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 تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوازدهم تجربی بر اساس اهداف آموزشی مریل
 

 2لیال رضائیان، 9فاطمه ریاحی اصطهباناتی

 
 9/6/11پذیرش:                             72/97/14دریافت:                                                                           

 

 چکیده

 بهبود و زیادی دارد طرفداران موضوع، اهمیت دلیل که به است درسی کتاب آموزشی، نظام هر اساسی و مهم عناصر از کیی

زیست شناسی سال کتاب با هدف تحلیل محتوای  این پژوهش. شود می یادگیری سیرم در گسترده تغییراتی به منجر بخش این

محتوا  تحلیل از نوعتوصیفی و آن پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق .انجام گرفتمریل  با استفاده از الگوی دوازدهم

 یافته های پژوهش عبارتند از: است .  9914کتاب زیست شناسی سال دوازدهم چاپ ،جامعه آماری و جمعیت نمونه  .باشدمی

در نحوه  ت.برد طراحی شده اسپردازد همچنین براساس عملکرد کارمحتوای کتاب بیشتر به ایجاد دانش نظری وعنصر مفاهیم می

 در نحوه ارائه ثانویه در بین پارامتر های مورد نظر به میزان بسیار زیادی ارائه اولیه بین سطوح مورد نظر تقریبا مطابقت وجود دارد.

زای جاستفاده درست و متناسب از ا بین چهار اصل پیشنهادی مریل در محتوای کتاب تناسب وجود دارد. همبستگی وجود دارد.

تا حدود بسیار  کتاب نتایج نشان دادشود. ارائه ثانویه سبب شده کتاب از یکنواختی خارج شود و یادگیری آسانتر و پایدارتر

تواند به دست اندرکاران آموزش و پرورش در زمینه ارائه محتوای یافته های این پژوهش می زیادی مطابق با الگوی مریل است.

 شناسی یاری برساند.مناسب در کتاب درسی زیست 

 .تحلیل محتوا،کتاب درسی،زیست شناسی،الگوی مریل ،اهداف آموزشی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 شود؛ بنیان برای همبستگیامروزه، در همه جا، آموز ش و پرورش به عنوان بنیا ن های سیاست های عمومی هر جامعه معرفی می

ای رقابت پذیری پایدار، برای تعالی انسانیت و برای ایجاد صلح در جهان، از طریق آموز ش اجتماعی، برای پیشرفت اقتصادی، بر

و ملتی خالق تر  های پیشرفته ترتوان به جامعتهای مردم را بهبود ببخشید، بلکه میتوان کیفیت زندگی ومهارو پرورش نه تنها می

 .(9924 ،دست یافت )یونسکو

 ربیتی )مانند آموزش و پرورش (توانایی یادگرفتن در نظر گرفته شده است.در قرن بیست و یکم هدف نظام ت

رفتن خواهد فراموش کردن و دوباره یادگ ،توانایی یادگرفتن ،معتقد بود بزرگترین مهارت در قرن بیست و یکم الوین تافلر

های آموزشی هستند. وجود نظام  (. از سوی دیگرکتاب های درسی، یکی از مهمترین منابع یادگیری درنظام9942 ،بود)مرادی

محور فعالیت های آموزشی برای تمام دانش آموزان درمناطق گوناگون  آموزشی متمرکز موجب شده است که کتاب های درسی،

رود که محتوای کتاب درسی با دقت زیاد نگاشته شود، چون (. به همین دلیل انتظار می9919 ،خزایی  و باشد )یوسفی قصابرایی

(.گنجاندن اطالعات 9914،طالبی و مزارعی، آن برای کل سیستم عواقب ناگواری به همراه خواهد داشت )طاووسیکاستی در

متعدد در کتاب های درسی، رویکرد حافظه پروری، یادگیری سطحی، محتوای غیرفعال، عدم توجه به کاربردی بودن مطالب 

مسائل عمده در نظام آموزش و پرورش کشور ما بوده اند. در کتاب های درسی و توجه بیش از حد به کسب نمره، همواره از 

نظام های آموزشی که هدف آنها باال بردن نمرات دانش آموزان است، آنچه که بایدبه آنان آموخته شود مورد غفلت قرار 

در  کندوفت میمعتقداست ))اگر دانش آموزی در حفظ کردن واژه های علمی وفرمول ها موفق است، او پیشر 9گیرد. آتکینمی

شود؛چنین آموزشی برای ادامه تحصیل خوب است نه برای آماده شدن در زندگی آزمون های ورودی دانشگاه ها پذیرفته می

(. ساالنه چندین عنوان کتاب درسی،توسط آموزش و پرورش برای استفاده کودکان،نوجوانان 9111،) 7گیبس و فاکس واقعی.((

ی شوند که در فرایند تولید و انتشار آنها از معیارهای مختلفطراحی،تدوین، تغییر و اصالح منتشر میوجوانان این مرز و بوم پس از 

ملکی  وشود. اما به نظر میرسد اغلب این معیارها کیفی و کلی بوده و از شفافیت کافی برخوردار نیستند )فضلی الهی استفاده می

یک  در چند دهه اخیر هیچ شود.م آموزشی سال به سال از کیفیتش کم می(. تبعات چنین وضعی آن شده است که نظا9911،توانا

به همین دلیل کتاب  (.9942 ،از موضوعات درسی در سطح جهانی ،به اندازه دروس علوم تجربی تغییر و تحول نیافته است)اروانه

 دهندمه درسی مدارس را تشکیل میهای درسی، یکی از مهمترین منابع یادگیری درنظام های آموزشی هستند و مواد اصلی برنا

اهمیت کتابهای درسی در نظام های آموزشی متمرکز مانند ایران که تقریبا تمام عوامل آموزش بر اساس  .( 7191 ،)9دگبی

باشد و به خاطر همین اهمیت بیش از حد است که  محتوای آن تعیین واجرامی شود بیش از سایر انواع نظام های آموزش می

یرو هایی متخصص، در بررسی و تحلیل کتاب های درسی می تواند راهگشای حل بسیاری از مشکالت جاری صرف وقت ن

کارآیی و مناسب بودن آن برابر با مطلوب بودن نظام آموزشی وناکارآمدی و مشکل بودن آن  ( .9927،آموزش باشد )فردانش

به کتاب های درسی و رعایت اصول علمی در تدوین از این جهت،توجه . مساوی با عدم کارایی و ضعف نظام آموزشی است

نیازهای آموزشی در تألیف کتاب های درسی و هماهنگ ساختن آن با توانایی های ذهنی دانش آموزان و مطلوب  آنها وتوجه به

سی و رساختن کتاب های درسی،از چنان حساسیتی برخوردار است که وقت بسیاری از کارشناسان،برنامه ریزان،مؤلفان کتاب د

معلمان رابه خود مشغول داشته است،به گونه ای که هرساله هزینه های زیادی صرف تغییر واصالح کتاب های درسی می 

محتوا به عنوان عنصر اصلی و هسته مرکزی برنا مه های تعلیمی و تربیتی همواره  (.9919 ،خزایی وشود)یوسفی قصابرایی 

با توجه به اینکه محتوای .  (9929،تربیت و نظریه پردازان آموزش بوده است)میرلوحیموردتوجه فال سفه، علما ومربیان تعلیم و 

یادگیری و تجارب دانش آموزان می باشد و از آنجا که در بسیاری از –برنامه های درسی در برگیرنده تمام فعالیت های تدریس 

یادگیری صرفا به اتکای محتوای  –فرآیند تدریس  موارد کتاب درسی ،تنها وسیله آموزش است که در اختیار معلم قراردارد و

پذیرد و انواع ارزشیابی تحصیلی و امتحانات براساس محتوای کتاب های درسی برنامه و ارزش های مطرح شده درآن صورت می

                                                           
1 Atkin 

2 Gibbs , Fox 

3 Dogbey 
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و تتبع  یو برنامه آموزشی مربوط صورت می گیرد،نقش کتاب به عنوان برنامه آموزش ،بسیار مهم تلقی شده و جای تعمق ،بررس

بازنگری ،تجدیدنظر واصالح برنامه و محتوای کتابهای درسی،زمینه های رشد برنامه ریزی و به تبع آن پیشرفت  فراوان دارد.

در حقیقت،تحلیل محتوا کمک می کند تا مفاهیم،اصول، نگرش ها، باورها و  (.9928 ،تحصیلی را فراهم می آورد )رئیس دانا

از طریق تحلیل  (.9916،گیرند)یارمحمدیانب درس های کتاب، مورد بررسی علمی قرار میکلیه اجزای مطرح شده در قال

توان به ویژگی های یک کتاب درسی پی برد و ضعف ها را در محتوای کتاب های درسی شناسایی و معرفی محتواست که می

ز است،اغلب وقت کالس به کتاب درسی نمود. از سوی دیگر، با توجه به این که نظام آموزش و پرورش ایران از نوع متمرک

شود؛پس در کشور ما به لحاظ اهمیت کند و همه آموخته های دانش آموزان بر اساس کتاب درسی سنجیده میاختصاص پیدا می

(. از آنجا که دانش به سرعت رو به 9917،کرمی و کند)اسد بیگیوجایگاه کتاب درسی، تحلیل محتوا ضرورت بیشتری پیدا می

تواند متروک شود؛بنابراین باید در انتخاب محتوا دقت شود و است، موضوع درسی مورد استفاده در مدرسه به تندی می افزایش

تواند با محتوای درس ارتباط بگیرد و دانش آموز زمانی می ( .9922،الزم است محتوا متناسب با تغییرات علم، تغییر کند)نیکلس

شود مگر اینکه بتواند آن محتوا را به سهولت بخواند و کلمات و جمالت فهمد. این میسر نمیکند که آن را بآن را تجزیه و تحلیل

در پژوهشی در شهر تهران ( 9926، )آقازاده ادبیات پژوهش های پیشین حاکی از آن است: (.9916،مطلب را درک کند)پرورش

،روش ول دبیرستان نظام جدید به اصول روانشناسی یادگیریبه این نتیجه رسید که در تهیه و سازماندهی کتاب های علوم پایه سال ا

های فعال تدریس،کاربرد محتوای کتاب در زندگی روزمره دانش اموزان و تناسب حجم محتوا و ساعات تدریس هفتگی در حد 

بیشتر  که از نظردر پژوهشی در استان سیستان و بلوچستان نتیجه گرفت  ، (9922 ،)شهرکی زاده متوسط و باالتر توجه شده است.

به ماهیت گیرنده،آخرین پیشرفتهای علمی در زمینه زیست شناسی و اهداف آموزش  9دبیران در محتوای کتاب زیست شناسی

وی همچنین زیاد  بودن حجم محتوا،کم بودن زمان آموزش و ناکافی بودن  علوم پایه به میزان متوسط و پایین تر توجه شده است.

در پژوهشی با دوهدف ارزیابی محتوای  داند.زان را از جمله مشکالت اصلی تدریس این کتاب میاطالعات قبلی دانش آمو

کتاب زیست شناسی سال دوم نظام جدید متوسطه،ازدیدگاه الگوی آموزش خالقیت پلسک،و دیگری شناسایی عواملی که 

داده ها نشان  /. بود.41د مشخص شد:ضریب پایانی تواند در تدوین محتوای درسی زمینة تفکر و خالقیت و ابداع را فراهم نمایمی

های بعد تخیّل و کاربرد مورد توجه و عنایت قرار گرفته  داد این محتوا بر بعد آمادگی ذهنی تأکید دارد و برخی ازمؤلفهمی

 عاد وجود ندارداست،به طوریکه میزان رعایت مؤلفه ها بسیاراندک بوده و هماهنگی الزم در رعایت اکثر مؤلفه ها در همه اب

نتایج تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی دهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر و تأثیر  (.9916،هدایتی و)کاوه 

و در مرتبه بعدی به هوش  زبانی–دهد که در این کتاب ، بیشتر به هوش کالمی مبتنی بر آن در میزان یادگیری نشان می تدریس

میزان استفاده از مؤلفه های هوش در قالب های ارائه محتوا و میزان کاربست آنها در  همچنین .استریاضی توجه شده  -منطقی

سه با دهد گروه آزمایش در مقایفصول مختلف کتاب به یک اندازه نیست. نتایج تدریس بر اساس هوش های چندگانه نشان می

 9بلچر و واین (.9914 ،غالمی وله آزمایشی دارد)قربانی گروه شاهد نمرات باالتری کسب کردندکه نشان از مؤثر بودن مداخ

بتی نسبت اند که عموما دبیران دید مث، در پژوهشی درباره نظرات دبیران علوم دبیرستان از کتاب درسی علوم نتیجه گرقته(9111

 ابتکار و خالقیت  فراگیراناز دبیران کتاب های درسی علوم را عاری از توسعه تفکر واگرا و  %71به کتاب دارند و فقط حدود 

( دریافتندکه در کتب علوم پایه و 9116 )،در سال 7در مطالعه ای بر مواد درسی در آمریکا،جرمن، هاسکینس و اولس دانند.می

هایشان را در پرسیدن سئواالت ،  شود که دانش و تجربهبه ندرت از دانش آموزان خواسته می آزمایشگاه های عملی دبیرستانها

در استرالیای غربی . (9116) ،9اولس و هاسکینس، جرمن گیرندسائل ، اثبات فرضیه ، ساخت پاسخ و تعمیم آن بکارحل م

آزمایشگاهی دانش آموزان کالس های پایین دبیرستان را از نظر آزادی  فعالیتهای  )9114)در 8 استیر،گودروم و هاکلینگ 

 ها درسطوح پایین کندوکاو می باشد علی رغم اینکه که اغلب فعالیتها دریافتند  های کندوکاو بررسی کردند؛ آن فعالیت

زمان،  بیان کردند که اضطرار ینمکندوکاو آگاهی دارند، بسیاری از معلمعلمین بر سودمندی و منافع استفاده از سطوح باالی

                                                           
1 Belcher, Wine 

2 German,Haskins, Auls 

3 German,Haskins, Auls 

4 Stear,Goodrum, Hacking 
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 .درکالس نپردازندکندوکاو  شود به فعالیتهای آزادوسایل الزم دالیلی است که باعث می طراحی و مدیریت مسائل و تجهیز

ی آن های درسنظام آموزشی فعلی کشور ما یک نظام متمرکز بوده و برنامه کهنیابا توجه به  (9114) 9هاکلینگو  گودروم،استیر

های هبا توجه به وسعت کشور، تنوع و تعدد اقوام و گون نیهمچنشود، و منحصر به کتب درسی است که در کل کشور استفاده می

ها آموزان(، رشد سریع علوم و تکنولوژی، تغییر سریع در هنجاریتی و مشکالت ناشی از آن )مثل دوزبانه بودن بسیاری از دانشجمع

های درسی با دقت کافی و تا حد امکان عاری از هر عیب و نقص و مطابق با های اجتماعی، ضرورت دارد که کتابو ارزش

که اکثر معلمان با تکنیک های تحلیل  علت این . وهمچنین به (9916 ،)یارمحمدیانددو اصول علمی تألیف گر شدهنییتعاهداف 

محتوای کتاب های درسی در ایران صورت گرفته است. معلمان معموالً  محتوا آشنایی ندارند، تحقیقات کمی در زمینه تحلیل

کنند؛ولی اگر به پیشنهاداتی برای رفع آنها ارائه میدهند،بلکه انتقادات را نوشته و محتوا را به شکل علمی مورد تحلیل قرار نمی

ای اخیر در سال ه توانند به بهبود کتاب درسی یاری رسانند.منظور رفع ضعف های کتاب،تحلیل محتوا انجام دهند، بهتر می

روس و محتوای د تغییرات زیادی در نظام آموزش و پرورش کشورمان رخ داده است. این تغییرات شامل مقاطع تحصیلی، عناوین

جدیدالتالیف بودن کتاب زیست شناسی سال دوازدهم،ضعف های موجود، اهمیت و نقش تحلیل لذا با توجه به  آن ها بوده است

توای این پژوهش با هدف تحلیل مح محتوا در بهبود کتاب های درسی و همچنین تحقیقات کمی که در این زمینه انجام شده است،

بر اساس اهداف آموزشی مریل انجام شده است. نتیجه این پژوهش و سایر  9914دهم چاپ کتاب زیست شناسی سال دواز

 .دهدتواند اطالعات مفیدی در زمینه بازنگری کتاب مورد نظر را در اختیار مؤلفین قرارپژوهش های مشابه در این زمینه می

 زیر است:ی هااین تحقیق در صدد پاسخگویی به پرسش 

 س الگوی مریل، بیشتر به ایجاد چه نوع دانشی در فراگیران توجه دارد؟ محتوای کتاب بر اسا .9

 محتوای کتاب بر اساس الگوی مریل، بیشتر به چه نوع عناصر محتوایی در فراگیران توجه دارد؟  .7

 محتوای کتاب بر اساس الگوی مریل، بیشتر با هدف ایجاد کدام یک از سطوح عملکرد طراحی شده .9

 است؟

 پردازد؟ مریل، محتوای کتاب بیشتر به کدام نوع از انواع ارائه اولیه میمطابق با الگوی  .8

 پردازد؟مطابق با الگوی مریل، محتوای کتاب بیشتر به کدام شرح و بسط از ارائه ثانویه می .1

آیا چهار اصل پیشنهادی تفکیک،تنوع مثال،همتا سازی و سطح دشواری در طراحی کتاب رعایت شده  .6

 است؟

 

 روش تحقیق

  قیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش،توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است.تح

تحلیل محتوا روشی مناسب برای پاسخ دادن به سؤا لهایی دربارة محتوای یک پیام است. مهمترین کاربرد تحلیل محتوا 

وای کتاب درسی یک شیوه پژوهشی دقیق، تحلیل محت. (9944 ،حجازیو بازرگان،  های یک پیام است )سرمدی توصیف ویژگ

اط بین مفاهیم، پردازد تا ارتبعمیق و پیچیده است که از طریق تجزیه وتحلیل متون به تعیین تعداد مفاهیم و واژه های درون متن می

موقعیت  کمعانی،تأکیدات و داللتها را مشخص کند و ورای توصیف و طبقه بندی مقوله های موجود در پیام آشکار ازطریق در

البته "(9944،و شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار وپیامدهای پیام در فراگیر بپردازد )حسن مرادی

ر اجزای کتاب همچون تواند سایتحلیل محتوای یک کتاب درسی تنها به معنای تحلیل متن و نوشتار کتاب نیست بلکه تحلیل می

( از معیارهایی که برای این 7118،جوچمز و پرینز، مارتنر ،سشها، فعالیتها و... را نیز در برگیرد. )ستریج بوستصاویر، جداول، پر

توان به عنوان ابزار کار بهره برد،معیار تحلیل این تحلیل متن ،محتوا،تصاویر،پرسشهاو فعالیتها این پژوهش مشخص شده است می

عه آماری تحقیق  و نمونه آماری، کتاب زیست شناسی سال دوازدهم متوسطه دوم در کتاب با استفاده از الگوی مریل است،جام

 است. 14-11سال تحصیلی 
 

                                                           
1 Stear,Goodrum, Hacking 
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 یافته های پژوهش

 شود.در این قسمت با توجه به داده های جدول آماری و استفاده از روش مریل، به سواالت پژوهش پاسخ داده می
 

 نوع دانش فراگیران. 9 جدول شماره

 نوانع شماره فصل
 نوع درس

 عملی نظری

   √ اطالعاتی های مولکول 9
   √ یاخته در اطالعات جریان 7
  √  ها نسل در اطالعات انتقال 9
   √ وراثتی اطالعات در تغییر 8
   √ انرژی به ماده از 1
   √ ماده به انرژی از 6
   √ زیستی نوین های فناوری 2
   √ جانوران رفتارهای 4

 1 7  جمع
 

 توجه دارد؟  ر اساس الگوی مریل، بیشتر به ایجاد چه نوع دانشی درفراگیرانمحتوای کتاب ب

(از نوع نظری بوده و تنها یک فصل 42/%1فصل )2فصل،  4نتایج حاصل از جدول شماره یک نشان می دهد از مجموع      

چه یکی از اهداف اساسی  نشان دهنده این است که مباحت نظری بر مباحث عملی غالب است. اگر این (است.97/%1) عملی 

 .مؤلفین کتابهای درسی در حال حاضر توسعه دانش عملی بوده ولی اکثر درس ها به زمینه نظری گرایش بیشتری دارند
 

 

 عناصر محتوایی. 7جدول شماره 

شماره 

 فصل

 نوع موضوع عنوان

 قوانین روش کار مفاهیم حقایق

  √  √  √  √ مولکول های اطالعاتی 9

  √  √  √  در یاخته جریان اطالعات 7

  √   √  √ انتقال اطالعات در نسل ها 9

    √  √ تغییر در اطالعات وراثتی 8

  √  √  √  √ از ماده به انرژی 1

  √  √  √  √ از انرژی به ماده 6

  √  √  √  √ فناوری های نوین زیستی 2

    √  √ رفتارهای جانوران 4

 6 1 4 2  جمع

 

دول ر فراگیران توجه دارد؟ براساس یافته های جمحتوای کتاب بر اساس الگوی مریل، بیشتر به چه نوع عناصر محتوایی د

فصل از عنصر مفاهیم استفاده شده  4به شرح زیر است:در تمام ) محتواعناصر(، نوع موضوع به کاررفته در دروس 7شماره 

فصل از عنصر روش کار  1(ودر 79/%12فصل از عنصر قوانین) 6،در (76/%17)فصل از عنصر حقایق 2در  (.91/%26است)

از ویژگی  یکی یکی از نظریات مطرح شده در حوزه رشد شناختی،نظریه رشد شناختی پیاژه است. (استفاده شده است.91/79%)

حرکتی،پیش عملیاتی،عملیات عینی و -دراین نظریه چهار مرحله اصلی رشد یعنی حسی های مهم این نظریه مراحل رشد است.

اژه ،نوجوان در مرحله عملیات صوری بوده و قادر به درک ))اصول و (. بر اساس دیدگاه پی9912عملیات صوری است)سیف, 

در این کتاب خوشبختانه به این موضوع اشاره شده است و از عنصر ))اصول و قوانین((به میزان کافی استفاده شده  قوانین((است.

 است.
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 سطوح عملکرد. 9جدول شماره 

شماره 

 فصل

 نوع عملکرد مورد انتظار عنوان

 کشف و ابداع کاربرد ییادآور

   √  مولکول های اطالعاتی 9

   √  جریان اطالعات در یاخته 7

  √  √  انتقال اطالعات در نسل ها 9

   √  تغییر در اطالعات وراثتی 8

   √  √ از ماده به انرژی 1

  √  √  √ از انرژی به ماده 6

   √  √ فناوری های نوین زیستی 2

   √  رفتارهای جانوران 4

 7 4 9  جمع

 

داده های  است؟براساساب بر اساس الگوی مریل، بیشتر با هدف ایجاد کدام یک از سطوح عملکرد طراحی شدهمحتوای کت

فصل از  7(،در79/%12فصل از سطح یادآوری) 9(در69/%19) ،بیشترین سطح عملکرد مربوط به کاربرد است.9جدول شماره 

کتاب در سطح باالیی قرار داشته است و تنها سبب افزایش  سطح عملکرد در این ( استفاده شده است.91/%94سطح کشف و ابداع)

 شود.حفظیات آنها نمی
 

 اجزای آموزش در ارائه اولیه .8جدول شماره      

 آنچه باید باشد آنچه هست اجزا آموزش 

 ارائه

 %81/99 999 %11/64 999 بیان تعمیم

 %94/14 87 %91/92 87 بیان مثال ها

 %91/92 79 %91/11 79 بیان مثال

 تمرین

 %9/19 4 %9/61 4 سوال از مثال های جدید

 %9/19 4 %9/61 4 سوال از تعمیم جدید

 %9/19 4 %9/91 2 سوال از تعمیم

 %9/26 8 %9/96 9 سوال از مثال

 %9/26 8 %9/96 9 سوال از مثال ها

 ارزیابی

 %7/79 1 %9/96 9 سوال از مثال های جدید

 %7/79 1 %7/74 1 سوال از تعمیم جدید

 %9/26 8 %9/47 8 سوال از تعمیم

 %1/44 7 %1/81 9 سوال از مثال

 %1/44 7 %1/81 9 سوال از مثال ها

 %911 776 %911 791  جمع

 

در  ،8پردازد؟مطابق با داده های جدول شماره مطابق با الگوی مریل، محتوای کتاب بیشتر به کدام نوع از انواع ارائه اولیه می

ن  به این معنا است ای ارائه در سه زمینه )بیان تعمیم،بیان مثال ها،بیان مثال(مباحث کتاب با الگوی مریل مطابقت کامل دارد.قسمت 

که درارائه اولیه دروس سعی شده است که از دو شیوه مناسب و معمول در امر تدریس،یعنی تعمیم و نمونه ها به دو شکل 

 رعایت این مقوله شاکله یک تدریس مطلوب بوده و با الگوی مریل مطابقت دارد. ه است.بیانی)توضیحی( و سوالی استفاده شد

مورد  4)هر کدام  در بخش تمرین دو عامل سوال از مثال های جدید و سوال از تعمیم جدید کامال مطابق با الگوی مریل است.

دو عمل  در بخش ارزیابی با الگوی مریل مطابقت دارد. است(سه عامل دیگر )سوال از تعمیم،سوال از مثال،سوال از مثال ها(تقزیبا

ر د سه عامل دیگر تقریبا با الگوی مریل مطابقت دارد. سوال از تعمیم جدید و سوال از تعمیم کامال با الگوی مریل مطابقت دارد.
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در بخش تمرین  کتاب است. (کمترین میزان در این11/91%(بیشترین و ))بیان مثال((با )64/11%بخش ارائه ))بیان تعمیم((با )

بیشترین و ))سوال از مثال((و ))سوال از مثال ها(( با (61/9)%))سوال از مثال های جدید((و ))سوال از تعمیم جدید(( با

(بیشترین و ))سوال از مثال(( و 74/7%در بخش ارزیابی ))سوال از تعمیم جدید(( با) (کمترین میزان در این کتاب است.%96/9)

 کمترین میزان در این کتاب است.(1/%81)مثال ها(( با  ))سوال از

 

 اجزای آموزش در ارائه ثانویه. 1دول شماره ج

شماره 

 فصل

 بازخورد ارائه کمکی حافظه ای پیش نیاز زمینه ای

 باید باشد هست باید باشد هست باید باشد هست باید باشد هست باید باشد هست باید باشد هست

9 9 7 24 24 6 6 21 21 71 91 97 91 

7 1 9 16 16 8 8 22 22 76 76 96 91 

9 9 7 94 91 1 1 11 11 92 92 99 71 

8 9 7 67 67 1 1 26 26 96 92 91 97 

1 7 8 18 18 9 9 89 81 98 91 91 91 

6 9 9 19 19 9 9 11 11 77 77 79 79 

2 9 8 19 19 2 2 67 69 78 78 99 99 

4 8 1 19 19 1 1 19 19 72 72 94 94 

 999 971 924 921 844 844 79 91 887 889 71 99 جمع

درصد 

 فراونی
9/19 9/19 91/99 98/71 9/19 9/24 94/41 92/41 99/19 99/41 1/11 91/99 

ل دستورات پردازد؟ مریل به منظور تکمیمطابق با الگوی مریل، محتوای کتاب بیشتر به کدام شرح و بسط از ارائه ثانویه می

، مؤلفین کتب درسی به 1مطابق با داده های جدول شماره  کند که همان ایجاد انگیزه است.ز ارائه ثانویه استفاده میآموزشی، ا

اند. منظور جلوگیری از کمبود ارائه ثانویه در متن کتاب زیست شناسی دوازدهم از شرح و بسط کمکی بیشتر استفاده کرده

های دیگر شرح  نمونه اند.ن ارائه ثانویه( شکل ارائه) از ارائه پیش نیاز استفاده کردهگیری از یکنواخت بودهمچنین آنان برای جلو

(و کمترین شرح و بسط 94/%41بیشترین شرح و بسط متعلق به شرح و بسط کمکی) شود.و بسط کمتر در این کتاب دیده می

 یبا مطابق با الگوی مریل به کار رفته است.جز ارائه ثانویه تقر 6(در تمامی فصول کتاب 9/%19) ای است.شرح وبسط زمینه

 
 رعایت چهار اصل پیشنهادی . 6جدول شماره

 شماره فصل
 سطح دشواری همتاسازی تنوع تفکیک

 باید باشد هست باید باشد هست باید باشد هست باید باشد هست

 رعایت شود رعایت شده 8 8 6 1 4 4 9

 رعایت شود رعایت شده 9 9 9 9 6 6 7

 رعایت شود رعایت شده 1 8 4 4 1 1 9

 رعایت شود رعایت شده 6 1 4 4 2 2 8

 رعایت شود رعایت شده 4 4 1 1 6 1 1

 رعایت شود رعایت شده 6 6 4 4 4 4 6

 رعایت شود رعایت شده 99 99 99 99 4 4 2

 رعایت شود رعایت شده 77 77 79 78 1 1 4

   61 69 27 27 19 17 جمع

   98/79 99/64 92/41 94/11 72/41 72/41 درصد فراوانی

 

آیا چهار اصل پیشنهادی تفکیک،تنوع مثال،همتا سازی و سطح دشواری در طراحی کتاب رعایت شده است؟مطابق با داده 

شترین اصل تنوع بی ،کتاب زیست شناسی سال دوازدهم با چهار اصل پیشنهادی مریل تقریبا مطابقت دارد.6های جدول شماره 

 اصل سطح دشواری در تمام فصول رعایت شده است. (دارد.72/%41(و اصل تفکیک کمترین میزان )11/94%میزان )
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 بحث و نتیجه گیری

فصل به دانش نظری و یک فصل به دانش عملی  2فصل ، 4توان نتیجه گرفت:از مجموع با توجه به تحلیل های انجام شده می

( بهتر است با توجه به رویکرد 42/%1) فراگیران کسب می کنند دانش نظری است.بنابراین بیشترین دانشی که  پرداخته است.

( 26/91%از نظر عناصر محتوایی بیشترین عنصر ،عنصر مفاهیم) کاوشگرانه آموزش علوم، دروس را به سمت عملی شدن سوق داد.

گاه بر اساس دید ر استفاده شده است.فصول این کتاب به تناسب از چهار عنص . در(است91/%79و کمترین آن عنصر روش کار )

به این موضوع در کتاب زیست  ))اصول و قوانین ((را درک کند . تواند میپیاژه نوجوان در مرحله عملیات صوری است و 

از نظر سطوح عملکرد ،کاربرد بیشترین  شناسی دوازدهم توجه شده است و این موضوع از نقاط قوت این کتاب است.

یکی از اهداف در تالیف کتب درسی جدید ازجمله کتاب زیست  ( است.91/%94شف وابداع کمترین میزان )(و ک69/%19میزان)

ماهنگی بنابراین این قسمت پژوهش با این هدف ه شناسی،تواناکردن فراگیران  به دانش عملی و در نتیجه رویکرد حل مسئله است.

با طرح آزمایشها و سؤاالت،  می کننده شده است. مؤلفان گمان د کشف وابداع استفادردارد،ولی  تنها در دو فصل از عملک

میتوانند به عملکرد کشف و ابداع دست یابند؛در صورتی که باید متوجه این امر بود که دستیابی به عملکرد کشف و ابداع و 

تاب برای ت در کتوانایی حل مسئله زمانی صورت میگیرد که هدف اصلی درس رسیدن به همین عملکرد باشدشاخص ترین عل

راحی اگر دروس به گونه ای ط عدم دسترسی به عملکرد کشف وابداع ارائه مستقیم تعمیم و بیان مثال)ها(هنگام آموزش است.

شوند که بدون ارائه مستقیم موضوع با ارائه سوال از مثال های جدید و سوال از تعمیم های جدید،فراگیر خود به کشف موضوع 

است که فرضیه  . نتیجه آنشود میبه این عملکرد و رسیدن به هدف اصلی در کتب جدید التالیف میسر  برسد،این گونه دسترسی

یافته های حاصل در پژوهش نشان می دهد که اجزای آموزش در  اول تا حدود زیادی تایید شده و مطابق با الگوی مریل است.

یل ظار مطابقت کامل یا تقریبا وجود داشته و مطابق با الگوی مرسه بخش ارائه،تمرین و ارزیابی،بین سطح موجود و سطح مورد انت

(و کمترین آن 94/%41بیشترین ارائه ثانویه،ارائه کمکی) دهد مییافته های حاصل نشان  بنابراین فرضیه دوم نیز تایید شد. است.

گر سطح ا گون برای ایجاد انگیزه است.یکی از نقاط قوت کتاب استفاده از شکل ها و ابزار های گونا (است.9/%19ارائه زمینه ای)

( 12/%89باشد،آنگاه) 9716بگیریم و آنچه هست عدد  %911باشد و آن را معادل  9741مورد انتظار)آنچه که باید باشد(عدد 

رضیه فبنابراین  جز ارائه ثانویه در فصول مختلف به تناسب رعایت شده است. 6توان گفت تقریبا از می مطابق با الگوی مریل است.

(و 74/%11در میان چهار اصل پیشنهادی،اصل تنوع بیشترین میزان) دهد مییافته های حاصل از پژوهش نشان  سوم نیز تایید شد.

فصل از چهار اصل  4در همه  اصل سطح دشواری در تمام فصول رعایت شده است. (است.72/%41اصل تفکیک کمترین میزان)

جه گرفت کتاب توان نتیبه طور کلی می یادگیری ساده تر،آسان تر و پایدارتر شود. به تناسب استفاده شده است که سبب شده

 زیست شناسی سال دوازدهم تا حدود زیادی با الگوهای مریل مطابقت دارد.

ارائه مثالها همراه با غیر مثالها در کتاب صورت پذیرد و مثالهای جدید و متنوعی طرح شودتا شرایط مختلف شود پیشنهاد می

د اورناز مطالب کتاب به دست بی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور بیان شود تا دانش آموزان درک بهتری

فصل گنجانده شود تا دانش آموزان و دبیران بتوانند  در پایان هر درس کتابهای جنبی مفید، مقاالت مرتبط و سایتهای مرتبط باو

ان ارائه میزو همچنین  ر هر فصل گنجانده شودددر نوع دانش،موضوعات عملی بیشتری ت و بهتر اس دانش خود را افزایش دهند

 ثانویه در هر فصل افزایش یابد.

است و از  جاندارمهمترین جانداران، انسان  هدوازدهم از میان هم هدر کتاب جدیدالتألیف زیست شناسی پایبا توجه به اینکه 

شود به یشنهاد میپ .نمود بیشتری داشته اند مانند فیزیولوژی انسان دانسان مرتبط هستنمباحث زیستی، آن هایی که به  همیان هم

 بوم شناسی و تکامل بیشتر توجه شود. جنبه های بنیادی زیست شناسی از قبیل تنوع زیستی ،
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