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Examining the coherence of the curriculum content in the biology
textbooks of the senior high school
1041/48/ 11 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1044/42/ 85 :تاریخ دریافت مقاله
1

R. Bakhtiyari
A. Khakbaz (Ph.D)
Abstract: The aim of this study was to
investigate the coherence of the content of the
biology textbooks of the second year of high
school. For this purpose, four indicators of
breadth, continuity, sequence and integration in
the mentioned books were examined using
qualitative content analysis. The sample of the
research was all textbooks and textbooks of
biology teacher in the second year of high
school in the academic year 2019-2020. The
results of the data analysis showed that in the
scope index, the 11th and 12th grade books
fully complied with the content and
performance standards, but the 10th grade does
not have these standards. In the continuity
index, the content of the second year of high
school is in a good condition and more than
90% of the content is related to continuity. In
the sequence index, as an example of the 12th
grade textbook, it was found that it does not
follow any of the sequence methods in the
literature of this field. In the integration index,
it was found that this index has not received
much attention.
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عظیمه خاکباز

 این مقاله باا هادب بررسای انساجام محتاوای برناماه:چکیده
درسی کتابهای درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه انجام
 توالی و، تداوم، بدین منظور چهار شاخص وسعت.گرفته است
ادغام در کتابهای مذکور با استفاده از تحلیل محتاوای کیفای
 نمونه پژوهش عبارت بود از تمام کتابهای درسی.بررسی شد
و کتابهای راهنمای معلم زیست شناسای دوره دوم متوساطه
 نتایج حاصل از تجزیاه و تحلیال.1192-99 در سال تحصیلی
 کتابهای پایه یاازدهم،دادهها نشان داد که در شاخص وسعت
و دوازدهم کامالً استانداردهای محتوایی و عملکردی را رعایت
 در. اما پایه دهم از ایان اساتانداردها برخاوردار نیسات،کردند
 محتوای دوره دوم متوسطه از وضعیت مناسابی،شاخص تداوم
دارای ارتبااا از ناو

 مطالا%94 برخوردار است و بایش از

 باه عناوان نموناه کتااب پایاه، در شاخص توالی.تداوم هست ند
 مشخص گردید از هیچکدام از شایوههای،دوازدهم بررسی شد
 در شااخص ادغاام.توالی در ادبیات این حوزه تبعیت نمیکند
.نیز مشخص شد این شاخص چندان مورد توجه نیست
، برناماه درسای، سازماندهی محتوا، انسجام محتوا:کلیدواژهها
 زیست شناسی،کتاب درسی

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا.1
 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا.8
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بیان مساله
کتاب درسی در نظامهای آموزشی سند مکتوب و مدون تعلیم و تربیات باه شامار میآیاد کاه
فعالیتها و تجارب یادگیرندگان بر اساس آن سازماندهی میشوند .پس اگر محتوای کتابهای
درسی مطلوب باشند میتوانند دانشآموزان را به چالش فکری بکشانند و نیازهای عصر جدید
را پاسخگو باشند (آقازاده .)1125 ،در نظام آموزشی ایران نیز کتاب درسای باه عناوان یکای از
مهمترین منابع یادگیری به شمار میرود .وجود نظام آموزشی متمرکز موجا

شاده اسات کاه

کتابهای درسی ،محور فعالیتهای آموزشی بارای تماام دانشآماوزان در مناا گ گونااگون و
حتی کودکان با تواناییهای متفاوت باشد ،که چنین رویهای جدا از برخی مزایای آن ،مشکالت
فراوانی را در کشور ایجاد میکند .با عنایت به این که کتاب درسای اهمیات فراوانای در نظاام
آموزشی ایران دارد ،کارآیی و مناس

بودن آن برابر با مطلوب بودن نظام آموزشی و ناکارآمدی

و مشکل بودن آن مساوی با عدم کارایی و ضعف نظام آموزشای اسات .از ایان رو ،توجاه باه
کتابهای درسی و رعایت اصول علمی در تدوین آنها و توجه به نیازهای آموزشی در تاللیف
کتابهای درسی و هماهنگ سازی آن باا تواناییهاای ههنای دانشآماوزان و مطلاوب ساازی
کتابهااای درساای ،از چنااان حساساایتی برخااوردار اساات کااه وقاات بساایاری از کارشناسااان،
برنامهریزان ،مؤلفان کتاب درسی و معلمان را به خود مشغول داشته است ،به گوناهای کاه هار
ساله هزینههای زیادی صرب تغییر و اصالح کتابهای درسی میشود.
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف در خصوص کتاب درسی نشان داده است کاه
دانشآموزان وقتی که از روی کتابهای درسی خود مطالعه میکنناد ،باه درچ چنادان زیاادی
نمیرسند (نوپکه 1و همکاران8412 ،؛ ون سیلفوت 8و همکااران8415 ،؛ گراسار 1و همکااران،
 .)3002پژوهشگران دالیل مختلفی را برای سطوح پایین درچ دانشآموزان از کتابهای درسی
مطرح کردهاند که برخی از آنها عبارتند از :عدم وجود نشانههای زبان شناسی در کتاب درسی

1. Knoepke
2. Van Silfhout
3. Graesser
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دانشآمااوزان باارای ایجاااد بازنمادهااای منسااجم (اوتاارو 1و همکاااران ،)8448 ،عاادم تطااابگ
مهارتهای مطالعاتی دانشآموزان و مطال

در نظر گرفته شده (کراسالی 8و همکااران8442 ،؛

دوفتی 1و همکاران  ،)8446نداشتن دانش قبلی پیرامون آن حوزه (مکنامارا8441 ،0؛ مکناماارا
و همکاران .)1996 ،آنچه که این دالیل نشان میدهد این است کاه بارای اینکاه دانشآماوزان
درچ عمیگ و بهم پیوستهای از پدیدهها بسازند و «حس همبستگی »5را در علاوم درچ کنناد و
برای این امر ،برنامه درسی باید از توالی هشیارانهای برخوردار باشد تا ایان ارتبا اات را بارای
دانشآموزان روشن سازد (شورای تحقیقات ملی.)14 :8418 ،6
در واقع ،مطالعات مختلف ثابت کرده که انساجام محتاوای برناماه درسای موجا

ایجااد

بلوچهای ساختاری قوه ادراچ و یادگیری در دانشآموزان است (گراسار 2و همکااران8441 ،؛
لوورز8441 ،2؛ سندرز 9و همکاران .)1998 ،هدب تدوین کنندگان برنامه درسی بارای انساجام
اینگونه است که مفاهیم ،فعالیتها و ارزشیابیها را وری کنار هم قرار دهند ،که به عنوان یک
کل معنا یابند؛ و اجزای آنها ،هر چه که باشند ،به واسطه این کل معناادار یکاارچاه و باه هام
متصل شوند (بین .)1 :1995 ،14اما آن ور که پژوهشها نشان داده است ،مساله انسجام محتاوا
آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است (انجمان پیشابرد علاوم آمریکاا،8445 ،8448 ،11
8419؛ فورتوس 18و همکااران8415 ،؛ فورتاوس و کراجیاک8418 ،11؛ اشامیت و هواناگ،10
8418؛ روزمن 15و همکاران8414 ،؛ اشمیت و پاراوات8446 ،1؛ اشامیت 8و همکااران8445 ،؛
1. Otero
2. Crossley
3. Dufty
4. McNamara
5. Sense Of Unity
6. National Research Council
7. Graesser
8. Louwerse
9. Sanders
10. Beane
11. American Association for the Advancement of Science
12. Fortus
13. Fortus & Krajcik
14. Schmidt & Houang
15. Roseman
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بایبی .)8441 ،1یکی از راهکارهای مفید پرداختن به این مساله جهت کماک باه فرایناد برناماه
درسی و تدوین کنندگان برنامه درسی تحلیل محتاوا اسات (یارمحمادیان .)1198 ،باا تحلیال
محتوا ،نقاا ضعف محتوا آشکارتر میشود و ضارورت ایجااد یاک برناماه اساتاندارد ،بیشاتر
احساس میشود (بدریان و رستگار.)1125 ،
در فرایند برنامهریزی درسی ،سازمان و ساختار محتوای دروس و چگونگی ساازماندهی و
تنظیم و توالی علمی مطال

و نیز موضوعات درسی در قال

رشتهها و مواد درسی مختلاف از

اهمیت خاصی برخوردارند و به نظر صاح نظران از جملاه (ملکای1195 ،؛ تیاواری8442 ،0؛
موسیپور1128 ،؛ واشقانی و همکاران1128 ،؛ فتحی واجارگاه1121 ،؛ تقیپور1124 ،؛ سایلور
و الکساندر1124،5؛ ملکی1129 ،؛ مهر محمادی )1169 ،مهمتارین نقاش را در میازان کاارایی
برنامه درسی اجرا شده ایفا میکند و نیز در این راساتا ساازماندهی محتاوا میتواناد پیشارفت
تحصاایلی دانشآمااوزان را بااه همااراه داشااته باشااد (چااوان 6و همکاااران .)8449 ،در جریااان
سازماندهی محتوا برنامهریزان درسی تالش مینمایند تاا از اصاول انساجام محتاوا (وساعت،2
تداوم ،2توالی 9و ادغام )14شیوهای را برگزینند که به مؤثرترین شکل ممکن ،مواد و موضاوعات
درسی با یکدیگر ارتباا برقرار کرده ،نیل به اهداب برنامه میسار گاردد .از ایان رو باه توصایه
نوافور و اموچ )8416( 11کتابهای درسی نیاز به سنجش و ارزشیابی دورهای 18دارند.
از سوی دیگر ،علوم تجربی یکی از محتوایی است کاه دانشآماوزان از دوره ابتادایی تاا
پایان دوره متوسطه با آن درگیر هستند .پیش فرض اصلی رویکردهای مبتنی بار اساتانداردهای
1. Schmidt & Prawat
2. Schmidt
3. Bybee
4. Tiwari
5. Silver & Alexander
6. Chuan
7. Scope
8. Continuity
9. Sequence
10. Integration
11. Nwafor & Umoke
12. Periodic Evaluation
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امروزی در آموزش علوم این است که افراد با سواد ،علوم دانشی را فراگیرند که به اور غنای
بهم پیوسته و درچ کاملی از جهان و نحوه عملکرد آن نشاان میدهاد (انجمان پیشابرد علاوم
آمریکا1996 ،1991 ،؛ شورای تحقیقات ملی .)1996 ،براسااس ایان دیادگاه ،فار التحصایالن
دوره متوسطه به جای دانستن بخشهای خرد شده و تکاه تکاه ا العاات ،درچ میکنناد کاه
چگونه مهمترین ایدهها را کنار هم بگذارناد و بتوانناد آنهاا را در زمیناههای گونااگون باهکار
گیرند .این دانشی که دانشآموزان تا پایان دوره متوسطه بهدست میآورند ،پس از آن به عناوان
بنیانی برای یادگیری پیوسته مادامالعمر در خدمت آنها خواهد بود .این دیدگاه به وسیله پروژه
 8461انجمن پیشبرد علوم آمریکا ،شورای تحقیقات ملی و بسیاری دیگر از سازمانهای ملی و
محلی به اشتراچ گذاشته شده است .انجمن پیشبرد علوم آمریکا و شورای تحقیقاات ملای هار
دو در توصیههای خود برای آنچه تمام دانشآموزان از دوره ابتدایی تا دوره دوم متوساطه بایاد
در علوم ،ریاضیات و فناوری بدانند و بتوانند انجام دهند ،اهعان کردهاند کاه انفجاار داناش در
این زمینه ها ،درچ کامل و منسجم از آنها را دشوار کرده اسات ،باا اینکاه دساتیابی باه آن در
زمان تحصیل مدرسه نیز غیر ممکن نیست .هر دو سازمان خاار از هماه احتمااالت نیااز باه
انتخاب از مجموعهای از اندیشهها و مهارتهای بسیار ضروری و بههم پیوسته در این حوزهها
را اهعان داشتند که میتواند بنیانی برای حس وقایع قابل مشاهده ،تصمیمگیریهای شخصای و
اجتماعی و یادگیری بیشتر باشد (روزمن و همکاران.)8414 ،
به عالوه در داخل قلمرو علوم تجربی ،علم زیست شناسی بهدلیل نقش بسیار مهمای کاه
در بیشتر جنبههای زندگی اماروز انساان دارد از جایگااه ویاژهای برخاوردار اسات .دانشانامه
بریتانیکا ،زیست شناسی را مطالعه موجودات زنده و فعالیتهای زیستی آنان تعریف میکناد و
آن را با تمامی جنبههای فیزیکی  -شیمیایی حیاات در ارتبااا میداناد (راجارز 1و همکااران،
 .)8412برخی از اهداب آموزش زیست شناسی عبارتند از ادراچ افراد از ماهیات علام ،ساواد
علمی ،فهم و کاربرد فرایند پژوهش علمی (شورای تحقیقات ملی.)1929 ،

1. Rogers
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قدم اصلی که باید در جهت ترقی آموزش زیست شناسی برداشته شود ،تلکید بر اهمیات
درسی در فرایند آموزش است (لوما

کت

و باک .)1996 ،1بارای تغییار وضاعیت آماوزش

زیست شناسی در سطح متوسطه ،تلکید میشود که نقش کتاب درسی ماورد اساتفاده در اول
آموزش باید تحلیل و بررسی گاردد (باایبی .)1929 ،8از آنجاا کاه کتابهاای درسای یکای از
مؤلفههای اصلی برای ارائه کاربرد مناس

آموزش زیست شناسی هستند ،هماواره ساؤاالتی در

مورد اینکه کتابهای درسی زیست شناسی باید چه معیارهایی داشته باشند و محتوای آنها باید
چگونه سازماندهی شود ،همواره مطرح میشود.
در راستای سند تحول بنیادین ،از سال  1190برنامه درسی دروس مختلف از جمله زیسات
شناسی که محور بسیاری از دورههای مرتبط با علاوم مانناد پزشاکی ،داروساازی ،کشااورزی،
پرستاری ،زیست شیمی و غیره است ،دچار تغییراتی شده و کتابهای درسی جدیدی در دوره
دوم متوسطه تدوین گردیده است .لذا بدیهی است که زیست شناسی در رشته علوم تجربای از
نقش و جایگاه مهمی برخوردار باشد ،چرا که ایان درس در هار ساه ساال دوره دوم متوساطه
ارائه شده است و از آن مهمتر با توجه به کثرت و گستردگی مطالبی کاه دارد (گساتره حیاات،
یاخته ،گوارش ،گردش مواد در بدن ،دفع مواد ،تنظیم عصبی ،حواس ،دستگاه حرکتای ،تنظایم
شیمیایی ،ایمنی ،تولید مثل ،جریان و انتقال ا العات ،از مااده باه انارژی ،از انارژی باه مااده،
فناوریهای نوین زیستی ،رفتارهای جانوران و  )...نیازمند این است که انساجام مطالا

در آن

به ور کامل و مطلوب رعایت شود .به عالوه ،به این علت که در هار ساه ساال تکارار شاده
است ممکن است برخی از مباحث آن در یک سال ارائه شاده باشاد و در دیگار ساالها ارائاه
نشود و یا برخی از مطال

در سالهای بعد تکمیل شوند که عامل تحدیدکننده انسجام محتوای

برنامه درسی زیست شناسی به حسااب میآیناد .از ایان رو هادب پاژوهش حاضار ،بررسای
انسجام محتوای برنامه درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه است .سوالهای پژوهشی زیار
برای دستیابی به اهداب اصلی این پژوهش فرموله شدهاند.

1. Lumpe & Beck
2. Bybee
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 وسعت انسجام مطال

در کتابهای درسی دوره دوم متوسطه در چه حد رعایت شده است؟

 توالی انسجام مطال

در کتابهای درسی دوره دوم متوسطه در چه حد رعایت شده است؟

 تداوم انسجام مطال

در کتابهای درسی دوره دوم متوسطه در چه حد رعایت شده است؟

 ادغام انسجام مطال

در کتابهای درسی دوره دوم متوسطه در چه حد رعایت شده است؟

مبانی نظری و پیشینه
برنامه درسی یک متغیر محوری است که در مطالعات بینالمللای مانناد تیماز ،1بارای مقایساه
نظامهای آموزش ملی استفاده میشود .چارچوب مفهومی تیمز مبتنی بر مدل شناخته شاده ساه
جانبه برنامه درسی است (روبیتال و تراورز:)1998 ،8
 برنامه درسی قصد
 برنامه درسی اجرا
 برنامه درسی کس

شده1
شده0
شده5

والورده و همکاران ))1( 8448( 6کتاب درسی را به عنوان وجه التزامی برنامه درسی اجرا
شده در نظر میگیرند که یک پیوند مستقیم میان برنامههای درسی قصد شده و اجرا شده ایجاد
میکند .کتابهای درسی را میتوان به عنوان کتابهایی که باه قصاد تادریس و یاا یاادگیری
نوشته میشوند تعریف کرد .بگ نظر رابینساون )1921( 2بهرهمنادی از کتابهاای درسای باه
همان اندازه بهرهمندی از نوشتن باسابقه است .کتابهای درسی به ور گسترده به عناوان یاک
ویژگی مشترچ کالسهای درس در سراسر جهان پذیرفته شده و ابزار مهمی برای ارتقاء برنامه
درسی هستند .در نتیجه ،محتوا و ساختار آنها برای ارتقاء دیدگاه خاص برناماه درسای بسایار
مهم است (اوکیف.)8411 ،

1. TIMSS
2. Robitaille & Travers
3. Intended Curriculum
4. Implemented Curriculum
5. Attained Curriculum
6. Valverde
7. Robinson
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کتابهای درسی محصول مصنوعی 1هستند .آنها بخشی از تحصیل مدرسهای 8هستند که
بسیاری از هینفعان این شانس را دارند که آن را بررسی و درچ کنند .در اکثر کالسهاای درس
آنها ابزارهای فیزیکی هستند که ارتباا تنگااتنگی باا تادریس و یاادگیری دارناد .کتابهاای
درسی برای تعبیر خط مشیهای انتزاعی برنامه درسی اینکه معلمان و دانشآماوزان بتوانناد در
بیرون اقداماتی را رقم بزنند ،راحی شدهاند .آنها به عنوان واسطی میان اهداب راحاان خاط
مشی برنامه درسی و معلمانی که در کالسهای درس آموزش میدهند ،در نظر گرفته میشوند.
نقش واسطهای قا ع آنها ممکن است مطابگ با ویژگیهای ملل مختلف ،سیستمهای آموزشای
و کالسهای درس تغییر کند .با اهمیت بودن آنها باثبات است (والاورده و همکااران 8448 ،
(.))1
نقطه ارتباا راحی برنامه درسی و راحی آموزشی ،سازماندهی محتوای برناماه درسای
است .برای تدوین کتاب درسی پس از انتخاب اهداب و شناسایی محتوا ،بایاد محتاوا در یاک
توالی خاص سازماندهی شده باشد تا اهداب تعیین شده محقگ شوند .سازماندهی محتوا تا حد
زیادی مسیری که یادگیری ی خواهد کرد را مشخص میکند .اگار یاک برناماه درسای فاقاد
سازماندهی منظم باشد ،حتی اگر اهداب و محتوا به خوبی انتخاب شده باشاند ،اهاداب ماورد
نظر نمیتواند از ریگ یادگیری محتوا حاصال شاود .از ایان رو ،ساازماندهی مناسا

برناماه

درسی وظیفه دشوار و پیچیدهای است.
بگ گفته هانکینز و ارنشاتاین 1برناماهریزان برناماه معماوالً در مواجهاه باا ساازماندهی
محتوای برنامه درسای ،از دو ساازمان منطقای 0و روانشاناختی 5اساتفاده میکنناد (هاانکینز و
اورنشتاین .)1922 ،6در پیروی از سازمان منطقی ،آنها محتوا را بگ قواعد معینی ساازماندهی
میکنند تا آن را کنترل و مدیریت کنند .برخی از مفاهیم برای محتوا محاوری هساتند و برخای

1. Artefacts
2. Schooling
3. Hunkins & Ornstein
4. Logical Organization
5. Psychological Organisation
6. Hunkins & Ornstein
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دیگر پیش نیاز سایر مفاهیم .بهعنوان مثال در اقتصاد ،مفاهیم عرضه و تقاضا عمدهترین سازمان
دهنده مفهوم هستند .بدون این مفااهیم ،مفااهیم سارمایه و نیاروی کاار یاا باازار را نمیتاوان
گروهبندی کرد .در سازمان روانشناختی شیوه پردازش ا العات و یاادگیری افاراد در آن ماورد
نظر است .برنامهریزان درسی معتقدند که محتوا باید به گونهای سازماندهی شده باشد که بارای
یادگیرنده قابل درچ باشد .این اصل روانشناختی ساازماندهی محتاوا اسات .باههرحال ،آنچاه
مسلم است آن است که در سازماندهی محتوا باید به انسجام آن توجه داشت .در واقع ،انسجام
در محتوای کتاب درسی یکی از اصول اساسی سازماندهی برنامه درسی است.
پژوهشگران انسجام محتوای برنامه درسی را ازچندین منظار تعریاف و توصایف کردهاناد.
اولین منظر بر روی سازماندهی منطقی و متوالی 1در یاک کتااب متمرکاز اسات (پرسابوکس،8
8412؛ روزمن و همکاران .)8414 ،این تعریاف باا دیادگاه انساجام در پاروژههاای پژوهشای
انجمن پیشبرد علوم آمریکا منطبگ است که انسجام کتاب درسی را شاامل ساازماندهی ،تعاادل
محتوا ،مطابگ با استانداردهای یک رشته علمی و همسانی ویژگیهای آموزشی میداند (انجمن
پیشبرد علوم آمریکا.)8445 ،8448 ،
از منظر دیگر در زمینه زبان شناسی قرار میگیرد که براساس آن دو نو انسجام معناایی 1و
انسجام ساختاری 0معیارهای ضروری برای یک متن هستند تا یک کاارکرد گویاا داشاته باشاد
(سایمسدوها 5و همکاران .)8419 ،الوی )1991( 6اظهار میکند انسجام معنایی یکاارچگی معنا
است ،در عین حال انسجام ساختاری یکاارچگی فرم است .بنابراین میتوان نتیجاه گرفات کاه
انسجام معنایی مربوا به روابط معنا یا معنایی است و انسجام ساختاری مربوا به روابط فرم یا
لغوی است .تفاوت میان انسجام معنایی و انسجام ساختاری چیزی است که به آن «وحادت» و
«کنار هم نگهداشتن» گفته میشود .از رفی ،انسجام ساختاری را میتوان «وحدت» یکاارچگی

1. Sequential Organization
2. Pressbooks
3. Coherence
4. Cohesion
5. Syamsudduha
6. Alwi
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نامید ،در عین حال که انسجام معنایی را میتوان «کنار هم نگهداشاتن» یکااارچگی فارم نامیاد
(هایدایت .)8416 ،1اما یکی از مهمترین عناصر در ایجاد پاراگراب خوب ایان اسات کاه بایاد
جمالت به یک رز منسجم بایستند .تانن )1990( 8موفگ به کشف این شد که انسجام معنایی،
مفهوم گستردهتری است و زیربنای ساختار سازمانی است که کلماات و جماالت را در گفتاار
متحد و برای خواننده معنی دار میکند.
منظر سوم بر درگیر سازی دانش آموز متمرکز است و انسجام را به عنوان یک اثرانگیزشای
توصیف میکند که فراتر از کتابهای درسی میرود تا برنامه درسی و آموزش را در ارتباا باا
عملکرد و پیشرفت دانشآموزان در نظر بگیارد (اشامیت8414 ،؛ والاورده و همکااران8448 ،
(.))8
منظر آخر بر ارتبا ات بین مفاهیم و اندیشهها در کتااب درسای متمرکاز اسات کاه ابعااد
عمودی 1و افقی 0را در بر میگیرد (روزمن و همکاران8414 ،؛ بایبی.)8441 ،
بعد عمودی انسجام با دو مسئله تداوم و توالی ارتباا دارد:
الف) تداوم :منظور از تداوم ،تکرار عناصر اصلی برنامه درسی از لحاظ عمودی است؛ مثال اگر
در درس زیست شناسی مسئله ،توجه دانشآموزان به زیست شناسی جانوری مهم دانسته شاده
است ،باید دقت نمود که فرصت توجه به زیست شناسی جانوری به ور دائم و باه کارات در
پایههای مختلف در اختیار دانشآموزان قرار گیرد .برای تاداوم دو شایوه سااخته شاده وجاود
دارد؛ شیوه مارپیچی 5و دورهای( 6لوی.)1191 ،2
شیوه مارپیچی :در این شیوه برخی مفاهیم و موضوعات اساسی باه تادریج در برناماه درسای
عرضه میشود؛ بدون اینکه تمامی زمینههای مورد یادگیری به ور کامال و مانظم تکارار شاود
(همان منبع) .محتوای برنامههای درسی مارپیچی حول محور دو مسالله ساازمان داده میشاود:
1. Hidayat
2. Tannen
3. Vertical
4. Horizontal
5. Spiral
6. Cyclical
7. Lewy
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یکی ایدهها و عقاید اصلی و دیگری روشهای پژوهش در موضوعات مختلف .به این ترتیا
از دانشآموزان انتظار میرود که عقاید و ایدههای اصلی را بیاموزند و روشهای تفکار را (کاه
در رشته یا موضو خاص مدنظر است) در خود پرورش دهند .این امر به صورت یک جریاان
متوالی صورت میپذیرد .دانشآماوزان ابتادا عقایاد و ایادههای اصالی را ماورد مطالعاه قارار
میدهند و ساس در کالسها و پایههای بعدی مجددا به عقاید و ایدههایی که قبالً مطالعه کرده
بودند باز میگردند تا آنها را به صورت عمیگتر و پیشیرفتهتر بیاموزند.
برنامه درسی مارپیچی با تعمگ محتوایی ،با برخورد بر هر یک از ساختمانهای متوالی پیش
روی بر روی ساختمان قبلی خود یک بازنگری ترجیعای از عنااوین ،موضاوعات یاا مناامین
سراسر دوره میکند (هاردن و استمار .)1999 ،1هر سه مرحله از برنامه درسای در یاک مفهاوم
مارپیچی با رابطهای نزدیک میان یک مرحله باا مرحلاهی دیگار تلفیاگ میشاوند .فعالیتهاای
یادگیری در مرحله اول سطح اولیه مارپیچ را تشکیل میدهند و در مرحله دوم و مرحلاه ساوم
به ور عمیگتر کاوش مییابند (آرزومان.)8411 ،
شیوه دورهای :در شیوه دورهای ،موضو های مشخص ی دورههای یک تا چناد سااله تکارار
میشود و در هر دفعه تکارار باا عماگ و بعادی وسایعتر (لاوی .)1191 ،ساازماندهی دورهای
فعالیتهای درسی مستلزم بازنگری دانشآموخته شده سراسر درسهاا اسات .معلام همچناین
برای پشتیبانی از درچ جدید آنها ،مکرر به چاارچوب دانشای موجاود دانشآماوزان مراجعاه
میکند (کنگ و هور.)8411 ،8
ب) توالی :توالی نیز با تداوم بستگی دارد لیکن از آن فراتر است .توالی عبارت اسات از نظام
زمانی که ی آن تجربههای آموزشی ارائه میشود (اسمیت 1و همکااران .)1952 ،برناماهریزان
درسی ،شیوههای مختلفی (از ساده به پیچیده ،از جزء باه کال ،از ا العاات تاا تعمایم (تفکار
استقرایی) ،توسعه تدریجی مفاهیم ،از عینی به ههنی ،ساختار موضاوعات درسای ،تعامال باین

1. Harden & Stamper
2. Kong & Hoare
3. Smith
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معلم و شاگرد ،از مساله تا اکتشاب و )...را برای ایجاد توالی ارائه نمودهاند که به چند ماورد از
آنها میپردازیم.
 شیوه از ساده به پیچیده :محتوا و تجربیات از ساده تا پیچیده ،عینی تاا انتزاعای ،آساان تاا
دشوار سازمان یافته است (اسمیت و همکاران.)1952 ،
 شیوه از کل به جزء :در این سازماندهی جامعترین و کلیتارین مفهاوم در ر س و مفااهیم
جزئیتر در سطوح پایینتر سلسله مرات

قرار میگیرند (رابینوویتز و شوبرت.)1994 ،1

 شیوه توسعه تدریجی مفاهیم :در این شیوه چند مفهوم اساسی تعیین میشود و باه تادریج
در محیطهای مختلف که از نزدیکترین محیط تا دورترین اداماه مییاباد ،ارح میگردناد
(ملکی.)1195 ،
بعد افقی نیز مربوا به مفاهیم و مهارتهای یادگیری در مواد درسای یاک پایاه تحصایلی
است (لوی .)1191 ،سازماندهی یا ارتباا افقی با دو مسئله ادغام و وسعت ارتباا دارد.
الف) ادغام :به پیوندی از انوا دانش و تجربیات موجود در داخل رح برناماه درسای اشااره
دارد (اورنشتاین و هانکینز.)8410 ،8


شیوه موضوعات مجزا :3رایجترین شیوه سازماندهی ،شیوه مبتنای بار موضاوعات مجازا
است .موضوعات درسی به صورت مجزا و در بخشهای مجزای زماانی در یاک روز ارائاه
میشود .از هرگونه فعالیات بارای تلفیاگ پرهیاز میشاود .ارزشایابی براسااس محفوظاات
شاگردان انجام میپذیرد .برای هر ماده درسی یک کتاب درسی مخصوص ،چاا

و عرضاه

میشود .تدریس معلم و یادگیری دانشآموزان محدود به مطالبی اسات کاه در کتااب آماده
است .معلمان دروس مختلف با یکدیگر ارتباا آموزشی ندارند .هر معلم در قلمارو کاالس
خود فعال است و در کار معلم دیگر دخالت نمیکند (فتحی واجارگاه.)1190 ،

1. Rabinowitz & Schubert
2. Ornstein & Hunkins
3. Disciplinary
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 شیوه موازی سازی موضوعات :1موازی ساختن و ارتباا دادن تالشی اسات کاه در آن دو
موضو یا بیشتر با یکدیگر هماهنگ و مرتبط میشوند .آنچاه در یاک موضاو یااد گرفتاه
میشود با یادگیری هماهنگ در موضو دیگر تقویت میگردد (ملکی.)1195 ،
 شیوه چند موضوعی :2در این شیوه یک عنوان درسی در دروس شناخته شاده و مارتبط باا
عنوان مورد نظر ادغام میشود .هر یک از دروس موضو مورد نظر را از منظر خاص خاود
بررسی میکند .مهمترین امتیاز شیوه چند موضوعی آن است که یک موضو یا مساله را باه
ور همه جانبه و در کلیت خود ارائه میدهد .در این شیوه همه ویژگیها و شرایط بررسای
میشوند .ویژگی دیگر این است که موضوعات و مسائل ماورد مطالعاه از واقعیات زنادگی
گرفته میشوند .برداشتن حد و مرز میان رشتههای علمی ،جاامع اندیشای و قابلیات انتقاال
یادگیری به موقعیتهای جدید از امتیازات دیگر این شیوه است (ملکی.)1195 ،
 شیوه بین موضوعی :3در شیوه بین موضوعی ،واحدها یا درسهای مجزا از ساایر دروس و
با ترکی

موضوعات علمی سازماندهی میشود .به عبارت دیگر استقالل موضوعات از باین

میرود .امتیاز اساسی شیوه بین موضوعی کمک به یاد دادن مفاهیم اسات بادین معنای کاه
امکان تحلیل مسائل جدید را فراهم میکند ،به فراگیران دید وسیعی میدهد ،از نگریستن او
در یک دایره محدود جلوگیری میکند و از جزم اندیشی اش میکاهد (ملکی.)1195 ،
 شیوه سازماندهی فراموضوعی :4در این شیوه ،دو موضاو یاا چناد موضاو باا یکادیگر
هماهنگ و مرتبط میشوند ،مرز مشخصی بین آنها دیده نمیشود (ملکی .)1195 ،آنچه در
یک موضو یاد گرفته میشود ،با یادگیری هماهنگ در موضو دیگر تقویت میگردد.
ب) وسعت :وسعت با دامنه و عمگ محتوا سروکار دارد .وسعت به معنای همه آن چیزی است
که ممکن است در یک برنامه درسی تدریس شده باشد (فورد.)8441 ،
شکل شماره  1ارتباا بین ابعاد ،اصول هیل آن و روشها را نشان میدهد.
1. Paralel Disciplinary
2. Multidisciplinary
3. Interdisciplinary
4. Metadisciplinary
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شکل  .1ابعاد ،اصول و روشهای انسجام برنامهدرسی

زیست شناسی در سطح آموزش عمومی کشورهای مختلف ،با عنوان کلی علاوم زیساتی
در برنامه درسی قرار دارد (کلی-البشر و لوکت .)8416 ،1محتوای برنامه درسی علاوم زیساتی
عالوه بر مفاهیم پایه و روشهای مطرح در حوزه مطالعاتی زیست شناسای ،شاامل فراینادهای
مربوا به کاوش علمی ،یعنی استفاده از مهارتهای فرایند علمای توساط دانشآماوزان ،مانناد
مشاهده ،پرسشگری ،فرضیه سازی یا تحلیل دادهها و ترکی

این مهارتها باا اساتدالل علمای

به منظور شکلگیری و رشد دانش علمی برای درچ مناس

مفاهیم زیست شناسای نیاز اسات.

برنامه درسی زیست شناسی نوعی برنامه درسای رشاته  -محاور اسات .گرچاه در دورههاای
1. Kelly-Laubscher & Luckett
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آموزشی ابتدایی و متوسطه اول ،برنامه درسی زیست شناسی عمدتا به شایوه تلفیقای باا ساایر
موضوعات ،به ویژه در درس علوم تجربی ارائه میشاود ،اماا در دوره آموزشای متوساطه دوم،
معموال تمامی موضوعات مربوا به علوم تجربای (زیسات شناسای ،شایمی ،فیزیاک و زماین
شناسی) به شکل ویژه و مجزا ،در قال

کتابهاای درسای زیسات شناسای در برناماه درسای

مدارس جای میگیرد (کرمر 1و همکاران8410 ،؛ اریمان.)8414 ،8
باردین و لدرمن )1992( 1استدالل میکنند که برای نمایش بهتر توالی منطقی علوم تجربی،
باید در ابتدا با فیزیک بنیادیترین علم شرو و به دنبال آن شایمی و سارانجام دنیاای پیچیاده
زیست شناسی .بگ گفتههای باردین و لدرمن ،این توالی اول فیزیک تنمین میدهد که ارز
تفکر علمی کم کم در همه دانشآموزان دوره متوسطه القا شود .فرض اساتدالل آنهاا بار ایان
است که انسجام به توالی مباحث یک برنامه درسی جان میدهد و این توالی منطقای از برناماه
درسی تفکر دانش آموزی (یا عدم وجود آن) را بازتاب میکند.
سیکورسکی و هامر )8412( 0استدالل میکنند که علیرغم تالشهایی که ی این ساالها
برای راحی و ایجاد انسجام برنامه درسی صورت گرفته همچنان دانشآموزان به علوم پایه باه
عنوان یک بدناه ا العااتی تجاویز شاده بارای حفظیاات نگااه میدارناد کاه مانعکس کنناده
برداشتهای غلط بنیادی و پایا در مورد خود ماهیت انسجام است .همینطور بیان میدارناد کاه
انسجام از پیش تعیین شده ،نوعی از انسجام برنامهریزی شده و راحی شده برای دانشآموزان
است ،که ممکن است مانع یادگیری دانشآموزان از امر یافتن انسجام برای خود باشاد .از ایان
رو اظهار میکنند که برنامه درسای سااختارهای مختلفای دارد ،از جملاه ساؤاالت ضاروری ،
مسالهها یا پروژهها ،ایدههای بزرگ و خطوا داستانی محتوا؛ هر رویکرد دلیل منطقای خاود را
برای چگونگی قرارگیری قطعات مختلف کنار هم در یک کل منسجم را داراست.

1. Kremer
2. Eryaman
3. Bardeen & Lederman
4. Sikorski & Hammer
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ماتسلنگ و همکاران )8442( 1نیز اظهار داشتند که موضاوعات زیسات شناسای در زامبیاا
فاقد توالی مباحث و یک اصل سازماندهی محتوا است.
غازیزاده و همکاران ( )1196در مقایسه کتابهای درسی زیستشناسی ایران با انگلساتان
نشان دادند حجم فعالیتهای آزمایشگاهی در کتابهای درسی زیست شناسای ایاران کمتار از
نصف کتابهای درسی زیست شناسی انگلستان است .در کتابهای زیست شناسی ایاران بار
معیار تفسیر و ارتباا نتایج بیشترین توجه و بر معیاار اساتفاده از فناوریهاای ناوین کمتارین
توجه شده است؛ در حالی که در کتابهای انگلستان بیشترین تاکید بر معیاار تناسا

اهاداب

آزمایش با محتوای کتاب و کمترین تاکید بر معیار استفاده از فناوریهای نوین شده است.
قربانی و غالمی ( )1192در پژوهش با هدب بررسی میزان به کارگیری مؤلفههای هاوش
در محتوای کتاب زیست شناسی دهم و اثر بخشی تدریس مبتنای بار آن دریافتناد کاه در ایان
کتاب ،بیشتر به هوش کالمی زبانی و در مرتبه بعدی به هوش منطقی ریاضی توجه شده است.
همچنین میزان استفاده از مؤلفههای هوش در قال های ارائه محتوا و میزان کاربسات آنهاا در
فصول مختلف کتاب به یک اندازه.
اثنیعشری اصفهانی و احمدی ( )1121در پژوهشی با هادب بررسای و تجزیاه و تحلیال
محتوای کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ( )1باا بهاره گیاری از نظارات ،تجربیاات و عقایاد
معلمان و کارشناسان آموزشی و ارائه راهکارهای مناس

برای بهبود کیفیت محتاوای آموزشای

دریافتند که تصاویر ،فعالیت ها و آزمایشگاههای کتااب از مطلوبیات کاافی برخوردارناد و باه
تفهیم مطال

به خوبی کمک میکنند .همچنین دریافتند که ارتباا عمودی مطالا

کتااب وباه

کارگیری راهبردهای مطالعاتی در محتوای کتاب توجه کافی نشده است.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر از رح پژوهش تحلیل محتوا اساتفاده شاده اسات .تحلیال محتاوا روشای
مناس

برای پاسخ دادن به سؤالهایی دربارة محتوای یک پیام است .با بررسی تعاریف مختلف
1. Matseleng
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و قلمروهای جدیدی که نیازمند کاربرد تحلیال محتواسات میتاوان تحلیال محتاوا را فرآیناد
نظاممند شناسایی ،بقهبندی ،تبیین ،تفسیر ،استنباا و استخرا پیامها ،نمادها و آثاار و مفااهیم
پیدا و پنهان در متون نوشتاری ،رسانهها و سایر مجموعههای مورد بررسی ،بر اساس روشهای
پژوهش کمی و کیفی تعریف کرد (معروفی و یوسف زاده .)1122 ،در تحلیل محتاوا باه شایوه
کمی ،مقولههایی از پیش تنظیم میشود و نسبت باه شامارش ماواردی از ماتن کاه حااوی آن
مقولهها است اقدام میشود .اما در تحلیل محتوای کیفی ،محقگ فعاالنه وارد تحقیگ مایشاود و
با در نظر گرفتن بافت ارتبا ی کاه موضاو مطالعاه در آن ریشاه دارد و ویژگایهاای ماتن و
دریافتکنندگان دست به تحلیل میزند .لذا مقوالت در یک فرایند استقرایی در پژوهش ساخته
میشوند و به جای شمارش صرب ،متن از ریگ آنها تفسیر و تحلیل میشود .اما بایاد توجاه
داشت فرایند ساخت مقوالت در تحلیل محتوای کیفی به شاکل اساتقرای محاي نیسات .باه
عبارت دیگر ،استقرای صرب کمتر در تحلیل محتوای کیفی کاربرد داشته و ساخت مقوالت باه
نوعی با نظریات پیوند میخورد .در حقیقت میتوان گفت تحلیل محتوای کیفی حرکتای اسات
از استقرا به قیاس یا بالعکس (تبریزی1191 ،؛ مومنیراد و همکاران .)1198 ،در این پژوهش از
روش کیفی تحلیل محتوا بهره گرفته شده است و هدب پژوهشگران شمارش تعداد مقولههاای
از پیش تعیین شده نیست .همچنین رفت و برگشتی بین قیاس و استقرا انجام مایشاود .یعنای
محققان از چارچوب نظری که توصیف خواهد شد برای تحلیل بهره گرفتهاند اما همچناین باه
شکل فعال به تحلیل متن مشاهده شده به شکل استقرایی پرداختند و رفت و برگشتی میان ایان
دو جهت انجام شده است.
جامعه پژوهش عبارت است از تمام کتابهای درسی دوره دوم متوسطه باه عاالوه کتااب
راهنمای معلم زیست شناسای دوره دوم متوساطه کاه در ساال تحصایلی  1192-1199ماورد
استفاده قرار میگرفتند .با توجه به ماهیت موضو پژوهش و باهدلیل محادود باودن جامعاه و
تحلیل دقیگتر ،کل جامعه برای نمونه در نظر گرفته شد.
در این پژوهش شاخصهای اصول انسجام محتوای برنامه درسی (وسعت ،توالی ،تداوم و
ادغام) به عنوان چارچوب نظری به خدمت گرفته شدند و ساس برای هر اصل ،معیاری جهات
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تحلیل محتوا تعیین شد و هریک از معیارها به صورت جستجو و ارزیابی عینی در کتاابهاای
درسی زیست شناسی مورد تحلیل قرار گرفت .به این منظاور ،جهات بررسای وساعت برناماه
درسی زیست شناسی ،ابتدا کتاب راهنمای معلم و سه کتاب درسای زیسات شناسای دوره دوم
متوسطه بررسی شد و نحوه توسعه محتوای هر سه کتااب درسای اساتخرا و توصایف شاد.
ساس استانداردهای محتوایی و عملکردی که کتاب راهنمای معلم آورده شده باود ،در کتااب-
های درسی تحلیل شد و با جستجو و ارزیابی عینی مفااهیم (مطالعاه تماامی مطالا

کتابهاا

توسط پژوهشگران) چگونگی رعایت این استانداردها مشخص گردید.
برای بررسی اصل تداوم ،اهداب آموزشی ،رفتاری و مفاهیم اساسی هر ساه کتااب درسای
زیست شناسی دوره دوم متوسطه استخرا و با آنچه از سوی سازمان پاژوهش و برناماهریازی
آموزشی به عنوان تداوم محتوا ارایه شده بود ،مقایسه شد .برای تجزیه و تحلیل اصل توالی ،باه
عنوان نمونه کتاب زیست شناسی دوازدهم مورد بررسی قارار گرفات .باا تحلیال نحاوه ارایاه
مطال

در کتاب ،سعی شد الگوی توالی از بین الگوهاای موجاود در مباانی نظاری اساتخرا

گردد .در نهایت ،برای بررسی ادغام ،ابتدا معیاری که سازمان پژوهش و برناماهریزی آموزشای
ارائه کرده در هر کتابهای درسی زیست شناسی سه پایه تحصیلی دوره دوم متوسطه پایاه باه
صورت جستجو و ارزیابی عینی مفاهیم بررسی شد.
به منظور ا مینان از اعتبار یافتهها ،از چند روش بهره گرفته شده است .اول آنکاه تحلیال
چندین بار توسط پژوهشگران انجام شد و سعی شد با صرب زمان کاافی درگیاری باا محتاوا،
اعتبار یافتهها افزایش یابد .همچنین نمونه تحلیل یافتهها در چهار معیار در اختیاار متخصصاین
دیگر قرار گرفت تا نحوه تحلیل یافتهها از بیرون اعتباریابی شود .این افراد شامل دو متخصاص
برنامهریزی درسی ،هشت دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریازی درسای و دو دبیار زیسات-
شناسی بودند .به عالوه از سه سویهسازی 1دادهها بهره گرفته شاد کاه یافتاههاا از کتاابهاای
درسی ،کتاب راهنمای معلم و منابع موجود در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و دفتار
تللیف کتابهای درسی جمع آوری شد.
1. Triangulation
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یافتههای پژوهش
وسعت:
ابتدا برای درچ بهتر وسعت کتابهای درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه ،هماانطور کاه
در جدول ( )1مالحظه میشود ،نو توسعه محتوایی آنها از کتابهای درسی استخرا شد.
جدول  .1وسعت کتابهای درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه
فصلها

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

فصل 1

دنیای زناده (زیسات شناسای یسات؟،

تنظیم عصبی (یاختههای بافت عصابی

مولکولهای ا العاتی (نوکلئیک اسایدها

گستره حیات ،یاختاه و بافات در بادن
اسان)

ساختار دستگاه عصبی)

همانندسازی دنا پروتئین ها)

گااوارش و جااذب مااواد ( ساااختار و

حواس (گیرندههای حسی حواس ویژه

جریان ا العات در یاخته (رونویسی ،باه

عملکرد لوله گوارش،

گیرندههای حسی جانوران)

سوی پروتئین ،تنظیم بیان ژن)

تبادالت گازی (سازو کار دستگاه تنفس

دستگاه حرکتی (استخوان ها و اسکلت

انتقال ا العات در نسل ها (مفتهیم پایاه،

در انساان گفتاار ،تهویاش ششای ،تناو
تبادالت گازی)

ماهیچه ها و حرکت)

انوا صفات)

فصل 4

گردش ماواد در بادن (قلا  ،رگهاا،
خون ،تنو گردش مواد در جانداران)

تنظاایم شاایمیایی (ارتباااا شاایمیایی،
غدههای درون ریز)

تغییر در ا العات وراثتی (تغییر در مااده
وراثتی جاندار ،تغییر در جمعیت ها ،تغییر

فصل 5

تنظیم اسمزی و دفاع ماواد زائاد (هام
ایستایی و کلیه ها گفتار ،تشاکیل ادرار

ایمناای (نخسااتین خااط دفاااعی :ورود
ممنو دومین خط دفاعی :واکنشهاای

و تخلیه آن ،تنو دفع و تنظیم اسامزی
در جانداران)

عمومی ،اما
سااریع سااومین خااط دفاااعی :دفااا

فصل 2
فصل 3

در گونه ها)
از ماده به انرژی (تلمین انرژی ،اکساایش
بیشتر ،زیستن مستقل از اکسیژن)

اختصاصی)
فصل 6

فصل 7

از یاخته تاا گیااه (ویژگیهاای یاختاه

تقسیم یاخته (کروموزوم میتوز میاوز و

از انرژی به مااده (فتوسانتز ،واکنشهاای

گیاهی گفتاار ،ساامانه باافتی ،سااختار
گیاهان)

تولید مثل جنسی)

فتوسنتزی ،فتوسنتز در شرایط دشوار)

جذب و انتقال مواد در گیاهان (تغذیاه

تولید مثل (دستگاه تولید مثال در مارد

فناوریهای نوین زیستی (زیست فناوری

گیاهی ،جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی،
انتقال مواد در گیاهان)

دستگاه تولید مثل در زن رشاد و نماو
جنین

و مهندساای ژنتیااک ،فناااوری مهندساای
پاااروتئین و بافت،کاربردهاااای زیسااات

فصل 8

-

فصل 9

-

تولید مثل در جانوران)

فناوری)

تولیااد مثاال نهاناادانگان (تولیاادمثل

رفتارهای جانوران (اساس رفتار ،انتخاب

غیرجنسی تولید مثل جنسای از یاختاه
تخم تا گیاه)

بیعی و رفتار ،ارتباا و زندگی گروهی)

پاسااخ گیاهااان بااه محرچهااا (تنظاایم

-

کنندههای رشاد در گیاهاان پاساخ باه
محیط)
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ساس استانداردهای محتوایی و عملکردی که کتاب راهنمای معلام در یاک جادول آورده
بود ،استخرا و تحلیل شد که در جدول ( )8مالحظه میشود .این استانداردها از نظار مولفاان
کتابهای درسی ،اهدافی را در قال

سه ایده کلیدی (ساختار و عملکارد ،رواباط و الگوهاا و

پایداری ،تغییر و اندازه گیری) و هفت مفهوم اساسی (واحد ساازنده ،مااده و انارژی ،رفتاار و
عملکرد ،بر هم کنشها ،الگوها ،تغییر پایداری و زمان و تغییر و اندازه گیری) دنبال میکنند.
برای تحلیل این استانداردها تمامی استانداردهای هکر شده در جدول کتاب راهنمای معلام
در هر سه کتاب درسی زیست شناسی در تمامی فصول مورد بررسی قرار گرفت که سه ساتون
کنار این جدول ایجاد شد و با جستجوی عینی مفاهیم ،فصلهایی که این استانداردها را رعایت
کرده بودند در این ستونها مشخص گردید.
جدول  .8حدود و ثغور و توسعه محتوای کتابهای درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه (پایههای  14الی ) 18
ایده

مفهوم

کلیدی

اساسی

ساختار

واحد

و

سازنده

عملکرد

دهم

یازدهم

1

1
8

استاندارد محتوا

استاندارد عملکرد

 یاختاااهها از مولکولهاااای

 سااااختار مولکولهاااای زیساااتی را

1

زیسااتی ساااخته شاادهاند و بااا

مقایسه و عملکرد اندامکها را در ارتباا

0

8

اناااادامکهایی کااااه دارنااااد
مولکولهااای زیسااتی تولیااد

با ساخته شدن این مولکولها توصیف و
تحلیل میکند.
 با مطالعه و مقایسه اناوا یاختاههای
تشکیل دهنده پیکر گیاهاان ،جاانوران و

6
2

1
0

1
0

5
6

5
6

انااوا متفاااوتی یاختااه ساااخته
میشود.

ویژگیهای آنها ،ارتباا بین سااختار و
عملکرد این یاخته ها را تحلیل میکند.

2
2

2
2

میکنند.
 پیکر گیاهان و جاانوران از

9

ماده و

 فرایندهای کالن (جاذب و

 تنو فرایندها و سااختارهای مارتبط

8

1

1

انرژی

گوارش ،دفاع ،گاردش ماواد،
تاانفس) و فرایناادهای خاارد

با کس ماده و انرژی را در جانداران با
تلکید بر سازگاری ها مقایسه و تحلیال،

0

8
1

8
1

(تباااادل فعاااال و غیرفعاااال،
ترابری ،واکنشهاای آنزیمای،

موقعیتهایی برای بررسی آنها راحی
و اجرا میکند.

 ایدههایی برای ارتقای مناابع زیساتی
ماده و انرژی به منظور رفتار و عملکارد

0
5

0
5

6
2

6
2

تاالمین نیازهااای جامعااه ایراناای ارائااه
میدهد.

2
9

2

تنفس سلولی) در کس ماده و
انرژی در جانداران نقش دارند.

 ساااامانههای مااارتبط باااا
فرایندهای کالن در کس ماده
و اناارژی ،متناساا بااا نااو
جاندار سازشهایی دارند.
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ایده

مفهوم

کلیدی

اساسی

استاندارد محتوا

استاندارد عملکرد

فصول

فصول

فصول

دهم

یازدهم

دوازدهم

 تولیدکنندگان ،ماده و انرژی
مورد نیاز مصارب کننادگان را
فراهم میکنند.

رفتار و
عملکرد

 سااامانههایی باارای تنظاایم
فعالیتهااای زیسااتی در باادن

 با مطالعه تنو فرایندها و سامانههای
تنظیم کننده فعالیتهای زیستی ،عملکرد

1
0

1
8

1
8

جانداران متناس باا نیازهاای
آنها شکل گرفته است.
 یاختاااه درباااازه زماااانی
مشخص با ی کاردن چرخاه

آنهاااا را در حفااا ساااالمت خاااود /
جانااداران بااا تلکیااد باار ویژگیهااا و

5
6

1
0

1
0

سازگاریها توصیف و تحلیل میکند.
 با مطالعه چرخاه یاختاهای ،اهمیات

2

5
6

5
6

ای برای تقسیم میتوز یاا میاوز
آماده میشود.
 نتیجه تولیاد مثال جنسای،
گونااااگونی افاااراد اسااات و

نظم دقیگ این چرخه را در حف سالمت
و بقااای خااود  /جانااداران توصاایف و

2
2

2
2

تحلیل میکند.
 با مقایساه ساازوکارهای مرباوا باه

9

رفتارهای تولیاد مثلای ،محال
رشد و نمو تخام و رویاان در

تولید مثل جنسی در جانداران ،نتیجه هر
یااک از ایاان سااازوکارها را در اناادازه

جانوران متفاوت فرق می کند.
 پیکر گیاهان در سه ساامانه.

جمعیتها و بقای گونه تحلیل میکند.
 موقعیتهااااایی باااارای بررساااای

بافتیِ مرتبط با هم شکل گرفته
است .سامانهها متناس با ناو

سیستمهای بافتی و سازش این سامانهها
در پیکر گیاهان راحی و اجرا میکند و

گیاه و شرایط محیط تغییراتای
دارند.

یافتههای آن را برای ارائه ایادههایی باه
منظور گسترش فنای سبز متناسا باا
شرایط بومی به کار میگیرد.


روابط و

برهم

 اجتماعااااات زیسااااتی از

 با مطالعه یک اجتماا زیساتی آن را

1

1

الگوها

کنشها

جمعیتهای گونههای متفاوت
شکل میگیرند و حاصل روابط

توصیف و تحلیل میکند.
 با مطالعه اهمیت تنو زیستی و تلثیر

8
1

8
1

حفا و

آن بر حفا حیاات راهکارهاایی بارای
کاهش آثار منفی فعالیتهای انسانی بار

0
5

0
5

پایداری حیات در کاره زماین
میشود.

آن ارائه میدهد و به کار میگیرد.

6
2

6
2

 گیاهان دارای الگوی تناوب
نسلاند.

 با مطالعاه و تحلیال الگاوی تنااوب
نسل در گیاهان داللتهایی برای پوشش

2
9

2

1
8

1
8

 با استفاده از داده ها الگاوی وراثات
صفات ارثای ،رشاد جمعیات ،تغییار و

1

1

0
5

0
5

توزیع گونه ها را گزارش میکند.

6

6

بین گونهها هستند.
 تنو زیستی سب

الگوها

 وراثت صفات ارثی براساس

الگوهاااای متفااااوتی انجاااام
میشود.
 رشد جمعیت دارای انواعی

گیاهی در کره زمین ارائه میدهد.

-

-
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ایده

مفهوم

کلیدی

اساسی

فصول

فصول

فصول

دهم

یازدهم

دوازدهم

 باااا مطالعاااه رفتارهاااای جاااانوری،

2

2

الگوهای متفاوت رفتاار در جاانوران را
همراه با تحلیل کاارکرد آنهاا گازارش

2
9

2

استاندارد محتوا
از الگوهاست.

 تغییر و توزیع گونهها دارای
الگوهای مشخصی است.

استاندارد عملکرد

 رفتارهاااااای غریااااازی و
یااادگیری ،الگوهااای متفاااوتی

میکند.

دارند.

پایداری،

تغییر

 احتمال بروز صافات ارثای

 اصول احتماالت و قوانین مارتبط باا

1

1

1

تغییر و

پایداری

اندازه

و زمان

قابل محاسبه است.
 مولکولهای وراثتای عامال

وراثت صفات ارثای را در حال مساائل
ژنتیک به کار میگیرد.

0
5

8
1

8
1

6
2

0
5

0
5

میکنند و ساازوکارهایی بارای
تغییر و ماندگاری آنها وجاود

و گونه تحلیل میکند.
 سازوکارهای تغییر و حف گونهها را

6
2

6
2

تغییار خزاناه

در ول زمان ،تحلیل و گزارش میکند.
 اثر بعنی عوامل را در تغییار خزاناه

2
9

2

گیری

تغییر و ثبات صفات هستند.
 گونهها در گذر زمان تغییار

دارد.
 عواملی سب

ژنی جمعیتها میشود.

 ضمن گزارش سااختار مولکولهاای
وراثتی عملکرد آنها را در ارتباا با فرد

ژناای در یااک جمعیاات پاایش بیناای و

 تخاام در جانااداران بعااد از
ی مراحلی به جانداری کامال

گزارش میکند.
 با مطالعه یک بیماری ،ساازوکارهای

تبدیل میشود.
 ساااازوکارهای ایمنااای در

مقابله با عوامال بیمااری زا و ضارورت
شکلگیری آنها را پیش بینی و گزارش

جانداران در حف حالت پایدار
نقش دارند.

میکند.
 نتایج مراحال رشاد و نماو تخام در
جانداران را تحلیل میکند.

تغییر و

 احتمال انتقال صفات ارثای

 احتمال انتقال صفتی ارثی را محاسبه

8

8

1

اندازهگیر

از والاادین بااه فرزناادان قاباال
محاسبه است.

و گزارش میکند.
 رشد جمعیتی را با استفاده از داده ها

0

1
0

8
1

اندازه گیری و گزارش میکند.
 تغییر فراوانی اللهای یاک ژن را در

5
6

0
5

جمعیت محاسبه و نتایج آن را گازارش
میکند.

2
2

6
2

9

2

ی

 رشد جمعیت اندازه گیاری
میشود.
 تغییاار فراواناای الاال هااا در
جمعیاات را میتااوان محاساابه

کرد.

همااانطور کااه در جاادول مالحظااه میشااود کتابهااای پایااه یااازدهم و دوازدهاام از ایاان
استانداردها به درستی پیروی کرده و در تمام فصلها این استاندارها مشااهده میشاود باه جاز
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یک مورد که آن هم در بخش ایده کلیدی پایداری ،تغییر و انادازه گیاری؛ زیار بخاش مفهاوم
اساسی تغییر و اندازهگیری فصل اول کتاب پایه یازدهم است که به این موضو نارداخته است.
ولی کتاب پایه دهم چندان از این استانداردها پیروی نکرده است .به این صورت که در بخاش
ایده کلیدی ساختار و عملکرد؛ زیر بخشهای مفهوم اساسای واحاد ساازنده فقاط فصالهاای
( ،)1،0،6،2ماده و انرژی فقط فصلهای ( )8،0و رفتار و عملکرد فصلهای ( )8،0،5،6،2باه آن
پرداخته است .در بخش ایده کلیدی رواباط و الگوهاا؛ زیار بخشهاای مفهاوم اساسای بارهم
کنشها و الگوها هیچکدام از فصلهای کتاب پایه دهم به آنها نارداحته است .در بخاش ایاده
کلی پایداری ،تغییر و اندازهگیری؛ زیر بخشهای مفهوم اساسی تغییر پایداری زمان؛ فصالهای
( )8،0،5،6،2و تغییر و اندازهگیری فصلهای ( )8،0به آنها پرداخته است.
تداوم
گروه درسی برنامهریزی درسی زیست شناسی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی جادولی
برای تداوم مفاهیم جزئی درس زیست شناسی دوره دوم متوسطه را بر اساس مفااهیم اساسای
هر پایه کرده است .با تحلیل و بررسای کامال جادول ایان ساازمان و باا توجاه باه تغییارات
کتابهای پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم این نتیجه بدست آمد که این جدول نیاز به اصاالحاتی
دارد که نتایج تحلیل در جدول شماره  1آورده شده است .در این جدول ،ص (صحیح) به ایان
معناست که جدول سازمان به درستی به تداوم اشاره کرده است .ن (نا صحیح) به این معناسات
که جدول سازمان به اشتباه به تداوم اشاره کرده است و هیچ ارتبا ی در آن دیده نمای شاود .د
(دیده نشده) به این معناست که جدول سازمان هیچ اشارهای به تداوم نکرده است ،در حالی که
دیده میشود .نمونههایی از هر یک از ارتبا ات در ادامه آورده شده است.
نمونه تداوم صحیح :در مفهوم اساسی علم زیستشناسای و مفهاوم جزیای تاریخچاه ،تاداوم
همانطور که جدول سازمان نشان میدهد به صورت مارپیچی در هر سه پایه به درساتی برقارار
شده است .به این صورت که این مفهوم در «بیشتر بدانید»هاای هار ساه کتااب آورده شاده و
مطال

به گونهای است که تکرار از مطل

ناداریم هماواره مطلا

جدیاد روی مطلا

قبال

ساخته میشود.
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در قسمت «بیشتر بدانید» کتاب پایه دهم آمده است:
ابوالقاسم خلف ابن العباس زهاراوی نخساتین کسای باود کاه از نخهاای تهیاه شاده از روده
جانوران ،برای جراحی استفاده کرد .این نخ تنها مادة بیعی است که بدن آن را میپاذیرد و در
بدن تجزیه میشود .ابوالحسن احمد بن محمد بری ،پزشک و دانشمند ایرانای ساده چهاارم
هجری و مؤلف کتاب «المعالجات البقرا یه» برای اولین بار در تااریخ پزشاکی ،بارای شسات
وشوی معده افرادی که دچار مسمومیت میشدند ،از لوله استفاده کرد.

در کتاب یازدهم آمده است:
در گذشته تصور میکردند تولید یاختههای عصبی فقاط در دوران جنینای انجاام میشاود .اماا
نتایج پژوهشهای آلتمن در دهه هفتاد میالدی ،این باور را تغییر داد .پژوهش روی پساتانداران
بالغ نشان داده است که در بخشهایی از اسبک مغاز تولیاد یاختاههای عصابی شاامل تکثیار،
مهاجرت و تمایز یاختههای بنیادی به یاختههای عصبی است.

در کتاب دوازدهم آمده است:
سال 1269م :میشر در عصارة یاختهها به وجود اسیدهای هستهای (نوکلئیاک اسایدها) پیبارد.
سال 1982م :گریفیت نشان داد که خصوصیات یک باکتری به باکتری دیگر قابل انتقال اسات.
سال 1900م :ایوری و همکارانش برای اولین بار نشان دادند که دنا ،ماده ژنتیک است .و...

نمونه تداوم ناصحیح :در مفهوم اساسی فناوری زیساتی و مهندسای ژنتیاک و مفهاوم جزئای
مهندسی ژنتتیک ،جدول سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تداوم را در پایههای یازدهم و
دوازدهم نشان میدهد و حال آنکه در بررسی کتابها معلوم شد تداوم دورهای این مفهاوم در
پایههای دهم و دوازدهم مشاهده میشود .به این صورت که در فصل اول صفحه  0کتاب دهام
تعریفی از مهندسی ژنتیک آورده شده که عبارت است از:
مدتهاست که زیست شناسان میتوانند ژنهای یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد
کنند ،به گونهای که ژنهای منتقل شده بتوانند اثرهای خود را ظاهر کنند .این روش که باعاث
انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر میشود ،مهندسی ژنتیک نام دارد.

در پایه یازدهم هیچ اشارهای به آن نشده است و با یک فاصلهای در پایاه دوازدهام فصال
هفتم صفحه  91مجدد با توضیح کامل سه صفحهای به آن پرداخته شده است که بخشای از آن
222

بررسی انسجام محتوای برنامهدرسی در کتابهای درسی زیست شناسی ..

در شکل شماره  8دیده میشود .تداوم دورهای هنگامی رخ میدهد که مطال

با فاصاله دوره و

تکمیل شوند.
نمونه تداوم دیده نشده در مفهوم اساسی زیست شناسی گیاهی و مفهوم جزئای تشاریح و
ریخت شناسی ،تداوم مارپیچی در هر سه پایه برقرار شده است ،در حالی کاه جادول ساازمان
فقط پایه دهم را نشان میدهد .به این صورت که در فصال  0صافحه  54کتااب دهام (شاکل
شماره  )1و در فصل  1صفحه  10کتاب یازدهم (شکل شماره  )0به ترتیا
تشریح قل

فعاالیتی پیراماون

گوسفند و تشریح مغز آورده شده و در فصل  0صفحه  52کتاب دوازدهم (شاکل

شماره  )5تشریح مقایسهای را شرح داده است.

شکل  .8تصویر کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم ،فصل  ،2صفحه 91
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شکل  .1تصویر کتاب زیست شناسی پایه دهم ،فصل  ،0صفحه 54
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شکل  .0تصویر کتاب زیست شناسی پایه یازدهم ،فصل  ،1صفحه 10
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شکل  .5تصویر کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم ،فصل  ،0صفحه 52
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جدول  .1بررسی تداوم کتابهای درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه
جدول سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
مفاهیم

مفاهیم جزئی

اساسی
علم

تاریخچه

زیست

آشنایی با زیست شناسان

شناسی

ایران و جهان
کاربردهای زیست شناسی
زیست شناسی و اخالق
(اخالق زیستی)

رده

تاریخچه و اهمیت

بندی
جانداران

نام گذاری دو اسمی
کلیدهای شناسایی
سطوح رده بندی

پایه

پایه

پایه

دهم


یازدهم


دوازدهم

























زیست

ترکیبات آلی



سلولی و

سلول (پروکاریوت و





مولکولی

یوکاریوت)
تقسیم میتوز
تقسیم میوز

ص

تداوم مارپیجی برقرار است.

ص

تداوم مارپیچی برقرار است.

ن

در پایه یازدهم این مفهوم وجود

د



ترابری مواد

ص

تدوام مارپیچی برقرار است.

در پایه دوازدهم این مفهوم وجود
دارد .لذا تدوام دورهای برقرار است.

معرفی گروههای عمده

شناسی

تدوام

ندارد .لذا تداوم دورهای برقرار است.



جانداران

توضیح



ص

تداومی وجود ندارد

ص

تداومی وجود ندارد

ص

تداومی وجود ندارد

د

در پایه دوازدهم این مفهوم وجود
دارد .لذا تدوام دورهای برقرار است.

ن

در پایه یازدهم این مفهوم وجود
ندارد .لذا تداوم دورهای برقرار است.

ص



به نوعی تداوم مارپیچی برقرار است.

ص

تداومی وجود ندارد



ص

تداومی وجود ندارد

د

در پایه دوازدهم این مفهوم وجود



ص

تداومی وجود ندارد

ص

تداومی وجود ندارد

ص

تداومی وجود ندارد

ص

تداومی وجود ندارد

د

در پایه یازدهم این مفهوم وجود دارد.



دارد .لذا به نوعی تدوام مارپیچی
چرخه سلول
همانند سازی DNA
رونویسی
پروتئین سازی
ژننتیک

اصول مندل

برقرار است.





لذا به نوعی تدوام مارپیچی برقرار

پایه
وراثت مونوهیبرید



است.
د

در پایه یازدهم این مفهوم وجود دارد.
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جدول سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
مفاهیم

مفاهیم جزئی

اساسی

توضیح

پایه

پایه

پایه

دهم

یازدهم

دوازدهم

تدوام
لذا به نوعی تدوام مارپیچی برقرار
است.

وراثت دی هیبرید



د

کروموزوم و وراثت



د

استثناها و گسترش اصول



ص

تداومی وجود ندارد

صفات وابسته به کروموزوم



ص

تداومی وجود ندارد

جدا نشدن کروموزوم ها



ص

تداومی وجود ندارد

وراثت برون هسته



ص

تداومی وجود ندارد

ص

تداومی وجود ندارد

ژنتیک انسان و مشاوره ی



د

در پایه یازدهم این مفهوم وجود دارد.

در پایه یازدهم این مفهوم وجود دارد.
لذا به نوعی تدوام مارپیچی برقرار
است.
در پایه یازدهم این مفهوم وجود دارد.
لذا به نوعی تدوام مارپیچی برقرار

مندل
جنسی



جهش ها
ای(سیتوپالسمی)

است.

ژنتیک
زیست

سلول جانوری

شناسی

سازمان بندی سلول ها

جانوری

(بافت ها)
گوارش

لذا به نوعی تدوام مارپیچی برقرار








است.
ص

به نوعی تداوم مارپیچی برقرار است.

د

در پایه دوازدهم این مفهوم وجود
دارد .لذا تدوام مارپیچی برقرار است.



د




ص

تداومی وجود ندارد

د

در پایههای یازدهم و دوازدهم این



د

در پایههای یازدهم و دوازدهم این
مفهوم وجود دارد .لذا تدوام مارپیچی

گردش مواد
تنفس

برقرار است.

مفهوم وجود دارد .لذا تدوام مارپیچی
دفع

برقرار است.
در پایه یازدهم این مفهوم وجود دارد.
لذا به نوعی تدوام مارپیچی برقرار
است.
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جدول سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
مفاهیم

مفاهیم جزئی

اساسی

توضیح

پایه

پایه

پایه

دهم

یازدهم


دوازدهم

اعصاب و غدد

تدوام
د

در پایه دهم این مفهوم وجود دارد.
لذا به نوعی تدوام مارپیچی برقرار
است.



دفا بدن



تولید مثل

ص

تداومی وجود ندارد.

د

در پایه دوازدهم این مفهوم وجود
دارد .لذا به نوعی تدوام مارپیچی

رشد و نمو
حرکت









برقرار است.
ص

تدوام مارپیچی برقرار است.

د

در پایههای یازدهم و دوازدهم این
مفهوم وجود دارد .لذا تدوام مارپیچی

زیست

سلول گیاهی

شناسی
گیاهی



برقرار است.



د

در پایه دوازدهم این مفهوم وجود
دارد .لذا تدوام مارپیچی برقرار است.

تشریح و ریخت شناسی



د

تغذیه ی گیاهی



ص

تداومی وجود ندارد.



ص

تداومی وجود ندارد.

د

در پایههای دهم و دوازدهم این

رشد و نمو



د

تنظیم کنندههای شیمیایی



ص

تداومی وجود ندارد.

ص

تداومی وجود ندارد.

ص

تدوام مارپیچی برقرار است.

در پایههای یازدهم و دوازدهم این
مفهوم وجود دارد .لذا تدوام مارپیچی

گردش مواد

برقرار است.



تولید مثل

مفهوم وجود دارد .لذا تدوام مارپیچی
برقرار است.
در پایه دهم این مفهوم وجود دارد.
لذا به نوعی تدوام مارپیچی برقرار

رشد
متابولیسم گیاهی
نقش گیاهان در زندگی
انسان
پیدایش

پیدایش حیات

حیات و

پیدایش جانداران
انتخاب بیعی

است.











ص

تداومی وجود ندارد.

ص

تداومی وجود ندارد.

ص

تداومی وجود ندارد.
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جدول سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
مفاهیم جزئی

مفاهیم
اساسی

پایه

پایه

پایه

دهم

یازدهم

دوازدهم


تغییر و تحول گونه ها

تغییر

توضیح
تدوام
د

در پایههای دهم و یازدهم این مفهوم
وجود دارد .لذا تدوام مارپیچی برقرار

گونه ها


شواهد تغییر گونه ها



مثالهایی از تغییر گونه ها



خزانه ی ژنی در جمعیت
رفتار

وراثت و رفتار

شناسی

یادگیری





اکولوژی رفتار
فناوری

تاریخچه فناوری زیستی

زیستی و

مهندسی ژنتیک






است.
ص

تداومی وجود ندارد.

ص

تداومی وجود ندارد.

ص

تداومی وجود ندارد.

ص

تداومی وجود ندارد.

ص

تداومی وجود ندارد.

ص

تداومی وجود ندارد.

ص

تداومی وجود ندارد.

ن/د

در پایه یازدهم این مفهوم وجود ندارد
ولی در پایه دهم وجود دارد .لذا

مهندسی
ژنتیک

پروژه ی ژنوم انسان



تداوم دورهای برقرار است.

همسانه سازی (تاگ سازی)





ص

تداومی وجود ندارد.

ن

در پایه یازدهم این مفهوم وجود

سلولهای بنیادی





ن



ن/د

معرفی فناوری نانو

ندارد .لذا تداومی وجود ندارد.
در پایه یازدهم این مفهوم وجود
ندارد .لذا تداومی وجود ندارد.
در پایه دوازدهم این مفهوم وجود
ندارد ولی در پایه دهم وجود دارد.
لذا تداومی وجود ندارد.

با بررسی تداوم کتابهای درسای زیسات شناسای دوره دوم متوساطه مشاخص شاد کاه
وضعیت مناسبی در این حوزه وجود دارد زیرا همانطور که جدول شماره  1نشان میدهد بایش
از  %94مطال

کتابها دارای ارتباا از نو تداوم هستند ،هر چند در جدول ارایه شده توساط

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی حدود  %11از آنها دیده نشده است.
جدول  . 0مقایسه فراوانی تداوم صحیح ،ناصحیح و دیده نشده جدول تداوم سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
تداوم

222

تعداد

درصد

تداوم صحیح

12

%52

تداوم ناصحیح

6

9%

تداوم دیده نشده

88

%11
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لذا این امکان وجود دارد که دانشآموزان پس از ی این دوره تحصیلی باه یاک انساجام
فکری در این درس برسند .البته در برخی مفاهیم مانند «علم زیست شناسای ،زیسات شناسای
جانوری و زیست شناسی گیاهی» به صاورت ماارپیچی در سراسار دوره دوم متوساطه تاداوم
یافته اند و در برخی مانند مفااهیم «زیسات شناسای و اخاالق (اخاالق زیساتی) ،تاریخچاه و
اهمیت ،ویژگیهای جانداران ،ترکیبات آلی ،مهندسی ژنتیک» تاداوم باه صاورت دورهای ایان
موضو ایجاد شده است .در مجمو  ،تحلیلها نشان داد که نسبت بیشاتر باه شاکل ماارپیچی
تداوم دارند.
توالی
برای تجزیه و تحلیل توالی منطقی (اصل تقدم و تاخر) ،به عنوان نمونه کتاب زیسات شناسای
دوازدهم مورد بررسی قرار میگیرد .هر فصل این کتاب از  1گفتار تشکیل شده اسات باه جاز
فصل سوم که  8گفتار دارد .هر فصل از کتاب با یک عکس مرتبط با آن فصل آغاز و در هماان
صفحه توضیحات مقدماتی همراه با رح سواالتی در مورد موضو آن فصل مطرح میشود که
هدب از این روش درگیر کردن دانشآموزان با مبحث ،بارش فکری و تاحادی مفهاوم ساازی
توسط خود دانشآموزان است .در فرایند هر گفتار آن فصل نیز برای هر بحث سعی شده است
تا حد امکان عکس ،شکل یا بیشتر بدانید آورده شاود .سااس مطالا

در قالا

زنجیارهای از

آزمایشها ارائه میشود که بر ایان اسااس اساتدالل مایشاود کاه ایان کتااب از هیچکادام از
شیوههای شناخته شده توالی تبعیت نمیکند و به نظر میرسد به شیوه ههنای باه عینای اسات.
همچنین در این بررسی مشخص گردید که سواالت فعالیتهای تدارچ دیده شده در کتااب در
سطوح شناختی باال راحی نشدهاند و فقط در چهاار ساطح داناش ،فهام ،کااربرد و تجزیاه و
تحلیل ارائه شدهاند که همه آنها را میتوان به پنج دسته مادل ساازی ،ساوالی ،گفتگاو کنیاد،
تفسیرکنید ،ارائه دلیل تقسیم کرد.
ادغام
گروه زیست شناسی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همچنین جدولی را بارای ارتبااا
افقی مفاهیم زیست شناسی دوره دوم متوسطه تهیه کرده است که باه صاورت کلای ادغاام در
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درس زیست شناسی هر سه پایه را با دروس دیگر نشان میدهد .در پژوهش حاضر ابتادا ایان
ارتباا ادعا شده مورد بررسی قرار گرفت که در جدول شماره  5آورده شده اسات .سااس باه
این دلیل که همه ارتبا ات بررسی نشده بود محققان به بررسای ارتبا اات دیگار در محتاوای
کتاب درسی زیست شناسی پایه دهم با سایر کتابهای درسی این پایه پرداختند که در جادول
شماره  6آمده است.

شکل  .6تصویر کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم ،فصل  ،1صفحه 12
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در این جدول ( )به این معناست که جدول سازمان به درساتی باه ادغاام اشااره کارده
است )( .به این معناست که جدول سازمان به اشاتباه باه ادغاام اشااره کارده اسات و هایچ
ارتبا ی در آن دیده نمی شود .نمونهای از ارتباا صحیح در ادامه آورده شده است.
مثالً در مفهوم مشترچ مولکولهای زیساتی و ماواد آلای ،هماانطور کاه جادول ساازمان
(جدول شماره  )5نشان میدهد ادغام در کتابهای زیست شناسی و شیمی دهم و دوازدهم به
درستی صورت گرفته است .به این صورت که در فصل  1صفحه  12کتاب زیست شناسی پایه
دوازدهم (شکل شماره  )6و در فصل  0صفحه  111کتاب شیمی پایه دوازدهم (شاکل شاماره
 )2به ترتی

مولکولهای آلی و مولکولهای زیستی را شرح داده است.

شکل  .2تصویر کتاب شیمی پایه دوازدهم ،فصل  ،0صفحه 111
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جدول  .5بررسی ادغام مفاهیم کتاب های درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه با سایر دروس این دوره
فیزیک

شیمی

ریاضی

زمین شناسی

دینی

جغرافیا

زیست

ادغام

مشترک

تربیت بدنی

مفاهیم

توضیح

شناسی
فتوسنتز











در کتابهای زیست شناسی و فیزیک
دوازدهم و زیسات شناسای و شایمی
یازدهم ایان مفهاوم وجاود دارد .لاذا
ادغااام نیااز باااه درسااتی صاااورت

مولکولهای

دهم و دوازدهام ایان مفهاوم وجاود

زیستی و

دارد .لذا ادغام نیز به درستی صاورت

مواد آلی
آمار و





در کتابهای زیست شناسی و ریاضی
وجود دارد .لذا ادغام نیاز باه درساتی

(ژنتیک

صورت گرفته است.

مندلی)




فقط در کتاب زیست شناسی یاازدهم
و دوازدهم این مفهوم وجود دارد .لذا

زیستی

پیدایش

گرفته است.
دهم ،یازدهم و دوازدهم ایان مفهاوم

احتماالت

سنگوارههای

گرفتهاست.
در کتابهای زیست شناسی و شیمی

ادغامی باا دیگار کتااب هاا صاورت






نگرفته است.
در کتاب زیست شناسی و دینی دهام
این مفهوم وجود دارد  ،اماا از رفای

حیات

با اینکه در زمین شناسی یازدهم آمده
در زیست شناسی یازدهم نیامده است
و لااذا ادغااامی فقااط در کتاااب دیناای

تغذیه سالم





صورت گرفته است.
در کتاااب دیناای دهاام ،یااازدهم و
دوازدهم این مفهوم وجود ندارد .لاذا
ادغااامی بااا دیگاار کتابهااا صااورت
نگرفته است.
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فیزیک

شیمی

ریاضی

زمین شناسی

دینی

جغرافیا

زیست

ادغام

مشترک

تربیت بدنی

مفاهیم

توضیح

شناسی


حفظ





سالمت بدن



ورزش و



سالمتی



عادتهای



حرکتی

بوم شناسی

انسان و











محیط
زیست

جمعیت و
توسعه
پایدار





در کتابهای زیست شناسی ،شایمی،
ریاضاای ،دیناای و جغرافیااای دهاام،
کتابهااای زیساات شناساای ،زمااین
شناسی یاازدهم و کتابهاای زیسات
شناسی ،شیمی دوازدهام ایان مفهاوم
وجود دارد .لذا ادغام نیاز باه درساتی
صورت گرفته است.
در کتابهای زیست شناسی ،شایمی،
ریاضاای و دیناای دهاام و کتابهااای
زیست شناسی و شیمی یاازدهم ایان
مفهااوم وجااود دارد .لااذا اگاار معلاام
تربیت بدنی این مسائل را مطرح کناد
ادغام صورت گرفته است.
در کتابهاای زیسات شناسای دهام،
یازدهم و دوازدهم این مفهاوم وجاود
دارد .لذا اگرم معلم تربیت بادنی ایان
مسائل را مطرح کناد ادغاام صاورت
گرفته است.
فقط در کتاب زیست شناسی دوازدهم
این مفهوم وجود دارد .لذا ادغاامی باا
دیگر کتابها صورت نگرفته است.
در کتابهای زیست شناسی ،ریاضای
و جغرافیای دهم ،کتابهاای زیسات
شناسی ،زمین شناسی و شیمی یازدهم
و کتابهای زیست شناسی و شایمی
دوازدهم این مفهوم وجاود دارد .لاذا
ادغام نیز باه درساتی صاورت گرفتاه
است.
در کتابهای زیست شناسی ،ریاضای
و جغرافیای دهم و کتابهای زیسات
شناسی و ریاضی دوازدهم این مفهوم
وجود دارد .لذا ادغام نیاز باه درساتی
صورت گرفته است.
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در برخی موارد هم ادغام دیده نشده است که در جدول شماره  6مشخص شدهاند .نموناه
آن مانند مبحث خون و رگها در درس زیستشناسی با انگلیسی است .ادغام در این مفهوم به
صورت بین موضوعی به درستی برقرارشاده اسات ،چاون همزماان در هار دو کتااب زیسات
شناسی در صفحه ( 61تصویر شماره  )2و کتاب انگلیسای در صافحه ( 54تصاویر شاماره )9
به ور کامل بحث شده است .ارتباا افقی بین موضوعی هنگامی ایجاد میشود که یک موضو
را وسط یک تم قرار دهیم و از ریگ درسهای دیگر به آن نزدیک شویم؛ مانند ایان موضاو
که موضو خون و رگ وسط تم قارار گرفتاه و از ریاگ درسهاای زیسات شناسای و زباان
انگلیسی به آن پرداخته شده است.
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شکل  .2تصویر کتاب زیست شناسی پایه دهم،

شکل  .9تصویر کتاب انگلیسی پایه دهم ،صفحه

صفحه 61
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جدول  . 6بررسی ادغام مفاهیم کتاب درس زیست شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه
مفاهیم زیست

سایر کتابهای پایه دهم دوره دوم متوسطه

شناسی
کربن دی اکسید

 فصل سوم گفتار اول زیست شناسی با فصل دوم آزمایشگاه علوم تجربی

بافت ماهیچه ای

 فصل اول گفتار سوم زیست شناسی با فصل سوم آزمایشگاه علوم تجربی

یاخته و بافت

 فصل اول گفتار سوم زیست شناسی با فصل سوم آزمایشگاه علوم تجربی

در بدن انسان
ویتامین

 فصل دوم گفتار اول زیست شناسی با فصل سوم آزمایشگاه علوم تجربی

وزن گیاهان

 فصل ششم گفتار اول زیست شناسی با فصل چهارم آزمایشگاه علوم تجربی

سالمت بدن

 فصل دوم گفتار دوم زیست شناسی با فصل سوم کتاب آزمایشگاه علوم تجربی
 فصل دوم گفتار دوم زیست شناسی با فصل سوم ص  114شیمی
 فصل دوم گفتار دوم زیست شناسی با فصل هفتم درس دوم ص  155ریاضی
 فصل دوم گفتار دوم زیست شناسی با بخش دوم درس هفتم ص 94دین و زندگی
 فصل دوم گفتار دوم زیست شناسی با بخش اول ص  16کارگاه کارآفرینی
 فصل دوم گفتار دوم زیست شناسی با فصل پنج درس  16و فصل ششم درس  84تفکر و سواد
رسانه ای
 فصل دوم گفتار دوم زیست شناسی با فصل دوم درس پنجم ص  00جغرافیای ایران

عنصرها
جرم
مواد آلی
کربن مونوکسید
گازها
الکترون

 فصل اول گفتار دوم ص  9زیست شناسی با فصل اول ،ص  8شیمی
 فصل دوم گفتار دوم ص  82زیست شناسی با فصل اول ،ص  11شیمی
 فصل هفتم گفتار سوم ص  111زیست شناسی با فصل سوم ص  114شیمی
 فصل سوم گفتار اول ص  19زیست شناسی با فصل دوم ص  52شیمی
 فصل سوم گفتار اول ص  11و  10زیست شناسی با فصل دوم شیمی
 فصل سوم گفتار اول ص  11و  10زیست شناسی با فصل دوم ص  86فیزیک
 فصل ششم گفتار اول ص  21زیست شناسی با فصل اول ص  80شیمی

گردش خون

 فصل دوم گفتار دوم ص  82زیست شناسی با فصل اول ص  2شیمی

سوختهای

 فصل اول گفتار اول ص  8الی  6زیست شناسی با فصل دوم ص  56الی  20شیمی

فسیلی
باکتری
محیط زیست

 فصل اول گفتار اول ص  8الی  6زیست شناسی با فصل سوم ص  22فیزیک
 فصل دوم گفتار دوم ص  84زیست شناسی فصل سوم درس سوم ،ص  59ریاضی
 فصل اول گفتار اول ص  0و  5زیست شناسی با فصل هفتم درس سوم ص  161ریاضی
 فصل اول گفتار اول ص  0و  5زیست شناسی با فصل دوم درس پنجم ص  00جغرافیای ایران
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مفاهیم زیست

سایر کتابهای پایه دهم دوره دوم متوسطه

شناسی
ورزش و
سالمتی

 فصل چهارم گفتار اول ،دوم و سوم ص  58الی 61زیست شناسی با فصل سوم ص  115شیمی
 فصل چهارم گفتار اول ،دوم و سوم ص  58الی 61زیست شناسی با فصل هفتم درس دوم ص
 155ریاضی
 فصل چهارم گفتار اول ،دوم و سوم ص  58الی 61زیست شناسی با درس دوم ص 51انگلیسی
 فصل چهارم گفتار اول ،دوم و سوم ص  58الی 61زیست شناسی با درس دوم بخش سوم ص 18
و  12کتاب کار انگلیسی
 فصل چهارم گفتار اول ،دوم و سوم ص  58الی 61زیست شناسی با بخش دوم درس هفتم ص 94
دین و زندگی

انرژی جنبشی

 فصل اول گفتار سوم ص  18زیست شناسی با فصل سوم ص  50فیزیک

یاخته

 فصل اول گفتار سوم ص  11زیست شناسی با فصل اول ص  2فیزیک

شش

 فصل دوم گفتار دوم ص 04زیست شناسی با فصل چهارم شکل  ،0-18ص  110فیزیک

قلب

 فصل چهارم گفتار اول زیست شناسی با فصل دوم ص  21شیمی
 فصل چهارم گفتار اول زیست شناسی با فصل دوم ص  04فیزیک
 فصل چهارم گفتار اول زیست شناسی با درس دوم ص  09انگلیسی
 فصل چهارم گفتار اول زیست شناسی با فصل سوم درس سوم ص  02نگارش
 فصل چهارم گفتار اول زیست شناسی با بخش بیست و سوم ص  91کارگاه کارآفرینی و تولید

خون و رگ ها

 فصل چهارم گفتار دوم و سوم زیست شناسی با فصل دوم ص  01فیزیک
 فصل چهارم گفتار دوم و سوم زیست شناسی با فصل دوم درس دوازدهم ص  118آمادگی دفاعی
 فصل چهارم گفتار دوم و سوم زیست شناسی با درس دوم ص  54انگلیسی
 فصل چهارم گفتار دوم و سوم زیست شناسی با فصل هشتم درس هجدهم ص  106فارسی

زیست

 فصل اول گفتار اول ص  8زیست شناسی با فصل دوم درس هشتم ص  21آمادگی دفاعی

خوناب

 فصل چهارم گفتار سوم ص  61زیست شناسی با درس دوم بخش سوم ص  18کتاب کار

(پالسما)

انگلیسی

دستگاه گوارش

 فصل دوم ص  12زیست شناسی با بخش اول درس چهارم ص  15تعلیمات ادیان الهی و اخالق

دستگاه تنفس

 فصل سوم گفتار اول ص  10زیست شناسی با فصل دوم درس دوازدهم ص  111آمادگی دفاعی
 فصل سوم گفتار اول ص  10زیست شناسی با بخش اول درس چهارم ص  15تعلیمات ادیان الهی
و اخالق

تغذیه سالم

 فصل اول گفتار اول ص  1زیست شناسی با فصل ششم درس  84ص  155تفکر و سواد رسانهای

جمعیت و

 فصل اول و دوم ص  0و  12ریست شناسی با فصل پنجم درس اول و دوم ص  90و  140ریاضی

توسعه پایدار

 فصل اول و دوم ص  0و  12ریست شناسی با فصل سوم درس هفتم جغرافیای ایران

زیست فناوری

 فصل اول گفتار اول ص  1زیست شناسی با فصل اول درس اول ص 5

222

بررسی انسجام محتوای برنامهدرسی در کتابهای درسی زیست شناسی ...

در بررسی ادغام مفاهیم همانطور که در جدول  6آمده است مشخص شد که ادغام مفاهیم
مشترچ درسی زیست شناسی پایه دهم با سایر کتابهاای درسای ایان پایاه در برخای دروس
ارتباا بیشتر (آزمایشگاه علوم تجربی ،شیمی ،ریاضای و فیزیاک) و در برخای دروس ارتبااا
کمتر (آمادگی دفاعی ،انگلیسی ،کتاب کار انگلیسای ،تعلیماات ادیاان الهای و اخاالق ،دیان و
زندگی ،فارسی ،نگارش ،کارگاه کارآفرینی و تولید ،تفکر و سواد رسانهای و جغرافیای ایران) و
در برخی بدون ارتباا (عربی و ضمیمه دین و زندگی) میباشد.
بحث و نتیجهگیری
کتابهای درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه منابع اصلی برنامه درسی هستند که خوراچ
محتوایی تدریس حنوری و غیر حناوری زیسات شناسای را تالمین و تاا حادی چگاونگی
تدریس محتوا را تعیین میکنند .به خا ر اهمیت زیاادی کاه کتا

درسای در تاامین و تعیاین

محتوا و خط مشی آموزش دارند ،این کتابها در کانون توجه تمامی دست اندرکاران آماوزش
و پرورش قرار دارند .با نظام آموزشی متمرکز در کشورمان ،ما با یک برنامه ،یک کتاب درسای
و یک نظام ارزشیابی خاصی مواجه هستیم و همین مساائل آموزشای فراوانای را مطارح کارده
است که از آن جمله افزایش بیش ازحد نقش کتاب درسی است و این واقعیت کاه بخشهاای
تحت پوشش کتابهای درسی کامالً مرتبط هستند ،منجر به برداشتهای غلاط میشاود .عادم
ارتباا دقیگ موضوعات با یکدیگر میتواند درچ مفاهیم مهم را دشوار کند .بنابراین ،کتابهای
درسی باید مجدد از این منظر مورد ارزیابی قرار گیرند و انسجام میان موضوعات حاصل شود.
با توجه به یافتههای هکر شده در باال ،مشاهده میشود که هنگام تهیه کتاب درسی زیسات
شناسی ،تا حدی به اصول انسجام توجه شده است اما نیاز باه اصاالحاتی نیاز دارد .در بحاث
وسعت ،میتوان گفت کتاب پایه یازدهم و دوازدهم کامال استانداردهای محتوایی و عملکاردی
را که در کتاب راهنمای معلم ارایه شده است رعایت کردهاند اما پایه دهم چندان رعایت نکرده
است.
در تداوم ،محتوای دوره دوم متوسطه از وضعیت مناسبی برخاوردار اسات و بایش از %94
مطال

دارای ارتباا از نو تداوم هستند و در کتاب راهنمای معلم نیز هماین امار ادعاا شاده

است .در توالی ،به عنوان نمونه کتاب پایه دوازدهم بررسی شد مشخص گردید از هیچکدام از
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شیوههای توالی در ادبیات این حوزه تبعیت نمیکند و به شایوه ههنای باه عینای اسات .نتاایج
همانطور که در یافتههای این پژوهش نمایان شد که مشکل اصلی که فعالیتهاای کتااب پایاه
دوازدهم دارد این است که سواالت در سطوح شناختی پایین و متوسط هستند و هیچ سوالی از
سطوح باالی شناختی یعنی سطح ترکی

و ارزشیابی نیست ،چوبانوغلو )8449( 1نیز با بررسای

کتابهای درسی زیست شناسی کالس دهم متوجه شدند که این کتابهای درسای نمیتوانناد
پرس و جو را مطابگ با تکنیکهای پرسشگری ارائه کنناد و دانشآماوزان را باه حفا کاردن
تشویگ میکنند.
در ادغام نیز به عنوان نمونه مفاهیم زیست شناسی پایه دهم با سایر کتابهای درسای ایان
پایه بررسی و مشخص شد در برخی دروس ارتباا بیشتر (آزمایشاگاه علاوم تجربای ،شایمی،
ریاضی و فیزیک) و در برخای دروس ارتبااا کمتار (آماادگی دفااعی ،انگلیسای ،کتااب کاار
انگلیسی ،تعلیمات ادیان الهی و اخالق ،دین و زندگی ،فارسی ،نگاارش ،کارگااه کاارآفرینی و
تولید ،تفکر و سواد رسانهای و جغرافیای ایران) و در برخی بدون ارتباا (عربی و ضمیمه دین
و زندگی) میباشد .اما نکته قابل توجه آن است که ادغام چندان مورد توجه برنامهریزان درسی
نبوده است ،چرا که در جدول گروه زیست شناسی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی این
امر به شکل کلی دیده شده و با بررسی مشخص شد برخای از ادغاامهاای ادعاا شاده برقارار
نیست و تعداد بسیار زیادی از مفاهیم ظرفیت ادغام داشتهاند که در کتاب درسای ماورد توجاه
قرار نگرفته است.
حیدرزادگان و تقوی ( )1190همسو با نتایج این پاژوهش ،حیادرزادگان و تقاوی نیاز باا
بررسی ارتباا عمودی و افقی درس علوم تجربی پایههای اول تا ششم نتیجاه گرفتناد کاه بار
اساس شاخص توالی و تداوم در ارتباا عمودی ،اهاداب مشاترچ در علاوم زیساتی ،فیزیاک،
زمین ،علوم بهداشتی و عنوانهای مشترچ در شش پایاه تحصایلی دوره ابتادایی از تاوالی بار
خوردار است .همینطور ماتسلنگ و همکاران نیز اظهار داشتند که موضوعات 8زیسات شناسای
در زامبیا فاقد توالی و یک اصال ساازماندهی محتاوا اسات (ماتسالنگ 1و همکااران.)8442 ،

1. Çobanoğlu
2. syllabus
3. Matseleng
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بعالوه ،سینجال 1و همکاران ( )8419در پژوهشی با هدب ارزیاابی انساجام کتابهاای درسای
زیست شناسی دوره دوم متوسطه (زیست شناسی ( ،)14زیست شناسی ( )11و زیست شناسای
( ))18و میزان هماهنگی این کتابها با موضاوعات دوره زیسات شناسای نتیجاه گرفتناد کاه
معلمان به ور کلی نسبت به سطح انساجام در کتابهاای درسای ماردد باودهاناد و در ماورد
هماهنگی موضوعات کتاب درسی ،زیست شناسی ( )18بیشترین انسجام و زیست شناسای 14
کمترین انسجام را با موضوعات دوره داشتند.
بر این اساس با توجه به نتایج شاخص وسعت ،پیشنهاد میشود برنامهریزان درسی زیسات
شناسی یک بازنگری و اصالح در کتاب پایه دهم داشته باشند و وسعت محتاوایی کتااب را باا
استانداردهای محتوایی و عملکردی منطبگ کنند .همچنین باه منظاور بهباود سااخت شاناختی
یادگیرندگان پیشنهاد میشود چیدمان مطال

دروس برناماه درسای زیسات شناسای دوازدهام

مورد بازنگری قرار گیرد و اصول شاخص توالی در آن اعمال و رعایات گاردد .همچناین نیااز
است که در شاخص توالی برنامهریزان درسی زیست شناسی یک بازنگری اساسای در راحای
سواالت داشته باشند چرا که سواالت کتاب پایه دوازدهم از سطوح شناختی پاایینی برخاوردار
است .به منظور بهبود شاخص ادغام نیز باید به تلفیگ در برنامه درسی زیست شناسای دهام باا
سایر دروس این پایه به خصوص عربی و ضمیمه دیان و زنادگی توجاه شاود کاه همکااری
برنامهریزان درسی زیست شناسی با برنامهریزان این دروس را ایجاب میکند .همچنین با توجه
به نتایج بدست آمده به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود؛ شاخص توالی را در کتااب زیسات
شناسی دهم و یازدهم و شاخص ادغام را در کتاب زیست شناسی یازدهم و دوازدهم تحلیل و
بررسی نمایند.
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