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Abstract 

The subject of this research is "The content analysis of the chemistry book 2 for the senior 
secondary school in edition of 2017 based on the William Rummy views" which 
determined the extent to which the active method is used in the content of the chemistry 
book 2 of the students. The research method is descriptive in a type of content analysis. In 
order to achieve accurate and reliable results, the entire content of the book was examined 
and the research sample was consistent with the participants. In this research, William 
Rummy's model has been used as an analysis tool. To reach this purpose, the entire content 
of the book, including text, images, and questions, were encoded in certain categories and 
examined. The results of this study showed that the textbook conflict ratio in the first, 
second, third and the whole of the book is 0.31, 0.222, 0.204 and 0.254, which shows the 
text of all three chapters and the total book is designed to be inactive. The conflict ratio of 
the images in first, second, third chapters and the whole book is 0.75, 1.292, 0.587, and 
0.862, respectively, which shows the images of all chapters and the whole book is designed 
in an active way. The conflict ratio of the questions in first, second , third chapters, and 
whole book is  8, 8, 2.909, and 5.648, respectively which shows that the questions of all 
chapters and the whole book involve student in learning  more than his/her ability to learn. 
So, it is designed to be inactive. 

Keywords: Active content, Chemistry Education, Inactive content, William Rummy's 
method. 
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 یازدهم براساس روش ویلیام رومی ةتحلیل محتوای کتاب شیمی پای

 3ائزه قدوسی، ف2موسوی، سیدمحسن 1یشهناز سهراب

 ، تهران، ایراندانشگاه فرهنگیان ،دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی. 1

 ، تهران، ایرانفرهنگیاناستادیار، گروه شیمی، دانشگاه . 2

 ایران تهران،ریزی درسی،  گروه برنامه، مدرس دانشگاه فرهنگیانریزی درسی،  دکتری برنامه. 3

 (91/10/9911: ؛ تاریخ پذیرش91/91/9911: تاریخ دریافت) 

 دهیچک

بودی  مظووور روش   . محتووا اتوت  از لحاظ فعال یا غیر فعال بودن  9910پایة یازدهم چاپ  2هدف پژوهش حاضر، تحلیل کتاب شیمی 
همچظی ، برای رتیدن به نتایج دقیق و قابل اعتمواد، کول محتووای کتواب     . کار گرفته شد تحقیق تحلیل محتوا به تبک ویلیام رومی به

یوی نن  ، روادادن یک نمونه توتط پژوهشگر انجامتحقیق تیاهه تحلیل براتاس ویلیام رومی اتت که پس از تهیه و ابزار ای . بررتی شد
های معی  کدگوذاری شود و   ها در مقولهمحتوای کل کتاب شامل مت ، تصاویر و پرتش. بررتی و تأیید شددو اتتاد علوم تربیتی  توتط

، 99/1 ،به ترتیب ،های اول، دوم، توم و کل کتابنتایج نشان داد ضریب درگیری مت  کتاب در فصل. شدبررتی  تحلیل ةبراتاس تیاه
ضوریب درگیوری   . فعال طراحی شده اتت به روش غیر« مت  تمام فصول و کل کتاب»دهد اتت که نشان می 222/1و  212/1، 222/1

تصواویر تموام   »دهود  به دتت نمد که نشوان موی   802/1و 281/1، 212/9، 12/1های اول، دوم، توم و کل کتاب به ترتیب تصاویر فصل
 8،  8های اول، دوم، توم و کل کتاب به ترتیب های فصلیری پرتشضریب درگ. به روش فعال طراحی شده اتت« فصول وکل کتاب

 نموز، اتت، پس به روش غیربیش از توان دانش« های تمام فصول و کل کتابپرتش»دهد به دتت نمد که نشان می 820/2و  111/2،
 .فعال طراحی شده اتت

  .محتوای غیر فعال، محتوای فعال، تکظیک تحلیل محتوای ویلیام رومینموزش شیمی، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

کتاب درسی مرجع رسمی مورد استناد برای تعیین محتوا و برنامة آموزشی بوده و راهنمای عمل 

کتاب درسی بنابراین،  (.8، ص7002،  دادلیو  اون)کارگزاران آموزش و پرورش است  همةبرای 

در ایران نیز، از . آموزان در هر نظام آموزشی استترین منابع و مراجع یادگیری دانش از مهمیکی 

های به عبارت دیگر، در ایران بیشتر فعالیت. کندهای درسی ایفا میها را در برنامهترین نقش مهم

های ها و تجربهگیرد و بیشترین فعالیتدرسی انجام می هایچارچوب کتابآموزشی در 

کتاب درسی در (. 887 شریفی و عابدی، )شود دهی میآموز و معلم حول محور آن سازمان انشد

، 7002، 7لینینگ و کاترین)آموز برای یادگیری اثربخش است  گاه معلم و دانش حقیقت، تکیه

 مشی آموزش دارند، های درسی در تعیین محتوا و تعیین خط کتاب اهمیت زیاد دلیلبه (. 7 ص

های  مهای درسی در نظا اهمیت کتاب. باشند اندرکاران آموزش و پرورش می دست کانون توجه

شود، بیش  عوامل آموزشی براساس آن تعیین  و اجرا می همة مانند ایران که تقریباً ،آموزش متمرکز

در نظام آموزشی ایران،  (.71 ، ص830 آبادی،  و علی نفس نیک)های آموزشی است  ماز سایر نظا

لیف أریزی و تتوسط سازمان برنامه ،ترین ابزار و مرجع آموزشی استکه اصلیکتاب درسی 

های مختلف در راستای تحقق اهداف کلی،  محتوای آموزشی پایه. شودهای درسی تهیه میکتاب

ولی در صورت نقص یا کمبود محتوا، معلم  .شودای و عینی نظام آموزشی تهیه و تدوین میواسطه

الزمة این امر این است که معلم در درجة اول قدرت . محتوا، آن را جبران کندتواند با گزینش می

شعبانی، )تجزیه و تحلیل علمی کتاب و در درجة دوم تهیه و تنظیم محتوای مناسب را داشته باشد 

 (.770، ص838 

در خوبی شناخته و ضمن تحلیل و ارزیابی محتواهای موجود،  محتوا را به بایدمعلمان  ،بنابراین

محتوای آموزشی یا توان گفت  می ،در تعریف کلی. صورت نیاز محتواهای مناسبی تولید کنند

                                                           
1. Owen & Dudley 

2. Lehning & Catherin 
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مشابه دانش در یک  های هها، اصول و نظریای از حقایق، مفاهیم، تعمیمموضوعات درسی خالصه

تحلیل محتوای کتاب درسی ضمن اینکه(.721، ص7008 ، اورنستین و هانکیز) استرشتة خاص 

قیق، عمیق و پیجیده است که از طریق تجزیه و تحلیل متون به تعیین تعداد مفاهیم و د یپژوهش

ها را مشخص کند و پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانی، تأکیدات و داللتهای درون متن میواژه

های موجود در پیام آشکار از طریق درک موقعیت و شرایط بندی مقولهورای توصیف و طبقه

تماعی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و پیامدهای پیام در فراگیر بپردازد سیاسی، اج

ها تحلیل  تحلیل محتوا کاربردهای متنوعی دارد که یکی از آن(. 2  ، ص831 مرادی،  حسن)

ها، باورها و همة  کند تا مفاهیم، اصول، نگرشاین تحلیل کمک می. استهای درسی محتوای کتاب

شده در قالب دروس کتاب مطالعه و با اهداف برنامة درسی، مقایسه و ارزشیابی  حاجزای مطر

هایی را تشویق کند که با اهداف ها یا حالت ممکن است کتاب درسی، نگرش ،برای مثال. شوند

های نهفته در متون تواند پیامبه این دلیل تحلیل محتوا می. برنامة درسی همخوانی نداشته باشد

اهمیت  ،در واقع. ا با اهداف برنامه یا عالقة فراگیران یا هر مورد دیگری ارزیابی کندکتاب درسی ر

، 7جین)کند های درسی را توجیه میو ضرورت چنین مواردی است که تحلیل محتوای کتاب

ای های کیفی یا گونهتوان زیرمجموعة پژوهشاز نظر ماهیت تحلیل محتوا را می(. 82 ، ص0 70

پژوهشگر در روش (. 1 1، ص881 ، گال، بورگ و جویس)آورد کمی به شمار های از پژوهش

ها  خود را در آن های پرسشانتخاب کرده،  ،اندکه افراد ایجاد کرده را هاییتحلیل محتوا ارتباط

ای تفاوت های مشاهدهشود که با فعالیتآگاهانه کاری انجام می ،کند، به این ترتیبجو میو جست

دادن و  روش تحلیل محتوا با وزن. شوندگیری میمتغیرها مشاهده و اندازه اساسی ندارد و

پردازد های متنی میگیری نیست، به تحلیل دادههای ذهنی که قابل اندازهبخشیدن به قسمت ارزش

. است 8های تحلیل محتوای کتاب درسی روش ویلیام رومییکی از روش(. 10، ص888 منطقی، )

باید  ،به ویژه در دروسی نظیر علوم، های درسیست که محتوای کتابویلیام رومی معتقد ا
                                                           
1. Orenstein & Hunkins 

2. Juan  
3. William Rummy 
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. زیرا یادگیری حقیقی نتیجة فعالیت یادگیرنده است. دکننموضوعات را به شیوة اکتشافی مطرح 

محتوای )وی در تحلیل محتوای کتاب درسی میزان درگیرکردن فراگیر با موضوع و متن درس 

 .(40 ، ص831 مرادی،  حسن) کرده استی و تحلیل را بررس( فعال در مقابل غیر فعال

 ةعلوم تربیتی، هدف از آموزش علم شیمی در دور ةهای جدید حوز یافته ةاز سوی دیگر، بر پای

ای است برای آموزش  وسیله ،در واقع« آموزش شیمی»بلکه . دان نیستمتوسطه دوم، تربیت شیمی

های علمی و  ا ماهیت علم و تقویت نگرشله، کاوشگری، آشنایی بأهای زندگی، حل مس مهارت

: پایة یازدهم آمده است 7در مقدمة کتاب شیمی  ،همچنین(. 832 معافی و همکاران، )اخالقی 

رسالت اصلی محتوا در این کتاب تربیت افرادی است که با سواد علمی شیمی مبتنی بر اصول »

بر همین اساس، . بهبود بخشند هانقشة جامع علمی کشور، بتوانند زندگی خود را در همة سطح

محور، مرتبط با زندگی و توسعة پایدار و رویکرد  دهی محتوا در این درس، زمینهرویکرد سازمان

 . «آموزشی محتوا، یادگیری فعال و کشف مفهوم است

رویکرد آموزشی فعال  ،831 پایة یازدهم چاپ  7ن محترم، کتاب شیمی الفؤاز نظر م ،بنابراین

. ، اما اینکه تا چه حد این اتفاق رخ داده نیازمند پژوهش و بررسی بیشتر استدارد و کشف مفهوم

که آیا  کنند در این پژوهش به این موضوع رسیدگی کرده و مشخص اند مصصم نگارندگان

در ابعاد متن، تصاویر،  831 پایة یازدهم چاپ  7براساس الگوی ویلیام رومی، کتاب شیمی 

و باعث  است، های درسی به صورت فعال ارائه شدهو فعالیت ها پرسشجداول، نمودارها، 

 شود یا خیر؟آموزان پایة یازدهم میدرگیری ذهنی دانش

 .شود های پژوهش به صورت زیر بیان می به این منظور پرسش

  :اصلی پژوهش پرسش

براساس  831 پایة یازدهم چاپ  7کارگیری شیوة ارائة فعال در محتوای کتاب شیمی  میزان به

 دیدگاه ویلیام رومی چگونه است؟

 : های جزئی پرسش

بر اساس روش ویلیام  831 پایة یازدهم چاپ  7آیا متن هر فصل و کل کتاب شیمی  . 

 رومی به شیوة فعالی ارائه شده است ؟ 
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پایة  7هر فصل و کل کتاب شیمی ( ها، اشکال و نمودارهاها، عکس جدول)آیا تصاویر  .7

 براساس روش ویلیام رومی به شیوة فعالی ارائه شده است؟  831 یازدهم چاپ 

پایة  7هر فصل و کل کتاب شیمی ( ایهای دورهخود را بیازمایید و تمرین)های آیا پرسش .8

 براساس روش  ویلیام رومی به شیوة فعالی ارائه شده است؟ 831 یازدهم چاپ 

در ادامه به  گرفته استنجام های درسی ا های متعددی به منظور تحلیل محتوای کتاب پژوهش

در تحلیل محتوای مفاهیم ( 831 )دوست و سلیمیان  سلمانی، سمیعی. شود ها اشاره می برخی از آن

به این نتیجه رسید که ضریب درگیری متن  831 مربوط به گازها در کتاب درسی شیمی دهم سال 

و  بخش تمرینات با ضریب فعال است  غیر 87/0فعال است و تصاویر با ضریب درگیری  43/0با 

درتحلیل محتوای  (831 ) دوست ، محجوب و سمیعیعبدالکریمی. فعال است غیر 4/8درگیری 

به این نتیجه رسید که براساس روش ویلیام رومی ضریب  831 چاپ   فصل سوم کتاب شیمی 

شند بامی ∞و  02/0، 22/0ها به ترتیب دارای ضریب درگیری درگیری متن، تصاویر و پرسش

ها به شیوة غیر فعال طراحی متن فصل سوم کتاب شیمی دهم فعال و تصاویر و پرسش ،بنابراین

به این نتیجه رسیدند  ،کتاب درسی علوم بحرین 70پس از بررسی ( 1 70)  لیو و خین . اندشده

ها یادگیری مفاهیم موجود در کتاب را برای یادگیرندگان که  نمودارهای موجود در این کتاب

 .کندتسهیل می

های درسی دورة ابتدایی اردن در تحلیل محتوای کتاب( 4 70) 7و محمدمصطفی امان رسمی

به این نتیجه رسید که مفاهیم ریاضی از لحاظ کمی و کیفی در  8 70-380 های  در طول سال

 این پیشرفت به سود تکنولوژی. توجهی داشته است شایان ابتدایی افزایش ةهای درسی دورکتاب

دهد هندسه نیز در این تحقیق نشان می ،همچنین. که بر مبنای الگوریتم ریاضیات است استجدید 

8ساندی .های درسی رشد داشته استکتاب ها درطول این سال
در تحلیل محتوای کتاب ( 4 70) 

                                                           
1. Liu &  Khine  
2. Eman Rasmi & Mohammad Mustafa 

3. Sunday 
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بودن  ها، مناسب و کافیبودن کتاب هایی مانند مرتبطریاضیات  به این نتیجه رسید که ویژگی

الب که در راستای انتظارات برنامة درسی ریاضیات هستند، با انتظارات برنامة درسی مطابقت مط

های مطلوبی ارائه دهند؛ ولی دربارة کتابهای بررسی شده قادرند تا نتایج یادگیریدارد و کتاب

 مبتنی بر برنامة درسی)رونده  مراتبی پیش های سلسلهتمرین ریاضی، راهنمای معلم و فعالیت

. های مختلف و جذاب نیاز به بازبینی بیشتری داردرنگ ،و همچنین( مارپیچی

 0 هایی که در زمینة سنجش و ارزشیابی در تحلیل محتوای کتاب در( 0 70)   کیزر و سرکان

های اند به این نتیجه رسیدند که محتوای کتابسال اخیر ترکیه  و سایر نقاط جهان منتشر شده

ها اند و نیز این تحقیق نشان داد در کتابتری ارائه شدهتر و در سطح ابتداییترکیه بسیار عمومی

های آموزان بتوانند مهارت هایی باید گنجانده شود تا دانشعالوه بر دانش تئوری مثال و تمرین

 .خود را گسترش دهند

 روش پژوهش

ا براساس الگوی تحلیل محتونوع پژوهش توصیفی و کاربردی و روش آن  براساس هدف پژوهش،

می باشد و کل کتاب  831 یازدهم چاپ  ةپای 7پژوهش، کتاب شیمی ةجامع .است ویلیام رومی

براساس الگوی  ساخته محقق ةآوری داده، سیاه ابزار جمع. به عنوان نمونه بررسی و تحلیل شد

یک نمونه  ،همچنین .یید شدأویلیام رومی است که روایی صوری آن توسط دو استاد علوم تربیتی ت

 . از تحلیل متن با همکاری متخصص علوم تربیتی انجام و درستی کار بررسی شد

های  است، واحد مطالعه، فصل 831 چاپ     ةپای 7شامل کل کتاب شیمی پژوهش ةحوز

در نهایت، هر فصل و کل . و تحلیل، متن، تصویر و سؤال استمندرج در کتاب و واحد تجزیه 

 .فعال یا غیر فعال بودن تحلیل شدکتاب براساس دو مقولة 

 .های زیر انجام گرفت ها به روش تحلیل داده

                                                           
1. Kezer & Serkan 
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 (  متن)تحلیل محتوای نوشتاری  (الف

دار است که از چند کلمه اجمله یک واحد معن. واحد تحلیل در روش ویلیام رومی جمله است

جزیه و تحلیل، برای ت .ال و تعجب تعیین شده استؤتشکیل شده و حدود آن با عالئم نقطه، س

های زیر قرار داده ها مطالعه و براساس روش ویلیام رومی در یکی از مقولهمتن هریک از جمله

 :شد

a) آموز بیان سادة مفروضات یا مشاهداتی که به وسیلة فرد دیگری غیر از دانش: بیان حقیقت

 .انجام شده است

b)  نویسندگان کتاب دربارة ارتباط  شده توسط نظرات ارائه(:  هاتعمیم)بیان نتایج یا اصول کلی

 .بین مفروضات و موضوعات مختلف

c) شود، و به هایی که برای توصیف و تشریح یک واژه یا اصطالح آورده میجمله: ها  تعریف

 .فکرکردن نیازی ندارد

d) ها بالفاصله توسط مؤلف بیان شده است هایی که در متن آورده شده و پاسخ آن پرسش. 

e) آموز اطالعات ها مستلزم این است که دانش داده شده و پاسخ به آنهایی که در متن  پرسش

  .شده را تجزیه و تحلیل کند و مفروضات داده

f) شود، نتایجی را که خود به دست آورده بیان کندآموز خواسته میاز دانش. 

g) آموزان خواسته شده است آزمایش یا فعالیتی را انجام دهد و نتایج آن را تحلیل از دانش

 .شده را حل کند ، یا اینکه مسائل مطرحکنند

h) آموزان ها بالفاصله در متن نیامده است، و برای جلب توجه دانش هایی که پاسخ آن پرسش

 .شودارائه می

i) دادن یک آزمایش را مالحظه  آموزان خواسته شده است که تصاویر یا مراحل انجاماز دانش

 .کنند یا به شکل نگاه کند

j) انی بیانهای مربوط به مع پرسش. 

جزء  h  ات e، موارد (جمالت لفظی) فعال های غیرجزء مقوله dتا  aهای باال موارد در مقوله
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 ،به این ترتیب. باشندهای خنثی میجزء مقوله j و iو موارد ( جمالت درکی) های فعالمقوله

 :آیدضریب درگیری متن از رابطة ذیل به دست می

کتابآموز با متن ضریب درگیری دانش  =   
 مجموع مقوله های فعال

مجموع مقوله های غیر فعال
 

 (تصویر، جدول و نمودار) تحلیل محتوای غیر نوشتاری (ب

بندی  های زیر طبقه با استفاده از روش ویلیام رومی به مقوله تجزیه و تحلیل محتوای غیر نوشتاری

 :شودمی

a) ی استفاده شده است، و ها فقط برای تشریح موضوع خاصاشکال و تصاویری که از آن

 .کندآموز را به تفکر وادار نمیدانش

b) خواهد تا با استفاده از موضوعات و مفروضات داده شده آموز میتصاویری که از دانش

 .فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد

c) آوری وسایل یک آزمایش آمده استتصاویری که برای تشریح شیوة جمع. 

d) شده قرار نگیرند های گفتهاز مقوله یک تصاویر و اشکالی که در هیچ. 

آموزان را به تفکر دانش را بیان کرده است و شود که فقط حقایقتصاویری را شامل می aمقولة 

دهندة  نشان bکه مقولة  شود، در حالیمقولة غیر فعال محسوب می ،بنابراین .کندنمیوادار 

. استمقولة فعال  ،از این رو .داردآموز را به فعالیت و تفکر وا میتصاویری است که دانش

ضریب  .های خنثی محسوب شده در تعیین ضریب درگیری نقشی ندارند مقوله dو  cهای  مقوله

 های غیرهای فعال بر مقولهنوشتاری از تقسیم مجموع مقوله آموزان با محتوای غیردرگیری دانش

 :آیدفعال به دست می
 

 
 محتوای غیر نوشتاریآموزان با ضریب درگیری دانش  =

 ها تحلیل سؤال (ج

یک واحد در نظر  «های پایان فصلخود را بیازمایید و تمرین»های موجود در هریک از پرسش

 :شودبندی میهای زیر طبقهگرفته شده است که براساس روش ویلیام رومی به صورت مقوله
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a) توان یافت سؤالی که جواب آن را مستقیم در کتاب می.  
b) جواب آن مربوط به بیان تعاریف است سؤالی که. 

c) های خود در درس جدید برای آموز باید از آموختهسؤالی که برای پاسخ به آن دانش

 .                  گیری درباره مسائل جدید استفاده کند نتیجه

d) شده مسئلة خاصی را حل کند آموز خواستهسؤالی که در آن از دانش. 

e) ها نگنجدمقوله یک از این سؤالی که در هیچ. 

 .باشندهای فعال میجزء مقوله cو  dهای فعال و مقوله های غیرجزء سؤال bو a های مقوله

 .             باشدهای خنثی مینیز جزء مقوله eمقولة 

   

   
 آموزان با محتوای غیر نوشتاری ضریب درگیری دانش=  

متن، تصاویر و )آموز با محتوا بعد از اینکه ضریب یا شاخص درگیری دانش ،در نهایت

آموز با محتوا عددی است ضریب درگیری دانش. د، نتایج باید تفسیر شودشمشخص ( هاپرسش

آمده ممکن است از صفر تا  دست دامنة عدد به. بودن محتوا است دهندة میزان فعالکه نشان

زمانی یک کتاب درسی فعال است که ضریب و شاخص  ،ویلیام رومیاما به نظر . نهایت باشد بی

این است که کتاب فقط  کنندة بیان 4/0ضریب درگیری کمتر از . باشد  /1تا  4/0درگیری آن بین 

کردن مطالب علمی ارائه  خواهد تا به دنبال حفظپردازد و از فراگیران میبه ارائة اطالعات علمی می

آموز شود که در آن دانشپژوهشی محسوب می های غیردر زمرة کتاب چنین کتابی. شده باشند

گونه نقشی در یادگیری بر عهده ندارد، و به او مانند سیستمی نگریسته شده است که همواره  هیچ

 دربارةکتابی است که  کنندة بیان  /1ضریب درگیری بزرگتر از . در پی حفظ و بایگانی مطالب است

خواهد تا به نوعی تجزیه و تحلیل انجام دهد، و به آموز میاز دانش ،الهر جمله، تصویر یا سؤ

دهد؛  افی در اختیار فراگیران قرار نمیچنین کتابی مفروضات و اطالعات علمی ک. فعالیت بپردازد

ها نیز به این کتاب ،از نظر رومی. ای فعالیت را انجام دهندخواهد تا به گونهآموز میبلکه از دانش

طلبند، در حالی که به اطالعات کافی و فعالیت زیادی را میزیرا اند؛ یرفعال ارائه شدهصورت غ

 .شودشرایط فراگیر توجه نمی
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 ی پژوهشها یافته

  متن (الف

بر اساس روش ویلیام رومی در  9391پایة یازدهم چاپ  2تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی

 حوزة متن

براساس روش ویلیام رومی بررسی  ،«دانید کهآیا می»قی و جز پاور در این پژوهش تمام متن به

ابتدا هر فصل به صورت جداگانه و سرانجام کل متن کتاب از نظر ویلیام رومی  ،برای این کار. شد

 .شدتحلیل 

صفحه و  41شامل  «هدایای زمینی را بدانیم قدر»پایة یازدهم با عنوان  7فصل اول کتاب شیمی 

 84فعال و  به شیوة غیر( درصد 43/13)واحد   72که  است( نوشتاری محتوای)واحد متن  830

 .به شیوة  فعال طراحی شده است( درصد  14/7)واحد 

چون . باشد  /1تا  4/0متن هنگامی فعال است که ضریب درگیری بین  ،از نظر ویلیام رومی

برابر  831  ضریب درگیری  برای متن یا محتوای نوشتاری فصل اول کتاب شیمی یازدهم چاپ

آموزان را به تفکر و فعال طراحی شده است و دانش به دست آمده است، متن به شیوة غیر 0/ 8

 .کندفعالیت وادار نمی

 
 1931پایة یازدهم چاپ  2ها در متن فصل اول شیمیدرصد فراوانی مقوله نمودار. 1 شکل
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اس روش ویلیام رومی در براس 9391پایة یازدهم چاپ  2تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی 

 حوزة متن

واحد متن  821صفحه و  41شامل  «در پی غذای سالم»فصل دوم کتاب شیمی یازدهم با عنوان 

 1 /43)واحد  17فعال و  به شیوة غیر( درصد 4/28 )واحد  721که  است( محتوای نوشتاری)

نوشتاری فصل دوم ضریب درگیری برای متن یا محتوای . به شیوة فعال طراحی شده است( درصد

دهد فصل به دست آمده است که نشان می 771/0برابر  831 پایة یازدهم چاپ  7کتاب شیمی 

 .دوم از نظر میزان درگیری فراگیر با متن کتاب ضعیف است
 

 
 1931پایة یازدهم چاپ  2شیمی  ها در متن فصل دومدرصد فراوانی مقوله نمودار. 2 شکل

براساس روش ویلیام رومی در  9391پایة یازدهم چاپ  2شیمی تحلیل محتوای فصل سوم کتاب

 حوزة متن

صفحه و  78شامل « ناپذیر پوشاک، نیازی پایان»یازدهم با عنوان پایة  7فصل سوم کتاب شیمی 

 73فعال و  به شیوة غیر( درصد 88/23)واحد  47 که  است( محتوای نوشتاری)واحد متن  23 

شده برای  چون ضریب درگیری محاسبه .ال طراحی شده استبه شیوة فع( درصد 1 /70)واحد 

به دست  704/0عدد  831 پایة یازدهم چاپ  7متن یا محتوای نوشتاری فصل سوم کتاب شیمی 

 .فعال طراحی شده است آمده است، متن به شیوة غیر
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 1931پایة یازدهم چاپ  2کتاب شیمی  ها در متن فصل سومدرصد فراوانی مقوله .9 شکل

 

براساس روش ویلیام رومی در حوزة  9391پایة یازدهم چاپ  2تحلیل محتوای کل کتاب شیمی 

 متن

 به روش ویلیام رومی 1931پایة یازدهم چاپ  2نتایج تحلیل متن کل کتاب شیمی  .1جدول 

 فراوانی ها نشانه هاها و معیارمالک روش
درصد 

 فراوانی

جمع کل 

فراوانی هر 

 روش

 غیر فعال

بیان سادة مفروضات یا مشاهداتی که به وسیلة : حقیقتبیان 

 .آموز انجام شده استفرد دیگری غیر از دانش
a 

 
782 82/80 

188 

شده توسط  نظرات ارائه(: هاتعمیم)بیان نتایج یا اصول کلی 

نویسندگان کتاب دربارة ارتباط بین مفروضات و موضوعات 

 مختلف
b 8 3 21/88 

هایی که برای توصیف و تشریح یک واژه یا جمله: ها تعریف

 .شود، و به فکرکردن نیازی ندارداصطالح آورده می
c 17 10/1 

ها بالفاصله داده  سؤاالتی که در متن آورده شده و پاسخ آن

 .شده است
d 80  2/8 
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 فراوانی ها نشانه هاها و معیارمالک روش
درصد 

 فراوانی

جمع کل 

فراوانی هر 

 روش

 فعال

ها مستلزم این  سؤاالتی که در متن داده شده و پاسخ به آن

شده را تجزیه  اطالعات و مفروضات دادهآموز است که دانش

 .و تحلیل کند
e 88 28/8 

 21 

شود نتایجی را که خود به دست آموز خواسته میاز دانش

 .آورده است، بیان کند
f  8 30/  

آموزان خواسته شده که آزمایش یا فعالیتی را انجام از دانش

شده را  مطرحداده و نتایج آن را تحلیل کنند، یا اینکه مسائل 

 .حل کنند

g 
 82 37/8 

ها بالفاصله در متن نیامده است، و برای  سؤاالتی که پاسخ آن

 .شودآموزان ارائه میجلب توجه دانش
h 

 
82 37/8 

 خنثی

آموزان خواسته شده است که تصاویر یا مراحل از دانش

دادن یک آزمایش را مورد مالحظه قرار دهند یا به شکل  انجام

 .کنندنگاه 
i 87 18/8 87 

 

 j 0 0 سؤاالت مربوط به معانی بیان

    =l  :                آیداز رابطة مقابل به دست می( l) ضریب درگیری
       

       
=   

   

   
 = 0.254 

 

 
 1931پایة یازدهم چاپ  2ها در متن کل کتاب شیمی درصد فراوانی مقوله نمودار. 4شکل 

0.00 

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

30.00 

35.00 

a b c d e f g h i j 

30.37 
33.76 

5.50 
3.17 

8.78 

1.90 
3.92 3.92 

8.68 

0.00 

 …درصد 



     44                                                                     تحلیل محتوای کتاب شیمی پایة یازدهم براساس روش ویلیام رومی

   

 

واحد متن وجود  341پایة یازدهم   7در متن کل کتاب شیمی  ،شودکه مالحظه می طور همان

 8 /17)واحد  21 فعال،  های غیرمتن مربوط به مؤلفه(  درصد 80/27)واحد  188دارد که  

. استهای خنثی مربوط به مؤلفه( درصد 18/8)واحد متن  87های فعال و مربوط به مؤلفه( درصد

. دارای کمترین فراوانی است jو مقولة  ،دارای بیشترین فراوانی bا، مقولة هاز میان کل مقوله

، با توجه به است 714/0های موجود در متن کتاب برابر  شده برای مقوله ضریب درگیری محاسبه

آمده کمتر از  دست معیارهای تفسیر ضریب درگیری در تکنیک ویلیام رومی، ضریب درگیری به

فعال  به شیوة غیر 831 پایة یازدهم چاپ  7متن کتاب شیمی » ،براینبنا .استدامنة مطلوب 

 .«طراحی شده است

 (جدول، شکل، عکس، نمودار)تصویر  (ب

براساس روش ویلیام رومی در   9391پایة یازدهم چاپ  2تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی 
 (ها، نمودارها ، اشکال، عکسها ولجد) حوزة تصاویر

به صورت فصل به فصل ( ها، نمودارها جداول، اشکال، عکس)ابتدا تصاویر  ،در این قسمت

 7شیمی ( مجموع سه فصل)، کل تصاویر کتاب سپس .براساس تکنیک ویلیام رومی بررسی شد

 .شدفعال بودن ارزیابی  بودن یا غیر از دیدگاه ویلیام رومی از منظر فعال 831 پایة یازدهم چاپ 
 

 با روش ویلیام رومی 1931پایة یازدهم چاپ  2 توای تصاویر فصل اول کتاب شیمینتایج تحلیل مح .2جدول 

 فراوانی ها نشانه ها و معیارهامالک روش
درصد 
 فراوانی

جمع کل فراوانی 
 هر روش

غیر 
 فعال

ها فقط برای تشریح موضوع خاصی  اشکال و تصاویری که از آن
 .کند نمیآموز را به تفکر وادار استفاده شده است، و دانش

a 18  4/12 18 

 فعال
خواهد تا با استفاده از موضوعات آموز میتصاویری که از دانش

 .شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد و مفروضات داده
b 1  81/47 1  

 اثر بی

آوری وسایل یک آزمایش تصاویری که برای تشریح شیوة جمع
 .آمده است

c 0 0 
0 

شده قرار   های گفتهیک از مقوله هیچتصاویر و اشکالی که در 
 .نگیرند

d 0 0 

    =l .                 آیداز رابطة مقابل به دست می( l)ضریب درگیری 
 

 
=   

  

  
 = 0.75 
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 واحد محتوای غیر 3  صفحه و  48شامل  831 پایة یازدهم چاپ  7فصل اول کتاب شیمی 

 81/47)واحد   1فعال و  آن به روش غیر( درصد 4/12 )واحد  18که  است،( تصاویر)  نوشتاری

 چون ضریب درگیری برای تصاویر یا محتوای غیر. آن به شیوة فعال طراحی شده است( درصد

برابر  831 پایة یازدهم چاپ  7کتاب شیمی  «قدر هدایای زمینی را بدانیم»نوشتاری فصل اول 

آموزان را نسبت به یاد ه است و دانشبه دست آمده است، تصاویر به شیوة فعال طراحی شد 21/0

 .دکنانگیزاند و زمینة عمل فعاالنه را در آنان فراهم میگیری برمی

براساس روش ویلیام رومی در  9391پایة یازدهم چاپ  2تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی 

 حوزة تصاویر

 

 با روش ویلیام رومی 1931پایة یازدهم چاپ  2نتایج تحلیل تصاویر  فصل دوم کتاب شیمی  .9جدول 

 فراوانی ها نشانه ها و معیارهامالک روش
درصد 

 فراوانی

جمع کل فراوانی هر 

 روش

غیر 

 فعال

ها فقط برای تشریح  اشکال و تصاویری که از آن

آموز موضوع خاصی استفاده شده است، و دانش

 .کندتفکر وادار نمیرا به 
a 

48 

 

48/47 

 

48 

 

 فعال

خواهد تا با آموز می تصاویری که از دانش

شده  استفاده از موضوعات و مفروضات داده

 .فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد

b 
 

17 

 
82/14 17 

بی 

 اثر

آوری تصاویری که برای تشریح شیوة جمع

 .وسایل یک آزمایش آمده است
c 

 
  88/0 

8 
های یک از مقوله تصاویر و اشکالی که در هیچ

 .گفته شده قرار نگیرند
d 7 22/  

    =l                                   :آیداز رابطة زیر به دست می( l) ضریب درگیری
 

 
=   

  

  
 = 1.292 

واحد محتوای  8  صفحه و  48شامل  831 پایة یازدهم چاپ  7فصل دوم کتاب شیمی 

واحد  17فعال و  آن به روش  غیر( درصد 48/47)واحد  48که  است( تصاویر) غیرنوشتاری

تا  4/0ضریب درگیری بین  ،طبق دیدگاه ویلیام رومی. آن به شیوة فعال طراحی شده است( 82/14)
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دهد که تصاویر به صورت فعال ارائه شده است، چون ضریب درگیری برای تصاویر نشان می  /1

 831 پایة یازدهم چاپ  7کتاب شیمی  «در پی غذای سالم»یا محتوای غیرنوشتاری فصل دوم 

به دست آمده است، تصاویر به شیوة فعال طراحی شده است و فعالیت مناسب فراگیر   /737برابر 

 .را به همراه دارد

براساس روش ویلیام رومی در  9391پایة یازدهم چاپ  2یل محتوای فصل سوم کتاب شیمی تحل

 حوزة تصاویر
 

 به روش ویلیام رومی 1931پایة یازدهم چاپ  2نتایج تحلیل تصاویر  فصل سوم کتاب شیمی  .4جدول 

 فراوانی ها نشانه هاها و معیارمالک روش
درصد 
 فراوانی

جمع کل فراوانی 
 هر روش

 غیر
 فعال

ها فقط برای تشریح موضوع  اشکال و تصاویری که از آن
آموز را به تفکر وادار خاصی استفاده شده است، و دانش

 .کندنمی
a 41 0 /18 41 

 فعال
خواهد تا با استفاده از آموز میتصاویری که از دانش

شده فعالیت یا آزمایشی را  موضوعات و مفروضات داده
 .انجام دهد

b 72 33/81 72 

 بی اثر

آوری وسایل یک تصاویری که برای تشریح شیوة جمع
 .آزمایش آمده است

c 0 0 
0 

شده قرار  های گفتهیک از مقوله تصاویر و اشکالی که در هیچ
 .نگیرند

d 0 0 

    =l                      :آیداز رابطة مقابل به دست می( l)ضریب درگیری 
 

 
=   

  

  
 =0.587 

واحد محتوای  28صفحه و  71شامل  831 پایة یازدهم چاپ  7فصل سوم کتاب شیمی 

واحد  72فعال و  آن به روش غیر( درصد 18/ 0)واحد  41که  است( تصاویر)غیرنوشتاری 

شده  با توجه به اینکه ضریب درگیری محاسبه. آن به شیوة فعال طراحی شده است( درصد 33/81)

پایة  7کتاب شیمی  «ناپذیر پوشاک نیازی پایان»نوشتاری فصل سوم  ربرای تصاویر یا محتوای غی

آموزان را دانش ، تصاویر به شیوة فعال طراحی شده است واست 182/0برابر  831 یازدهم چاپ 

 .دکنانگیخته و زمینة فعالیت را در آنان فراهم مینسبت به یادگیری بر
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براساس روش ویلیام رومی در حوزة  9391 پایة یازدهم چاپ 2تحلیل محتوای کل کتاب شیمی 

 تصاویر

 

 به روش ویلیام رومی1931پایة یازدهم چاپ  2نتایج تحلیل تصاویر کل کتاب شیمی  .5جدول 

 فراوانی ها نشانه ها و معیارهامالک روش
درصد 

 فراوانی

جمع کل 

فراوانی 

 هر روش

غیر 

 فعال

موضوع خاصی ها فقط برای تشریح  اشکال و تصاویری که از آن

 .کند آموز را به تفکر وادار نمیدانش استفاده شده است، و
a  17   /18  17 

 فعال
خواهد تا با استفاده از موضوعات آموز میتصاویری که از دانش

 .و مفروضات داده شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد
b  40 30/41  40 

بی 

 اثر

وسایل یک آزمایش  آوریتصاویری که برای تشریح شیوة جمع

 .آمده است
c   88/0 

8 
شده قرار  های گفته هیک از مقول تصاویر و اشکالی که در هیچ

 .نگیرند
d 7 11/0 

    =l            :آیداز رابطة مقابل به دست می( l)ضریب درگیری 
 

 
=   

   

   
 = 0.864 

 
 1931پایة یازدهم چاپ  2 ها در تصاویر کل کتاب شیمیفراوانی مقوله نمودار. 5شکل 

 مشخص شده است، 1در جدول طور که  ، هماندارد صفحه  7 پایة یازدهم  7کتاب شیمی 

( درصد 18/  )واحد  17 د، که از این میان، دارواحد تصویر  801پایة یازدهم  7کل کتاب شیمی 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

a b c d 

53.11 
45.90 

0.33 0.66 

نی ا و را ف  درصد 

 …درصد 
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 38/0)واحد  8 مربوط به تصاویر فعال و( درصد 30/41)واحد  40 فعال ،  مربوط به تصاویر غیر

 814/0شده برای تصاویر کل کتاب  ضریب درگیری محاسبه. استمربوط به تصاویر خنثی ( درصد

تصاویر کتاب »که با عنایت به معیارهای تفسیر ضریب درگیری در روش ویلیام رومی  است،

 .«دکنبه شیوة فعال طراحی شده است و فراگیر را درگیر یادگیری می 831 چاپ     ةپای 7 شیمی

 الؤس (ج

براساس روش ویلیام رومی در  9391پایة یازدهم چاپ  2تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی 

 هاحوزة پرسش

، به صورت استای های دورهها که شامل خود را بیازمایید و تمریندر این قسمت ابتدا پرسش

مجموع سه )های کتاب ف کل پرسش، سپسشدفصل به فصل با تکنیک ویلیام رومی ارزیابی 

 .شدتحلیل  فعال بودن بررسی و بودن یا غیر با استفاده از روش ویلیام رومی از منظر فعال 1( فصل

 

 به روش ویلیام رومی1931پایة یازدهم چاپ  2های فصل اول کتاب شیمی نتایج تحلیل پرسش .1جدول 

 فراوانی ها نشانه ها و معیارهامالک روش
درصد 

 فراوانی

جمع کل فراوانی 

 هر روش

 غیر

 فعال

  a 1 17/3 .توان یافت که جواب آن را مستقیم در کتاب میسؤالی 

  /b   13 .است ها ریفسؤالی که جواب آن مربوط به بیان تع 2

 فعال

آموز باید از به آن دانش سؤالی که برای پاسخ

گیری های خود در درس جدید برای نتیجه آموخته

 مسائل جدید استفاده کند بارهدر

c 
 

 3  1/80 
 

 

11 

 
آموز خواسته شده مسئلة سؤالی که در آن از دانش

 .خاصی را حل کند
d 82 28/18 

 ثرا بی

 (خنثی)
 e 0 0 0 .ها نگنجدیک از این مقوله سؤالی که در هیچ

    = l                       :     آیداز رابطة مقابل  به دست می( l)ضریب درگیری 
   

   
=   

  

 
 = 8 
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است، واحد پرسش  18صفحه و  48شامل  831 پایة یازدهم چاپ  7فصل اول کتاب شیمی 

فعال  آن به شیوة غیر( درصد   /  )واحد  2آن به روش فعال و ( درصد 83/88)واحد  11 که

با توجه به اینکه در روش ویلیام . است 8شده برابر  ضریب درگیری محاسبه .طراحی شده است

باشد و ضرایب   /1تا  4/0آموز بین  یی مناسب است که شاخص درگیری دانشرومی، محتوا

ریزی  آموز و توان وی، محتوا طرح توجه به شرایط دانش دهندة آن است که بی درگیری باالتر نشان

های این فصل، بیش از حد تحلیلی و خارج از توان فراگیر بوده و از بنابراین پرسش. شده است

 .فعال طراحی شده است ه شیوة غیرنظر ویلیام رومی ب

براساس روش ویلیام رومی در  9391پایة یازدهم چاپ  2تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی 

 هاحوزة پرسش

 

 به روش ویلیام رومی1931پایة یازدهم چاپ  2های فصل دوم کتاب شیمینتایج تحلیل محتوای پرسش .7جدول 

 فراوانی ها نشانه هاها و معیارمالک روش
درصد 

 فراوانی

جمع کل فراوانی 

 هر روش

 فعال غیر
 a 1 88/8 .توان یافت سؤالی که جواب آن را مستقیم در کتاب می

8 
 b 7 28/7 .است هال عریفسؤالی که جواب آن مربوط به بیان ت

 فعال

آموز باید از به آن دانش سؤالی که برای پاسخ

گیری نتیجههای خود در درس جدید برای  آموخته

 .مسائل جدید استفاده کند دربارة

c 
 

44   /1  
 

 

14 

 
آموز خواسته شده مسئلة سؤالی که در آن از دانش

 .خاصی را حل کند
d 70 28/72 

 e 0 0 0 .ها نگنجدیک از این مقوله سؤالی که در هیچ (خنثی)اثر  بی

    = l  :آیداز رابطة مقابل به دست می( l)ضریب درگیری 
   

   
=   

  

 
 = 8 

واحد پرسش است،  27صفحه و  42شامل  831 پایة یازدهم چاپ  7فصل دوم کتاب شیمی 

آن به شیوة غیر فعال ( درصد   /  )واحد  8آن به روش فعال و ( درصد  83/88)واحد  14که 
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اینکه است، با توجه به  8ها برابر شده برای پرسش ضریب درگیری محاسبه. طراحی شده است

آمده بیشتر از دامنة مطلوب است، از دید ویلیام رومی سؤاالت کتاب از  دست ضریب درگیری به

آنکه اطالعات کافی در اختیار او  فراگیر انتظار دارد به طور مرتب، به تجزیه و تحلیل بپردازد، بی

غیر فعال  پایة یازدهم به شیوة 7های فصل دوم کتاب شیمی بنابراین، پرسش. قرار داده باشد

 .طراحی شده است

براساس روش ویلیام رومی در  9391پایة یازدهم چاپ  2تحلیل محتوای فصل سوم کتاب شیمی 

 هاحوزة پرسش

 

 به روش ویلیام رومی1931پایة یازدهم چاپ  2های  فصل سوم کتاب شیمی نتایج تحلیل پرسش. 8جدول  

 فراوانی ها نشانه ها و معیارهامالک روش
درصد 

 فراوانی

جمع کل 

فراوانی هر 

 روش

 غیرفعال

توان سؤالی که جواب آن را مستقیم در کتاب می

 .یافت
a    18/71 

   

 b 0 0 .است ها ریفسؤالی که جواب آن مربوط به بیان تع

 فعال

آموز باید از سؤالی که برای پاسخ به آن دانش

گیری های خود در درس جدید برای نتیجهآموخته

 .مسائل حدید استفاده کنددر مورد 

c 
 

70 
1 /41 

 

 

 

87 

 
آموز خواسته شده مسئلة سؤالی که در آن از دانش

 .خاصی را حل کند
d  7 3 /72 

 e 0 0 0 .ها نگنجدسؤالی که در هیچ یک از این مقوله (خنثی) بی اثر

    = l                                     :از رابطة مقابل به دست می آید( l)ضریب درگیری
   

   
=   

  

  
 = 2.909 

 ،استواحد پرسش  48صفحه و  71شامل  831 پایة یازدهم چاپ  7فصل سوم کتاب شیمی

فعال  آن به شیوة غیر( درصد 18/71)واحد    آن به روش فعال و ( درصد 47/24)واحد  87که 

ضریب درگیری  ،، بنابرایناست 303/7شده برابر  بهضریب درگیری محاس. طراحی شده است

سؤاالت کتاب از فراگیر  ،از دید ویلیام رومی ،، بنابرایناستآمده بیشتر از دامنة مطلوب  دست به
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بدون آنکه اطالعات کافی در اختیار او قرار  ،انتظار دارد به طور مرتب به تجزیه و تحلیل بپردازد

 .فعال طراحی شده است م کتاب به شیوة غیرهای فصل سوپس پرسش. داده باشد

براساس روش ویلیام رومی در حوزة  9391تحلیل محتوای کل کتاب شیمی پایة یازدهم چاپ 

 هاپرسش

 

 به روش ویلیام رومی 1931پایة یازدهم چاپ  2های کل کتاب شیمی نتایج تحلیل پرسش .3جدول 

 فراوانی ها نشانه ها و معیارهامالک روش
درصد 

 فراوانی

جمع کل فراوانی هر 

 روش

 غیر

 فعال

توان  سؤالی که جواب آن را مستقیم در کتاب می

 .یافت
a 78 37/ 7 

71 
 ها ریفسؤالی که جواب آن مربوط به بیان تع

 .است
b 8 13/  

 فعال

آموز باید از سؤالی که برای پاسخ به آن دانش

گیری های خود در درس جدید برای نتیجهآموخته

 .مسائل جدید استفاده کند بارةدر
c 88 18/41 

 17 

شده مسئلة   آموز خواستهسؤالی که در آن از دانش

 .خاصی را حل کند
d 13 21/88 

 e 0 0 0 .ها نگنجدیک از این مقوله سؤالی که در هیچ اثر بی

    = l  :از رابطة مقابل به دست می آید( l)ضریب درگیری    
   

   
=   

   

  
 = 5.846 
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واحد  28  دارای 3و براساس جدول  استصفحه   7 پایة، یازدهم دارای  7کل کتاب شیمی 

واحد  17 های فعال، مربوط به مقوله( درصد 4 / 1)واحد  71که از این میان  است، پرسش

. استهای خنثی فعال و صفر واحد مربوط به مقوله های غیرمربوط به مقوله(  درصد  83/81)

بیشتر از حد  ،است، که براساس معیار ویلیام رومی 841/1آمده برابر  دست ضریب درگیری به

خود را بیازمایید و )های شآن است که پرس کنندةاین مطلب بیان. است( 4/0- /1)مطلوب 

خواهد مطالب را تجزیه و تحلیل آموز میپایة یازدهم از دانش 7تاب شیمی ک( ایهای دوره تمرین

از نظر ویلیام رومی  ،بنابراین. بدون اینکه به او اطالعات کافی و حقایق زیربنایی بدهد ،کند

آموز بوده،  به  به دلیل آنکه خارج از توان دانش 831 چاپ     ةپای 7های کتاب شیمی  پرسش»

 .«احی شده استشیوة غیر فعال طر

 گیری نتیجه

نتایج تکنیک ویلیام رومی در تحلیل محتوای متن هر سه فصل و کل کتاب نشان داد که ضریب 

متن هر  ،بنابراین. قرار دارد(  /1تا  4/0)درگیری متن با فراگیر کمتر از دامنة مطلوب ویلیام رومی 

ها ریب درگیری پایین این فصلدلیل ض. استسه فصل و کل کتاب به شیوة غیر فعال طراحی شده 

های ها از روش این است که حقایق، مطالب و مفاهیم زیادی در متن ارائه شده است که در بیان آن

. فعال را افزایش داده است های غیرانتقال مستقیم استفاده شده است که این مطلب تعداد مقوله

منابع و اطالعاتی را که به طور مستقبم توان حجم برای افزایش ضریب درگیری با متن می ،بنابراین

 .گرفتمستقیم و فعال بهره  های غیرها از روش بیان شده را کم کرده و برای ارائة آن

دهد ضریب درگیری نشان می ،نتایج روش ویلیام رومی در حوزة تصاویر سه فصل و کل کتاب

فعالیت مناسب فراگیر را به همراه این به آن معناست که تصاویر کتاب . در دامنة مطلوب قرار دارد

آموز با دهد در  میان این سه فصل، فصل دوم بیشترین ضریب درگیری دانشها نشان مییافته. دارد

ها، سه فصل و کل کتاب دارای ضریب درگیری بیشتر از حد اما در حوزة پرسش .تصاویر را دارد

 ةدهند براساس روش ویلیام رومی نشاناین موضوع . باشند می(  /1تا  4/0)مطلوب ویلیام رومی 

له ممکن است باعث زدگی و ناامیدی أو خود این مس استآموزان  توقع باالتر از سطح دانش
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های یک  شدن محتوای پرسش توجه به این نکته ضروری است که برای فعال. آموزان شود دانش

کتشاف، در پاسخ به دگیری و اآموزان نسبت به یا دانش ةکتاب و کمک به برانگیختن انگیز

گرفت که این اتفاق در کتاب  ها باید اطالعات و دانش مورد نیاز در اختیار آنان قرار می پرسش

آموز انتظار فعالیت و های کتاب شیمی یازدهم از دانشپرسش ،رخ نداده است، بنابراین یادشده

 های پرسش بنابراین،. ه باشدکردهای الزم را فراهم بدون آنکه زیرساخت رد،تجزیه و تحلیل دا

 .داردنیاز کتاب به بازنگری و تجدید نظر 

، سمیعی و پژوهش پورزمانال اول پژوهش نتیجة پژوهش حاضر با نتیجة ؤس ةدر حوز

غیر فعال  زیرا براساس هر دو پژوهش متون کتاب به شیوة. همخوانی دارد( 831 ) محمد دوست

نتیجة پژوهش  ، با( 83 ) مهنانی و میرزاییو ، (883 )شاهی های ج پژوهشنتای. اندطراحی شده

. ها نتایج حکایت از غیر فعال بودن متن دارد آن همةحاضر در قسمت متن همخوانی دارد، زیرا در 

های محتوای متن مانند کتاب استدهد در کتاب یازدهم که جدیدالتألیف این مطلب نشان می

اما نتایج . در شیوة ارائة محتوا صورت نگرفته است و تغییر چندانی استقدیمی غیرفعال 

و محجوب،  ،و عبدالکریمی ،(831 )دوست و سلیمیان  سمیعی سلمانی،های  پژوهش

های آنان،  پژوهشزیرا براساس نتایج  ؛نتیجة این پژوهش همخوانی ندارد با( 831 )دوست  سمیعی

یکی از دالیل این . ئه شده استبه روش فعال ارا  متن دو فصل مورد پژوهش در کتاب شیمی 

ی از متن در نظر ئجز «خود را بیازمایید»ها تواند این باشد که در هر دوی این پژوهش مسئله می

در نظر گرفته شده  ها پرسشی از ئجز «خود را بیازمایید»اما در این پژوهش  ،گرفته شده است

 . است

دوست و  سمیعی سلمانی،های  ال دوم پژوهش نتیجة پژوهش با نتایج پژوهشؤدر حوزة س

شیمی ) (831 ) دوست سمیعیو محجوب،  ،عبدالکریمی، (831 ) ، پورزمان(831 ) سلیمیان

 و کوهی فائقو ، ( 83 ) و مهنانی ، میرزایی(دانشگاهی پیش 7 و  شیمی ) (883 ) شاهی( دهم

دهندة که این امر نشان. همسویی ندارد( نظام آموزشی قبل 7شیمی ) ( 83 )محمدی اردبیلی  شاه

 پژوهشگرانهای بررسی شده توسط آن است که تصاویر در کتاب شیمی یازدهم برخالف کتاب

 .دیگر به شیوة فعال ارائه شده است
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شده برای کتاب  های انجامبا نتایج پژوهش حاضردر حوزة سؤال سوم پژوهش نتیجة پژوهش 

 دوست سمیعیو محجوب،  ،عبدالکریمی، (831 ) که توسط پور زمان 831 دهم چاپ  شیمی

ها ضریب آن همةزیرا در  .همسویی دارد( 831 ) دوست و سلیمیان سمیعی سلمانی،و  ،(831 )

به شیوة غیر فعال طراحی  ،بنابراین .درگیری بیش از حد مطلوب ویلیام رومی به دست آمده است

 های جدیدالتألیف شیمی در حوزة سؤاالت سعی ن کتابادهد مؤلفنشان می این مطلب. اندهشد

از میان . ارائه دهند که فراگیران را بیش از توان درگیر فعالیت کند هایی اند، پرسش کرده

های نظام آموزشی قبلی انجام شده است، نتیجة این پژوهش با کتاب دربارةهایی که  پژوهش

پیش دانشگاهی و کوهی فائق برای فصل پنجم کتاب  7و    پژوهش شاهی برای کتاب شیمی

دهندة باالتربودن ضریب درگیری نسبت به حد  زیرا نتیجه هر دو نشان ،ستا همسو 7شیمی 

 7کتاب شیمی  4و  8که دربارة فصول  ( 83 ) اما با پژوهش میرزایی. استمطلوب ویلیام رومی 

ها کمتر از حد ضریب درگیری پرسش پژوهش زیرا در این نیست،نطام آموزش قبلی است همسو 

نظام آموزشی   مطلوب ویلیام رومی تعیین شد و با پژوهش آذرخش که مربوط به کتاب شیمی 

های این کتاب دارای زیرا نتیجة این پژوهش نشان داد که پرسش .استنیز ناهمسو  ،قبلی است

رسد که  به نظر می. تضریب درگیری در حد مطلوب بوده به شیوة فعال طراحی شده اس

ها دارای ضریب درگیری کوچکتری نسبت به در حوزة پرسشهای نظام آموزشی قبلی  کتاب

 .باشندهای جدیدالتألیف می کتاب

اندرکاران آموزشی به شرح زیر بیان  براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی برای دست

 .شود می

با روش ویلیام رومی مؤید     ةپای 7 یمیآنکه نتایج تحلیل محتوای کتاب ش برخالف . 

فعال بودن در حوزة متن و پرسش  اما حکایت از غیرکتاب است،  بودن تصاویر کل فعال

از . کندآموز را درگیر یادگیری نمیهای کتاب به اندازة کافی دانش یعنی متن و پرسش. دارد

شود با توجه به اهمیت تدریس فعال، متن به طراحان و مؤلفان کتاب توصیه می ،این رو

با تقویت متن و  بایدها  در طراحی پرسش ،همچنین. کنندکتاب را بازبینی و بازنگری 
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و  ها سؤالآموزان برای حل  دانش ةشده در کتاب، مسیر را برای باالبردن انگیز اطالعات ارائه

 .دکرموار آموزان، ه توانایی دانش ةاکتشاف ابعاد متعدد مباحث در دامن

های آموزشی برای معلمان ساالنه کارگاهبه طور شود وزارت آموزش و پرورش  پیشنهاد می. 7

تا  کند به صورت عملی برگزار« های تدریس فعال روش»و  « تحلیل محتوا»با موضوعات 

های درسی را شناسایی و بتوانند نسبت به رفع و بهبود آن در  معلمان ابتدا مشکالت کتاب

 .دکننود اقدام تدریس خ
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