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 دهیچک
هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای فصل دوم از کتاب شیمی پایة دهم )ردپای گازها در زندگی(  

از لحاظ فعال یا غیرفعال بودن محتوا به روش ویلیام رومی است. همچنین، برای رسیدن به نتایج  1400چاپ 

حقیق سیاهة تحلیل دقیق و قابل اعتماد، کل محتوای فصل دوم )ردپای گازها در زندگی( بررسی شد. ابزار ت

براساس روش ویلیام رومی است که پس از تهیه و انجام دادن یک نمونه از آن، روایی آن بر اساس مقاالت 

ها بوده و بر اساس سیاهة معتبر داخلی، بررسی و تأیید شد. محتوای کل فصل شامل متن، تصاویر و پرسش

صفحه  48شامل  1400ها در زندگی( چاپ گازپایه دهم )ردپای  1تحلیل بررسی شد. فصل دوم کتاب شیمی 

واحد پرسش است. نتایج نشان داد  67واحد غیرنوشتاری )تصاویر( و  96واحد متن،  551است که دارای 

بوده که بر اساس روش ویلیام رومی، این فصل از کتاب، فراتر از  5/1تا  4/0ضریب درگیری در خارج از بازة 

است. آنچه که امروزه، بیش از هر چیز مورد توجه مؤلفان و کارشناسان تهیه و شدهآموزان نوشتهتوانایی دانش

روز نگه است، تغییر رویکرد آموزش علوم در سطح جهانی و مسئله بهتولید کتب درسی شیمی قرار گرفته

هایی رشها و نگها، مهارتآموزان را با دانشای که بتوان دانشهای درسی شیمی به شیوهداشتن محتوای کتاب

درگیر نمود، که هرچه بیشتر، آنها را با تغییرات و تحوالت زندگی کنونی هماهنگ و همراه سازد؛ لذا اگر متون، 

آموز شوند، تأثیر بسزایی ای باشند که سبب فعال شدن قوة تفکر و خالقیت دانشها به گونهتصاویر و پرسش
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 مه مقدّ

اصلی در انتقال میراث علمی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی یک آموزش و پرورش به عنوان نهاد 

جامعه از نسلی به نسل دیگر بسیار سهیم است. آموزش عبارت است از هرگونه فعالیت یا تدبیر از 

کردن یادگیری در یادگیرندگان است؛ همچنین تحلیل ای که هدف آن آسانریزی شدهپیش طرح

ها و متون نظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتابکتاب درسی، یک روش پژوهش م 1محتوای

(. 1381)یارمحمدیان،  ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی استبرنامه درسی و یا مقایسه پیام

در این میان برای تغییر و تعدیل رفتار فراگیران، نقش اساسی بر عهده آموزش و پرورش است، نظام 

اند متمرکز و برنامه، کتاب و معلم، محورهای اساسی آموزش و یادگیریآموزش و پرورش ایران از نوع 

و با توجه به آنکه در بسیاری از موارد، کتاب درسی تنها رسانه آموزشی است که در اختیار معلم قرار 

های تحصیلی، دارد و فرآیند تدریس و یادگیری تنها با اتکا به محتوای برنامه درسی، انواع ارزشیابی

پذیرد، کتاب از اهمیت های درسی صورت میهای متعدد بر مبنای محتوای کتابها و گزینشآزمون

های مطلوب کتاب درسی، برخورداری از (. از ویژگی1385بسیار خاصی برخوردار است )آقازاده، 

آموزان با مطالب است، درحقیقت محتوایی فعال محتوایی فعال جهت درگیری فعال و مستقیم دانش

قدرت تفکر و تعقل را در یادگیرنده شکوفا سازد )رحمانی، مزیدی، محمدی و ایمانی فرد، است که 

یادگیری  -عنوان عامل اولیه و اساسی در فرایند یاددهی(. با توجه به آنکه کتاب درسی به1394

تواند بسیاری از آموزان، نقشی پررنگ و مداوم دارد؛ چگونگی تألیف و تدوین محتوای آن میدانش

اثر در شکالتی را که بر سر راه یادگیری و فهم کتاب درسی وجود دارد، برطرف کند؛ یا به عاملی بیم

یادگیری تبدیل شود. منظور از محتوای آموزشی یا کتاب درسی، هرگونه پیام کتبی، اعم از تصویری 

ها ها، نگرشرزشطور مستقیم و غیرمستقیم بر ذهن، افکار، او نوشتاری یا ترکیبی از آنها است که به

 (.1392گذارد )میرزائی و مهنانی،های مخاطب تأثیر میو مهارت

تحلیل محتوای کتاب درسی، پژوهشی دقیق، عمیق و پیچیده است که از طریق تجزیه و تحلیل    

پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانی، تأکیدات های درون متن میمتون به تعیین تعداد مفاهیم و واژه

های موجود در پیام آشکار از طریق بندی مقولهها را مشخص کند و ورای توصیف و طبقهلتو دال

درک موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و پیامدهای 

ها آن(. تحلیل محتوا کاربردهای متنوعی دارد که یکی از 1396حسن مرادی، ) پیام در فراگیر بپردازد

                                                           
1 Content Analysis 



 

 

 یروم امیلیدهم )فصل دوم( براساس روش و ةیپا یمیکتاب ش یمحتوا لیتحل

ها، باورها کند تا مفاهیم، اصول، نگرشهای درسی است. این تحلیل کمک میتحلیل محتوای کتاب

و همة اجزای مطرح شده در قالب دروس کتاب مطالعه و با اهداف برنامة درسی، مقایسه و ارزشیابی 

اهداف برنامة  هایی را تشویق کند که باها یا حالتشوند. برای مثال، ممکن است کتاب درسی، نگرش

های نهفته در متون کتاب درسی تواند پیامباشد. به این دلیل تحلیل محتوا میدرسی همخوانی نداشته

را با اهداف برنامه یا عالقة فراگیران یا هر مورد دیگری ارزیابی کند. در واقع، اهمیت و ضرورت چنین 

 (. 2010، 1د )جینکنهای درسی را توجیه میمواردی است که تحلیل محتوای کتاب

گیری های ذهنی که قابل اندازهروش تحلیل محتوا با وزن دادن و ارزش بخشیدن به قسمت

های تحلیل محتوای کتاب (. یکی از روش1388منطقی، پردازد )های متنی میه تحلیل دادهنیست، ب

ده و کتاب خود نظران تعلیم و تربیت بوویلیام رومی یکی از صاحب .است 2درسی روش ویلیام رومی

ارائه کرد. ویلیام رومی معتقد  1331را به نام )تکنیک های پژوهشی در آموزش علوم( را در سال 

ویژه در دروسی نظیر علوم، باید موضوعات را به شیوة اکتشافی های درسی، بهاست که محتوای کتاب

حلیل محتوای کتاب مطرح کنند. زیرا یادگیری حقیقی، نتیجة فعالیت یادگیرنده است؛ وی در ت

درسی میزان درگیرکردن فراگیر با موضوع و متن درس )محتوای فعال در مقابل غیر فعال( را بررسی 

(. مراحل اصلی تحلیل محتوا عبارتند از:تعیین هدف، 1396است )حسن مرادی، و تحلیل کرده

درباره هدف روش . هاقهها و ارزیابی عینی طببندی مقولهمقوله بندی، طبقهرمزگذاری، گیری، نمونه

توان گفت که هدف آن بررسی این موضوع است که آیا کتاب و یا تحلیل محتوای ویلیام رومی می

نماید؟ به عبارت دیگر آموزان را به طور فعال با آموزش یادگیری درگیر میمحتوای مورد نظر، دانش

  است یا خیر؟و تنظیم شدههدف این است که بسنجیم آیا کتاب به شیوه فعالی ارائه و تدوین 

توان های دیگر پژوهش، اگر جامعه آماری وسیع باشد میگیری نیز همانند سایر روشدرباره نمونه

توان از باشد، میگیری زد و چنانچه جامعه آماری مورد نظر وسعت چندانی نداشتهدست به نمونه

شود، که بندی میا کدگذاری و مقولهتمام جامعه به عنوان نمونه استفاده کرد. در مرحله سوم محتو

متن کتاب درسی، های درسی ابتدا محتوا را به سه قسمت ویلیام رومی برای تحلیل محتوای کتاب

 کند.هایی را تعریف میکند و سپس برای هر قسمت مقولهتقسیم می تصاویر، سؤاالت
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اکتشافی مطرح نمایند.  های درسی باید موضوعات را به شیوهمعتقد است که محتوای کتابرومی 

ای ارائه شود که روحیه کشف را در فراگیر به وجود آورد تا او خود به دنبال چنانچه محتوا به گونه

کند؛ آورد فعالیت او را برای یادگیری بیشتر تقویت میپاسخ سؤاالتش باشد، نتایجی را که به دست می

ایی که صرفاً با ارائه دانش و اطالعات، حقایق نامد و در مقابل محتومی« فعال»وی چنین محتوایی را 

کند. معرفی می« محتوا غیرفعال»سازد، و مفاهیم را معرفی و سپس نتایج و اصول کلی را مطرح می

آن به ارائه مطالب  %30-70داند که بین بین و مناسب می« محتوای فعال»کتابی را دارای « رومی»

صورت  گیر در قالب پرسشگری و پژوهش بپردازد. در غیر اینو موضوعات علمی، با رویکرد فعالیت فرا

اطالعات و حقایق علمی ارائه شود، فراگیر از  %30است. در محتوایی که کمتر از « محتوای غیرفعال»

دهی به سؤاالت کتاب برخوردار نیست و چنانچه بیش دانش مقدماتی و اولیه الزم برای درک و پاسخ

ئه حقایق و دانش تازه بپردازد، صرفا محتوا به انتقال و انباشت ذهن تأکید مطالب کتاب به ارا %70از 

در تحلیل محتوای یک کتاب درسی « رومی(. »1388دارد و دیگر محتوای فعال نخواهدبود )مرادی، 

میزان درگیر کردن فراگیر با موضوع و متن درس )محتوای فعال در مقابل غیرفعال( را مورد بررسی 

ها های کتاب تأکید دارد و جملههای متن و پرسشاست. وی در این شیوه بر جملهدادهو تحلیل قرار 

آن دسته از دانش و « های لفظیجمله»نماید. مقصود از تفکیک می« درکی»و « لفظی»را به دو نوع 

که دهد. بدون آنواسطه، معلوماتی را در اختیار فراگیر قرار میاطالعاتی است که بصورت مستقیم و بی

هایی گفته به آن دسته از جمله« های درکیجمله»فراگیر در آن دخل و تصرفی نماید، در مقابل 

کند که های تازه دست پیدا میها و دانستهشود که با درگیر و فعال کردن ذهن فراگیر به یافتهمی

های خود دانستهها فراگیر به اهمیت و کاربرد است. در اینگونه جملهخود در آن نقش پویایی داشته

آمیزد تا اش درهم میها و تجارب قبلیاش را با مجموعه دانستههای تازهواقف است و دانسته

ای موجب یادگیری باثبات ای یکپارچه )طرح مفهومی( برای او ایجاد شود. چنین شیوهمجموعه

 (.1370)برونس،  خواهدشد

 پیشینه پژوهش

است در ادامه به های درسی انجام گرفتهمحتوای کتابهای متعددی به منظور تحلیل پژوهش

( در تحلیل محتوای مفاهیم 1396شود. سلمانی، سمیعی دوست و سلیمیان )ها اشاره میبرخی از آن

به این نتیجه رسیدند که ضریب درگیری  1395مربوط به گازها در کتاب درسی شیمی دهم سال 

غیر فعال است و بخش تمرینات با ضریب  32/0ری فعال است و تصاویر با ضریب درگی 49/0متن 
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( درتحلیل محتوای فصل سوم 1396غیرفعال است. عبدالکریمی، محجوب و سمیعی دوست ) 4/3

به این نتیجه رسیدند که براساس روش ویلیام رومی ضریب درگیری  1395چاپ  1کتاب شیمی 

ها به دهم فعال و تصاویر و پرسش باشند. بنابراین، متن فصل سوم کتاب شیمیمی ∞و  70/0، 77/0

کتاب درسی علوم بحرین، به  20( پس از بررسی 2016) 1اند. لیو و خینشیوة غیرفعال طراحی شده

ها، یادگیری مفاهیم موجود در کتاب را برای این نتیجه رسیدند که نمودارهای موجود در این کتاب

 کند. یادگیرندگان تسهیل می

فعال  در پژوهشی با عنوان ))تحلیل محتوای کتاب شیمی دهم از نظر( 1396) شیردژم و تهمتن

یری متن بودن و غیرفعال بودن براساس تکنیک ویلیام رومی(( به این نتیجه رسیدند که ضریب درگ

کند و متن کتاب به است و این یعنی کتاب شیمی دهم فراگیران را در یادگیری درگیر نمی 0/  16

خواهد که مطالب را پردازد و از فراگیران میت و فقط به ارائه اطالعات میاسروش فعالی نوشته نشده

عال و پویا است؛ یعنی این کتاب در مقوله تصاویر ف 0/  75حفظ کنند. ضریب درگیری تصاویر برابر 

کنند. ضریب اند که زمینه را برای فعالیت و کنجکاوی فراهم میای طراحی شدهاست و تصاویر به گونه

خواهد آموزان میاست؛ یعنی این کتاب از دانش 1/  7های کتاب برابر ها و پرسشی با فعالیتدرگیر

بدی نژاد و به تجزیه و تحلیل بپردازند که بیشتر از محدوده تعیین شده توسط ویلیام رومی است. ع

ه علوم شترعامری در تحقیقی به روش ویلیام رومی متن، تصاویر و سواالت کتاب شیمی پایه یازدهم 

دهد که متن با ضریب تجربی و ریاضی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده نشان می

تصاویر نیز با  .استهای پژوهشی طراحی شدهغیر فعال بوده و بدون توجه به مؤلفه 2،2درگیری 

سؤاالت با اند. اما غیر فعال بوده و برای توصیف موضوعات در کتاب آورده شده 2،3ضریب درگیری 

 سازد.سائل و موضوعات درگیر میمآموزان را با اند و دانشبسیار فعال 2،2ضریب درگیری 

(، تحلیل محتوای 1392میرزائی و مهنانی ) انندتوان از پژوهشگران دیگری نیز ما میدر این راست

( در 1397، ذبایحی و همکاران)1391و آزمایشگاه در سال  2های سوم و چهارم کتاب شیمی فصل

( تحلیل محتوا کتاب 1396زاده )قربانی، غالمی و داداش و شیمی سال دهم تحلیل محتوای فصل اول

 اشاره کرد. براساس روش ویلیام رومی شیمی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
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 پژوهش روش

ها ها کمّی و به لحاظ روش گردآوری دادهاین تحقیق از حیث هدف، کاربردی است؛ از نظر داده    

های فصل دوم کتاب شیمی پایه دهم جامعه آماری تحقیق شامل همه صفحه به شیوه توصیفی بود.

ها است. نمونه که شامل متن، تصاویر و پرسش 1400)مبحث ردپای گازها در زندگی( چاپ سال 

یق بر جامعه آماری منطبق بود. در این پژوهش واحد تحلیل در بخش تحلیل متن، جمله بود که تحق

شود. در بخش تحلیل تصاویر، واحد یک واحد معنادار واقعی و کوچکترین جزء تحلیل محسوب می

های کتاب بود. در این محور بودن کتاب درسی، واحد تحلیل پرسشتحلیل، تصویر و در بخش فعالیت

های فعال و غیرفعال ابتدا از تکنیک ویلیام رومی یق برای انجام تحلیل محتوا و تعیین مقولهتحق

ها بر اساس روش ویلیام رومی در سه سطح شد. برای تجزیه و تحلیل متن، هر یک از جملهاستفاده

 است:دهبندی شهای زیر طبقهمتن فعال، غیرفعال و خنثی با توجه به ماهیت آنها و تطابق با مقوله

 : متون غیرفعال که شامل چهار مقوله است -1

  مقولهaوسیله فرد دیگری ( بیان حقایق شامل بیان ساده مفروضات و مشاهداتی که به

 است. آموز انجام شدهغیر از دانش

  مقولهbها(: منظور از بیان نتایج یا اصول کلی عبارت ( بیان نتایج یا اصول کلی )تعمیم

شده توسط نویسندگان کتاب درباره ارتباط بین مفروضات و است از نظرات ارائه

 موضوعات مختلف. 

  مقولهcای است که برای توصیف و تشریح یک واژه ( تعاریف: منظور جمالت یا جمله

 شود و به فکر کردن نیاز ندارد. مییا اصطالح خاص آورده

  مقولهdوسیله مؤلف شده و پاسخ آنها بالفاصله به( سؤاالتی که در متن مطرح

 است.شدهداده

 : مقوله به این شرح است 4متون فعال شامل  -2

  مقولهeآموز شده و پاسخ به آنها مستلزم این است که دانش( سؤاالتی که در متن داده

 نماید.  وتحلیلشده را تجزیهداده اطالعات و مفروضات

  مقولهfشده که نتایجی را که خود او به دست آورده بیان نماید.آموز خواسته( از دانش 

   مقولهgشده که آزمایشی یا فعالیتی را انجام داده و نتایج آموز خواسته( از دانش

 شده را حل کند.حاصل از آن را تحلیل نماید و یا اینکه مسائل عنوان



 

 

 یروم امیلیدهم )فصل دوم( براساس روش و ةیپا یمیکتاب ش یمحتوا لیتحل

  مقولهhآموز توجه و برانگیختن حس کنجکاوی دانشمنظور جلب( سؤاالتی که به

 است.وسیله نویسنده کتاب در متن نیامدهشده و جواب آنها بالفاصله بهارائه

 : اثرمتون بی -3

  مقولهiاست که تصاویر یا مراحل انجام یک آزمایش را مورد شدهآموز خواسته( از دانش

کدام از مقوله های ذکر شده طور کلی جمالتی را که در هیچبهمالحظه قرار دهد و 

 گیرد.نگنجد در این مقوله جای می

  مقولهjهای مربوط به معانی بیان.( پرسش 

 نکاتی که در بررسی واحدهای متن رعایت شده به شرح ذیل است: 

ها، عنوان سرفصل دار بودن آن است.شده و مالک معنیترین واحد متن بررسیعنوان کوچکجمله به

های در زمره شیوه a ,b ,c ,dهای دانید و پاورقی مورد بررسی قرار نگرفت. مقولهبیشتر بدانید، آیا می

 ترین فعالیت از طرف یادگیرنده هستند. گیرند، زیرا مستلزم کمارائه غیرفعال قرار می

آموز را در تجربیات یادگیری گیرند، زیرا دانشدر زمره شیوه فعال قرار می e, f ,g ,hهای مقوله    

کند. در روش ویلیام رومی ضریب آموزان را به فعالیت و فکرکردن وادار میکند و دانشسهیم می

 شود:درگیری محتوا از طریق تقسیم واحدهای فعال بر واحدهای غیرفعال محاسبه می

                                         𝐼 =
𝑒+𝑓+𝑔+ℎ

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
 آموز با متن کتابضریب درگیری دانش   

تجزیه و تحلیل محتوای غیر نوشتاری فصل دوم شیمی دهم با استفاده از روش ویلیام رومی در  

 شود:های زیر طبقه بندی میسه سطح فعال، غیرفعال و خنثی با مقوله

  مقولهa است و شدهآن فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده( اشکال و تصاویری که از

 آموز را به تفکر وادار نمی کند. دانش

   مقولهbآموز می خواهد تا با استفاده از موضوعات و مفروضات داده ( تصاویری که از دانش

 شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد. 

  مقولهcاست.یک آزمایش آمدهآوری وسایل ( تصاویری که برای تشریح شیوه جمع 

  مقولهdهای فوق نگنجد. ( تصاویر و اشکالی که در هیچکدام از مقوله 

آموزان را به سوی پردازند و دانشمعرف تصاویری است که فقط به بیان حقایق خاص می aمقوله  

ل مشتمل بر تصاویری است که به نحوی فعا bسازند؛ درحالیکه مقوله اندیشیدن و تفکر رهنمون نمی



 

1400زمستان ، 4، شماره سومآموزش شیمی، سال پژوهش در    

های خنثی بوده و در تعیین مقوله cو  dهای آموز دارد. مقولهشده و نیاز به فعالیت دانشطراحی

 ضریب درگیری نقش ندارند.

                                                   𝐼 =
𝑏

𝑎
 آموزانضریب درگیری دانش  

است؛ که بر شده و تحلیل شدهگرفتهدر نظر  های آخر فصل به صورت یک واحدهر یک از پرسش 

 شود:اساس روش ویلیام رومی به صورت زیر طبقه بندی می

  مقولهaیافت.( سؤالی که جواب آن را مستقیم در کتاب می توان 

  مقولهb.سؤالی که جواب آن مربوط به نقل تعاریف است ) 

  مقولهcخود در درس جدید آموز باید از آموخته های ( سؤالی که برای پاسخ آن به دانش

 کند.ستفادهگیری در مورد مسائل جدید ابرای نتیجه

  مقولهdد.خصوصی را حل نمایآموز خواسته شده مسئله به(سؤالی که در آن از دانش 

  مقولهeگیرد. ( سؤالی که در هیچ یک از طبقه بندی ها جای نمی 

های پایان فصل دوم مورد ها و پرسشاست: فقط تمرینها رعایت شدهنکاتی که در تحلیل پرسش 

و  aهای است. مقولهشدهجدا بررسی صورت یک واحداست؛ هر پرسش بهتحلیل و بررسی قرارگرفته

b های معرف سؤاالت فعال و مقولهc  وd های غیرفعال هستند. مقوله معرف مقولهe ه هم جزء مقول

 خنثی میباشد

                                      I = 
𝑐+𝑑

𝑎+𝑏
 هاآموزان با پرسشضریب درگیری دانش   

براساس هدف پژوهش، نوع پژوهش توصیفی و کاربردی و روش آن تحلیل محتوا براساس الگوی  

بوده و کل این  1400ویلیام رومی است. جامعة پژوهش، فصل دوم از کتاب شیمی پایة دهم چاپ 

آوری داده، سیاهة محقق ساخته براساس الگوی فصل به عنوان نمونه بررسی و تحلیل شد. ابزار جمع

سازی و سازماندهی، بررسی محتوا و پردازش نتایج به عنوان سه مرحله اصلی ویلیام رومی است. آماده

(. جهت اطمینان از 1376و کلیدی هر تحلیل محتوا تعریف می شود )سرمد، بازرگان و حجازی، 

ها، ها، کنفرانسهای اخیر در همایشها از مقاالت پژوهشی تحلیل محتوا که در سالمؤلفه 1روایی

های مندرج در کتاب و واحد واحد مطالعه، فصل .گردیداستفاده بودند،ها و مجالت چاپ شدهفصلنامه

ین فصل براساس دو مقولة فعال یا تجزیه و تحلیل، متن، تصویر و سؤال یا پرسش است. در نهایت ا

 .های زیر انجام گرفتها به روشتحلیل داده .غیرفعال بودن تحلیل شد

                                                           
1 Validity 



 

 

 یروم امیلیدهم )فصل دوم( براساس روش و ةیپا یمیکتاب ش یمحتوا لیتحل

 

 یافته های پژوهش

فصل دوم از کتاب شیمی پایه دهم )ردپای گازها در زندگی( براساس تکنیک  آیا متن سؤال اول: 

 است؟شدهویلیام رومی به شیوه فعالی نوشته

براساس روش ویلیام رومی  1400پایه دهم چاپ  1تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی  -الف 

 :در حوزة متن

بر اساس روش ویلیام « دانیدآیا می»در این بخش تمام مباحث موجود در متن به جز پاورقی و  

 است.( درج شده1که در جدول ) رومی مورد بررسی قرار گرفته

پایه دهم چاپ  1گردد، فصل دوم کتاب شیمی ( مالحظه می1همانطور که در جدول ) 

به شیوه غیرفعال  واحد 331واحد متن )محتوای نوشتاری( است که  551صفحه و  48شامل 1400

فعال طراحی شده است. از نظر ویلیام رومی متن هنگامی فعال است که ضریب واحد به شیوه  20و 

 0604/0باشد. به دلیل اینکه ضریب درگیری برای متن این کتاب برابر  5/1تا 4/0درگیری آن بین 

است، متن به شیوه غیرفعال طراحی شده و عدم فعالیت مناسب فراگیر را به همراه به دست آمده

 دارد.

تصاویر فصل دوم از کتاب شیمی پایه دهم )ردپای گازها در زندگی( از دیدگاه  یاسؤال دوم: آ 

 کند؟آموزان را درگیر میویلیام رومی، دانش

براساس روش ویلیام رومی 1400پایه دهم چاپ  1تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی  -ب 

 :ها، نمودار(در حوزة تصاویر )جداول، اشکال، عکس

در این قسمت ابتدا تصاویر فصل دوم بر اساس روش ویلیام رومی بررسی گردید و سپس از منظر  

 ( قابل مشاهده است.2فعال بودن یا غیرفعال بودن مورد ارزیابی قرار گرفته که در جدول )

واحد  96صفحه و 46شامل  1400پایه دهم چاپ  1(، فصل دوم کتاب شیمی 2با توجه به جدول )

واحد آن به شیوه فعال طراحی   22آن به روش غیرفعال و  واحد 74غیرنوشتاری )تصاویر( است، که 

است. با استفاده از روش ویلیام رومی، تصاویر هنگامی فعال است که ضریب درگیری آن بین شده 

است، زیرا ضریب درگیری ، تصاویر به صورت غیرفعال ارائه شده2باشد؛ اما بر اساس جدول  5/1تا  4/0

از  است، بنابراینبه دست آمده 2972/0برای تصاویر یا محتوای غیر نوشتاری فصل دوم این کتاب 

 است.نظر ویلیام رومی به شیوه غیرفعال طراحی شده
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 متنحوزه  اخص هایش -1جدول 

جمع 

 کل

فراوانی 

هر 

 روش

صد
در

 
ی

وان
فرا

 

ی
وان

فرا
 

انه
نش

ها
 

 روش مالک ها و معیارها 

 

331 

 

26.49 93 a 
بیان حقیقت: بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که به وسیله 

 است.آموز انجام شدهفرد دیگری غیر از دانش

 

 

 

 

 

 

غیر 

 فعال

55.27 194 b 

 ها(: نظرات ارائه شده توسطبیان نتایج یا اصول کلی )تعمیم 

 نویسندگان کتاب درباره ارتباط بین مفروضات و موضوعات

 مختلف

11.11 39 c 
هایی که برای توصیف و تشریح یک واژه یا اصطالح تعاریف: جمله

 آورده می شود و به فکر کردن نیازی ندارد.

1.42 5 d 
بالفاصله توسط است و پاسخ آنها سؤاالتی که در متن آورده شده

 است.مؤلف داده شده

 

20 

1.99 7 e 
سؤاالتی که در متن داده شده پاسخ به آنها مستلزم این است که 

 شده را تجزیه و تحلیل کند.آموز اطالعات و مفروضات دادهدانش

 

 

 

 

 0.85 فعال
3 

 
f 

شود که نتایجی را که خود به دست آموز خواسته میاز دانش

 آورده بیان کند.

0.00 0 g 

آموزان خواسته شده که آزمایش یا فعالیتی را انجام داده از دانش

و نتایج حاصل از آن را تحلیل کنند اینکه مسائل مطرح شده را 

 حل نمایند.

2.84 10 h 
است و برای جلب سؤاالتی که پاسخ آنها بالفاصله در متن نیامده

 شود.آموزان ارائه میتوجه دانش

 

0 
 

0.00 
 

0 
 

i 
 گیرد.مواردی که در هیچ کدام از مولفةها جای نمی

 

 خنثی

𝐼 = 
𝑒+𝑓+𝑔+ℎ

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
  = 

20

331
= 0.0604 
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 حوزه تصاویر اخص هایش -2جدول 

جمع کل 

 فراوانی

 هر روش

صد
در

 
ی

وان
فرا

 

ی
وان

فرا
 

انه
نش

ها
 

 روش مالک ها و معیارها

74 77.08 74 a 

آنها فقط برای تشریح  اشکال و تصاویری که از

آموز را است و دانشموضوع خاصی استفاده شده

 کند.به تفکر وادار نمی

 غیرفعال

22 22.92 22 b 

خواهد تا با استفاده آموز میتصویری که از دانش

شده فعالیت یا از موضوعات و مفروضات داده

 آزمایشی را انجام دهد.

 فعال

0 0.00 0 c  خنثی گیرد.مؤلفه جای نمیتصاویری که در این دو 

 

𝐼 =
𝑏

𝑎
=

22
74

=  0.2972 

 

های فصل دوم از کتاب شیمی پایه دهم )ردپای گازها در زندگی( براساس آیا پرسشسؤال سوم: 

 کند؟آموزان را درگیر میروش ویلیام رومی، دانش

براساس روش ویلیام رومی در  1400پایه دهم چاپ  1تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی  -ج

 هاحوزة پرسش

است، با روش ویلیام « ایهای دورهخود را بیازمایید و تمرین»ها که شامل در این قسمت ابتدا پرسش

رومی مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین از منظر فعال یا غیرفعال بودن نیز بررسی و تحلیل قرارگرفته 

 است.آورده شده( 3که نتایج آن در قالب جدول )

واحد   67صفحه و 46شامل  1400پایه دهم چاپ  1( فصل دوم کتاب شیمی 3بر اساس جدول )

است. ضریب آن به شیوه فعال طراحی شده واحد 58واحد آن به روش غیر فعال و  9پرسش است که 

ش است. با توجه به معیارهای تفسیر ضریب درگیری در رو 4444/6درگیری محاسبه شده برابر 

داند، ضریب درگیری به دست آمده بیشتر از دامنه را مناسب می 5/1تا  4/0ویلیام رومی که اعداد 
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های فصل دوم این کتاب بیش از توان فراگیر فعال بوده، مطلوب است. این به آن معناست که پرسش

 .استبنابراین از نظر ویلیام رومی به شیوه غیرفعال طراحی شده

 هاپرسشحوزه  اخص هایش -3جدول 

جمع کل 

 فراوانی

 هر روش

صد
در

 
ی

وان
فرا

 

ی
وان

فرا
 

انه
نش

ها
 

 روش مالک ها و معیارها

9 
5.97 4 a توان یافت.کتاب می رسؤالی که جواب آن را مستقیم د 

 غیرفعال

7.46 5 b .سؤالی که جواب آن مربوط به بیان تعاریف است 

58 

41.79 28 c 

آموز باید از سؤالی که برای پاسخ به آن دانش

در گیری های خود در درس جدید برای نتیجهآموخته

 فعال مورد مسائل جدید استفاده کند.

44.78 30 d 
شده مسئله آموز خواستهسؤالی که در آن از دانش

 خاصی را حل کند.

0 0.00 0 e خنثی گیرد.سؤاالتی که در این دو مؤلفه جای نمی 

I = 
𝑐+𝑑

𝑎+𝑏
=

58

9
= 6.4444 

 

 بحث و تفسیر

ترین ابزار و مرجع آموزشی است، توسط در نظام آموزشی کشور ما )ایران(، کتاب درسی که اصلی 

های مختلف در شود. محتوای آموزشی پایههای درسی تهیه میریزی و تألیف کتابسازمان برنامه

شود. ولی در صورت ای و عینی نظام آموزشی تهیه و تدوین میراستای تحقق اهداف کلی، واسطه

 تواند با گزینش محتوا، آن را جبران کند. قص یا کمبود محتوا، معلم مین

های مطلوب کتاب درسی، برخورداری از محتوایی فعال جهت درگیری فعال و مستقیم از ویژگی 

آموزان با مطالب است، درحقیقت محتوایی فعال است که قدرت تفکر و تعقل را در یادگیرنده دانش

(. یکی از این محتواها که در مدارس 1394مزیدی، محمدی و ایمانی فرد، شکوفا سازد )رحمانی، 

های جدید حوزة علوم تربیتی، هدف از شود، شیمی است؛ بر پایة یافتهدنیا و کشور ما تدریس می



 

 

 یروم امیلیدهم )فصل دوم( براساس روش و ةیپا یمیکتاب ش یمحتوا لیتحل

آموزش علم شیمی در دورة متوسطه دوم، تربیت شیمیدان نیست؛ بلکه آموزش شیمی درواقع، 

های زندگی، حل مسئله، کاوشگری، آشنایی با ماهیت علم و مهارتای است برای آموزش وسیله

(. امروزه، بیش از هر چیز، تغییر 1397های علمی و اخالقی است )معافی و همکاران، تقویت نگرش

های درسی شیمی داشتن محتوای کتابروز نگهرویکرد آموزش علوم در سطح جهانی و مسئله به

های که بتوان شیوهاست. تهیه و تولید کتب درسی شیمی قرار گرفته مورد توجّه مؤلفان و کارشناسان

هایی درگیر نمود که هر چه بیشتر آنها را با تغییرات و ها و نگرشها، مهارتآموزان را با دانشدانش

(. لذا 1387تحوالت زندگی کنونی هماهنگ و همراه سازد )سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 

 ید توسط کارشناسان و پژوهشگران متخصص این حوزة، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.این محتوا با

تحلیل محتوا کتاب درسی، پژوهشی دقیق، عمیق و پیچیده است که از طریق تجزیه و تحلیل متون 

پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانی، تأکیدات و های درون متن میبه تعیین تعداد مفاهیم و واژه

های موجود در پیام آشکار از طریق درک بندی مقولهها را مشخص کند و ورای توصیف و طبقهلتدال

موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و پیامدهای پیام در 

متن،  های تحلیل محتوای کتاب درسی روش ویلیام رومی است که در آنیکی از روش. فراگیر بپردازد

 گیرند.ها مورد بررسی قرار میتصاویر و پرسش

   

 گیری هنتیج

ها در زندگی( چاپ دهد که فصل دوم کتاب شیمی پایه دهم )ردپای گازنتایج تحقیق نشان می 

است  6.4ها و پرسش 0.29، تصاویر0.06بر اساس روش ویلیام رومی، ضریب درگیری متن  1400

ویلیام رومی است. بدین معنا که ضریب درگیری متن و تصاویر کمتر از که خارج از محدوده فعال 

است. لذا متن و تصاویر فصل دوم کتاب درسی شیمی  1.5ها بیشتر از و ضریب درگیری پرسش 0.4

آموزان را صرفاً به حفظ مطالب درسی وادار کرده طوری که دانشاند؛ بهبه گونه غیرفعال تدوین شده

های ارائه شده در ها و فعالیتانگیزد. از طرف دیگر، پرسشری را در آنها بر نمیو کنجکاوی و پرسشگ

حوصلگی و فصل دوم کتاب شیمی دهم بیش از اندازه فعال هستند و موجب خستگی، کسالت، بی

های شیردژم و دست آمده با نتایج حاصل از پژوهششوند. نتیجه بهآموزان میشدن دانشبی انگیزه

(، قربانی و 1392اردبیلی)محمدیفایق و شاه(، کوهی1392(، میرزائی و مهنانی )1396تهمتن )

( و دوست 2019(، ماشینچی و همکاران )1389(، شاهی)1397سی )(، مالمحمدنوه1396همکاران )

ترین ابزار و خوانی دارد. در نظام آموزشی ایران، کتاب درسی که اصلی( هم1400محمد سمیعی )



 

1400زمستان ، 4، شماره سومآموزش شیمی، سال پژوهش در    

های درسی ریزی و تألیف کتابت، محتوای برنامه درسی از سوی سازمان برنامهمرجع آموزشی اس

های درسی توصیه ریزی و تألیف کتابگردد. مطابق با این پژوهش، به سازمان برنامهطراحی می

آموزان باشد و ای طراحی شود که راهنمای دانشگونهشود فصل دوم کتاب شیمی دهم، بهمی

ت یادگیری، علم اندوزی، کسب اطالعات و فهم عمیق مطالب ترغیب نماید و آموزان را به سمدانش

آموزان را به چالش کشیده تا درباره با استفاده از سؤاالت خالقانه در متن کتاب درسی تجارب دانش

حل به تفکر پرداخته و قدرت حل مسئله خود را گسترش دهند و زمینه انجام پژوهش در کشف راه

آموزان هایی متناسب با متن انگیزة دانش؛ لذا با تقویت متن، تصاویر و طراحی پرسشآنها فراهم گردد

آموزان حاصل برای حل سؤاالت افزایش یابد که درنهایت محتوایی فعال، مناسب و در حدتوان دانش

  شود.
 

 منابع

 .1385آقازاده، احمد، مسائل آموزش و پرورش ایران، تهران، انتشارات سمت، 

(. الگوهای تدریس و تحلیل محتوا، ترجمه برنجی محمدرضا، چاپ اول، 1370جویس و مارشاویل )برونس 

 تهران، نشر مؤلف.

 (. تحلیل محتوای کتاب درسی، چاپ اول، تهران: انتشارات آییژ.1388حسن مرادی، نرگس )

 ژ.(. تحلیل محتوای کتاب درسی. چاپ پنجم، تهران: انتشارات آیی1396حسن مرادی، نرگس )

(. بررسی تطبیقی کتاب عربی اول 1394رحمانی، اسحاق؛ مزیدی، محمد؛ محمدی، دانش؛ ایمانی فرد، لیال. )

فصلنامه راهنمایی با کتاب عربی پایه هفتم از منظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی. 
 .167-187. 1شماره  9. دوره های برنامه درسیپژوهش

(. راهنمای برنامه درسی شیمی. تهران: وزارت آموزش و پرورش 1387نامه ریزی آموزشی )سازمان پژوهش و بر

 ایران.

 های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.( روش1376سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی،الهه )

به گازها (. تحلیل محتوای مفاهیم مربوط 1396سلمانی، زهرا، سمیعی دوست، محمد، و سلیمیان، شیرین )

از دیدگاه ویلیام رومی و شانون و بررسی نظرات دبیران  1395در کتاب درسی شیمی دهم سال 

شیمی ناحیة سه کرج. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبة تهران، مرکز 

 آموزش عالی شهید شرافت تهران.



 

 

 یروم امیلیدهم )فصل دوم( براساس روش و ةیپا یمیکتاب ش یمحتوا لیتحل

(. تحلیل محتوای فصل سوم کتاب 1396مد )عبدالکریمی، طیبه، محجوب، علیرضا، و سمیعی دوست، مح

تهران پایاننامة  16از دیدگاه شانون و ویلیام رومی و نظرات دبیران شیمی منطقة  1395شیمی چاپ 

 کارشناسی ارشد. دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبة تهران، مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران.
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 .احمدرضا نصر و همکاران، جلد اول، چاپ سوم، تهران: سمت و دانشگاه شهید بهشتی

های درسی (. تحلیل محتوای کتاب1397معافی، حسین، ناطقی، فائزه، فقیهی، علیرضا، و سیفی، محمد )

فناوری  اد مقاومتی: روش آنتروپی شانون.شیمی دورة متوسطة دوم براساس مؤلفه های اقتص
 .61-49(، 1)14آموزش،

به نیازهای  های دینی سوم راهنمایی و دبیرستان از منظر پاسخ(. تحلیل محتوای کتاب1388منطقی، مرتضی )

 .74-52(، 24)8نوآوریهای آموزشی، آموزان. روانی و اجتماعی دانش-عاطفی

(. تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی سال دوم دبیرستان در 1392.) عبداله؛ مهنانی، احسانمیرزائی، رسول

، هشتمین سمینار آموزش شیمیمفاهیم ترکیبات یونی و کوواالنسی با استفاده از روش ویلیام رومی. 

 .15 – 1، ص  1392شهریور ماه  7و  6دانشکده شیمی دانشگاه سمنان، 

 .1381تهران، یادواره کتاب، یارمحمدیان، محمد حسین، اصول برنامه ریزی درسی، 
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Abstract 

The purpose of the present study is to analyze the entire content of the 

second chapter (Text, images and questions) in terms of whether the content is 

active or inactive by the method of William Rumi. Also, to achieve accurate and 

reliable results, the entire content of the second chapter was reviewed. The 

research tool is the analysis sheet based on the method of William Rumi, whose 

validity was reviewed and confirmed based on valid internal articles after 

preparing a sample. The second chapter of the tenth grade chemistry book (traces 

of gases in life)1400 edition, consists of 48 pages, which has 551 units of text, 96 

units of non-writing and 67 units of questions. The results showed that the 

coefficient of involvement outside the range is 0.4 to 1.5 of William Rumi. What 

is important for the authors of chemistry textbooks today is to change the 

approach to science education worldwide and to keep the content of chemistry 

textbooks up-to-date in a way that equips students with knowledge and skills, and 

attitudes, engaged, to further harmonize them with the changes and developments 

of current life; Therefore, if the content activates the student's thinking power, 

they will have a great impact on learning. 
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