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ورهای شناسی دوره دوم متوسطه در کشهای زیستتحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در کتاب

 ایران و ترکیه مبتنی بر روش ویلیام رومی
 

 9، حورا سودی2، علی محمود لو8عاطفه پاییز
 

 81/88/11پذیرش:                                                        1/1/11دریافت:
 

 چکیده

و ایران  ورکش دو دوم متوسطه در ةشناسی دورزیست هایکتاب در سلولی تنفس مبحث محتوای پژوهش حاضر با هدف تحلیل

  لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق، بر مبنای ین تحقیق ازارومی به انجام رسیییده اسییت   ویلیام روش بر مبتنی هیترک

  تگرفته اسنجاماشناسی کشورهای ایران و ترکیه زیست کتاب تنفس سلولیکه در ارتباط با مبحث  باشدیتحلیل محتوا مروش 

در   ترکیهشناسی فصل چهارم کتاب زیستمتن  شناسی ایران و که فصل پنجم کتاب زیست دهدیمنتایج حاصل از تحقیق نشان 

سلولی  ست ارائه غیرفعالصورت  بهمبحث تنفس  شان شده ا صل از تحقیق ن صاویر ف دهدیم  همچنین نتایج حا صل پنجم که ت

ست صاویرکتاب زی سی ایران و ت ست شنا صل چهارم کتاب زی سی ترکیهف ست ارائه غیرفعالصورت  به شنا  در مورد  شده ا

زمینة     نتایج تحقیق درباشییندیال معسییالا ت به صییورت فشییناسییی ترکیه نیز این فصییل چهارم کتاب زیسییت پایان سییالا ت

ست یهاتیفعال صل پنجم کتاب زی ستف صل چهارم کتاب زی سی ایران و ف سی ترکیه نیزشنا شان داد که این شنا به ها فعالیت ن

  اندشده ارائه غیرفعالصورت 

   شناسیزیست کتاب ی،سلول تنفس رومی، مبحث ویلیام محتوا، : تحلیلهاکلیدواژه
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 مقدمه

ها، ابزار و وسییایل مختلفم معانی، مفاهیم، ها، روشهای مختلف تاریخی با اسییتفاده از راههای تعلیم تربیت در دورهنظام

و منتقل  ارائهها، لغات و کلمات و فنون را در قالب موضیییوعات و محتوای آموزشیییی به نسیییل  دید ها، مهارتافکار، ارزش

 کنند  می

حرک م مثابه به، بلکه باشدیمدار آموزش اولیه عهده تنهانهوپرورش، وسیله برای آموزش ترینمهم عنوان بهکتاب درسی 

های بیرونی در تربیت ا تماعی افراد، ایجاد انگیزه نسییبت به اهداف مختلف فردی و ا تماعی و سییوگیری افراد نسییبت به هدف

کنند )مرکز تحقیقات مورد انتظار مردم و ایدئولوژی  دید، شیییکل دادن شیییخصییییت افراد و باورها، نقش اطیری ایفا  می

درسی هنوز یکی از عناصر مهمی هستند  هایکتابی آموزشی، هایآورفنی منابع و تنوع و گوناگون و ود با(  8912آموزشی،

ی هانظامدرسیییی یا  هایکتابدرزمینه طراحی  ( 8،2188)کلیک برندیماز آن بهره  آموزدانشکه در فرایند یادگیری، معلم و 

صر باید  شش عن شکل،  تو ه موردمتکی بر چاپ،  ضای  ی،دهسازمانقرار گیرد: همسانی،  ستفاده از ف عالقه، اندازه حروف و ا

شین شتر روی متن کتاب بوده و عواملی  دیتأک(  همچنین 8911، 4،رایگلوث9، پو ک2سفید)ل شگران نیز بی ضی دیگر از پژوه بع

سجام و توالی  سادگی متن، ان سازی واحدهای مجزای یادگیری و هاسالالمطالب، تنظیم  ارائهمانند  صی نیبشیپ،  دا ی هاتفر

 ( 2185، 5هارلن)اندگرفتهمعیار اساسی در تنظیم محتوا در نظر  عنوانبه دید یادگیری را برای یک کتاب درسی اوب 

پروری، یادگیری سطحی، محتوای غیرفعال، عدم تو ه به  حافظههای درسی، رویکرد گنجاندن اطالعات متعدد در کتاب

های عمده در نظام آموزشییی کشییور ما بوده اسییت  در نظام مسییائلواره از به نمره، هم ازحدشیبکاربردی بودن مطالب و تو ه 

گیرد  ها آمواته شیییود مورد غفلت قرار میآموزان اسیییت آنچه که باید به آنبا  بردن نمرات دانش هاآنآموزشیییی که هدف 

های کند و در آزمونپیشرفت میها موفق باشد او ی علمی و فرمولهاواژهآموزی در حفظ کردن اگر دانش»معتقد است  6آتکین

گیبس )« شود، چنین آموزشی برای ادامه تحصیل اوب است نه برای آماده شدن در زندگی واقعیورودی دانشگاه پذیرفته می

 ( 1،8111و فاکس

 که اندکردهمحسوب  آموزشی اثربخش و کارآمد یهارسانه از یکی عنوانبه  را درسی کتاب پژوهشگران، از بسیاری

 به درسی هایکتاببرای  که پژوهشی یهاروش از یکی  نماید فراهم فراگیران برای را اودآموزی و یادگیری زمینه تواندیم

 هایکتاب احتمالی و ضعف قوت نقاط و کرده کمک مسئله شدن روشن به تواندیم امر این است  محتوا تحلیل ،رودیم کار

سی صالح برای را در سب محتوا، احتمالی تغییر و ا صول و شده نییتع اهداف با متنا شنهاد ا  شیوه همچنین و کرده علمی پی

 ( 8912 ی،آبادیعل و نفسکین)دهد قرار درسی هایکتاب ماللفان و ریزان برنامه و مدیران ااتیار در را طراحی درست

 دقیق بررسییی شییامل که پیام یهایژگیوکمی  و عینی ،سیییسییتماتیک تحلیلی را محتوا تحلیل (2112) 1نئوندورف

سانی، تعامالت صاویر ویژگی تحلیل ان سی ،هازمان و هالمیف تلویزیون، ی تجاریهایآگه در ت  هاواژه کاربرد کامپیوتری برر

تحلیل محتوا به معنای   همچنین کندیم، تعریف شییودیم دیگر چیزهای بسیییاری و سیییاسییی یهایسییخنرانو  منتشییره اابار در

و ود  امع بودن، ازنظر ماهیت، نیازمند تحلیل دقیق و  و با بودهعلمی الً این روش کام ،ارتباطی اسیییت یهاامیتحلیل علمی پ
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وشش در ک محور است  تحلیل محتوا مسئله مرکزی مطالعات انسانی است وی علوم انسانلمنظم است  تحلیل محتوا موضوع اص

 ( 8919 آتشانی، ، امیررسولی)تغییر دهدل اساسی علوم ا تماعی و رفتاری را به شک تواندیراه م نیا

 مقاطع شییامل تغییرات این  اسییت داده رخ کشییورمان وپرورشآموزش نظام در زیادی تغییرات اایر یهاسییال در

 دفتر همچنین و درسی یزیربرنامه و پژوهش سازمان تأکید در این زمینه  است بوده هاآن محتوای و عناوین دروس تحصیلی،

، باشدیم آن یهاشیگرا از یکی شناسیزیست که علوم محور زمینه آموزش بر وپرورشوزارت آموزش درسی کتب تألیف

ست  همچنین در  صوص بهی اایر، تو ه به آموزش علوم ادهها صنعت و فناورهاشرفتیپعلوم تجربی،  به دلیل  ا سریع  ی ی 

ست ست و در میان علوم تجربی، علم زی شده ا شته  شتر از گذ سیار بی شتر ب سیار مهمی که در بی سی به دلیل نقش ب ی هانبه شنا

شییناسییی کشییور ما زیسییت هایکتابی محتوای براوردار اسییت  بر همین اسییاس در اژهیوزندگی امروز انسییان دارد از  ایگاه 

 مگیری در  هت بهبود کیفیت آموزش به و ود آمده است تغییرات و تحو ت چش

نه تحلیل محتوای کتابتحقیقات  بههای درسیییی علوم تجربی انجام زیادی درزمی  مثال قربانی و عنوان شیییده اسیییت  

ست کتاب محتوای ( به تحلیل8916همکاران) سیزی ساس بر دهم پایه شنا  یهاافتهی به تو ه رومی پردااتند  با ویلیام روش ا

 هم و کتاب متن هم دهدیم نشییان تصییاویر، برای 16/1درگیری ضییریب و متن برای 81/1درگیری ضییریب تحقیق محاسییبه

 هر که است آن نمایانگر گیاهی و  انوری بخش محتوای بین مقایسه است  همچنین غیرفعال به صورت آن تصاویر طراحی

تحلیل در ( 8912)صفایی است    بیشتر  انوری مباحث در بودن رفعالیغ میزان و اندشدهنگاشته  رفعالیغ به صورت بخش دو

به تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه شییشییم ابتدایی بر اسییاس روش ویلیام رومی پردااته اسییت  در این پژوهش از روش 

رگیری ااص دشیی (الف: شییده و این نتایج حاصییل گردیده اسییت تحلیل محتوا که نوعی روش تحقیق توصیییفی اسییت اسییتفاده

ستان دانش شم دب ش شدیم 19/1آموزان با متن در کتاب علوم تجربی  ساس روش ویلیام رومی پا با از حد مطلوب  ترنییکه بر ا

شده ف شدیال معشااص درگیری بوده و متن تألیف  صاویر کتاب شااص درگیری دانش (ب  با شدیم 58/1آموزان با ت که  با

شت ترنییپا شده فعال ماز حد مطلوب قرار دا صاویر تألیف  شدیه و ت ها در کتاب آموزان با پرسششااص درگیری دانش   ج(با

 دنظریجدت براین اساس بازنگری و  باشدیل ماتألیف شده فع یهاتر از حد مطلوب قرار دارد و پرسشکه کمی با  باشدیم 5/9

سش سیده تا دانش یهادر چگونگی ارائه پر ضروری به نظر ر صاویر  شتر به آموزان بکتاب، همچنین دقت نظر در ارائه متن و ت ی

شوند  اول دورة در تجربی علوم درسی هایکتاب محتوای تحقیقی به تحلیل( در 8911کرامتی و احمدآبادی)  فعالیت ترغیب 

به  تسیزطیمحی آموزش هامقولهاست که  انگرانیب هاافتهی پردااته است  یطیمحستیز یهاآموزش به تو ه ازلحاظ متوسطه

در  سییتیزطیمحی آموزش هامقوله  همچنین اندقرارگرفته( تصییویر %89( تکلیف و )%28( پرسییش، )%88(متن، )%65صییورت )

 ه به سطوح ی، توبررس مورد هایکتابنقطه قوت  نیترمهم( است  %89( و مهارتی)%81( و در ابعاد نگرشی)%11بعد شنااتی )

ست  اما  شنااتی در طراحی تکالیف گروهی ا صول  قدر بهبا ی  در  ژهیو هبی در ارائه محتوا، دهسازمانکافی تو ه نکردن به ا

   شودیم، محسوب هاکتابضعف این  نیترمهمعنوان پایه هشتم، به

هادهای دولتی و به صیورت متمرکز در نظام آموزشیی کشیور، طراحی، تهیه و تأمین محتوای آموزشیی کتاب درسیی را ن

و  هایژگیاز متون درسیییی و تحقق اهداف آموزشیییی، عوامل گوناگونی همچون و یریگدر بهره کهیی  ازآنجادهندیانجام م

ربی و انگیزشی، تج یهایژگی، و حتی ویآموزشو امکانات آموزشی و کمک طاصوصیات فراگیران، الزامات ا تماعی، شرای

صی معلمان تأثیر دارند، کتاب ص سی در فرآیند آموزش نقش و  ایگاه وتخ عه دارند  به همین دلیل تحلیل و مطال یاژهیهای در
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رسییی های دتا در هنگام تدوین کتاب کندیریزان کمک م اندرکاران و برنامهسییازان، دسییت محتوای کتاب درسییی به تصییمیم

 (  8911مرادی، )میزان برسد به کمترین هایطوری که تا  ای ممکن نواقص و کاست تصمیمات درستی بگیرند،

وپرورش تنها وسییییله توسیییعه و پیشیییرفت در  هت آمادگی برای قبول تغییرات در ابعاد در  هان متحول امروز آموزش

سی آموزش سا سب از وظایف ا ست و تهیه محتوای آموزشی منا سانی ا ست   وزهحوپرورش و گوناگون حیات ان برنامه درسی ا

ست و تحت  شن نی ضح و رو سی گاهی وا ی، های ا تماعی و فرهنگهای نظری،  نبهعوامل مختلفی چون  نبه ریتأثمحتوای در

  یکی از کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسییی تعیین میزان باشییدیمی فردی در انتخاب محتوا ها نبهی سیییاسییی و ها نبه

  (  8914های کشور با کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته در امر آموزش است )نوریان، کتاب تناسب و همخوانی محتوای

ه در های درسی آن منحصر به کتب درسی است کنظام آموزشی فعلی کشور ما یک نظام متمرکز بوده و برنامه کهنیابا تو ه به 

از آن  های  معیتی و مشکالت ناشیو تعدد اقوام و گونه با تو ه به وسعت کشور، تنوع نیهمچنشود، و کل کشور استفاده می

های ا تماعی، آموزان(، رشیید سییریع علوم و تکنولوژی، تغییر سییریع در هنجارها و ارزش)مثل دوزبانه بودن بسیییاری از دانش

اصول  و شده نییتعهای درسی با دقت کافی و تا حد امکان عاری از هر عیب و نقص و مطابق با اهداف ضرورت دارد که کتاب

دوره دوم  هایشیییناسیییی )مبحث تنفس سیییلولی( از کتابکه مبحثی از کتاب زیسیییت اندآنعلمی تألیف گردد  لذا محققان بر 

های درسییی تحلیل محتوای کتاب چراکهگیرد، ی و مقایسییه قرار میبررسیی موردمتوسییطه کشییورهای ایران و ترکیه را انتخاب و 

کمک کند و نقاط قوت و ضعف احتمالی محتوا، متناسب با اهداف  مسئلهتواند به روشن شدن کشور ایران با سایر کشورها می

ارای شیناسیی دزیسیت کهییازآنجاکتب درسیی قرار دهد   ماللفانریزان و و اصیول علمی، در ااتیار مدیران و برنامه شیدهنییتع

 انیبت های متفاوی مختلف هم با رویکردها و سییلیقهکشییورهاباشیید و همچنین در مطالب بسیییار متعدد و گوناگون می مباحث و

کی از د یل اسییت  ی قرارگرفتهها مورد تحلیل ، فقط مبحث تنفس سییلولی این کتابترقیدقاسییت،  هت تحلیل بهتر و  شییده

سلولی این است که در هر دو کشور سبت کامل طور به، کتاب با تو ه به تنوع نظام آموزشی تقریباً انتخاب مبحث تنفس  تری ن

و در  شده انیبشناسی هم بودند ولی گاهی یک مبحث در یک کشور البته مباحث دیگر زیست است  شده انیببه سایر مباحث 

ترکیه این است:  ست  دلیل انتخاب کشوری، تحلیل و مقایسه نیبررسقابلاند یا ایلی کم، که کشور دیگر یا اصالً به آن نپردااته

سیار به ما نزدیک است و هم لحاظ ازعنوان یک کشور همسایه  ترکیه به چنین به فرهنگی و آیین و رسوم ا تماعی و اعتقادی ب

ه این   لذا این تحقیق درصییدد آن اسییت که بباشییدیمدر منطقه مطرح  متمرکز مهینترین کشییور با نظام آموزشییی عنوان پیشییرفته

 است؟ شده میتنظبه شیوه فعال  هیو ترکشناسی در کشورهای ایران پاسخ دهد که آیا محتوای کتاب زیست سالال

 

 قیروش تحق

نفس تلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق، بر مبنای تحلیل محتوا اسیییت که در ارتباط با مبحث  ین تحقیق ازا

ستکتاب  سلولی شورهای ایران و ترکیه زی سی ک ست انجامشنا ضر از تکنیک تحلیل محتوای ویلیام   گرفته ا در پژوهش حا

ستفاده یک روش تحلیل کمّی است که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطالب  روش ویلیام رومی  شده است رومی ا

شییناسییی دوره دوم زیسییت هایآماری این پژوهش، کتاب  امعه  پردازدیال و غیرفعال معدرسییی و آزمایشییگاهی بر مبنای ف

تنفس سییلولی اسییت که در ایران در کتاب سییال مبحث   نمونه آماری این پژوهش باشییدیممتوسییطه کشییورهای ایران و ترکیه 

این مبحث در کتاب ایران شییامل  گردیده اسییت دوازدهم و فصییل پنجم و در ترکیه در فصییل چهارم و در سییال یازدهم چاپ 

 24و در کتاب ترکیه شییامل شییودیماز کل کتاب سییال دوازدهم را شییامل  %4/81( اسییت که 11-69صییفحه )از صییفحه 84

لی که مبحث تنفس سلو انتخاب این کتاب به این دلیل بود  شودیمکتاب را شامل  از کل % 1( است که 59 -11صفحه)صفحه 



    تحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در ____________________________________________________________

 

 مورد مونهناسییت   شییده انیبتری نسییبت به سییایر مباحث کامل طور بهدر هر دو کشییور با تو ه به تنوع نظام آموزشییی،  تقریباً 

نج نفر به دست آوردن روایی تحقیق ازنظر پ منظوربه  باشندیمی پایان فصل هاتیفعالو  هاپرسشی شامل متون، تصاویر، بررس

شد در مرحله اول ستفاده  شگاه فرهنگیان با مدرک دکتری ا ساتید فیزیولوژی گیاهی دان ضیح ، ابتدا مفاهیم عملیاتی تاز ا  دادهو

  بر اسییاساود و  از نظراتو سییپس در مرحله دوم از این اسییاتید اواسییته شیید که واحدهای انتخاب شییده را با اسییتفاده  شییده

ستفاده ضریب یداریمعن آزمون از تحقیق پایایی تعیین ی ویلیام رومی مورد تحلیل قرار دهند  برایهامقوله  شود، همبستگی ا

  کدگذار تحلیل گردد و ضریب توافق بین کدگذاران به دست آید  دو توسط دو بار محتوا کل

 از او فعالیت ه هاپرسییش،بخش متن، تصییاویرچهار فراوانی طبقات در  ی،روم امیلیو تکنیک در هاداده یآور معبرای 

ر هر یک د «ویلیام رومی» طتوس شده شنهادیپ یهاشده و با استفاده از روش عات و فیش مطالعات استفادهثبت اطال یها دول

ه آموزان در هر قسمت بها ضریب درگیری دانشاز ا زای محتوا، میزان فراوانی هر مقوله ارائه گردید و با استفاده از این  دول

 دست آمد 

 

  ی تحقیقهاافتهی

 شناسی کشورهای ایران و ترکیه به صورت فعال ارائه شده است مبحث تنفس سلولی در کتاب زیست متنفرضیه اول: 

فصییل و  یهامقدمه از ریغ بهل رومی کل فصییویلیام طور که بیان شیید در تحلیل محتوای کتاب بر اسییاس تکنیک همان

 در مورد یک مطلب و در ادامه هم هسییتند به تی کهزم به ذکر اسییت در این تحلیل  مال   گرفتقرار  یبررسیی مورد هاهیحاشیی

 :باشدیذیل م حعنوان یک آیتم در نظر گرفته شدند  نتایج حاصل از تحلیل متن بر اساس تکنیک ویلیام رومی به شر
 

 شناسی ایران (: توزیع فراوانی و درصد در تحلیل متن کتاب زیست8 دول )

 درصد فراوانی شرح مقوله مقوله
کارکرد 

 مقوله

جمع 

 فراوانی

a 
بیان ساده از واقعیات و حقایق علمی که به صورت  مالت ابری به 

  رسدیمآگاهی فراگیر 
 رفعالیغ 64% 64

821 

b 
لی (:  مالتی که بیانگر نتایج اصول کهامیتعمبیان نتایج یا اصول کلی )

 در ارتباط میان مفروضات و موضوعات مختلف است 
 رفعالیغ 92% 42

c 
تعاریف: منظور،  مله یا  مالتی است که برای توصیف و تشریح یک 

  شودیمپدیده یا مفهومی ااص آورده 
 غیرفعال 9/6% 1

d 
 فمالل لهیوسبهبالفاصله  هاآنو  واب  شدهمطرحی که در متن سالا ت

 است  شده داده
 غیرفعال 88/5% 85

e 
ها باید ی پاسخ به آنآموز برادانشسالا تی که در متن مطرح و 

 نماید  لیوتحلهیتجزرا  شده دادهمفروضات 
 فعال 1 1

8 

f 
که نتایجی را که اود او به دست آورده  شده اواستهآموز از دانش

 نماید  لیوتحلهیتجزاست را 
 فعال 1 1

g 
که آزمایشی را انجام و نتایج حاصل از آن را  شده اواستهآموز از دانش

 را حل کند  شده عنوان مسائلتحلیل و یا اینکه 
 فعال 1 1

h 
 هاآنآموزان مطرح و  واب دانش تو ه  لبسالا تی که در متن برای 

 داده نشده است  ماللف لهیوس به
 فعال 1/11% 8

j انثی   ی مربوط به بیان معانیهاپرسش 

8 
i 

ی فوق نگنجد در این مقوله  ای هامقولهاز  کدامهیچ مالتی که در 

  ردیگیم
 انثی 1/11% 8



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

= ضریب درگیری  
مقولههای فعال

مقولههای غیرفعال
=

8

821
= 111/1  

ست  آمده (8)طور که در  دول همان صل ا ستضریب درگیری مربوط به متن ف سی ایران)از ماده تا پنجم کتاب زی شنا

بنابراین ازنظر  د دارنقرار  ،اسیییت 5/8تا  4/1رومی که بین ویلیام که این ضیییریب بین حد مطلوب  ،اسیییت 111/1برابر   انرژی(

 شده است   ارائه غیرفعالاین فصل به صورت  متن  رومی ارائه ویلیام تکنیک
 

 شناسی ترکیه(: توزیع فراوانی و درصد در تحلیل متن کتاب زیست2 دول )

کارکرد  درصد فراوانی مقولهشرح  مقوله

 مقوله

جمع 

 فراوانی

a  بیان ساده از واقعیات و حقایق علمی که به صورت  مالت ابری به آگاهی

  رسدیمفراگیر 

 غیرفعال 51% 18

852 

 

b ( مالتی که بیانگر نتایج اصول کلی در هامیتعمبیان نتایج یا اصول کلی  :)

 است ارتباط میان مفروضات و موضوعات مختلف 

 غیرفعال 98% 51

c  تعاریف: منظور،  مله یا  مالتی است که برای توصیف و تشریح یک پدیده

  شودیمیا مفهومی ااص آورده 

 غیرفعال 6% 81

d  هداد ماللف لهیوس بهبالفاصله  هاآنو  واب  شده مطرحسالا تی که در متن 

 است  شده

 غیرفعال 1/6% 8

e  ادهدها باید مفروضات ی پاسخ به آنآموز برادانشسالا تی که در متن مطرح و 

 نماید  لیوتحلهیتجزرا  شده

 فعال  1

8 

f که نتایجی را که اود او به دست آورده است را  شده اواسته آموزاز دانش

 نماید  لیوتحلهیتجز

 فعال  1

g شده که آزمایشی را انجام و نتایج حاصل از آن را تحلیل آموز اواسته از دانش

 شده را حل کند عنوان  مسائلو یا اینکه 

 فعال  1

h  به هاآنآموزان مطرح و  واب تو ه دانشسالا تی که در متن برای  لب 

 داده نشده است  ماللفوسیله 

 فعال 1/6% 8

j انثی 9/%1 6 معانیی مربوط به بیان هاپرسش 
6 

i انثی  1  دریگیمی فوق نگنجد در این مقوله  ای هامقولهکدام از  مالتی که در هیچ 

 

ضریب درگیری =  
مقولههای فعال

مقولههای غیرفعال
=

8

852
= 10111 

 111/1رابرب شناسی ترکیهچهارم کتاب زیستضریب درگیری مربوط به متن فصل  آمده است (2)طور که در  دولهمان

  رومی ارائهویلیام بنابراین ازنظر تکنیک   داردنقرار  ،است 5/8تا  4/1رومی که بین ویلیام که این ضریب بین حد مطلوب است، 

  شده است ارائه غیرفعالفصل به صورت  این متن

 

 

 

 



    تحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در ____________________________________________________________

 

 ل ارائه شده است فعای ایران، ترکیه به صورت کشورهاشناسی مبحث تنفس سلولی در کتاب زیست ریتصاوفرضیه دوم: 

در ترکیه  شناسی کشورهای ایران وزیست هایکتابول تنفس سلولی در اشکال و تصاویر فص یبندنتایج حاصل از طبقه

 :باشدیذیل م حشده به شر تعریف یهاهر یک از مقوله
 

 شناسی ایران (: توزیع فراوانی و درصد در تصاویر کتاب زیست9 دول)

کارکرد  درصد فراوانی شرح مقوله مقوله

 مقوله

جمع کل 

 هایفراوان

a  82 غیرفعال %811 82 شده است تصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع ااصی استفاده 

b شده  تا با استفاده از موضوعات داده اواهدیمآموز تصویری که از دانش

 فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد 

 1 فعال 1 1

c انثی 1 1 آوری وسایل آزمایش آمده است تشریح شیوه  مع تصویری که برای  

d انثی  2  گنجدینمی فوق هامقولهکدام از تصویری که در هیچ 

 

ضریب درگیری =  
فعال یهامقوله

غیرفعال یهامقوله
=

1

82
= 1 

از ماده ایران)شناسی پنجم کتاب زیستفصل  تصاویرضریب درگیری مربوط به  آمده است، (9)طور که در  دولهمان

بنابراین ازنظر   داردناسیییت قرار  5/8تا  4/1رومی که بین ویلیام که این ضیییریب بین حد مطلوب  ،اسیییتصیییفر  برابر تا انرژی(

 شده است   ارائه غیرفعالفصل به صورت  نیا ریرومی ارائه تصاو ویلیامتکنیک 
 

 ترکیهشناسی (: توزیع فراوانی و درصد در تصاویر کتاب زیست4 دول )

کارکرد  درصد فراوانی شرح مقوله مقوله

 مقوله

جمع کل 

 هایفراوان

a  84 غیرفعال %811 84  شده استتصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع ااصی استفاده 

b 
شده تا با استفاده از موضوعات داده  اواهدیمآموز تصویری که از دانش

 فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد 
 1 فعال  1

c انثی  1 آوری وسایل آزمایش آمده است تصویری که برای تشریح شیوه  مع 
 

d انثی  1  گنجدینمی فوق هامقولهکدام از تصویری که در هیچ 

 

ضریب درگیری =  
فعال یهامقوله

غیرفعال یهامقوله
=

1

84
= 1 

ست (4)طور که در  دولهمان صاویرضریب درگیری مربوط به  آمده ا صل  ت ستف سی ترکیهچهارم کتاب زی  رابرب شنا

 رومی ویلیامنظر تکنیک  نابراین ازرد  بدانقرار  ،است 5/8تا  4/1رومی که بین  ویلیامکه این ضریب بین حد مطلوب صفر است، 

 شده است   ارائه غیرفعالفصل به صورت  این تصاویر  ارائه
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ه صورت فعال ی ایران و ترکیه بکشورهاشناسی کتاب زیستمبحث تنفس سلولی در  ی پایان فصلهاپرسشفرضیه سوم: 

 ارائه شده است 

ص ی پایانهابندی پرسشنتایج حاصل از طبقه سلولی در ف سی دو کشور ایران و تزیست هایکتابل تنفس  در رکیه شنا

 :باشدیذیل م حشده به شر تعریف یهاهر یک از مقوله
 

 شناسی ترکیههای پایان فصل مبحث تنفس سلولی کتاب زیست(: توزیع فراوانی و درصد پرسش 5 دول)

کارکرد  درصد فراوانی شرح مقوله مقوله

 مقوله

جمع کل 

 هایفراوان

a  غیرفعال 91/%5 82 یافت  توانیمسالالی که  واب آن را مستقیماً در کتاب 
86 

b  غیرفعال 82/%5 4  پردازدیمسالالی که به نقل تعاریف 

c 
ی اود در هاآمواتهآموز باید از سالالی که برای پاسخ به آن دانش

  دید استفاده کند  مسائلگیری در مورد درس  دید برای نتیجه
 فعال 91/5% 82

86 

d 
شده مسئله به اصوصی را حل آموز اواستهسالالی که در آن از دانش

 نماید 
 فعال 82/5% 4

 

ضریب درگیری =  
فعال یهامقوله

غیرفعال یهامقوله
=
86

86
= 8 

چهارم کتاب فصییل  ی پایانهاپرسییشو  ضییریب درگیری مربوط به سییالا ت آمده اسییت (5)طور که در  دولهمان

نابراین ازنظر رد  بقرار دا ،است 5/8تا  4/1رومی که بین  ویلیامکه این ضریب بین حد مطلوب است،  8برابر شناسی ترکیهزیست

 شده است   فصل به صورت فعال ارائه این پایان سالا ت  رومی ارائه ویلیامتکنیک 

 ی پایان فصل درج نشده است هاپرسششناسی ایران در فصل پنجم کتاب زیست

صلهاتیفعالفرضیه چهارم:  ست ی ف سلولی در کتاب زی سی مبحث تنفس  صوکشورهاشنا رت فعال ی ایران و ترکیه به 

 ارائه شده است 

 یهااز مقوله در هر یکشناسی دو کشور زیست هایکتابل تنفس سلولی در فص ی هاتیبندی فعالنتایج حاصل از طبقه

 :باشدیذیل م حشده به شرتعریف
 

 شناسی ایرانی کتاب زیستهاتیفعال(: توزیع فراوانی و درصد در 6 دول )

 مقوله
 درصد فراوانی شرح مقوله

کارکرد 

 مقوله

جمع کل 

 هایفراوان

a غیرفعال 1 1 است  نماد  مله ابری یا امری 

8 

b 

ت آموز تفکر کند به دسیی است که بدون اینکه دانشهاگیرینتیجه

  دیآیم
 غیرفعال 21% 8

c فعال %41 2 یی است که نیاز به فکر کردن دارد هاگیرینتیجه 
4 

d  فعال %41 2 سالا تی است که نیاز به بررسی و فکر کردن دارد 

 

ضریب درگیری =  
مقولههای فعال

مقولههای غیرفعال
=
4

8
= 4 



    تحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در ____________________________________________________________

 

ست (6)طور که در  دولهمان صل  یهاتیضریب درگیری مربوط به فعال آمده ا ستف سی ایرانپنجم کتاب زی )از شنا

بنابراین ازنظر   داردناسیییت قرار  5/8تا  4/1رومی که بین  ویلیامکه این ضیییریب بین حد مطلوب  ،اسیییت 4برابر ماده تا انرژی(

  شده استن ارائه فعالاین فصل به صورت ی هاتیرومی ارائه فعال ویلیامتکنیک 
 

 شناسی ترکیهی کتاب زیستهاتیفعال(: توزیع فراوانی و درصد در 1 دول )

 درصد فراوانی شرح مقوله مقوله
کارکرد 

 مقوله

جمع کل 

 هایفراوان

a  غیرفعال %21 9 نماد  مله ابری یا امری است 

9 
b 

ه آموز تفکر کند بیی است که بدون اینکه دانشهاگیرینتیجه

  دیآیمدست 
 غیرفعال 1 1

c فعال %21 9 یی است که نیاز به فکر کردن دارد هاگیرینتیجه 
82 

d  فعال %61 1 سالا تی است که نیاز به بررسی و فکر کردن دارد 

  

ضریب درگیری =  
فعال یهامقوله

غیرفعال یهامقوله
=
82

9
= 4 

ست (1)که در  دولطور همان صل  یهاتیضریب درگیری مربوط به فعال آمده ا ستف سی ترکیچهارم کتاب زی  هشنا

 ویلیامنابراین ازنظر تکنیک رد  بدانقرار  ،اسیییت 5/8تا  4/1رومی که بین  ویلیامکه این ضیییریب بین حد مطلوب اسیییت،  4برابر

  است شده ارائه غیرفعالفصل به صورت  این یهاتیفعال  رومی ارائه

 

 گیریبحث و نتیجه

 دانش ا تماعی و سازگاری ااالقی رشد به کمک  هان، سراسر در تربیت و تعلیم هاینظام کلیه اطیر وظایف از یکی

 و تزکیه نفس پرورش، برای ریزیبرنامه ما، ترین وظایف نظام اسالمی در کشورمهم از یکی اساس این بر و است آموزان

یکی از  عنوان به درسی هایکتاب و پرورش و آموزش نظام میان، این در  امعه است که افراد ا تماعی و شخصی سازگاری

 فراهم کردن امکانات و شرایط و آموزان دانش اسالمی و دینی پرورش و هدایت در موثری نقش ترین نهادهای تربیتیقوی

 در سلولی تنفس مبحث محتوای تحلیلدارند  هدف از پژوهش حاضر  برعهده را آنان مطلوب در تغییرات ایجاد برای مناسب

 باشد  ، میرومی به انجام رسیده است ویلیام روش بر مبتنی هیو ترکایران  کشور دو شناسی دوره دوم متوسطه درزیست هایکتاب

ست صل از ماده به انرژی در کتاب زی سال ف سی ایران چاپ  ستن انرژی، اک نیتأمشامل مباحث  11شنا شتر، زی سایش بی

شناسی سال یازدهم ترکیه شده است  این مبحث در کتاب زیستصفحه بیان 84این کتاب و در  5مستقل از اکسیژن که در فصل 

شامل مباحثی مانند، اهمیت تنفس سلولی برای زندگی، تنفس بدون  2181صفحه چاپ سال  24در فصل چهارم این کتاب و در 

ی مختلف کییه در غییذای مییا و ود هییامییاکرو مولکول(، تنفس اکسییییژنی، کییید کتیییاسیییاکسییییژن)تخمیر الکلی و 

ی و در انتها هم بخشیییی به نام پایدار شیییوندیم( به چه صیییورتی وارد تنفس سیییلولی هانیپروتئ، لیپیدها و هادراتیکربوهدارند)

به روش ویلیام رومی  شناسی ایرانزیست کتاب 5تایج حاصل از تحلیل فصل است  ن شده ارائهو تنفس سلولی  فتوسنتززندگی با 

ضریب درگیری برای متن برابر  ست که در کل  شدیم 111/1بیانگر این ا ضریب بین حد مطلوب ویلیام رومی یعنی بین با   این 

تحلیل  اصل ازتایج حاست  ن رفعالیبه صورت غ پنجمرومی ارائه متن فصل ویلیام نظر تکنیک  دارد  بنابراین ازنقرار  5/8تا  4/1

 ربری برابیانگر این است که در کل ضریب درگی شناسی ترکیهچهارم کتاب زیست فصلمتن کتاب به روش ویلیام رومی برای 
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رومی ویلیام   بنابراین ازنظر تکنیک نداردقرار  5/8تا  4/1  این ضیییریب بین حد مطلوب ویلیام رومی یعنی بین باشیییدیم 111/1

صل  صورت  چهارمارائه متن ف شدیم غیرفعالبه  صورت غیرفعال با   با تو ه به نتایج تحقیق، متن هر دو کتاب ایران و ترکیه به 

  این نتیجه بدین معنی اسییت که در فرایند یادگیری، دانش آموزان مشییغول کندینمارائه شییده و دانش آموزان را با متن درگیر 

سییار دریافت که یکی از د یل ضیریب درگیری ب توانیمحاصیله  بر نتیجه تأمل  با شیوندینمی علمی به معنای واقعی هاتیفعال

تفاده ، از روش انتقال مستقیم اسهاآنپایین متن، این است که حقایق، مطالب و مفاهیم زیادی در متن ارائه شده است که در بیان 

عال روش ویلیام رومی در مورد وضعیت فنتایج تحلیل محتوا  به  ی غیرفعال متن را افزایش داده است  هامقولهگردیده که تعداد 

  این باشدیمصفر برابر  تصاویرکه در کل ضریب درگیری برای  شناسی نشان دادکتاب زیست 5و غیرفعال بودنِ تصاویر فصل 

 پنجم فصل تصاویررومی ارائه ویلیام دارد  بنابراین ازنظر تکنیک نقرار  5/8تا  4/1ضریب بین حد مطلوب ویلیام رومی یعنی بین 

 شناسی ترکیهکتاب زیست 4لفص برای تصاویر تایج حاصل از تحلیل کتاب به روش ویلیام رومی  نباشدیم غیرفعالبه صورت 

ضریب درگیری برا ست که در کل  شدیمصفر  رببیانگر این ا ضریب بین حد مطلوب ویلیام رومی یعنی بین با  5/8تا  4/1  این 

صاویررومی ویلیام  نظر تکنیک   بنابراین ازنداردقرار  صل  ت صورت  پنجمف شدیم غیرفعالبه  ین موا هه   دانش آموزان در اولبا

ه برای ی درسی بر این باورند کهاکتاب رسازانیتصو  کارشناسان و کنندیمبا کتاب، ابتدا آن را ورق زده و تصاویر آن را رصد 

ت را شکوفا االقی تواندیماین امر تا  ایی اهمیت دارد که  انتقال صحیح پیام باید تصویر اوب و مناسب را مکمل متن دانست 

تایج حاصییل از تحلیل کتاب به روش ویلیام رومی برای (  ن8911سییازد و او را به مطالعه ترغیب کند)فتحی وا ارگاه و آقازاده، 

این ضریب بین  بوده که 8 رببیانگر این است که در کل ضریب درگیری برا شناسی ترکیهکتاب زیست 4ل فص ی پایانهاپرسش

ها به صیییورت فعال رومی ارائه پرسیییشویلیام   بنابراین ازنظر تکنیک داردقرار  5/8تا  4/1حد مطلوب ویلیام رومی یعنی بین 

 5فصییل  ی پایانهاپرسییشهمچنین نتایج تحلیل محتوا به روش ویلیام رومی در مورد وضییعیت فعال و غیرفعال بودنِ   باشییدیم

شان دادشناکتاب زیست وز ارائه نشده آمدر پایان فصل کتاب ایران متأسفانه هیچ سالالی  هت ارزیابی دانشکه  سی در ایران ن

شناسی ایران)از ماده تا کتاب زیست 5 فصل ی هاتیتایج حاصل از تحلیل کتاب به روش ویلیام رومی برای فعالهمچنین ن  است 

بنابراین ازنظر تکنیک   داردناسییت قرار  5/8تا  4/1رومی که بین  ویلیامکه این ضییریب بین حد مطلوب  ،اسییت 4برابر انرژی(

صورت ی هاتیرومی ارائه فعال ویلیام صل به  ستن ارائه فعالاین ف صل از تحلیل کتاب به روش ویل  همچنین نشده ا یام تایج حا

این   باشییدیم 4 ربانگر این اسییت که در کل ضییریب درگیری برابی شییناسییی ترکیهکتاب زیسییت 4فصییلی هاتیرومی برای فعال

صل ویلیام   بنابراین ازنظر تکنیک نداردقرار  5/8تا  4/1ضریب بین حد مطلوب ویلیام رومی یعنی بین  به  جمپنرومی ارائه متن ف

شده است  نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق قربانی و همکاران)صورت  (  8912و با نتایج تحقیق صفائی) (هم سو8916فعال ارائه ن

   باشدیم رهمسویغ

شوند و به تعین فعال و یا ، معلمان میشده انجامبا تو ه به تحقیق  شنا  شیوة تحلیل محتوا از طریق ویلیام رومی آ توانند با 

در  دازحشیبآموزند که ارائه حقایق و مفاهیم های درسیییی بپردازند  از طریق ارائه این روش، معلمان میبودن کتاب رفعالیغ

ی افزایش شود، گاهمی واریطوطکتاب، منجر به پایین آمدن ضریب درگیری ذهنی، غیرفعال شدن کتاب و یادگیری سطحی و 

سااتار تواند کتحقایق و مفاهیم مو ود در یک کتاب، می ایق تبدیل کند  بدیهی است که حجم زیاد حق رفعالیغاب را به یک 

 چراکه، دهدیمو عالقه دانش آموزان را کاهش  شییودیمی درسییی، منجر به مشییکل شییدن کتاب درسییی هاکتابو مفاهیم در 

ی درسیییی به روش ویلیام هاکتابرا در ذهن اود  ای دهند  از طریق تحلیل محتوای  هاآنمجبورند از طریق تکرار و تمرین، 

، راهبردهای هاضییعفدر کالس اود برای برطرف نمودن  توانندیمی درسییی پی برده و هاکتابی هاضییعفرومی، معلمان به 

 :شودیمپیشنهاد  آمدهدستبه  لذا با تو ه به نتایج رندیکارگبهفعالی را 
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که در این حجم کم  کشییورهاطلب نسییبت به سییایر حجم کم م و ود باه در نظر گرفتن این نکته حائز اهمیت هسییت ک-

 دهند  ارائهحجم کتاب را بیشتر کنند و  زئیات بیشتری را  نیماللفکرده است،  ارائهمطالب بسیاری را 

ته است بنابراین شایس  کندیمنداده استم نبودن این مقوله معلمین را با مشکل موا ه  ارائهچون کتاب هیچ پرسشی را  -

طح کیفی سدهند تا  ارائهی انهیچندگز سالا ت نیچنهمتوضیحی و  سالا تکه در پایان هر فصل تعدادی پرسش را به صورت 

 یهاتیکه مطالب و فعال ارتقا  یابد، چراپنجم شییده در فصییل  مطرح یهاتیفعال شییده در متن، تصییاویر و و کمّی مطالب ارائه

  معلمان نیز تأثیر اواهد داشت مو ود در کتاب مستقیماً بر روش تدریس

شتباه و باک - صاویر عاری از اطا و ا شکال و ت شود برای هر درس از انواع ا سعی  ستفاده گردد و تیفیباید  نکات  بهتر ا

  د آموزان را در پی داشته باشداده شود تا دقت نظر دانش شیبهتر نما یاگونهها بهمهم در آن

شنهاد م - شده و همراه کتاب درسی در  یی هم تهیههاشنیمیانو  هالمیفشناسی حث درس زیستکه برای هر مب شودیپی

 آموزان قرار بگیرد ااتیار دانش

د آموزان و معلّمان بتواننمعتبر معرفی گردد تا دانش یهاتیهای مفید و سییاکتاب ،در پایان هر درس شییودیپیشیینهاد م-

  سطح دانش اویش را ارتقا  دهند
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