموز ميخواهد تا با استفاده از
فعال

موضوعات و مفروضات دادهشده فعاليت یا آزمایشي را

b

13

24.07

13

انجام دهد.
تصاویری که برای تشریح شيوه جمع آوری وسایل یک
خنثي

آزمایش آمده است.
تصاویر و اشکالي که در هيچ یک ازمقولههای گفته شده
قرار نگيرند.

c

d

ضریب درگيری از رابطة زیر به دست مي آید:
I = b ÷ a =13 ÷ 37 = 0.351

1
3

1.85
5.55

4

تحلیل محتوای مقایسهای تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی ...

7%
غیر فعال

24%

فعال

69%

خنثی

شکل  .2نتایج حاصل از تحلیل تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی  99-1400از نظر فعال و
غیرفعال بودن

طبق شکل  2در تحليل تصاویر فصل الکتروشيمي (فصل  2کتاب دوازدهم) کتاب شيمي پایه
دوازدهم 69 ،درصد در دستة غير فعال 24 ،درصد در دستة فعال و  7درصد در دستة خنثي قرار
گرفتند .همانطور که مشاهده ميشود متاسفانه در ویرایش جدید کتاب درسي ،تغييرات بسيار اندکي
در بخش تصاویر ایجاد شده است .در بررسي دو کتاب مشخص شد  2تصویر مشترک فعال و  7تصویر
مشترک غير فعال در آنها وجود دارد .شکل  3نتایج بررسي تصاویر مشترک را به صورت نموداری
نشان مي دهد.

0%
تصاویر مشترک غیر فعال

22%

تصاویر مشترک فعال
تصاویر مشترک خنثی

78%

شکل  .3درصد تصاویر مشترک بین کتابهای سال  94و 99

طبق نتایج حاصل 9 ،تصویر کامالً یکسان در فصل الکتروشيمي این دو کتاب وجود دارد که تنها
 22درصد آنها فعال هستند؛ به عبارتي دیگر 7 ،تصویر از  9تصویر یکسان غير فعال هستند.
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از آنجایي که تصاویر غير فعال در بخش تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال
تحصيلي  94-95و فصل الکتروشيمي (فصل  2کتاب دوازدهم) کتاب شيمي پایه دوازدهم سال
تحصيلي  1399-1400سهم قابل توجهي را به خود اختصاص ميدهند ،در این بخش از مقاله قصد
داریم تا تصاویر غير فعال را به  3دستة فرضي تقسيم کنيم تا بتوانيم به طور دقيقتری به مطالعة
آنها بپردازیم.
تصاویر بدون شرح  :در کتاب درسي تصاویری وجود دارند که معموالً در ابتدای فصل قرار ميگيرند
و فاقد هرگونه توضيح و تحليل هستند .این گونه تصاویر بيشتر جهت آمادهسازی ذهن مخاطب برای
یادگيری مفاهيم فصل است.
تصاویری بیانگر مثال کاربردی مرتبط با موضوع :در کتاب درسي تصاویری وجود دارند که سبب
مي شوند فراگير از اهمّيّت و جایگاه مفاهيم مورد بحث ،درک بهتری داشته باشد .این تصاویر معموالً
مثالهایي از کاربردهای مفاهيم درسي در صنایع و زندگي هستند.
تصاویر تسهیلگر درک محتوای آموزشی :در کتاب درسي تصاویری وجود دارند که سبب ميشوند
فراگير از مفاهيم مطرح شده در متن ،درک بهتری داشته باشد .این تصاویر به طور مستقيم با مفاهيم
کتاب در ارتباطاند و ميتوانند شامل خالصه مطلب ،نمودار و  ...باشند.
جداول  4-3و شکل  4نتایج تحليل تصاویر کتاب های چاپ 95-94را به روش آنتروپي شانون
نشان مي دهد.
جدول  .3نتایج حاصل از تحلیل تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی پیش دانشگاهی سال
تحصیلی ( 94-95روش آنتروپی شانون)
مقوله

غير فعال
a
تصاویر بدون شرح

صفحات کتاب

c

b
تصاویری بيانگر مثال کاربردی

تصاویر تسهيلگر درک

مرتبط با موضوع

محتوای آموزشي

1-12

4

4

3

24-13

2

8

6

25-36

0

1

0

1-36

6

13

9

تحلیل محتوای مقایسهای تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی ...
جدول .4نتایج حاصل از تحلیل تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی پیش دانشگاهی سال

تحصیلی ( 94-95دادههای بهنجار شده و ضریب اهمّیّت هر بخش با روش آنتروپی شانون)
مقوله

غير فعال
a
تصاویر بدون

b
تصاویری بيانگر مثال کاربردی

c
تصاویر تسهيلگر درک

شرح

مرتبط با موضوع

محتوای آموزشي

1-12

0.666

0.307

0.333

13-24

0.333

0.615

0.666

25-36

0

0.076

0

ضریب اهمّيِت

0.298

0.402

0.298

صفحات کتاب

a

30%

30%

b

c

40%

شکل  .4نتایج حاصل از تحلیل تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی پیش دانشگاهی سال
تحصیلی 94-95

طبق جدول  4در تحليل تصاویر غير فعال فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال
تحصيلي  94-95با روش آنتروپي شانون ،تصاویر بيانگر مثال کاربردی مرتبط با موضوع بيشترین
ضریب اهمّيّت را به خود اختصاص دادند.
جداول  5و  6و شکل  5نتایج همين تحليل را درباره کتاب چاپ  1400-1399نشان مي دهند.
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جدول  .5نتایج حاصل از تحلیل تصاویر فصل الکتروشیمی (فصل  2کتاب دوازدهم) کتاب شیمی
پایه دوازدهم سال تحصیلی ( 1399-1400روش آنتروپی شانون)
مقوله

غير فعال
b
تصاویری بيانگر مثال

c
تصاویر تسهيلگر درک

a

کاربردی مرتبط با موضوع

محتوای آموزشي

1-9

2

12

4

10-18

1

3

2

19-28

4

7

2

1-28

7

22

8

صفحات کتاب

تصاویر بدون شرح

جدول  .6نتایج حاصل از تحلیل تصاویر فصل الکتروشیمی (فصل  2کتاب دوازدهم) کتاب شیمی
پایه دوازدهم سال تحصیلی ( 1399-1400دادههای بهنجار شده و ضریب اهمّیّت هر بخش با روش
آنتروپی شانون)
غير فعال

مقوله
a

b

c

تصاویر بدون

تصاویری بيانگر مثال

تصاویر تسهيلگر درک

شرح

کاربردی مرتبط با موضوع

محتوای آموزشي

1-12

0.285

0.545

0.5

13-24

0.142

0.136

0.25

25-36

0.571

0.318

0.25

ضریب اهمّيّت

0.322

0.326

0.351

صفحات کتاب

تحلیل محتوای مقایسهای تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی ...

a

32%

35%

b
c

33%

شکل  .5نتایج حاصل از تحلیل تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی پیش دانشگاهی سال
تحصیلی 99-1400

طبق جدول  6در تحليل تصاویر غير فعال فصل الکتروشيمي،کتاب شيمي پایه دوازدهم ،با روش
آنتروپي شانون تصاویر تسهيلگر درک محتوای آموزشي ،بيشترین ضریب اهمّيّت را به خود اختصاص
دادند.
با توجه به جدولها و نمودارهای رسمشده در تحليل تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي
پيش دانشگاهي 70 ،درصد از تصاویر در دستة غيرفعال 25 ،درصد فعال و  5درصد در دستة خنثي
قرار گرفتند .همچنين در تحليل تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پایة دوازدهم 69 ،درصد در
دستة غيرفعال  24درصد در دستة فعال و  7درصد در دستة خنثي قرار گرفتند .همانطور که مشاهده
مي شود متاسفانه در ویرایش جدید کتاب درسي ،تغييرات بسيار اندکي در بخش تصاویر ایجاد شده
ال یکسان در فصل الکتروشيمي این دو کتاب وجود دارد که تنها  22درصد آنها
است 9 .تصویر کام ً
فعال هستند؛ به عبارتي دیگر  7تصویر از  9تصویر یکسان ،غير فعال هستند .در تحليل تصاویر غير
فعال فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي ،تصاویر بيانگر مثال کاربردی مرتبط با موضوع
بيشترین ضریب اهمّيّت را به خود اختصاص دادند .در تحليل تصاویر غير فعال فصل الکتروشيمي
کتاب شيمي پایه دوازدهم ،تصاویر تسهيلگر درک محتوای آموزشي بيشترین ضریب اهمّيّت را به
خود اختصاص دادند.
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بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش تمامي تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال تحصيلي
 95-94و فصل الکتروشيمي (فصل  2کتاب دوازدهم) کتاب شيمي پایه دوازدهم سال تحصيلي
 1400-1399مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به نمودارها و جدولهای بخش یافتههای مقاله،
داده های مناسبي را جهت تحليل و مقایسة این دو کتاب به دست آوردیم .پس از محاسبه ضریب
درگيری بخش تصاویر دو کتاب ،در فصل الکتروشيمي با استفاده از روش ویليام رومي ،در ميیابيم
که متاسفانه پس از گذشت چندین سال مقدار ضریب درگيری تغيير چنداني نکرده و همچنان
غيرفعال است .همچنين فراواني مقولة غيرفعال در هر دو کتاب به ميزان قابل توجهي باالست .در
ال مشابه وجود دارد که از بين آنها  7مورد
بررسي تصاویر این فصل متوجه شدیم که  9تصویر کام ً
غير فعال است  .این نتيجه سبب شد تا به بررسي بيشتر تصاویر غيرفعال بپردازیم .جهت انجام این
کار ،سه مقولة جدید را با عناوین تصاویر بدون شرح ،تصاویری بيانگر مثال کاربردی مرتبط با موضوع
و تصاویر تسهيل گر درک محتوای آموزشي تعریف شد و با استفاده از روش آنتروپي شانون ضریب
اهمّ يّت هر کدام را در هر دو کتاب محاسبه گردید .نتایج نشان داد که در کتاب شيمي پيش
دانشگاهي ،تصاویر بيانگر مثال کاربردی مرتبط با موضوع و در کتاب شيمي پایه دوازدهم تصاویر
تسهيل گر درک محتوای آموزشي ،بيشترین ضریب اهمّيّت را به خود اختصاص دادهاند .به عبارتي
دیگر در ویرایش جدید کتاب درسي ،در این فصل تالش شده تا تمرکز تصاویر بر افزایش درک مفاهيم
کتاب درسي باشد؛ در حالي که در کتاب نظام قدیم (پيش دانشگاهي ) این تمرکز در ذکر مثال
کاربردی از صنایع و ...بوده است .نتایج پژوهشهای پيشين در این حوزه (تحليل محتوا کتاب درسي)
نيز کامالً نشاندهندۀ تغييرات بسيار جزئي در کتاب درسي است؛ به گونه ای که تأثير چنداني در
افزایش ضریب درگيری نداشتند و نتایج حاصل از تحليل محتوای کتاب درسي در سالهای مختلف
تقریباً یکسان بودند .به طور کلي با توجه به این که سالهای زیادی از نگارش کتاب درسي
گذشته،کتاب عمالً تا زمان تدوین کتابهای نظام جدید تغيير چشمگيری نداشته است و باید در
این فرصت به وجود آمده ،وقت بيشتری جهت افزایش ضریب درگيری تصاویر و در نتيجه ،فعال شدن
کتاب درسي گذاشته مي شد که متاسفانه این مهم محقق نشد .از آنجایي که کتاب درسي به عنوان
م نبع اصلي سيستم آموزشي کشور است ،برای ایجاد تحول در سيستم آموزشي ،تجدید نظر در نگارش
کتابهای درسي مي تواند به عنوان گام مهمي در این راستا مطرح شود .البته کتابهای درسي ،گاه
سبب ایجاد کجفهمي و کاهش بازده فرآیند یاددهي – یادگيری ميشوند و معلمان اختيار کمتری

تحلیل محتوای مقایسهای تصاویر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی ...
در انتخاب موضوع درسي و روش تدریس خود داشته باشند .در سالهای گذشته منابع مالي و وقت
نيروی انساني کشور صرف ویرایش کتابهای درسي شد که نتایج آن در این پژوهش و پژوهشهای
مشابه مشخص است.
منابع
آذر ،عادل ( .)1380بسط و توسعه روش آنتروپي شانون برای پردازش داده ها در تحليل محتوا .فصلنامه علمي-
پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا37(11 ،و .)38ص1تا ص .18
چوبينه ،مهدی .)1380(.طرح مطالعاتي راهنمای برنامهریزی درسي جامع دوره متوسطه جلد سوم ،تهران،
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشي .
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه .)1395( .روشهای تحقيق در علوم رفتاری تهران :انتشارات آگاه.
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Abstract
The purpose of this research is to analyze the comparative content of the
images of the electrochemistry chapter of the pre-university chemistry textbook
with the chapter 2 of the twelfth book of the twelfth grade chemistry textbook
based on William Rumi's categories and Shannon entropy method. The type of
research is descriptive and content analysis using Shannon entropy method. The
statistical population of the research is the pictures of the electrochemistry chapter
of the pre-university chemistry textbook of the 94-95 academic year and the
electrochemical chapter of the twelfth grade chemistry textbook of the academic
year 1399-1400. The results show that, unfortunately, in the new edition, the
engagement rate of the textbook in the pictures section has not changed much and
is still inactive. the images represent a practical example related to the subject
and in the twelfth grade chemistry textbook, the images that facilitate the
comprehension of educational content were the most important According to the
results obtained in this article and similar previous studies, textbook changes in
the images section have not had much effect on increasing the engagement rate.
It seems that it is time to think about eliminating the textbook.
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