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( با 8931بررسی میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم )چاپ 

 گرایانهمعیارهای تألیف سازنده
 

 2، محمد دانش0محمدحسن بازوبندی
 20/9/99پذیرش:                                                   22/7/99دریافت:  

 چكیده

گرایانه، نظر دبیران مجرب و صاحب نظر شهر تهران در قالب پرسش لیف سازندههای ده گانه تادر این مقاله ضمن معرفی مالک

نامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از آزمون خی دو، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.. روش پژوهش، پیمایشی 

ورد اشاره که متضمن پوشش دادن به عناصر سوال، میزان پیروی کتاب مذکور از ده معیار م 07ای با نامهاست که با طراحی پرسش

های یادگیری و سازماندهی علمی، روشی و شکلی بر اساس معیار-های یاددهیاصلی یک برنامه درسی مانند اهداف، محتوا، روش

گانه  09نظر مناطق  نفر از دبیران با تجربه و صاحب 21دهد. جامعۀ آماری پژوهش،گرایی است را مورد بررسی قرار میسازنده

، توجه به طراحی دقیق و رشد دهنده"مؤلفه:  0شهر تهران، بوده اند. بر اساس نتایج این پژوهش، مولفان کتاب زیست شناسی در 

عملکرد موفقی داشته اند. و در  "های جدیدو راهی بسوی یادگیری ارزشیابی درخدمت یادگیریسطوح عملکردی باالتر، 

اعی، ، توجه به یادگیری گروهی و اجتمهای فعال یادگیریتوجه به شیوههای فراگیران، تهدانستوجه به پیش"معیارهایی چون 

داشته اند. عملکرد مطلوبی ن "ها در محیط جدید و توجه به تکالیف خارج از کالساهمیت رویکردهای تلفیقی، کاربست آموخته

می یادگیری مطابقت ک-بر اساس معیارهای یاددهیهای درسی و در مجموع کتاب درسی مورد پژوهش با معیارهای تألیف کتاب

 دارد.

گرایی، های درسی، زیست شناسی پایه یازدهم، عناصر اصلی برنامه درسی، رویکرد سازندهمعیار تألیف کتاب: کلید واژه ها

 طراحی آموزشی.
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 مقدمه 

ری در مقاطع آموزشی یادگی-های اساسی فرآیند یاددهیهای درسی یکی از ارکانبدون شک کتاب

را  آموزش و پرورشهای درسی مسئولیت هدایت و راهنمای آموزش رسمی ابتدایی و متوسطه هستند. کتاب

اید نهایت دقت ها ببه عهده دارند و تعیین کنندۀ حدود و ثغور یادگیری هستند. بنابراین در تألیف و تدوین آن

به  ها رعایت شود،تانداردهای تألیف کتاب درسی در آنو توجه به ابعاد مختلف آموزشی به عمل آید و اس

شوند و  گرایی تألیفهای درسی باید بر اساس طراحی آموزشی بر مبنای نظریه سازندهعبارت دیگر کتاب

وه توان علم، هنر و شیابعاد مختلف یادگیری فراگیر را مورد توجه قرار دهند. چرا که طراحی آموزشی را می

( و طراحی آموزشی به معنی پیش بینی 2112 0آموزشی یا تهیه آموزش دانست)پیسکوریچ هایایجاد برنامه

(. در واقع باید 0992های معین است)نوروزی، رضوی، های آموزشی برای افراد مشخص و در زمینهفعالیت

، سکان یادگیری-های درسی با اشراف کامل بر ابعاد و زوایای آشکار و پنهان فرآیند یاددهیمؤلفان کتاب

های لهای علمی، مدکشتی آموزش کشور را به دست گیرند و با استفاده حداکثری از جدیدترین یافته

های درسی شود که تألیف کتابرا به منصه ظهور رسانند. این مهم زمانی محقق می آموزشی و تربیتی بومی

گرفتن  ین مقاله به بررسی میزان بهرهگرایی انجام شود. در ابر اساس طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد سازنده

 پردازیم.شناسی پایه یازدهم میگرایانه در تألیف کتاب درسی زیستاز طراحی آموزشی سازنده

 

 تألیف کتاب درسی بر اساس طراحی آموزشی:

 آموز است. بدین معنی کهگرا، مالک و معیار تألیف، دانشدر تألیف بر اساس طراحی آموزشی سازنده

های لی و افقهای فعهای قبلی فراگیر، توانمندیی و تدوین هر فعالیتی در کتاب درسی باید دانستهدر طراح

آتی زندگی او مورد توجه ویژه قرار گیرد، چراکه کتاب درسی وسیلۀ یادگیری است به همین دلیل باید از 

ی بر اساس طراحی های درس(. به عبارتی دیگر، در تألیف کتاب0930منطق یادگیری پیروی کند)ملکی

 آموزشی باید موارد زیر مورد عنایت مؤلفان کتاب قرار گیرد.

، گرایی یک دیدگاه روانشناختی و فلسفی است که طبق آنسازنده :های فراگیردانستهتوجه به پیش -0

اساس (. بر 2111دهند)شانک، سازند و شکل میفهمند را خود میگیرند و میافراد بیشتر آنچه را که یاد می

 دانندها درک و فهم یا دانش تازه خود را از طریق تعامل بین آنچه از قبل می( انسان0995)2نظر ریچاردسون

گرایی سازند. طبق نظریه سازندهشوند میهایی که با آن روبرو میها، رویدادها و فعالیتو باور دارند با اندیشه

های موجود در محیط نده دانش را از راه بازنمایی ساختشود؛ لذا یادگیربرون زاد، دانش از محیط مشتق می

گرایی یک رویکرد یادگیری است که بر (. و از طرفی سازنده200، ص 2115و همکاران  9سازد)اودونلمی

( پس دانش یا آگاهی، 720، ص 2110، 0کند)سانتروکفعال بودن یادگیرنده در ساخت دانش و فهم تاکید می

ده اطالعات یادگیری، یادگیرن-ا به دیگری تزریق کند، بلکه در فرآیند یاددهیچیزی نیست که کسی آن ر
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دریافتی را به شیوۀ خود و بر اساس عواملی چون دانش پیشین، عالئق، انگیزش به خود و... تعبیر و تفسیر 

در  .دهدهای پیشین خود، شرح و بسط میکند، سپس اطالعات مذکور را با ارتباط دادن آن به آموختهمی

قازاده ها، هیچ وجه مشترکی نداشته باشند)آنتیجه، دو یادگیرنده ممکن است از نظر یادگیری و انتقال یافته

0990 .) 

گیرند که در ساختارهای شناختی خود بین دانش جدید و ( معتقد است که فراگیران، یاد می0923آزوبل)

رنده از اثرگذار بر یادگیری، چیزی است که یادگیگوید: تنها عامل پیشین خویش ارتباطی برقرار کنند، او می

بر اساس  های فراگیر در نظر قرارگیرد وهای درسی، باید پیش دانستهداند. بنابراین در تألیف کتابپیش می

ند که اطالعات کنها به مثابه داربستی عمل میدهندهسازمان آن تألیفات جدید انجام شود. به عبارت دیگر پیش

توان به آن ارتباط داد و بر روی آن استوار نمود. ساخت شناختی کنونی یادگیرنده، نخستین میتفصیلی را 

واهد شود و حفظ خعامل در تعیین این نکته است که مواد درسی در چه سطحی از معنی داری، فرا گرفته می

آموزان های دانشستهدانهای درسی باید به پیش(. از این رو واضح است که در تألیف کتاب0923شد)آزوبل 

 ها استوار نمود.های قبلی آنتوجه نمود و مطالب جدید را به دانسته

های درسی به طراحی دقیق و رشد دهنده: مؤلفان مختلف در سازمان دهی محتوای آموزشی کتاب-2

رخی دیگر ب ها ساده و روان وکنند. به همین دلیل از منظر فراگیران، برخی ازکتابهای مختلفی عمل میشیوه

د آموز در یک رشای که در آن دانششوند. ساماندهی محتوای آموزشی به شیوهثقیل و نامفهوم ارزیابی می

های ارزشمند ارتقاء آموزشی را طی نماید، اهمیت زیادی دارد. این همان حلقه مفقودۀ تدریجی و منطقی، پله

معتقد است: آموزش خوب، ، ادل در تازه ها( در اصل تع0922زنجیره تألیف ساده و روان است. پیاژه )

ند. که او را واژگون نک آموزشی است که در آن مطالب تازه ارائه شود و تعادل فراگیر را به هم بزند بطوری

های ن پلهشود و فاصلۀ بیهای درسی این سیر تدریجی و منطقی رشد دهنده بخوبی دیده نمیدر برخی از کتاب

های درسی باید مراقبت نمود که ارائه مفاهیم از یک نظم و بنابراین در تألیف کتابارتقاء کم و زیاد است. 

ه گرایی، باید مطالب به شکلی پیش روند تا منجر بهارمونی تدریجی تبعیت نماید و براساس نظریه سازنده

 های دانش آموز شوند.برانگیختن دانش یا به عبارتی، تحریک پیش دانسته

برخی ازمؤلفان، با رویکرد حافظه محوری و برخی دیگر با رویکرد  فعال یادگیری: هایتوجه به شیوه-9

آورند. از منظر دین مبین اسالم، انسان یادگیرنده فعال تلقی ها را به رشته تحریر در میتفکر محوری کتاب

تاج نیست. ستنگر فعال، اهل مقایسه، تفسیر و اشود. تصویر یادگیرنده در قرآن کریم، چیزی جز مشاهدهمی

شمسی در نظرگرفتن یادگیرنده به عنوان ضبط صوت و یا اسفنج که  0951میالدی و  0931تقریبا از نیمه دهۀ 

صرفا ضبط و جذب کنندۀ اطالعات است، رو به افول گذاشته و نظریه یادگیرنده به مثابه سازنده فعال معنا، 

 (.0990است)آقازاده جای آن را گرفته

(. امروز این 0932رود )علم الهدی ربیتی اسالم، تفسیرگر و رمزگشای طبیعت به شمار میمعلم در نظریه ت

ها از کودکی افراد توانمند و عامالنی فعال در تحول ادراکی خویش اند نکته عیان شده است که انسان

ا ی(. مشارکت فعال، کوششی است که یادگیرنده برای ساخت دانش خویش 2111)برانسفورد و همکاران 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

گرایی ( مهمترین ویژگی یا فرض سازنده0990کند)آقازاده هایش صرف میها و تغییر نگرشپرورش مهارت

ری ها ساختنی و لذا نسبی اند و بر اساس این دیدگاه یادگیاین است که هیچ دانشی مطلق نیست بلکه همه دانش

ها و تداعی( از تجارب فرضیه معنی دار عبارت است از خلق فعال ساخت دانش )مثالً مفاهیم، قواعد،

ه انگیز باشد؛ ب( و از نظر پیاژه آموزشی مطلوب است که شامل تجارب نسبتا چالش0990شخصی)سیف، 

توان رو می( از این0959ای که فرآیند دوگانۀ جذب و انظباق، اسباب رشد ذهنی را فراهم آورد)سیفگونه

وای های درسی به مثابه محتی معلم و آنچه که در کتابهاآموزان را یادگیرندگانی که مفسر برداشتدانش

د های درسی باید سناریوهایی طراحی نموبرنامه درسی آمده است، تلقی نمود. به همین دلیل در تألیف کتاب

آموزان را در سطوح یادگیری مختلف به تفکر وادار نماید و بستر مناسب برای یادگیری فعال و که دانش

 نماید. کسب مهارت را مهیا

ه آنچه ها، مشاهدها از طریق مشارکت در گروهبیشتر یادگیری توجه به یادگیری گروهی و اجتماعی:-0

افتد)لوو های گروهی اتفاق میدهند و سپس عضویت تدریجی تا مشارکت کامل در فعالیتدیگران انجام می

راد ل اجتماعی یا ارتباط میان افهای تحول شناختی ویگوتسکی و برونر، تعام(. بر اساس نظریه0990ونگر 

؛ به نقل از سیف، 2101)0جامعه، )به ویژه ارتباط کالمی( کلید ساخت دانش است. بر اساس نظر کاوچاک

هایی که طبق آن، یادگیرندگان ابتدا دانش را در یک گرایی اجتماعی عبارت است از دیدگاه(، سازنده0990

پیوندد کنند. یادگیری زمانی به وقوع میبه طور فردی درونی می سازند و بعد آن دانش رابافت اجتماعی می

که شخص با محیط اطرافش به تعامل بپردازد و از تجارب حاصل از تعامالتی که داشته است، برای خود 

های ها و موقعیت(. گرچه تنهایی و سکوت فرصت0933معنایی به وجود آورد )توماس و والبرگ، آقازاده 

کند، اما کارگروهی اثر اجتماعی گفتگو و بحث و مجادله در یادگیری نقش یری ایجاد میخوبی برای یادگ

کنند، ها در آن زندگی میای که انساندارد. دانش و یادگیری در تعادل با افراد و بافت و زمینهبسیار مهمی

ه و علم در اذهان های مثبت نسبت به مدرس(، همچنین کار گروهی موجب نگرش0990یابد)آقازاده معنا می

(. 0993راد و همکارانگردد)انصاریکند و باعث تقویت تعامل عاطفی در میان آنان میفراگیران ایجاد می

های گروهی مسلما در هنگام سازماندهی و تدوین محتوای کتاب درسی، توجه به گفتگو، مباحثه و فعالیت

بویژه در مباحث علوم تجربی، تعادل فراگیر با  آموزان دارد.در یادگیری اجتماعی دانش نقش بسیار مهمی

های محیط طبیعی و اجتماعی اطراف خود، در فراگیری محتوا بسیار اهمیت دارد. بنابراین در تألیف کناب

 رود.درسی، توجه به نقش اجتماعی فراگیران بسیار مهم و یکی از معیارهای تألیف به شمار می

آموزان از نظر سطح یادگیری با هم یکسان نیست، برخی ۀ دانشتوجه به سطوح عملکردی باالتر: هم-7

ای ستهکه گروهی از آنها به سطوح باالتر و دکنند در حالیها در یادگیری مفاهیم به سطح پایین بسنده میاز آن

شوند و یادگیری عمیق تری دارند. آموزش بر مبنای نظریه های درونی مفاهیم وارد میدیگر به الیه

های گرایی روانشناختی، رویکردی یادگیرنده محور است. از این رو در سازماندهی محتوای کتابسازنده

ه ای طراحی شود که طبق نظریدرسی باید به سطوح مختلف یادگیری فراگیران توجه شود. و به گونه

تای و او را در راس گرایی، معلم به عنوان راهنما و تسهیل کننده، در کنار دانش آموز قرار داشته باشدسازنده
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ی حکایت های درسدرک بیشتر مطالب به چالش بکشد. مطالعات انجام شده در زمینه سطوح یادگیری کتاب

های مذکور به سطوح پایین یادگیری بسنده نموده اند. به عنوان مثال فعالیت از آن دارد که بیشتر کتاب

به  شود و کمترها دیده میبسیاری از کتاببه عنوان یک فعالیت مرسوم در  "اطالعات جمع آوری کنید"

ها، فرضیه سازی، تفسیر اطالعات مقایسه اطالعات جمع آوری شده، برهم نهی آن"سطوح باالتر مانند: 

های زیادی در کتاب مطرح شده است اما پردازند. به عبارت دیگر ظاهرا فعالیتو... می"آوری شده جمع

های اند. نتایج پژوهشی که در همین زمینه در کتابیادگیری مطرح شده ها در سطوح پایینعمده این فعالیت

مورد به کمیت سواد اطالعاتی توجه شده است اما این  099دهد در متوسطه دوره دوم انجام شده، نشان می

تحقیق "و یا  "جمع آوری اطالعات"از سوی دیگر فعالیت .عملکردی است 2و  0مطالب محدود به سطوح 

گرفتن  آموزان آن را معادلمدارس به فعالیت پیش پا افتاده و سطح پایین تنزل پیدا کرده و دانشدر  "کنید

ها، بفروش فروشیدانند و بعضا به صورت محتوای از پیش تهیه شده در کتابپرینت از یک مطلب اینترنتی می

 رسند.می

ه تربیت بر آن بوده است ک اهمیت رویکردهای تلفیقی: در دو دهۀ اخیر تالش متخصصان تعلیم و-2

های تلفیقی هدایت کنند. شاید علت این امر، درهم تنیدگی علوم مختلف آموزش را به سمت و سوی روش

ای جدید است. یکی از این رویکردها، رویکرد زمینه محور)تماتیک( است. در و ظهور و بروز علوم بین رشته

شود های موجود در زندگی فراگیر به عنوان تم انتخاب میاین شیوه از آموزش، یکی از موضوعات و یا پدیده

های مهم نظریه (. و به عنوان یکی از ویژگی0992گردد)بازوبندی و آموزش برآن بستر جاری می

 دهد و بر مبنای این نظریه این تصور که یادگیریگرایی، یادگیری فقط در یک متن یا زمینه رخ میسازنده

(. در این خصوص 0990افتد غیر واقعی و ناکامل است)سیف، دهد اتفاق میرخ میفاقد از محیطی که در آن 

افتد، بلکه آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای ( معتقداست: آموزش در خأل اتفاق نمی2101هالبروک)

باور است ( بر این 0929آموزد دلیل و جایگاهی در زندگی روزمرۀ خود پیدا کند. آزوبل)آنچه که فراگیر می

 ای و مجزا از هم، محکوم به غرق شدن و فنا است. هر یادگیری جزیره

شوند و در آن آموزش با رویکرد تلفیقی مفاهیم آموزشی بصورت نظام مند و مرتبط با یکدیگر دیده می

هیم شود. بسیاری از مفاهیم علوم تجربی بویژه مفاهای یادگیری حول محور تم اصلی، طراحی میکلیۀ فعالیت

(. بنابراین یکی از رویکردهای آموزش 0992های تم را دارا هستند)بازوبندی و همکار زیست محیطی ویژگی

های درسی مفاهیم علوم تجربی و بویژه مفاهیم زیست محیطی، رویکرد تلفیقی است که اگر از بستر کتاب

 رفت. های درس خواهدجریان پیدا کند تا کالس

حیط جدید: امروزه هدف از آموزش رسمی، تربیت شهروند آگاه نسبت به ها در مکاربست آموخته-5

اشد. بها و رخدادهای محیط اطراف خود و دربرخی از کشورها، تعالی تفکر توحیدی از این طریق میپدیده

به عبارت دیگر امروزه علم و دانشی مطلوب نظر است که در زندگی فراگیر نمود عینی داشته است. یکی از 

 شود این است که شناخت یا دانش درونی،گرایی پرسیده میای مهمی که در ارتباط با رویکرد سازندههسوال
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و  0سکوشود؟ بر اساس نظر فتکلی و قابل انتقال است یا وابسته به زمان و مکانی است که در آن ساخته می

رد. شود جدا کیاد گرفته می توان از بافت یا موقعیتی که در آن(، دانش و یادگیری را نمی2117) 2مککلور

یستند. های دیگر قابل استفاده نپذیرند در موقعیتهایی که در یک موقعیت معین صورت مییعنی یادگیری

های واقعی محیط خارج از مدرسه را در مدرسه ایجاد هایی شبیه به واقعیتمگر اینکه بکوشیم تا موقعیت

گرایانه، از یادگیرندگان باید در محیط یادگیری سازنده (0990)9( بر اساس نظر جوناسن0990کنیم)سیف، 

خود سواالتی بپرسند که ظرفیت فراشناختی آن را به خدمت بگیرد. این عمل به درک و فهم بهتر، به یادگیری 

(. از 0932شود)ملکی، های جدید منتهی میموثرتر و افزایش احتمال کاربرد دانش ساخته شده در موقعیت

ها و رخدادهای مرتبط به زندگی بسیار زیاد و متنوع است، امکان مطالعه و بررسی همۀ آنها دهآنجایی که پدی

د ایی عمل شود که فراگیر با آموختن اصول و قواعوجود ندارد. بنابراین درتألیف کتب درسی باید به گونه

ف رسیدن به این هد های جدید باشد. پرواضح است برایها در موقعیتعلمی، قادر به تعمیم وکاربست آن

 ها با این رویکرد تدوین و سازماندهی شوند.مهم، باید محتوای این کتاب

ناپذیر فرایند آموزش است و در واقع آموزشی ارزشیابی در خدمت یادگیری : ارزشیابی جزء جدایی-3

های روهآگاهی گای دربارۀ کامل است که با ارزشیابی همراه باشد. ارزشیابی تامین کنندۀ اطالعات مقایسه

( 0995های مدرسه است. بنا به گفته ریچاردسون )ها در ارتباط با برنامهآموزان و تک تک آندانش

الیفی که های عملی؛ تکگرایانه، عبارتند از یادگیری اکتشافی و فعالیتهای سبک آموزش سازندهویژگی

ه چالش بکشند و فنون پرسشگری که آموزان مفاهیم و فرایندهای فکری موجود را بشود دانشمنجر می

ر کنند. بهایی که این باور را تشویق میها و آزمونکاوند و استفاده از امتحانباورهای دانش آموزان را می

)بر اساس نظر شوداساس نظریه ساختن گرایی ارزشیابی به صورت یک ابزار خود تحلیلی به کار گرفته می

(، در این دیدگاه خودسنجی یکی از 0990( و به گفته سیف )0932به نقل از شعبانی  0990جوناسن، 

های اساسی فراشناختی است که در پیشرفت تحصیلی برای یادگیرنده بسیار مفید است و به گفته وی مهارت

در این نظریه معلم باید مرتبًا یادگیری و دانش دانش آموزان را سنجش کند )سنجش تکوینی( تا در آن به 

گیری یادگیری دانش آموز کمک شود. به عبارت دیگر ارزشیابی صفحه نمایش میزان تکوین یا شکل 

آموزان، معلم، مدرسه و برنامه درسی است و ارزشیابی برای یادگیری بخشی از دستیابی به موفقیت دانش

ها، یادگیری در حال های روزمرۀ معلم و دانش آموز است تا با جستجوی اطالعات و تامل در آنتمرین

ای که این روش را پوشش دهد، (. با طراحی کتاب درسی به گونه2119دهی را بهبود بخشند)کلنوسکیشکل

 کند. در این نوع از سنجش، معلم اعتقاددانش آموز فعال بوده و مستقیما در یادگیری و سنجش مشارکت می

(. به همین دلیل در 0995خلقدارد دانش آموز در جریان یادگیری الزم است به تفکر و اندیشه بپردازد)خوش

 های درسی به عنوان یک ابزار آموزشی مهم باید در بستۀ آموزشی مورد عنایت ویژه قرار گیرد.تألیف کتاب

یادگیری موضوعی نیست که منحصر به کالس، مدرسه و دانشگاه  های جدید:راهی بسوی یادگیری -9

ها هرچیزی گرایی، انسانراساس الگوی یادگیری سازندهها دائما در حال یادگیری هستند. بباشد. بلکه انسان
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(. روسو 0930را در ذهن خود معنادار سازند)وان گلسرفلد به شرط اینکه بتوانند آن توانند بیاموزند،را می

کرد که در آموزش تجربه مستقیم با مسائل یا محیط یادگیری را سرلوحۀ امور قرار دهید تا یادگیرنده تجویز می

(. اگر یادگیرندگان 0992ها معنا دهد و شیوه عمل خویش را نسبت به آنها معین سازد)فرنهانپدیدهخود به 

این نوع از  .(0932بخواهند اطالعات پیچیده را متعلق به خودشان کنند باید شخصا به آن پی ببرند)عسگری

(. آنچه از دیدگاه 2105شود)سوسیلواتیآموزان مییادگیری باعث بهبود استدالل علمی و خالقیت دانش

، آید این است که، واقعیت بیشتر در ذهن یادگیرنده استگرایی بر میفیلسوفان و روانشناسان دربارۀ ساخت

(. از 0990پردازد )آقازاده دهد و یا دست کم به تغییر آن میاوست که واقعیت را طبق تجارب خود شکل می

قالب  ایی مهیا نمود که یادگیرنده مطالب جدید را دری به گونههای یادگیری، باید بستر یادگیررو در شیوهاین

قش های درسی نتجارب شخصی و پیوند خورده با زندگی خود دریافت نماید. برای تحقق این مهم کتاب

هایی از های درسی باید مفاهیم جدید را در قالب بستهبسیار مؤثری دارند. بدین معنی که در تألیف کتاب

 ی فراگیران ارائه نمود.جنس تجارب شخص

یار هایی را در اختگرایی فرصتتوجه به تکالیف خارج از کالس: کالس درس وابسته به سازنده-01

گذارد تا خود آنان به طور فعال و از طریق تجربه دست اول به درک و فهم مطالب برسند و یادگیرندگان می

ا عدم تناسب هبیران از آن گالیه مند هستند، به زعم آندانش را بسازند. یکی از مشکالنی که بیشتر معلمان و د

حجم محتوای کتاب با زمان آموزش است. آنها نسبت به کمبود وقت و زمان آموزش اعتراض دارند. شاید 

های خارج از کالس استفاده علت اینکه آنها از کمبود وقت ناراضی هستند، این است که از وقت

های مرتفع نمودن مشکل حلراه های خارج از کالس، یکی از(. توجه به فعالیت0990کنند)امانی طهرانی نمی

شود و مذکور است. در واقع با اجرای این فعالیت، محیط زندگی فراگیر تبدیل به محیط کالس درس می

 گردد. محیط کالس رسمی، به موتور محرکۀ آموزش تبدیل می

آموزشی آموزان در خارج از کالس و در قالب برنامه : بر اساس این ایده دانش0ایده کالس درس معکوس

ز کنند. بنابراین بخشی اها را در کالس درس ارائه میپردازند و این آموختههدفمند به یادگیری درسی می

شود و فراگیران در خارج از کالس نیز در حال یادگیری به خارج از کالس درس منتقل می-فرآیند یاددهی

شروع  های درسیاز تدوین و تألیف کتابباشند. برای اجرای این فعالیت مهم در مدارس، باید یادگیری می

 های خارج از کالس بخشی از آموزش را به خارج کالس هدایت کنند.شود و با طراحی فعالیت

همیاران  طریق از یادگیری و گیری هدف جهت انتقادی، تفکر رشد باعث معکوس کالس رویکرد

 باعث معکوس آموزش کلی طور (. به2105 2نیست)ییلماز مدت طوالنی تاثیرات این اگرچه شود.می

(. این 2105 9شود)لوکفراگیران می مشارکت و فعال یادگیری انگیزه و سطح درگیری در اساسی افزایش

 هایفعالیت با و است گراییسازنده دیدگاه با یادگیری موافق هاتئوری ترکیب با که دهدمی نشان رویکرد
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(. 2109و همکار  0شود)ورلجرآموزشی می هایسخنرانی لانتقا و دانش ساختن باعث محور، یادگیری مساله

در این پژوهش به دنبال این هستیم، که از نظر سرگروههای تخصصی زیست شناسی شهر تهران که هدایت 

آموزشی سایر دبیران زیست شناسی پایتخت را به عهده دارند، در تالیف کتاب درسی زیست شناسی پایه 

 ر تا چه میزانی مورد توجه قرار گرفته است؟یازدهم معیارهای دهگانه مذکو

 

 روش پژوهش
در این پژوهش، از روش تحقیق پیمایشی جهت سنجش میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی یازدهم 

ست. ایادگیری استفاده شده -های درسی بر اساس معیارهای یاددهی( با معیارهای تألیف کتاب93)چاپ 

پرسش بوده، انجام شده است. جامعۀ آماری  07محقق ساخته که شامل  نامهشها از طریق پرسآوری دادهجمع

که به لحاظ  گانه شهر تهران است 09نظر مناطق  ها و دبیران با تجربه و صاحبنفر از سرگروه 21پژوهش، 

علمی و آموزشی افراد سرآمد جامعه دبیران زیست شناسی هستند و هدایت آموزشی سایر دبیران زیست 

معیار تالیف کتاب درسی، با استفاده  01های جمع آوری شده در قالب . دادهی پایتخت را به عهده دارند شناس

 ، به شرح زیر مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت:2از آزمون خی 

 

 بحث
معیار تالیف  01های جمع آوری شده در قالب پس از تکمیل پرسشنامه توسط جامعه آماری مذکور، داده

 ، به شرح زیر مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت:2، با استفاده از آزمون خی کتاب درسی

 (.0پرسش مورد بررسی قرار گرفت) جدول  0های فراگیر: این مؤلفه در قالب دانستهتوجه به پیش -0
 0جدول شمارۀ 

 ردیف مفهوم سوال %27تا  1 %71تا  %22 %57تا  %70 %011تا  52%

ی هاستهتوجه به پیش دان 7 9 0 2

 فراگیر

0 

  (Foمیانگین) 7 9 0 2

 2جدول شمارۀ 

 Fo Fe ها گزینه

 
Fo-Fe 2Fe)-(Fo (Fo − Fe)

Fe

2

 

 1 1 1 7 7 %27تا  1

 9.2 02 0 7 9 %71تا  22%

 1.2 0 0- 7 0 %57تا  70%

 0.3 9 9- 7 2 %011تا  52%

 7.2 - - 21 21 جمع
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توجه به پیش "، میزان پیروی کتاب از مؤلفه 9با درجۀ آزادی درصد اطمینان و  97، در سطح 2در جدول 

( کوچکتر است، 5.30( است و از عدد جدول)7.2آمده)با توجه به اینکه عدد به دست "های فراگیردانسته

 های فراگیران توجه کمتری داشته است.دانستهپس کتاب مذکور به پیش

 ( 9پرسش مورد بررسی قرار گرفت. ) جدول  9طراحی دقیق و رشد دهنده: این مؤلفه در قالب -2
 9جدول شمارۀ 

رد مفهوم سوال %27تا  1 %71تا  %22 %57تا  %70 %011تا  52%

 یف

 0 منسجم یادگیری نقشهپیروی از  1 5 00 2

 2 طراحی دقیق و رشد دهنده 9 0 01 9

 9 مطالب روانی و سادگی 0 2 01 9

9 01 2 0 میانگین  

 

 0جدول شمارۀ 

 Fo Fe ها گزینه

 
Fo-Fe 2Fe)-(Fo (Fo − Fe)

Fe

2

 

 9.2 02 0- 7 0 %27تا  1

 1.2 0 0 7 2 %71تا  22%

 7 27 7 7 01 %57تا  70%

 1.3 0 2- 7 9 %011تا  52%

 9.2 - - 21 21 جمع

 

دقیق طراحی "، میزان پیروی کتاب از مؤلفه 9درصد اطمینان و با درجۀ آزادی  97، در سطح 0در جدول 

( بزرگتر است، پس نتیجه 5.30( است و از عدد جدول)9.2آمده)با توجه به اینکه عدد به دست "و رشد دهنده

 است.گیریم کتاب مذکور به طراحی دقیق و رشد دهندۀ کتاب درسی توجه کرده می

 

 ( 7دول پرسش مورد بررسی قرار گرفت. ) ج 2های فعال یادگیری: این مؤلفه در قالبتوجه به شیوه-9
 7جدول شمارۀ 

تا  52%

011% 

تا  70%

57% 

تا  22%

71% 

 ردیف مفهوم سوال %27تا  1

 0 یادگیری فعال عنصر عنوان به آموزدانش 9 09 9 0

 2 یادگیری راهنمای معلم به عنوان 0 0 9 2

9 2 9 2 میانگین  
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 2جدول شمارۀ 

 Fo Fe ها گزینه

)فراوانی مورد 

 انتظار(

Fo-Fe 2Fe)-Fo( (Fo − Fe)

Fe

2

 

 0.3 9 9- 7 2 %27تا  1

 9.2 02 0 7 9 %71تا  22%

 1.2 0 0 7 2 %57تا  70%

 1.3 0 2- 7 9 %011تا  52%

 2 - - 21 21 جمع

 

توجه به  "، میزان پیروی کتاب از مؤلفه 9درصد اطمینان و با درجۀ آزادی  97، در سطح 2در جدول

( کوچکتر است، 5.30( است و از عدد جدول)2آمده)ا توجه به اینکه عدد به دستب "های فعال یادگیری شیوه

 است.های فعال یادگیری کتاب درسی توجه کمتری داشته گیریم کتاب مذکور به شیوهپس نتیجه می

 ( 5پرسش مورد بررسی قرار گرفت. ) جدول 9توجه به یادگیری گروهی و اجتماعی: این مؤلفه در قالب-0
 5مارۀ جدول ش

تا  52%

011% 

تا  70%

57% 

تا  22%

71% 

 ردیف مفهوم سوال %27تا  1

 0 یادگیری فعال عنصر عنوان به آموزدانش 9 09 9 0

 2 یادگیری راهنمای معلم به عنوان 0 0 9 2

 9 آموزاندانش شخصی توجه به تجارب 9 5 9 0

9 7 3 0 میانگین  

 

 3جدول شمارۀ 

 Fo Fe ها گزینه

 
Fo-Fe 2Fe)-Fo( (Fo − Fe)

Fe

2

 

 1.2 0 0- 7 0 %27تا  1

 0.3 9 9 7 3 %71تا  22%

 1 1 1 7 7 %57تا  70%

 1.3 0 2- 7 9 %011تا  52%

 2.3 - - 21 21 جمع

 

توجه به  "، میزان پیروی کتاب از مؤلفه 9درصد اطمینان و با درجۀ آزادی  97، در سطح 3در جدول

( کوچکتر 5.30( است و از عدد جدول)2.3آمده)با توجه به اینکه عدد به دست "یادگیری گروهی و اجتماعی 

 است.گیریم کتاب مذکور به یادگیری گروهی و اجتماعی توجه نداشته است، پس نتیجه می

 ( 9پرسش مورد بررسی قرار گرفت. ) جدول 0توجه به سطوح عملکردی باالتر: این مؤلفه در قالب-7
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 9جدول شمارۀ 

تا  52%

011% 

تا  %22 %57تا  70%

71% 

 ردیف مفهوم سوال %27تا  1

 0 توجه به سطوح عملکردی باالتر 2 02 0 2

  میانگین 2 02 0 2

 
 01جدول شمارۀ 

 Fo Fe ها گزینه

 
Fo-Fe 2Fe)-(Fo (Fo − Fe)

Fe

2

 

 0.3 9 9- 7 2 %27تا  1

 9.3 09 5 7 02 %71تا  22%

 1.2 0 0- 7 0 %57تا  70%

 0.3 9 9- 7 2 %011 تا 52%

 09.2 - - 21 21 جمع

توجه به  "، میزان پیروی کتاب از مؤلفه 9درصد اطمینان و با درجۀ آزادی  97، در سطح 01در جدول

( بزرگتر 5.30( است و از عدد جدول)09.2آمده)با توجه به اینکه عدد به دست "سطوح عملکردی باالتر 

 است.ای داشته به سطوح عملکردی باالتر توجه ویژهگیریم کتاب مذکور است، پس نتیجه می

 ( 00پرسش مورد بررسی قرار گرفت. ) جدول 9اهمیت رویکردهای تلفیقی: این مؤلفه در قالب -2
 00جدول شمارۀ 

تا  %70 %011تا  52%

57% 

تا  22%

71% 

 ردیف مفهوم سوال %27تا  1

 0 های فراگیرتوجه به پیش دانسته 7 9 0 2

 2 ارتباط با زندگی فراگیر 9 2 9 2

 شخصی توجه به تجارب 9 5 9 0

 آموزاندانش

9 

2 0 9 7 میانگین  

 
 02جدول شمارۀ 

 Fo Fe ها گزینه

 
Fo-Fe 2Fe)-(Fo (Fo − Fe)

Fe

2

 

 1 1 1 7 7 %27تا  1

 9.2 02 0 7 9 %71تا  22%

 1.2 0 0- 7 0 %57تا  70%

 0.3 9 9- 7 2 %011تا  52%

 7.2 - - 21 21 جمع

اهمیت  "، میزان پیروی کتاب از مؤلفۀ 9درصد اطمینان و با درجۀ آزادی  97در سطح  ،02در جدول 

( کوچکتر است، پس مؤلفان 5.30( از عدد جدول)7آمده)با توجه به اینکه عدد به دست "رویکردهای تلفیقی

 اند.های تلفیقی اهمیت کمتری نشان دادهکتاب مورد اشاره به رویکرد
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 ( 09پرسش مورد بررسی قرار گرفت. ) جدول 0ها در محیط جدید: این مؤلفه در قالب کاربست آموخته-5
 09جدول شمارۀ 

تا  %70 %011تا  52%

57% 

تا  22%

71% 

تا  1

27% 

 ردیف مفهوم سوال

ها در محیط امکان کاربست آموخته 0 3 5 0

 جدید

0 

  میانگین 0 3 5 0

 00جدول شمارۀ 

 Fo Fe ها گزینه

 
Fo-Fe 2Fe)-(Fo (Fo − Fe)

Fe

2

 

 1.2 0 0- 7 0 %27تا  1

 0.3 9 9 7 3 %71تا  22%

 1.3 0 2 7 5 %57تا  70%

 9.2 02 0- 7 0 %011تا  52%

 2 - - 21 21 جمع

کاربست  "، میزان پیروی کتاب از مؤلفۀ 9درصد اطمینان و با درجۀ آزادی  97، در سطح 00در جدول 

( کوچکتر است، پس 5.30( از عدد جدول)2آمده)با توجه به اینکه عدد به دست "ها در محیط جدید آموخته

شناسی یازدهم به ارائه مطالبی با امکان کاربست در محیط جدید توجه کمتری داشته مؤلفان کتاب زیست

 است.

 (07رفت. ) جدولپرسش مورد بررسی قرار گ 0ارزشیابی در خدمت یادگیری: این مؤلفه در قالب -3
 07جدول شمارۀ 

تا  1 %71تا  %22 %57تا  %70 %011تا  52%

27% 

 ردیف مفهوم سوال

 0 ارزشیابی در خدمت یادگیری 1 01 3 2

  میانگین 1 01 3 2

 02جدول شمارۀ 

 Fo Fe ها گزینه

 
Fo-Fe 2Fe)-(Fo (Fo − Fe)

Fe

2

 

 7 27 7- 7 1 %27تا  1

 7 27 7 7 01 %71تا  22%

 0.3 9 9 7 3 %57تا  70%

 0.3 9 9- 7 2 %011تا  52%

 09.2 - - 21 21 جمع

ارزشیابی  "، میزان پیروی کتاب از مؤلفۀ 9درصد اطمینان و با درجۀ آزادی  97، در سطح 02در جدول 

( بزرگتر است، پس 5.30( از عدد جدول)09.2آمده)با توجه به اینکه عدد به دست "در خدمت یادگیری

 است.ای داشتهشناسی یازدهم به ارزشیابی در خدمت یادگیری، توجه ویژهکتاب زیست مؤلفان
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 (05پرسش مورد بررسی قرار گرفت. ) جدول 9های جدید: این مؤلفه در قالب راهی بسوی یادگیری -9
 05جدول شمارۀ 

تا  52%

011% 

تا  70%

57% 

 ردیف مفهوم سوال %27تا  1 %71تا  22%

 فعال عنصر عنوان به وزآمدانش 9 09 9 0

 یادگیری

0 

 2 یادگیری تجارب کننده ارائه 9 3 3 0

 9 توجه به روش کاوشگری 2 3 2 1

0 7 01 0 میانگین  

 03جدول شمارۀ 

 Fo Fe ها گزینه

 
Fo-Fe 2Fe)-(Fo (Fo − Fe)

Fe

2

 

 1.2 0 0- 7 0 %27تا  1

 7 27 7 7 01 %71تا  22%

 1 1 1 7 7 %57تا  70%

 9.2 02 0- 7 0 %011تا  52%

 3.0 - - 21 21 جمع

راهی بسوی  "، میزان پیروی کتاب از مؤلفۀ 9درصد اطمینان و با درجۀ آزادی  97، در سطح 03در جدول 

( بزرگتر 5.30( از عدد جدول)3.0آمده)است که عدد به دستمورد محاسبه قرار گرفته "های جدیدیادگیری

 اند.شناسی یازدهم توجه داشتهاین مولفه در کتاب زیست است، پس مؤلفان به ارائۀ

 (09پرسش مورد بررسی قرار گرفت. ) جدول 0توجه به تکالیف خارج از کالس: این مؤلفه در قالب -01
 09جدول شمارۀ 

 ردیف مفهوم سوال %27تا  1 %71تا  %22 %57تا  %70 %011تا  52%

 0 توجه به یادگیری معکوس  5 7 5 0

  میانگین 5 7 5 0

 21جدول شمارۀ 

 Fo Fe ها گزینه

 
Fo-Fe 2Fe)-(Fo (Fo − Fe)

Fe

2

 

 1.3 0 2 7 5 %27تا  1

 1 1 1 7 7 %71تا  22%

 1.3 0 2 7 5 %57تا  70%

 9.2 02 0- 7 0 %011تا  52%

 0.3 - - 21 21 جمع

توجه به تکالیف  "کتاب از ، میزان پیروی 9درصد اطمینان و با درجۀ آزادی  97در سطح  21در جدول 

( کوچکتر 5.30( از عدد جدول)0.3آمده)است که عدد به دستمورد محاسبه قرار گرفته "خارج از کالس

 اند.است، پس مؤلفان کتاب مورد اشاره به تکالیف خارج از کالس توجه کمتری داشته

 د.شورد کتاب مذکور دیده می، مجموع نظر دبیران در مورد معیارهای دهگانه تالیف، در مو20در جدول 
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 20جدول 

 0گزینه  مؤلفه ها ردیف

 %27تا  1

 2گزینه 

 %71تا %22

 9گزینه 

 %57تا %70

 0گزینه

 %011تا %52

 2 0 9 7 های فراگیرتوجه به پیش دانسته 0

 9 01 2 0 طراحی دقیق و رشد دهنده 2

 9 2 9 2 های فعال یادگیریتوجه به شیوه 9

 9 7 3 0 گروهی و اجتماعیتوجه به یادگیری  0

 2 02 0 2 توجه به سطوح عملکردی باالتر 7

 2 0 9 7 اهمیت رویکردهای تلفیقی 2

 0 5 3 0 ها در محیط جدیدکاربست آموخته 5

 2 3 01 1 ارزشیابی در خدمت یادگیری 3

 0 7 01 0 های جدیدراهی بسوی یادگیری 9

 0 5 7 5 توجه به تکالیف خارج از کالس 01

 21 23 53 90 مجموع 

 9 3 3 2 میانگین 

 22جدول 

 Fo Fe گزینه ها

 
Fo-Fe 2Fe)-(Fo (Fo − Fe)

Fe

2

 

 1.3 0 -2 7 9 %27تا  1

 0.3 9 9 7 3 %71تا  22%

 1.3 0 2 7 5 %57تا  70%

 1.3 9 -9 7 2 %011تا  52%

 0.2 - - 21 21 جمع

 

 "های دهگانهمالک "، میزان پیروی کتاب از 9و با درجۀ آزادی  درصد اطمینان 97در سطح  22در جدول 

( کوچکتر است، بنابراین کتاب 5.30( از عدد جدول)0.2آمده)است که عدد به دستمورد محاسبه قرار گرفته

 یادگیری تالیف نشده است. –زیست شناسی پایه یازدهم بطور کامل بر اساس معیارهای یاددهی 

 

 بحث و نتیجه گیری 
د. در یادگیری انجام شو –های درسی باید بر اساس برنامه درسی منسجم و فرایند یاددهی تالیف کتاب

شیابی ارز، توجه به سطوح عملکردی باالتر، طراحی دقیق و رشد دهنده"این روند تالیف، مالکهایی مانند: 
های یوهتوجه به شاگیران، های فردانستههای جدید، توجه به پیشو راهی بسوی یادگیری درخدمت یادگیری

ها در ، توجه به یادگیری گروهی و اجتماعی، اهمیت رویکردهای تلفیقی، کاربست آموختهفعال یادگیری

 محیط جدید و توجه به تکالیف خارج از کالس، مدنظر قرار گیرند.

رفت. بر گ در این پژوهش، میزان توجه مولفان به معیارهای دهگانه تالیف کتب درسی مورد بررسی قرار

کسب  با، طراحی دقیق و رشد دهندهاین اساس در تالیف کتاب زیست شناسی پایه یازدهم در چهار مؤلفه: 

با کسب ، ارزشیابی درخدمت یادگیری(، 09.2با کسب عدد ) توجه به سطوح عملکردی باالتر،(، 9.2عدد )

( است، مولفان بطور 5.30شتر از )( که بی3.0با کسب عدد ) های جدید،راهی بسوی یادگیری( و 09.2عدد )

توجه به (، 7.2با کسب عدد) های فراگیران،دانستهتوجه به پیشموفق عمل کرده اند. اما در سایر معیارها مانند 
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اهمیت (، 2.3با کسب عدد)توجه به یادگیری گروهی و اجتماعی، (، 2، با کسب عدد)های فعال یادگیریشیوه

و توجه به ( 2با کسب عدد) ها در محیط جدیدکاربست آموخته(، 7)با کسب عددرویکردهای تلفیقی، 

( است، عملکرد مطلوبی نداشته اند. و 5.30(، که همگی کمتر از )0.3با کسب عدد) تکالیف خارج از کالس

( ،کوچکتر است، بنابراین 5.30است که از عدد جدول) 0.2در مجموع عدد به دست آمده در آزمون خی دو 

-های درسی بر اساس معیارهای یاددهیت شناسی پایه یازدهم با معیارهای تألیف کتابکتاب درسی زیس

 . یادگیری نشده است -یادگیری مطابقت کمی دارد و در تالیف کتاب توجه زیادی به معیارهای یاددهی
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