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 چکیده

 یادیموضوع، طرفداران ز تیاهم لیبه دل یکتب درس نهیاست که در زم قیعلم و روش تحق کیمحتوا  لیتحل

 استبهبود محتوای موجود  منظوربهیافتن نسبت بین اهداف و محتوا محتوا،  لحلیهدف از ت»است.  داکردهیپ

 ،رودیدوره به شمار م نیمهم ا یهاکتاب ازجمله ششم هیپا یعلوم تجرب کتاب (.«1382ل خانی، ضفا و)سمیعی 

 ایبا فعال و پو میتوانیمحتوا م لیبا تحل اوردیبه بار ب ینامطلوب جینتا تواندیقسمت م نیدر ا یضعف و سست هرگونه

 باـکت ایوـمحت تحلیل باهدف هشوپژ ینا .میرا باال ببر یکتاب درس تیفیخوب ک میکردن کتاب و انتخاب مفاه

محتوای کتاب درسی علوم  ،آماریجامعه  است. شدهانجامیی بر اساس الگوی مریل اعلوم تجربی پایه ششم ابتد

. است آماری جامعه حجم با نمونه آماری برابر. است 1381 – 1388ابتدایی در سال تحصیلی  ششمتجربی پایه 

، نتایج حاصل از این پژوهش است محتوا تحلیل نوع از و توصیفی آن، تحقیق روش و کاربردی نوع از حاضر پژوهش

بود  کاررفتهبهنشان داد که بیشتر دروس کتاب از نوع عملی بود همچنین انواع ارائه اولیه و ثانویه به میزان مناسبی 

ی تاسازی و سطح دشواری این کتاب رعایت شده، اصل تنوع مثال، اصل همهادرساصل تفکیک در بیشتر همچنین 

 در این کتاب رعایت شده است.
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 مقدمه

 تمسیکه در س میآموزش دانش آموزان داراست و اگر بدان نهیرا در زم تیاهم نیشتریب یکتاب درس یمحتوا

)سیستم آموزش پرورش متمرکز(  االجراستالزمو  شدهفرستادهمناطق همه دستورها از مرکز به تمام  ،یآموزش

متمرکز است و تمام  وپرورشآموزش نظام ازآنجاکه. (1388 ،یدی)س کنیممیآن را چند برابر احساس  تیاهم

در  ینگاشته شود، چون کاست ادیبا دقت ز یکتاب درس یکه محتوا رودمی، انتظار شودمیدستورات از مرکز صادر 

جذاب و متناسب باشد و دانش آموزان را  دیمحتوا با به همراه خواهد داشت. یعواقب ناگوار ستمیکل س یآن برا

 یریادگیرشد و توسعه  یاز عوامل اساس یکی یکند. کتاب درس نیتضم را جهینت نیهتربه کنکاش واداشته و ب

کرده و  لیرا تحل یکتاب درس یالزم است محتوا(. 1383و مظفر،  یمانی)اجهان امروز است  کودکان در یشناخت

 .میآن را متذکر شو هایکاستی

تنوع و گوناگونی منابع و  باوجود(. 2212، 1)پینگل دروندادهای آموزشی است ینترکتاب درسی یکی از مهم

 موزآدانشدرسی هنوز یکی از عناصر مهمی هستند که در فرایند یادگیری، معلم و  یهاآموزشی، کتاب هاییفناور

اند که تنها دلیل (. حتی بعضی از نویسندگان پا را فراتر گذاشته و ادعا کرده2211، 2کیکلیک) برندیاز آن بهره م

ت اس شدهعرضهدر هر رشته از کتابی است که  یامعین، مقدمه زمانیکبرای توضیح دادن یک علم در  العادهفوق

دروس علوم تجربی دچار  اندازهبهاز موضوعات درسی در سطح جهانی،  یکهیچ(. در چند دهه اخیر، 2211 ،3)مستر

به دلیل پیشرفت فزاینده علم و دانش  خودخودیبهچه محتوای درسی علوم تجربی  تغییر و تحول نشده است. گر

. گیردبرنمیتنها از جنبه محتوایی، آموزش علوم را در  تغییر، ولی این شوندیم تریمجدیدتر و حج روزروزبهبشری، 

 گیریهرهبساماندهی گردند تا با  ایگونهبهآموزشی علوم تجربی  یهاتا برنامه کندیعصر کنونی ایجاب م هاییژگیو

برخورداری از مزایای علوم و شناختی و شخصیتی دانش آموزان رشد کرده، فراگیران با  هاییی، همه تواناهاآناز 

دانش آموزان را متناسب  هاییتالزم برای رویارویی با تحوالت جدید را کسب نمایند و فعال هاییفناوری، توانمند

 (.1888)مستر،  درس در مسیر صحیح پیش ببرند هایباهدف

 به متون هیتجز قیاست که از طر دهیچیو پ قیعم ق،یدق یپژوهش وهیش کی یکتاب درس یمحتوا لیتحل

 را مشخص هاداللتو  تأکیدات ،یمعان م،یمفاه نیتا ارتباط ب پردازدمی متندرون هایواژهو  میتعداد مفاه نییتع

 ،یاسیس طیو شرا تیق درک موقعیآشکار از طر امیموجود در پ هایمقوله بندیطبقهو  فیتوص یکند و در ورا

 (.1388به تفسیر آثار و پیامدهای پیام در فراگیر بپردازد )حسن مرادی،  سندهینو یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع

 دهیعملکرد محتوا نام سیکه ماتر دهدیارائه م یآموزش یهااز هدف یبندطبقه کیخود ابتدا مریل در نظریه 

 ،یادآوریعملکرد )( و سه نوع نیقوان ایروش کارها و اصول  م،یمفاه ق،یچهار نوع موضوع )حقا سیماتر نی. اشودیم

نوع مطلب و عملکرد مورد انتظار، انواع ارائه  نییپس از تع ی. طراح آموزشگذاردیم شیو کشف( را به نما اربردک

 وع،تن ک،ی)تفک یچهار قاعده اساس تیدو نوع ارائه و رعا نیا بی. آنگاه با ترککندیرا مشخص م هیو ثانو هیاول

 (.1381)نوروزی و رضوی،  پردازدیمدشواری و همتاسازی( به طراحی آموزش 

 نیدر برآوردن ا یها نقش مهماست و کتاب یآموزش یهاتیهدف همه فعال نیترمهم ،مؤثر یریادگی

ر که د یریادگی یهاتیو فعال یروند آموزش نییدر تع ینقش مهم نیها همچنکتاب «ایکا». به گفته دارندهدف

 زیرا ن نیمعلم یآموزش یمشخط ارائه محتوا، وهیو ش مینحوه تنظ کهینابا توجه به  دارند. شودیکالس انجام م

اط در نق یجامعه و تفاوت امکانات آموزش یمتمرکز در کشور و گستردگ یآموزش ستمیوجود س کندیم نییتع

انش آموزان د اریدر اخت یآموزش لهیو وس یو گاه تنها منبع اطالعات ینترمهماز  یکیبتوان گفت  دیمختلف کشور شا

 نیهم ندارد( یثمر هاآن یبرا شدهارائهکه کالس درس  یآموزاندانشو  ناتدانش آموزان فاقد امکا ی)بخصوص برا
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 یکتب درس یبه محتوا ژهیو توجه و دقتبهوسط دانش آموزان را تمطالعه کتاب خود  کهینااست و  یکتاب درس

 .داردیرا معطوف م آنارائه 

و کتاب محور  شودیارائه م یمعموالً محتوا در قالب کتب درس رانیا ریمتمرکز نظ یآموزش یهادر نظام

 یابیکه ارزش ویژهبه شودیم ریو فراگ یمرب یاعتبار فقدان آن موجب سرگردان نیاست و به هم یریادگیآموزش و 

 یهانظام نینباشد که چن دلیلبی دیاکتاب است و ش یاغلب موکول به محتوا یطیشرا نیدر چن یریادگی زانیاز م

 یهابحث بخصوص در دوره نی. اکنندیم یو نقطه مقابل آن را برنامه محور تلق نامندیرا کتاب محور م یآموزش

 متفاوت ایمتفاوت است و  تیوضع یآموزش عال رینظ یتخصص یهامصداق دارد. در دوره شتریب یعموم یآموزش

است و  یآموزش عموم یهااز دوره شتریب یها و منابع متعدد آموزشلزوم استفاده از کتاب ر،یدوره اخ نیباشد در ا

ود اقدام خ یهاافتهیبر اساس  دیجد یمطالب دی، به تولدسترسقابلدوره دانشجو با استفاده از منابع  نیعمدتاً در ا

 (.1388)رفیع پور،  دینمایم

 هازآنجاک، از اهمیت خاصی برخوردار است. کندیمنقشی که در تحقق اهداف ایفا  ازنظرمحتوای برنامه درسی 

ی حلیل و بررسی علمت ، تدوین، تغییر و روزآمد کردن کتب درسی یکی از الزامات نظام آموزشی است،ریزیبرنامه

 (.1382)کرمی و همکاران،  کندیمآن اهمیت خاصی پیدا 

وا را محت لیتحل «پندورفیکر»مثال  طوربهاست  شدهبیان یمتعدد و نظرات فیمحتوا تعار لیدرباره تحل

 رودیمار به ک هاآندر مورد متن  هادادهو معتبر از  تکرارپذیر استنباط منظوربهکه  کندیم یمعرف یپژوهش یکیتکن

را  ینیو تخم یذهن یهافیاست که توص یفن(. لورس باردن به نقل از النذری: تحلیل محتوا 1311)کریپندورف، 

کار عینی آش صورتبه، شودیرا که به شخص داده م ییهامحرک یو قدرت نسب تیو ماه کندیم هیو تصف فیتلط

 زنظرااست  یارتباط یهاامیپ یعلم لیتحل یمحتوا به معنا لیبارکوس معتقد است که تحل (.1311)باردن، سازدیم

ماهیت نیازمند تحلیلی دقیق و منظم است )بارموس،  ازنظرجامع بودن  باوجودعلمی است و  کامالً  روش نیا یو

قرار دادن قاده و محتوای ارتباطات در : »کندیمخالصه چنین تعریف  طوربهمحتوا را  لیتحل فیرا لیدان (2228

« ی آماریهاآزمونبا استفاده از  هامقولهی( خاص بر اساس قواعد و تحلیل روابط بین آن هامقولهطبقات )

 (.1381)رایف،

ه است دانست یمحتوا اساس لیتحل یرا برا تیبودن( و عموم کیستماتی)س نظام ت،ینیسه شرط ع یهولست

ی آشکار را قدری جدل آمیز تر از سه شرط اولیه دانسته است )هولستی محتوا یبودن و بررس یدو شرط کم یو

 یهارسانه فیتوص یبرا دارنظامو  ینیع ،یفیو ک یکم یهامحتوا کاربرد روش لیتحل (.1381به نقل از بخشی، 

 و رانیفراگ آشکار و پنهان در تأثیرات ،یریادگی یاددهی ندیآن در فرآ تأثیرگذاری زانیاز م یو آگاه یآموزش

اطی ارتباطی و استنب ،یفیتوص یمحتوا لیتحل شودیم میاست و به سه نوع تقس یاجتماع یهاتیشناخت و واقع

 (.1388)نوریان، 

های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی محتوای کتاب تحلیل( با عنوان 1383ی )نیو حس انیاحمد پژوهش در

، یراوانف نیاند که در کمترکرده گیرینتیجه نیچنانجام دادند،  های درسیمیزان پرداختن به انواع پرسش ازلحاظ

دار را م جهیو سؤال نت یفراوان نیشتریهم گرا و فردمدار، ب یهاسؤال ،ییسال اول ابتدا یعلوم تجرب یکتاب درس

سؤال  و یفراوان نیشتریب ،یانهیهمگرا و زم یهاسؤال ،ییسال دوم ابتدا یتجرب لومع یدارا هستند. در کتاب درس

سال سوم و چهارم  یعلوم تجرب یدرس یهاکتابپژوهش  این را دارا هستند. در یفراوان نیمدار، کمتر جهینت

تاب . در کندرا دارا هست یفراوان نیمدار، کمتر جهیسؤال نت یفراوان نیشتریب ،یهم گرا و عمل یها، سؤالییابتدا

مدار  هجینت یهاو سؤال یفراوان نیشتریهم گرا و موضوع محور، ب یهاسؤال ،ییسال پنجم ابتدا یعلوم تجرب یدرس

 ریادمق نینشان داد که ب قیتحق نیدو ا یآزمون خ جینتا نیهستند. همچن را دارا یفراوان نیکمتر ،بینپیشو 
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ی درسی علوم تجربی دوره ابتدایی، تفاوت هاکتاب هیدر کل یدرس یهاو مورد انتظار در انواع سؤال شدهمشاهده

 معنادار وجود دارد.

آموزان پایه ششم ابتدایی میزان درگیری فعال دانش ( تحت عنوان1381نی )پژوهش پاک مهر و دهقا جینتا

 یریشاخص درگ ییاز آن است که در کتاب علوم ششم ابتدا یحاک علوم و ریاضی جدیدالتألیفبا محتوای کتب 

است. همچنین، در کتاب ریاضی پایه ششم  18/2کتاب و با تصاویر  8ها پرسش، با 81/2کتاب  دانش آموزان با متن

حاصل گردید. به عبارتی  32/2کتاب با تصاویر  و 22/13 هاپرسش، با 81/2کتاب درگیری با متن ابتدایی شاخص 

غیرفعال  هویشتصاویر این کتب به  کهدرحالیاست،  شدهتدوینمتن کتاب علوم و ریاضی این پایه به شیوه فعال 

انش د حوصلگیبیمنجر به خستگی و  ازاندازهبیشنیز به دلیل فعال بودن  شدهارائهی هاپرسشنگاشته شده و 

 .گرددیمآموزان 

درسی علوم پایه  یهاچگونگی ارتباط متن و تصویر در کتاب( که بررسی 1381در تحقیق نوریان و سالم )

به این نتیجه رسیدند که در متن کتاب علوم پایه  پرداختند 81-82 یلیدوم و ششم ابتدایی ایران در سال تحص

درصد از کل  1/18. همچنین اندداشتهبیشترین حضور را « اصول»متن کتاب علوم پایه ششم و در « مفاهیم»دوم 

از کل متن نوشتاری کتاب علوم پایه ششم توسط تصاویر  درصد 2/12ی علوم پایه دوم و هاکتابمتن نوشتاری 

لکرد ؛ همچنین عماندقرارگرفته مورداستفادهاز متن، بیشتر  تریجزئاست. در هر دو کتاب تصاویر  شدهدادهپوشش 

 .بیشتر تصاویر در هر دو کتاب تمثیلی بوده است

محتوای  طراحی محتوای کتاب علوم تجربی چهارم ابتدایی( تحت عنوان 1382اسدی یزدی ) در پژوهش

ت، اس شدهطراحیایجاد سطح عملکرد  باهدف، محتوای کتاب بیشتر پردازدیکتاب بیشتر به ایجاد و توسعه دانش م

محتوای کتاب در قسمت تمرین با الگوی مریل مطابقت دارد ولی در قسمت ارائه مطابقت کمتری  هینحوه ارائه اول

 .نیست موردقبولدارد و در حد 

های علوم تجربی چهارم و پنجم براساس تحلیل محتوای کتاب ( با عنوان1381حسنلو و همکاران ) در تحقیق

ب علوم تجربی پنجم این است که اصل تفکیک و تنوع در این کتاب کامالً نقاط قوت کتال، اهداف آموزشی مری

 ها روشدر بیشتر دروسی که موضوع آن کهاینرعایت شده است، این ویژگی کتاب تجربی چهارم عبارت است از 

ایت عکار است، عملکرد مورد انتظار کاربرد است. در نحوه ارائه و ارزشیابی اصل تفکیک، تنوع و سطح دشواری ر

شده است. نقاط ضعف علوم تجربی چهارم این است که کمتر به دانش عملی پرداخته، در نوع موضوع، با توجه به 

 شدهرداختهپتأکید علوم بر روش کار و قوانین، کمتر به این موضوع دقت شده و در نوع عملکرد کمتر به کشف و ابداع 

ت نشده است. نقاط ضعف کتاب علوم تجربی پنجم این است ارائه و ارزشیابی اصل همتاسازی رعای وهیاست. در ش

، با نوع عملکرد که کاربرد است شدهپرداختهکه کمتر به دانش عملی پرداخته، در نوع موضوع که به روش کار 

در  قوانین پرداخته و ویژهبهسنخیت ندارد. با توجه به تأکید علوم بر روش کار و قوانین، کمتر به این موضوعات، 

است. در نحوه ارائه و ارزشیابی اصل همتاسازی رعایت نشده است.  شدهپرداختهعملکرد کمتر به کشف و ابداع  نوع

 .است شدهپرداختهدر اصل سطح دشواری، کمتر به این اصل 

ک مترو تواندیم تندیبهدر مدرسه  مورداستفاده یاست، موضوع درس شیرو به افزا سرعتبهدانش  ازآنجاکه

در  تبااهمیمهم و  یمحتواها چنینهم کند. رییتغ علم، راتییدر انتخاب محتوا متناسب با تغ دیبا نیبنابرا شود؛

مهم  یهاکتاب ازجمله ششم هیپا یعلوم تجرب (. کتاب1311 ترجمه دهقان، کلس،ی)ن لحاظ شوند یدرس یهاکتاب

 لیحلبا ت اوردیبه بار ب ینامطلوب جینتا تواندیقسمت م نیدر ا یضعف و سست هرگونه، رودیدوره به شمار م نیا

 نیا توجه به اب .میرا باال ببر یکتاب درس تیفیخوب ک میکردن کتاب و انتخاب مفاه ایبا فعال و پو میتوانیمحتوا م

این بنابر؛ شودیروشن م خوبیبه ییخصوصاً در مقطع ابتدا یکتب درس یو ضرورت توجه به محتوا تینکات اهم

 :شودیمزیر پرداخته  سؤاالتحاضر به در مقاله 
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 تحقیق سؤاالت

 نحوه طراحی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی تا چه حد با الگوی طراحی مریل تناسب دارد؟

توجه  انریدر فراگ یچه نوع دانش جادیبه ا شتریب ل،یمر یبر اساس الگو ییکتاب علوم ششم ابتدا یمحتوا

 ؟دارد

توجه  رانیدر فراگ ییبه چه نوع عناصر محتوا شتریب ل،یمر یبر اساس الگو ییکتاب علوم ششم ابتدا یمحتوا

 دارد؟

 از سطوح عملکرد یککدام جادیا باهدف شتریب ل،یمر یبر اساس الگو ییکتاب علوم ششم ابتدا یمحتوا

 است؟ شدهطراحی

 ؟پردازدیم هیلبه کدام نوع از انواع ارائه او شتریکتاب علوم ششم ب یمحتوا ل،یمر یمطابق با الگو

 ؟زدپردایم هیبه کدام شرح و بسط از ارائه ثانو شتریکتاب علوم ششم ب یمحتوا ل،یمر یمطابق با الگو

 تیکتاب علوم ششم رعا یدر طراح یو سطح دشوار یهمتا ساز مثال، تنوع ک،یتفک یشنهادیپ چهاراصل ایآ

 ؟شده است

 

 روش تحقیق

 ل()الگوی مری محتوا لیو از نوع تحل یفیتوص پژوهش، نیدر ا قیو روش تحق یحاضر از نوع کاربرد قیتحق

ابزار کار بهره برد، معیار تحلیل این  عنوانبه توانیماست  شدهمشخصلذا از معیارهایی که برای این پژوهش  است

شم ش، جامعه آماری تحقیق کل کتاب علوم پایه استتحلیل متون و تصاویر این کتاب با استفاده از الگوی مریل 

بوده است. در این  81-88 یلیتحصابتدایی، نمونه آماری پژوهش نیز کل کتاب علوم پایه ششم ابتدایی در سال 

 پژوهش شش سؤاالتبا توجه به  ؛ کهاست قرارگرفته وتحلیلتجزیهکامل مورد  صورتبهپژوهش محتوای کتاب 

 متون کتاب علوم تجربی ششم حاصل شد. وتحلیلتجزیهجدول از 

 

 

 بحث

 دفباه راتییتغ نیاذعان کرد که همه ا دیو با دانبوده یادیز راتییآبستن تغ یدرس یهاکتاب ریدهه اخدر 

ه ک شودیم شتریب یمحتوا زمان لیتحل تیاست و حساس شدهانجامهرچه فعال کردن دانش آموزان در کالس درس 

در  یریادگیو  یاددهی ندیکه در فرآ ستا یتنها رسانه آموزش عنوانبه تنهانه یدر اکثر موارد کتاب درس میبدان

شرفت تقویت انگیزه پی منبع ترینمهمکودکان  یبرا شدهتدوین یبلکه مطالب نوشتار ردیگیمعلم قرار م اریاخت

علوم  کتاب است، شدهانجام(. در این پژوهش که بر اساس روش تحلیل مریل 1388قضاوی و همکاران، است ) هاآن

مبسوط در ادامه آورده  صورتبه هایبررسقرار داده است جداول  موردبررسیکامل  طوربهتجربی ششم ابتدایی 

 شده است:
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 کندیم دیجاا نگیرندگادیادر  بکتا که قابلیتیو  نشنوع دا -1جدول 

شماره 

 درس
 عنوان

 نوع درس

 عملی نظری

 *  زنگ علوم 1

 *  سرگذشت دفتر من 2

 *  کاغذسازی کارخانه 3

  * سفر به اعماق زمین 1

 *  زمین پویا 1

 *  (1) ورزش و نیرو 2

 *  (2) ورزش و نیرو 1

 *  طراحی کنیم و بسازیم 8

 *  سفر انرژی 8

  * خیلی بزرگ خیلی کوچک، 12

  * های برگشگفتی 11

  * جنگل برای کیست؟ 12

  * سالم بمانیم 13

  * آیندهاز گذشته تا  11

 8 2 - جمع

 11/11 18/12 - درصد

 

به سؤاالت پژوهش پاسخ داده  ل،یو استفاده از روش مر یجدول آمار یهاقسمت با توجه به داده نیا در

نتایج حاصل از تحلیل محتوای کتاب علوم ششم در جدول باال حاکی از آن است این کتاب بیشتر به بعد . شودیم

 پردازدیمآموزان  در دانش« نظری»به ایجاد و توسعه دانش  عمدتاً ( %18/12درس ) 2دانش توجه دارد که « عملی»

آموزش و تمرین روش علمی و یا آشنایی با روش حل مسئله  هاآن( دیگر عملی بوده و هدف %11/11درس ) 8و 

اضر توسعه دانش عملی بوده که این کتاب ی علوم ابتدایی در حال حهاکتاب نیمؤلفکی از اهداف اساسی ی. است

 نیز بیشتر به بعد عملی دانش توجه داشته است.

 

 

 

 

 



 ... مششتحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه  ____________________________________________________________

 

 کنندیکسب م رانیکه فراگ یدانش ییعناصر محتوا -2جدول 

شماره 

 درس
 عنوان

 نوع موضوع

 قوانین روش کار مفاهیم حقایق

 * *  * زنگ علوم 1

 * * * * سرگذشت دفتر من 2

 * * * * کاغذسازی کارخانه 3

 * * * * سفر به اعماق زمین 1

 * * * * زمین پویا 1

 * * * * (1) ورزش و نیرو 2

 * * *  (2) ورزش و نیرو 1

  *   طراحی کنیم و بسازیم 8

 * * * * سفر انرژی 8

 * * * * خیلی بزرگ خیلی کوچک، 12

  * *  های برگشگفتی 11

  * *  جنگل برای کیست؟ 12

 *  * * سالم بمانیم 13

 *   * از گذشته تا آینده 11

 1 12 11 12  جمع

 11/13 11/31 81/28 31/22  درصد

 

عبارت  12شرح زیر است:  به عناصر محتوا(،دروس )در  کاررفتهبهموضوع  نوع ی جدول باال،هاافتهبر اساس ی

« قوانین»عبارت  1( و %11/31« )کارروش »عبارت  12(، %81/28« )مفاهیم»عبارت  11(، %31/22« )حقایق»

عبارت  1با « قوانین»( و کمترین عبارت %32/32عبارت ) 12با « روش کار»رت ، بیشترین عبااست( 11/13%)

نتیجه گرفت که محتوای کتاب علوم  توانیماز جدول زیر  آمدهدستبهتوجه به اعداد و ارقام  با .است( 11/13%)

بر اساس دیدگاه کاوشگری محتوای علوم  چراکهاست  مدنظرانتظارات آموزشی  تجربی ششم ابتدایی متناسب با

بودن  محدود باوجوداست  توجهقابلباید فعال باشد و از روش کارهای گوناگون برای یادگیری عینی استفاده شود. 

دیدگاه پیاژه،  ساسا بر .انددادهبه میزان مناسب به روش کار در این کتاب اهمیت  مؤلفانوقت و ساعات آموزشی 

 ملموس نیستند. طوربه« اصول و قوانین»دانش آموزان در مرحله عملیات عینی بوده و قادر به درک 
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 .کنندیکسب م رانیکه فراگ ینوع سطوح عملکرد دانش -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره 

 درس
 عنوان

 نوع عملکرد مورد انتظار

 کشف و ابداع کاربرد یادآوری

 * * * زنگ علوم 1

 * * * سرگذشت دفتر من 2

 * * * کاغذسازی کارخانه 3

 * * * اعماق زمینسفر به  1

 * * * زمین پویا 1

 * * * (1) ورزش و نیرو 2

 * * * (2) ورزش و نیرو 1

 * * * طراحی کنیم و بسازیم 8

 * * * سفر انرژی 8

 * * * خیلی بزرگ خیلی کوچک، 12

 * * * های برگشگفتی 11

 * * * جنگل برای کیست؟ 12

 *   سالم بمانیم 13

   * از گذشته تا آینده 11

 13 12 11 - جمع

 11/32 33/33 11/32 - درصد
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 ها با موضوع و عملکرد مورد انتظارو تناسب آن هیانواع ارائه اول نییتع -1جدول 

ه بر ک است شدهاستفاده« کشف و ابداع»ی جدول باال در محتوای کتاب بیشتر از عملکرد هادادهبا توجه به 

کشف »د مربوط به عملکر نیشتریب باید خود محتوا را بفهمد و کشف کند. آموزدانشاساس دیدگاه کاوشگری نیز 

 .است( %11/32« )یادآوری» ( و کمترین عملکرد مربوط به%11/32« )و ابداع

کمترین میزان در این کتاب  %82/8با « بیان مثال»بیشترین و  %32/13 با« میتعم انیب» در بخش ارائه

 اند.کاررفتهبه

مورد است.  2در هر دو قسمت آنچه هست و آنچه باید باشد « دیجد هایمثالاز  سؤال»در بخش تمرین 

 به تعداد« دیجد هایمثالاز  سؤال»و  بیشترین( %11/11) مورد 32 به تعداد« هاسؤال از مثال»و « سؤال از مثال»

و « دیجد هایمثالاز  سؤال»است. در بخش ارزیابی  کاررفتهبه( کمترین میزان در کتاب درسی %81/2) مورد 2

 مورد 21با « هاسؤال از مثال»مورد است.  1در هر دو قسمت آنچه هست و آنچه باید باشد « میاز تعم سؤال»

 مورد 1با « میاز تعم سؤال»و « دیجد هایتعمیماز  سؤال» ،«دیجد هایمثالاز  لسؤا»( بیشترین اما 31/12%)

 است. کاررفتهبهکمترین میزان در این کتاب ( 18/2%)

)بخش تمرین(  سؤالیی هانمونهی اولیه بیشتر از هاارائهاز میان  کهنشان داد  هایبررس طورکلیبه

و از دانش آموزان  کندیمی درس استفاده هامثالمعلم برای یادگیری دانش آموزان، از  مثالعنوانبه شده،استفاده

قدار را بخش ارائه( بیشترین م) یانیب، تعمیم سؤالییا نه؟ بعد از نمونه  اندگرفتهکه آیا مثال را یاد  پرسدیم سؤال

 باید باشدآنچه  هستآنچه  اجزای آموزش -

 ارائه

 28/13 28 32/13 21 میتعم انیب

 21/12 21 31/12 21 هامثال انیب

 31/8 22 82/8 18 مثال انیب

 تمرین

 82/2 2 81/2 2 دیجد هایمثالاز  سؤال

 22/1 12 82/1 12 دیجد میاز تعم سؤال

 81/1 11 38/1 11 میاز تعم سؤال

 28/13 22 11/11 32 از مثال سؤال

 28/13 32 11/11 32 هامثالاز  سؤال

 ارزیابی

 28/13 1 18/2 1 دیجد هایمثالاز  سؤال

 28/13 3 18/2 1 دیجد هایتعمیماز  سؤال

 28/13 1 18/2 1 میاز تعم سؤال

 28/13 11 38/1 11 از مثال سؤال

 31/8 32 31/12 21 هامثالاز  سؤال

 122 211 122 223 - جمع
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 باً یرتق سؤالیی هانمونهیانی و به خود اختصاص داده است: یعنی توضیح یک تعمیم توسط خود معلم. نمونه ب

)مفاهیم،  هامیتعمیعنی معلم در مورد یکی از  سؤالینزدیک به هم بوده و مقدار آن از سایر ارائه بیشتر است. تعمیم 

کند. نمونه بیانی یعنی توضیح معلم در مورد یک  سؤالروش کار و اصول قوانین( در ارائه خود، از دانش آموزان 

باشد که دانش آموزان خود به مطلب پی ببرند و مطالب  ایگونهبهمعلم باید  ارائه نمونه و یک مثال در ارائه خود.

ی یهاؤالسنیز بهتر است  هامثالارائه  در باشد که دانش آموزان موضوع را کشف کنند. هاییسؤالیبهتر است در قالب 

 از دانش آموزان پرسیده شود.
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 با موضوع و عملکرد مورد انتظار هاآنو تناسب  هیانواع ارائه ثانو نییتع -1 جدول

 

 

 بازخورد شکل ارائه کمکی ایحافظه نیازپیش ایزمینه

 هست
باید 

 باشد
 هست

باید 

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

درس 

 یک
1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 

درس 

 دو
3 3 1 1 8 8 8 8 12 12 11 11 

درس 

 سه
1 2 2 2 8 8 12 12 11 11 13 13 

درس 

 چهار
3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

درس 

 پنج
3 3 3 3 13 13 2 2 11 11 12 12 

درس 

 شش
1 1 2 2 1 1 1 1 8 8 12 12 

درس 

 هفت
3 3 2 2 18 18 13 13 12 12 18 18 

درس 

 هشت
2 1 1 1 2 3 2 3 1 1 2 2 

 11 11 12 12 1 1 12 12 8 8 1 1 درس نه
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« وردبازخ»و بسط  شرح .استهمان ایجاد انگیزه  درواقعکه  استارائه ثانویه برای تکمیل دستورات آموزشی 

، «ازینشیپ»کمترین فراوانی را داشتند. در عملکردهای  %21/1با « یانهیزم» و بسطبیشترین و شرح  %38/22با 

برابر است ولی در سایر موارد نیاز به بازبینی و ترمیم  باشدآنچه هست و آنچه باید « شکل ارائه»و « بازخورد»

 محتوای کتاب درسی دارد.

 

 

 

 

درس 

 ده
2 2 1 1 1 1 1 1 12 12 8 8 

درس 

 یازده
2 1 3 3 1 1 3 3 2 2 1 1 

درس 

 دوازده
1 1 3 3 8 8 2 2 11 11 12 12 

درس 

 سیزده
2 2 1 1 12 12 11 11 13 13 13 13 

درس 

 چهارده
1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 

 112 112 132 132 88 88 121 121 18 18 28 23 جمع

 21/22 38/22 22/21 13/21 33/12 31/12 22/18 33/18 88/8 12/8 13/1 21/1 درصد

 انواع ارائه ثانویه

 آنچه هست
 138 جمع

 122% درصد

 آنچه باید باشد
 111 جمع

 122% درصد
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 دشواری سطح و همتاسازی تنوع، تفکیک، اصول رعایت میزان بررسی -2 جدول
 

 
 

گفت در کتاب علوم برای ارائه و ارزشیابی بیشتر از روش تفکیک  توانیم 2در بررسی جدول شماره 

 ارائه اولیه و ثانویه( از هممباحث )ی این کتاب رعایت شده و هادرسدر بیشتر « اصل تفکیک»است.  شدهاستفاده

و  «اصل همتاسازی»مثال به میزان مناسبی در دروس این کتاب رعایت شده است. « اصل تنوع. »اندشدهکیتفک

 11و  1،8دروس در « اصل همتاسازی»به میزان کم در دروس این کتاب رعایت شده است. « سطح دشواری»

کمترین نسبت به سایر  %88/12با « اصل همتاسازی»بیشترین و  %12/32با « اصل تنوع مثال»شده است. رعایت ن

 .اندکاررفتهبهاصول در این کتاب 

 

 

 

 عنوان درس درس
 ارزیابی

 سطح دشواری همتاسازی تنوع مثال تفکیک

 1 2 2 1 زنگ علوم 1

 3 2 2 1 سرگذشت دفتر من 2

 3 3 8 3 کارخانه کاغذسازی 3

 2 1 3 2 زمین سفر به اعماق 1

 2 1 2 2 زمین پویا 1

 1 2 1 2 1ورزش و نیرو  2

 3 2 1 1 2ورزش و نیرو  1

 1 2 3 1 طراحی کنیم و بسازیم 8

 2 3 1 3 سفر انرژی 8

 2 1 3 2 خیلی بزرگ خیلی کوچک، 12

 1 1 1 2 برگ هایشگفتی 11

 3 1 2 1 جنگل برای کیست؟ 12

 2 3 1 1 سالم بمانیم 13

 1 2 2 1 از گذشته تا آینده 11

 11 13 21 21 - جمع

 18/18 88/12 12/32 12/31 - درصد
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 یریگجهینت

انش عملی د دنکنیممشخص گردید بیشترین دانشی که فراگیران کسب  شدهانجامی هایبررسبا توجه به  -1

، ندامحتوای علوم به روش مریل پرداخته( که به تحلیل 1381با نتایج تحقیق استاد حسنلو و همکاران ) که ؛است

( که بر اساس الگوی ویلیام رومی من کتاب علوم ششم را فعال 1381همچنین با تحقیق پاک مهر و دهقانی )

 است. همسو، دانستیم

عبارت و تعداد  12کار عبارت، روش  11عبارت، مفاهیم  12قایق ح های انجام شدهلیوتحلهیتجزطبق  -2

است  کم اژه،یپ دگاهیکودکان از د یمتناسب با مرحله رشد نیاصول و قوان .استصفر مورد  ،ی نوع قوانینهاعبارت

 و وبا تحقیق استاد حسنل آمدهدستبهی هادادهمثال زد.  توانیمنقطه قوتی برای کتاب علوم ششم  عنوانبهو 

 ( همخوانی دارد.1381( و تحقیق پاک مهر و دهقانی )1381همکاران )

بیشتر از عملکرد کشف و ابداع  ،مشخص گردید در محتوای کتاب لیوتحلهیتجزبر اساس نتایج  -3

تحقیق امیراحدی و  نتایج ولی با .است همسو( 1381) یدهقانتحقیق پاک مهر و  نتایج باو  است شدهاستفاده

 یهتوجکم( که بر اساس الگوی حل مسئله دیویی نشان داد که در کتاب نسبت به حل مسئله 1381همکاران )

 شده است، مغایر است.

بخش تمرین( ) یسؤالی هانمونهی اولیه بیشتر از هاارائهاز میان  شدهانجام یهالیوتحلهیتجزطبق  -1

 بخش ارائه( بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.) یانیب، تعمیم یسؤال. بعد از نمونه است شدهاستفاده

، 18 ازینشیپ، تعداد شرح و بسط 23 یانهیزمتعداد شرح و بسط  دهدیمنشان  شدهانجامی هایبررس -1

و تعداد شرح و  132، شرح و بسط شکل ارائه 88 یکمک، تعداد شرح و بسط 121ی احافظهتعداد شرح و بسط 

و ابزارهای گوناگون برای ایجاد انگیزه است.  هاشکلاست. یکی از نقاط قوت کتاب، استفاده از  112بازخورد بسط 

 کتاب راهنمای معلم همسو است. در ی پژوهش حسنلو در بررسی ارائه ثانویههاافتهنتایج این پژوهش با ی

مثال ، تعداد تنوع 21 کیتفکتعداد  نتایج نشانگر این است که لیوتحلهیتجزروی  شدهانجامی هایبررس -2

است. در این کتاب اصل تفکیک و تنوع مثال به میزان مناسب  11و تعداد سطح دشواری  13 یهمتاساز، تعداد 21

 آمدهدستهبکه با نتایج  ری و همتاسازی کمتر استفاده شده استاو از سایر اصول مانند سطح دشو است شدهاستفاده

 ( مطابقت دارد.1381از تحقیق حسنلو و همکاران )

 

 پیشنهادات تحقیق

  و معلمان جهت استفاده از  مؤلفانافزایش ساعت آموزشی برای درس علوم تا زمینه برای

 .هادرسو ارائه  فیتألی بیشتر برای هاروش

  کاربرد بیشتری داشته باشد تا مطالب برای  آموزدانشاستفاده از مطالبی که در زندگی روزمره

 باشد. ترملموس آموزدانش

  شوند بهتر است معلم  ترفعالخارج شود و دانش آموزان  یکنواختیبرای اینکه کالس از حالت

 نقش راهنما داشته باشد.

  ه آن را درباشد که همه اصول و قوانین مربوط ب یاگونهبهارزشیابی و ارائه متون درسی باید 

 توجه بیشتری شود.( ستیبایمدر این کتاب اصل همتاسازی و سطح دشواری ) برگیرد.

 طرح شود  یو متنوع دیجد یهاو مثال ردیها در کتاب صورت پذمثال ریبا غ همراهها مثال هئارا

هتری درک بشرایط مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور بیان شود تا دانش آموزان تا 

 از مطالب کتاب به دست بیاورند.
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  تفاده ی بیشتر اسانهیزمبه علت فرار بودن بعضی از مطالب کتاب بهتر است که از شرح و بسط

 بیشتر شود. یادآوریگردد تا مطالب گذشته برای دانش آموزان 

 ند.بیشتر استفاده کن هابسطکتب درسی بهتر است برای ایجاد انگیزه از سایر شرح و  مؤلفان 
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 منابع

 یعلوم تجرب یهاکتاب یمحتوا لی(. تحل1381. )هیرق ی،شکرالله؛ خایزلی، اویخ یفرج ؛نیحس ،حسنلو استاد

 .132-111 ،(33)8 ،یدرس یزیربرنامهپژوهش در  ،لیمر یاهداف آموزش بر اساسچهارم و پنجم 

 یوالگ بر اساس ییچهارم ابتدا هیپا یکتاب علوم تجرب یمحتوا لیتحل (.1382) .مهناز ،یزدی یاسد

 .یدبستان وپرورشآموزشارشد رشته  یکارشناس یلیتحص نامهانیپا .1۸ - 1۸ یلیدر سال تحص لیمر یطراح

 یی تهران.دانشگاه عالمه طباطبا

علوم تجربی پایه سوم و چهارم ابتدایی  یهاکتابتحلیل محتوای (. 1311) .محمدرضا، سید جمعهامام

 .مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهانیپا. 1۸ – 11در سال تحصیلی 

 یزیرهبرنام یبا توجه به اصول علم ییپنجم ابتدا یکتاب علوم تجرب یمحتوا لیتحل (.1318) .افسانه ،یاوجان

ارشد، دانشگاه  یکارشناس نامهانیپاساله،  12 -11کودکان  یذهن ییانطباق آن با توانا زانیم یو بررس یدرس

 .واحد تهران مرکز یآزاد اسالم

دوم دبستان  هیآسمان و کتاب کار پا یهاهیکتاب هد یمحتوا لیتحل (.1383). محمد ،مظفر ؛محسن ،یمانیا

-111(، 3)1 ،یآموزش یهایفصلنامه نوآور .1382چاپ سال  ینید ماتیبا تعل سهیدر مقا 1381چاپ سال 

121. 

 انتشارات تهران، محتوا، لیتحل(. 1311 ،یسرخاب یدوز یمنیمحمد  یانیآشت حهی)ترجمه مل .لورنس باردن،

 ی.بهشت دیدانشگاه شه

 ،1318 ،شیجشنواره رو یینمایدر آثار س ینید ینمودها یمحتوا لیتحل (.1381) .حامد ،یبخش

 .یخراسان رضو یحوزه هنر مشهد،

 .ژییانتشارات آ تهران: .یکتاب درس یمحتوا لیتحل (.1388) .نرگس ،یمراد حسن

دوره  یعلوم تجرب یدرس یهاکتاب یمحتوا لی(. تحل1383. )نایم ،انیاحمد، سادات هیعط ی،زدی ینیحس

 .111-132 ،(13)11، یدرس یزیربرنامهپژوهش در . یدرس یهاپرداختن به انواع پرسش زانیم ازلحاظ ییابتدا

 یبا محتوا ییششم ابتدا هیآموزان پافعال دانش یریدرگ زانی(. م1381. )دهیحم ،پاک مهر؛ هیمرض ی،دهقان

 .88-11، (11)12 ،یدرس یزیربرنامهپژوهش در ی، اضیعلوم و ر فیدالتألیجدکتب 

 .روش نشر ، تهران،یارسانه یهاامیپ لیتحل(. 1381،یعلو یمهدخت بروجرد ترجمه) .لیدان ف،یرا

سازمان  ،ییپنجم ابتدا یشیآزما یکتاب علوم تجرب یمحتوا یابیارزش (.1311) .دالهینژاد،  یرهبر

 ی.آموزش یزیربرنامهپژوهش و 

 آموزش منظوربهششم  هیپا یکتاب علوم تجرب یمحتوا لیتحل» (.1381). زهرا ،یکوش؛ زهرا ،یگراغان یدیسع

 .11-11 (،11)1ی، درس یزیربرنامهپژوهش در  ،«تفکر و پژوهش یهامهارت

از  ییششم ابتدا هیپا یآسمان یهاهیکتاب هد یمحتوا لیتحل(. 1382) .میمر ،یخان افضل ؛اعظم ،یعیسم

 «یبرنامه درس یهاپژوهش» یپژوهش یعلم مجله ،یروم امیلیبودن بر اساس روش و رفعالیمنظر فعال و غ

 .111-121(، 3)2 ،رانیا یمطالعات برنامه درس انجمن

و  یمرو امیلیو کیبر اساس تکن ییچهارم ابتدا یکتاب علوم تجرب یمحتوا لیتحل (.1388). محبوبه ،یدیس

پژوهش در برنامه  یهامجله تازه بلوم. یشناخت طهیح یرفتار یهاکتاب بر اساس هدف یمحتوا سهیمقا

 .21-18(، 1)1،یدرس

 یهاکتاب یمحتوا لیتحل. (1388) .مریم ،اسماعیلی ؛احمد ،عابدی؛ محمدجواد ،لیاقت دار؛ منصوره ،قضاوی

-123(، 2)1 ،یتیترب نینو یهاشهیاند ،یطیمحستیزبه لحاظ توجه به معضالت  ییدوره ابتدا یاجتماع ماتیتعل

111. 
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انتشارات نشر  تهران؛ ،ستمیآمورش و پرورش در قرن ب خیتار .(1328، )ترجمه حسن افشار .وف کانل،

 .مرکز

اول متوسطه  هیپا 1 یاضیکتاب ر یمحتوا لیتحل»(. 1382) ی.مهد ،یکرم پژمان، ،یگیاسد ب؛ زهرهی، کرم

 .118-121(، 12)2ی، درس یزیربرنامهپژوهش در  ،«بلوم یشناخت طهیو ح یروم امیلی. کیبر اساس تکن

 .روش انتشارات تهران، ،محتوا لیتحل(. 1381 ب،ی)ترجمه هوشنگ نا .کلوس پندورف،یکر

 .کتاب ادوارهی تهران، ،یدرس یزیربرنامهو  اصول(. 1381) .نیمحمدحس ان،ینور

 دوم و هیعلوم پا یدرس یهادر کتاب ریارتباط متن و تصو یچگونگ (.1381. )قهیصد، سالم؛ محمد، انینور

 .112-112(، 12)12، یدرس یزیربرنامهپژوهش در  .81-82 یلیدر سال تحص رانیا ییششم ابتدا

 ،رسانه یمجله جهانآموزش  ندیمحتوا در فرا لینقش تحل (.1381) .جهیخد ،یآباد یعل د؛ینفس، سع کین

2(8 ،)121-112. 

انتشارات  تهران،ی، برنامه درس یعمل یراهنما (.1311، دهقان وشی)ترجمه دار .و هاوارد یادر کلس،ین

 ی.انیقد

Fardanesh،H. (2211).Theoretical Foundations of instructional 

technology.tehran:samt(Persian) 
Harlen, W. (1888). Effective Teaching of Science Edinburgh: Scottish 

Council for Research in Education. Available at: http://eric.ed.gov. 
https://technologhy-edu.persianblog.ir 

Keklik, l. (2211). A content analysis of developmental psychology Sections of 

educational psychology textbooks used for teachers education in Turkey. 

procedia social and Behavioral sciences.12, 383-388. Doi: 

1201212/j.sbspro.2211022218. 

Mestre, M. V.Tortosa, F. Samper, p. Nacher, M.J. (2211). Psychology 

Sevolution through its texts: Analysis of E.R. Hilgards introduction to 

\sychology. Psicothema, 11 (2), 812-811. 

Pingel, F. (2212). UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook 

۲nd revised and updated edition. Paris: UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://technologhy-edu.persianblog.ir/

