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 ل یمر  یبراساس الگو ییپنجم ابتدا هیپا  یکتاب علوم تجرب یمحتوا لیتحل

 3محمد رضا صالحی، 2پری فهندژ سعدی ، 1رقیه طاووسی سیمکانی 

 11/7/1400پذیرش:                                                      1399/ 5/12دریافت: 

 
  چکیده 

 و  كاربردي  از نوع  حاضر  اين پژوهش با هدف تحليل محتـواي كتـاب علوم تجربی پايه پنجم ابتدايی بر اساس الگوي مريل انجام شده است. پژوهش 

است و نمونه آماري برابر با 1399ـ  1400آماري محتواي كتاب علوم پنجم ابتدايی  جامعه  باشد. می  محتوا  تحليل  نوع  از  و  توصيفی  آن،  تحقيق  روش 

انواع ارائه اوليه و  است.  وكاربردي  از نوع عملی دروس كتاب پنجم ابتدايی بيشتر نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه حجم جامعه آماري است. 

 در  . است   هاي اين كتاب رعايت شده اصل تفکيک در بيشتر درس در نحوه ارائه وارزشيابی وتنوع مثال  همچنين    ست. ا كاررفته  ثانويه به ميزان مناسبی به 

دهد كه بسياري از معيارهاي روش مريل در نشان می هاي اين پژوهش يافته   رعايت شده است.   و سطح دشواري   اصل همتاسازي ارزشيابی   و   ارائه   نحوه 

 بتدايی رعايت شده است.كتاب علوم تجربی پايه پنجم ا

 ل. علوم تجربی، تحليل محتوا، الگوي مري   : هاکلیدواژه 

 

 

    مقدمه 

هاي آموزشی درجهت وتربيت، نقش بسيار مهمی در فرايند تدريس وتهيه بسته وتربيت نوين، مربيان وبرنامه ريزان نظام تعليم در نظام تعليم 

 وپرورش دارند. ارتقا وتعميق مبانی آموزش 

 نشده است. تحول  و  تغيير  دچار تجربی  علوم  دروس اندازه  جهانی، به سطح در  درسی موضوعات  از يک  اخير، هيچ  دهه  چند  در 

 تر حجيم  و تر  جديد  روز به  بشري، روز دانش و  علم  فزاينده  پيشرفت  دليل  به  خود  خودي  به  تجربی علوم محتواي درسی   گرچه 

 هاي  برنامه  تا كند  می  ايجاب  كنونی  عصر  هاي ويژگی  گيرد.  نمی  بر  در  را  علوم  محتوايی، آموزش جنبه   از  تنها  تغيير  اين  شوند، ولی می 

 رشد  آموزان دانش  شخصيتی  و شناختی  هايتوانايی  آنها، همه  از گيريبهره  با گردند تا  ساماندهی  اي گونه  به  تجربی علوم  آموزشی

 و  نمايند  كسب  را  جديد  تحوالت با  رويارويی  براي  الزم  هاي فناوري، توانمندي  و  علوم  مزاياي از  برخورداري  با  كرده و فراگيران 

 .)1999،  3هارلن(  ببرند  پيش  صحيح  مسير  در درس  هاي هدف  با  متناسب را  آموزاندانش  هاي فعاليت 

 نقش  آموز دانش  آنها  در  كه است  هايی روش  بر  اساسی  كيد أآن، ت  آموزش  هاي روش  و  تجربی  علوم  جديد  درسی  هاي برنامه  در 

برد. بنابراين، می  پيش  به  را  فرايند  اين  كه  او است  و  است  آموز دانش  عهده  به  يادگيري  فرايند  در  اصلی  نقش  ها اين روش  در  دارد  فعالی 

 پيدا  مفهوم  و  معنی  آموز دانش  با  ارتباط  در  معلم، همگی  اقدامات  و  آموزشی  هاي ابزار  و  محتواي آموزشی، تجهيزات  مانند  عوامل  ساير 

 در   رساند.  انجام  به   را  آموزان دانش  هاي فعاليت  تا  كوشد می  و  دارد را  دهنده سازمان  و  دهنده نقش جهت  ها روش  اين  در  معلم   كنند. می 

 و  مسئله  حل  فرايند  بر  مبتنی  تدريس  هاي روش  از  عمومی، استفاده  آموزش  دوره  در  ويژه  علوم تجربی، به  جديد  آموزشی  هاي برنامه 

 هاي موقعيت  طرح به  درسی  محتواي  برنامه  در  ريزان ديدگاه، برنامه  اين  اساس بر   است. يافته  اهميت بيشتري  گذشته  به  نسبت  مهارتی

 تازه  هاي نگرش  و  ها ها، مهارت دانش  مسئله، به  حل  مسير  در  تا  شوند می  راهنمايی  آموزان دانش  موقعيت  اين  در   بپردازند.  اي مسئله  حل 

 خود  تدريس  تا  شود می  خواسته  معلم از   علوم تجربی،  جديد  هاي درسی برنامه  اجراي  در  (. همچنين 54ـ    12  : 1395)بدريان،  يابند   دست 
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 تعامل  در  ها روش  اين  در  درآيد.  آموزان دانش  ازگروه  عضوي  عنوان به  نيز  خود  كه  اي گونه  كند، به  دهی سازمان  گروهی  شيوه  به  را 

 تبادل  و  تعامل  كه  است  داده  تجربه نشان  زيرا  شود، می  كيد أ ت  حد  از  بيش  ديگر  يک با  آموزان دانش  و  آموزان دانش  و  معلم  ميان 

 (.10ـ    33  : 1394دارد )پرويزيان،   آنان  يادگيري  در  اي عمده  نقش  ديگر يک  با  آموزان دانش  تجربيات 

آموزان است. بررسی و تحليل كتب درسی به عنوان دانش دوره ابتدايی سازنده، رشد دهنده و تداوم بخش ابعاد شخصيتی و آموزشی  

،  1)پينگل  ترين دروندادهاي آموزشی است كتاب درسی يکی از مهم   يکی از عناصر مهم در فرآيند نظام متمركز امري ضروري است. 

مهمی هستند كه در فرايند يادگيري،  ي درسی هنوز يکی از عناصر  هاكتاب هاي آموزشی،  باوجود تنوع و گوناگونی منابع و فناوري (.  2010

باالخص  درسی اين مقطع  (.(. باتوجه به اهميت مقطع ابتدايی و نقش كليدي كتب 2011،  2)كيکليک برند  آموز از آن بهره می معلم و دانش 

را با يکديگر مرتبط كند تا تجارب خود  می كمک  آموزان  دانش به    علوم تجربی با توجه به اينکه شناخت دنياي اطراف را فراهم كرده و 

 هنجارهاي  اجتماعی و   شود و با فلسفه  و جامعه هماهنگ   فراگيران  هاي نياز  با  تا  گيرد  قرار  بازنگري و مورد تحليل  كتب  ، بايد اين سازند 

محتواي كتاب  هاي بسياري براي تحليل كتب وجود دارد كه الگوي استفاده شده در اين مقاله جهت تحليل  باشد. روش  همسان جامعه 

توان آن را براي طراحی اجزاء آموزشی در سطح خرد  الگوي مريل يکی از الگوهايی است كه می  . باشد می  3علوم تجربی،  الگوي مريل

هاي  به كار برد و به جهت بررسی دقيق و جزيی محتوا براي تحليل علوم تجربی اتخاذ شده است. مريل مانند گانيه معتقد است كه نوع هدف 

 نمايش  نظريه   كه   مريل   آموزشی   طراحی   الگوي كند.  ها را مشخص می هاي يادگيري و چگونگی آموزش اين نوع هدف زشی، روش امو 

 خرد قلمداد سطح  در  آموزشی  طراحی   الگوي  يک  سبب  بدين  و  است  آموزش  در  خرد  از عناصر  توصيفی  واقع  در  شود، می  ناميده  اجزاء 

يادگيري   آموزشی،   هاي   هدف   نوع   كه   است   فرض   اين   بر   مبتنی   مريل   الگوي .  شود می   كند می   تعيين   را   آموزش   چگونگی   و   روش 

 (.15ـ   26  : 1395طلب و رضوي،  روزي ) 

  ن لفا ؤ رامرتفع نمايد وبه م   ها كتاب تواند نياز بررسی واصالح مسايل احتمالی  ي درسی بر اساس الگوي مريل می ها كتاب تحليل محتواي  

  شرايط مختلف فرهنگی اجتماعی و  درنظرگرفتن امکانات و   كمک كند كه درنهايت بتوانند براساس محور بومی كردن علم و   ها كتاب 

 به  توجه  با  تر نمايند، هم چنان كه تر وكاربردي اعميق  اين طريق يادگيري ر  از  اقتصادي مناطق مختلف كشور دست به اصالحاتی زنند و 

 ي ها كتاب  بررسی  شود در می  احساس  ها ب كتا  در  تغيير  و  تحول  به  گيرد،  نياز می  انجام  اين درس  رد مو در  روزه  همه  كه  هايی پيشرفت 

 دارد. وجود  ها برنامه  ديگر  با  علوم  درسی  برنامه  تنيدگی در هم در  يک  كه  دهد می  نشان  هايافته  ابتدايی، مجموع  علوم  درسی 

  

تحليل محتوا را تکنيکی پژوهشی معرفی   " 4كريپندورف" طور مثال  شده است به   درباره تحليل محتوا تعاريف و نظرات متعددي بيان 

عنوان می كند   به نقل از النذري   5لورس باردن.  رود ها به كار می ها در مورد متن آن منظور استنباط تکرارپذير و معتبر از داده كند كه به می 

هايی را كه به  كند و ماهيت و قدرت نسبی محرک طيف و تصفيه می هاي ذهنی و تخمينی را تلتحليل محتوا فنی است كه توصيف   كه 

هاي  باركوس معتقد است كه تحليل محتوا به معناي تحليل علمی پيام (.  1374)باردن،    سازد صورت عينی آشکار می شود، به می شخص داده  

 (.2008،  6)بارموس  علمی است و باوجود جامع بودن ازنظر ماهيت نيازمند تحليلی دقيق و منظم است   ش ارتباطی است ازنظر وي اين رو 

هاي خاص بر اساس قواعد قوله م قرار دادن محتواي ارتباطات در طبقات  " كند:  طور خالصه چنين تعريف می دانيل رايف تحليل محتوا را به 

 (.1381  ، 7)رايف"  آزمونهاي آماري ها با استفاده از  و تحليل روابط بين آن مقوله 

شود. اين ماتريس چهار دهد كه ماتريس عملکرد محتوا ناميده می بندي از هدفهاي آموزشی ارائه می مريل در نظريه خود ابتدا يک طبقه 

گذارد. طراح نمايش می را به    ( يادآوري، كاربرد و كشف ) و سه نوع عملکرد  (  حقايق، مفاهيم، روش كارها و اصول يا قوانين ) نوع موضوع  

 
1 . Pingel 
2. Kiklik 
3. Meriil 
4. kerpinderof 
5 Loresbarden 
6. Barmoos 
7 .Rayf 
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كند. آنگاه با تركيب اين دو نوع ارائه و  آموزشی پس از تعيين نوع مطلب و عملکرد مورد انتظار، انواع ارائه اوليه و ثانويه را مشخص می 

 (.55ـ    12  : 1395)نوروزي و رضوي،    پردازد به طراحی آموزش می   ( تفکيک، تنوع، دشواري و همتاسازي ) رعايت چهار قاعده اساسی  

  همان   به   و   يافته   باز   را   شده   آموخته   تا اطالعات   پردازد ی م   خود   ي حافظه   در   جستجو   به   آن   انجام   براي   فراگير  كه   است   يادآوري عملکردي 

 كند،اعمال می   جديد   هاي موقعيت   در   را   شده   آموخته   اطالعات   فراگير   كه   است   نمايد.كاربرد، عملکردي   ارائه   جديد   ساختاري   با   يا   صورت 

  اسامی  حقايق شامل   ناميم. می   ابداع   يا   كشف   سطح   در   عملکرد   را   جديد   بندي جمع   و   موضوع   به   كشف يا ابداع، دستيابی .گيرد می   كار   به   يا 

آورد. می   ياد   به   را   ها آن   پرسيدن   حين   در   تنها   شاگرد   كه   قراردادي است   هاي نشانه   و   ها عالمت   اماكن،   نام   مهم،   حوادث   تاريخ   خاص، 

 اعمال ي يافته  نظام  كار مجموعه باشند. روش می  نام مشترک  و  خاص  هاي ويژگی  داراي  كه   هايی پديده  و  حوادث  و  اشيا  مجموعه  مفاهيم 

 گيرد. اصول و قوانين بيانگرمی   صورت   خاص   محصول   يک   توليد   يا   مسئله   يک   يا حل   هدف   يک   به   رسيدن   براي   كه   است   هايی فعاليت   و 

  مريل  آموزشی   طراحی   الگوي   اساس   رود. بر می   كار   به   تبيين حوادث   و   تفسير   براي   كه   است   شرايطی  و   ها پديده   بين   معلولی   و   علی   روابط 

  هاتعميم  ( آموزشی  اجزاي  يا  عناصر  از  يک  هر  اجزاء،  نمايش  نظريه  اساس  مثال. بر   يا  تعميم، نمونه  :است  اساسی  مؤلفه  دو  داراي  آموزش 

 :كرد   ارائه   شيوه   به دو   توان می   را   ها نمونه   و 

  تعميم توضيح  جاي  به  ارائه،  نوع  اين  شود.پرسشی)سوالی(: در می   داده  شرح  يا  بيان  نمونه  و  تعميم  ارائه،  نوع  اين  در  توضيحی)بيانی(:   

ماتريس   يک   توان   می   ارائه   انواع   با   آموزش   دهنده   تشکيل   عناصر   ساختن   مرتبط   طريق   از   .شود می سؤال    آن   درباره   يادگيرندگان   از   نمونه،   و 

  ابزار   اوليه   ارائه   انواع   .دهد   می   را نشان   اوليه   ارائه   انواع   ماتريس   زير   شکل .  داد   نشان   را   اوليه   ارائه   انواع   آن   در   كه   كرد   ايجاد   بُعدي   جدول دو 

 اتفاق  است   قرار   كه   را   يادگيري   ميزان   تا   شوند   می   اضافه   اوليه   ارائه   انواع   كه به   هستند   اطالعاتی   ثانويه   ارائه   انواع .  هستند   آموزش   در   مهمی 

  تا  گيرند   می   قرار   استفاده   مورد   دليل   اين   ثانويه به   ارائه   انواع .  اند   معروف   نيز   بسط   و   شرح   انواع   به   ثانويه   ارائه   انواع .  دهند   فتد، افزايش ا بي 

  ت پژوهش شش جدول از تجزيهسؤااال با توجه به  كند .    عالقه   ايجاد   ها   آن   در   يا   كند   را تسهيل   آموزان   دانش   اطالعات   پردازش   فرآيند 

 حاصل شد.  پنجم   وتحليل متون كتاب علوم تجربی 

شود و كتاب محور آموزش و يادگيري است و  محتوا در قالب كتب درسی ارائه می  ال معمو   هاي آموزشی متمركز نظير ايران در نظام 

كه ارزشيابی از ميزان يادگيري در چنين شرايطی اغلب موكول ويژه  به   .  شودبه همين اعتبار فقدان آن موجب سرگردانی مربی و فراگير می 

نامند و نقطه مقابل آن را برنامه محور تلقی  هاي آموزشی را كتاب محور می دليل نباشد كه چنين نظام ه اين  به محتواي كتاب است و شايد ب 

بحث بخصوص در دوره می  اين  دارد. در دوره كنند.  بيشتر مصداق  نظير آموزش عالی وضعيت  ه هاي آموزشی عمومی  اي تخصصی 

هاي آموزش عمومی است و عمدتًا در اين  و منابع متعدد آموزشی بيشتر از دوره   ها كتاب لزوم استفاده از    ، ين دوره  در ا   . متفاوت است  

  :  1380پور و روزي طلب،  .)رفيع نمايد هاي خود اقدام می به توليد مطالبی جديد بر اساس يافته   دسترس، دوره دانشجو با استفاده از منابع قابل 

 (.  25ـ  45

يک شيوه پژوهشی دقيق، عميق و پيچيده است كه از طريق تجزيه متون به تعيين تعداد    ،  كتاب درسی   تحليل محتواي   ازنظر مريل، 

هاي  بندي مقوله صيف و طبقه پردازد تا ارتباط بين مفاهيم، معانی، تأكيدات را مشخص كند و در وراي تو متن می   هاي درون مفاهيم و واژه 

موجود در پيام آشکار از طريق درک موقعيت و شرايط سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي نويسنده به تفسير آثار و پيامدهاي پيام در  

 (.  1388حسن مرادي،  ) فراگير بپردازد  

ربی دورهاي ابتدايی رامتناسب دانسته  درصد ازمعلمان درک ودريافت مباحث ومفاهيم كتاب هاي علوم تج  50درتحقيقی بيش از

ي علوم تجربی دوره ابتدايی رامشکل  ها كتاب ي تدريس علوم استفاده كرده اند، اما جمعی ازمعلمان پاره اي ازمفاهيم ومباحث  ها كتاب واز 

  %33اند و مشکل( تشخيص داده   درصد، مفاهيم را نامتناسب )بسيار اسان ويا بسيار   77نفر معلم علوم تجربی، حدود    97دانسته اند. ازمجموع  

كلمات   % 50برخی مطالب كتاب بودند و   معتقد به جابه جايی   % 40حدود    محتواي كتاب ها را نامتناسب ارزيابی كرده اند.   ميزان پيوستگی 

 (. 18ـ    20 : 1376  )دادستان،   اند مشکل دانسته   اصطالحات علوم تجربی را   و 
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 ،محتوايی كه آموزش داده شده است  % 60و پايه چهارم    % 70مظالعات نشان دادند كه درپايه سوم  النزر، فالول، شيرل و ويکن براساس  

 دهد.هايی كه نياز به توصيف، توضيح، تفسير وتحليل رادارد نشان می ويی به پرسش گ موزان ايران رادر پاسخ آ ناتوانی دانش 

ي درسی علوم پايه دوم و ششم ابتدايی ايران در سال ها كتاب ير در  بررسی چگونگی ارتباط متن و تصو   به   كه   در تحقيق نوريان و سالم 

   »اصول «و در متن كتاب علوم پايه ششم    »مفاهيم «پرداختند به اين نتيجه رسيدند كه در متن كتاب علوم پايه دوم    81ـ    82تحصيلی  

درصد از كل متن نوشتاري كتاب    12/ 2ي علوم پايه دوم و  ها كتاب درصد از كل متن نوشتاري    18/ 1اند. همچنين  بيشترين حضور را داشته 

اند؛ همچنين  تر از متن، بيشتر مورداستفاده قرارگرفته   شده است. در هر دو كتاب تصاوير جزئی   علوم پايه ششم توسط تصاوير پوشش داده 

 (.12ـ    45  :1381وريان،)ن   عملکرد بيشتر تصاوير در هر دو كتاب تمثيلی بوده است 

ي علوم تجربی چهارم و پنجم براساس اهداف آموزشی مريل، نقاط ها كتاب با عنوان تحليل محتواي    ، در تحقيق حسنلو و همکاران 

رعايت شده است، اين ويژگی كتاب تجربی چهارم  ال  قوت كتاب علوم تجربی پنجم اين است كه اصل تفکيک و تنوع در اين كتاب كام 

از اينکه در بيشتر دروسی كه موضوع آنها روش كار است، عملکرد مورد انتظار كاربرد است. در نحوه ارائه و ارزشيابی اصل    عبارت است 

تفکيک، تنوع و سطح دشواري رعايت شده است. نقاط ضعف علوم تجربی چهارم اين است كه كمتر به دانش عملی پرداخته، در نوع  

شده  وش كار و قوانين، كمتر به اين موضوع دقت شده و در نوع عملکرد كمتر به كشف و ابداع پرداخته موضوع، با توجه به تأكيد علوم بر ر 

است. در شيوه ارائه و ارزشيابی اصل همتاسازي رعايت نشده است. نقاط ضعف كتاب علوم تجربی پنجم اين است كه كمتر به دانش  

، با نوع عملکرد كه كاربرد است سنخيت ندارد. با توجه به تأكيد علوم بر  شده عملی پرداخته، در نوع موضوع كه به روش كار پرداخته 

شده است. در نحوه ويژه قوانين پرداخته و در نوع عملکرد كمتر به كشف و ابداع پرداخته روش كار و قوانين، كمتر به اين موضوعات، به 

  همکاران،   )حسنلو و   شده است كمتر به اين اصل پرداخته ارائه و ارزشيابی اصل همتاسازي رعايت نشده است. در اصل سطح دشواري،  

 .( 1377مهر از كيامنش، به نقل پاک   ، 1381

 غلبه  مانند  مسائلی  كه  است  شده  داده  نشان  جمعه  امام  چهارم و پنجم ، توسط  تجربی  علوم  يها كتاب  محتواي مريل  تحليل  در 

 تنها  كتاب  هر  ودر  شود  گرفته  ناديده  درس  علمی  جنبه  كه  است  شده  باعث  وگوناگون  متنوع  موضوعات نظري  وارائه  درس  نظري 

است   شده  توجه  ابداع  و رد  عمل به  درس  يک  در تنها  نيز چهارم  كتاب در  و  بپردازد   علمی  دانش  ارائه به  هركتاب از  درس  يک 

 (. 1387جمعه،  )امام 

ازلحاظ ميزان     باروش مريل   تجربی دوره ابتدايی ي درسی علوم  ها كتاب محتواي    تحليل "  با عنوان   در پژوهش احمديان و حسينی 

اند كه در كمترين فراوانی، كتاب درسی علوم تجربی سال اول ابتدايی،  گيري كرده چنين نتيجه   ، "هاي درسیپرداختن به انواع پرسش 

هاي  تجربی سال دوم ابتدايی، سؤال هاي هم گرا و فردمدار، بيشترين فراوانی و سؤال نتيجه مدار را دارا هستند. در كتاب درسی علوم  سؤال 

ي درسی علوم تجربی سال  ها كتاب اي، بيشترين فراوانی و سؤال نتيجه مدار، كمترين فراوانی را دارا هستند. در اين پژوهش  همگرا و زمينه 

ا هستند. در كتاب درسی علوم  هاي هم گرا و عملی، بيشترين فراوانی سؤال نتيجه مدار، كمترين فراوانی را دار سوم و چهارم ابتدايی، سؤال 

هاي نتيجه مدار و پيشبين، كمترين فراوانی را دارا  هاي هم گرا و موضوع محور، بيشترين فراوانی و سؤال تجربی سال پنجم ابتدايی، سؤال 

هاي درسی در كليه  شده و مورد انتظار در انواع سؤال مشاهده   هستند. همچنين نتايج آزمون خی دو اين تحقيق نشان داد كه بين مقادير 

 (.54ـ    44  : 1383)احمديان،   ي درسی علوم تجربی دوره ابتدايی، تفاوت معنادار وجود دارد ها كتاب 

و عموميت را براي تحليل محتوا اساسی دانسته است وي دو شرط كمی بودن و    ( سيستماتيک بودن ) هولستی سه شرط عينيت، نظام  

از  آميزتر  را قدري جدل  است    بررسی محتواي آشکار  دانسته  اوليه  بخشی،   1هولستی ) سه شرط  از  نقل  كاربرد  (. 1381به  تحليل محتوا 

هاي آموزشی و آگاهی از ميزان تأثيرگذاري آن در فرآيند ياددهی يادگيري، هاي كمی و كيفی، عينی و نظامدار براي توصيف رسانه روش 

شود تحليل محتواي توصيفی، ارتباطی  اجتماعی است و به سه نوع تقسيم می هاي  تأثيرات آشکار و پنهان در فراگيران و شناخت و واقعيت 

 (. 13ـ    22  : 1388)قادري،    و استنباطی 

 
1. Holesti 



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

 

 

 شناسی پژوهشروش 

انسانی سه رويکرد عمده روش  از:اثبات درعلوم  عبارتند  دارد كه  تفسير شناسی وجود  و گرايی،  اساسی دراين   انتقادي.   گرايی  رويکرد 

روش تحليل محتوا براي تکنيک مورد استفاده   چون از   گرايی است، زير اسناد ومدارک براي تحقيق استفاده شده است و پژوهش اثبات 

 رويکرد تفسيري هم استفاده شده است  قرارگرفته است پس از 

آماري محتواي كتاب   جامعه  باشد.می  محتوا مريل  تحليل  نوع  از و  توصيفی آن،  تحقيق  روش  و  كاربردي از نوع  حاضر  پژوهش 

 است و نمونه آماري برابر با حجم جامعه آماري است.   1399ـ    1400علوم پنجم ابتدايی  

  ن به عنوان ابزار آ   وبراي انجام آن معيارهايی مشخص شده است كه می توان از   باشد می وهش از نوع تحليل محتوا  ژ اينکه اين پ   دليل به  

 باشد.الگوي مريل می   با استفاده از   كيفيت تصاوير ،  ها كتاب م تجربی پنجم ابتدايی، تحليل  معيار تحليل متون كتاب علو  كار نام برد. 

 

 اهداف تحقیق

به روش مريل می  ابتدايی  تجربی، دوره دوم  تحليل محتواي كتاب علوم  دقيق وهمه جانبه  بررسی  پژوهش،  اين  انجام  از  باشد.  هدف 

ضروري  تواند متروک شود؛ بنابراين  می   سرعت   موضوع درسی مورداستفاده در مدرسه به سرعت رو به افزايش است،  ازآنجاكه دانش به 

نيکلس، ترجمه  ) ي درسی لحاظ شوند  ها كتاب اهميت در    محتوا متناسب با تغييرات علم، تغيير كند. همچنين محتواهاي مهم و با   است 

به نقايص   توان با تحليل محتوا می   ، رود اين دوره به شمار می   گذار در تاثير ي  ها كتاب ازجمله  پنجم  كتاب علوم تجربی پايه  (.  1377دهقان،  

با توجه به اين    برد.    ال كيفيت كتاب درسی را با   ، كردن كتاب و انتخاب مفاهيم خوب فعال و پويا   با   مشکالت محتواي كتاب پی برد و  و 

ابتداي   نکات اهميت و ضرورت توجه به محتواي كتب درسی  بنابراين در مقاله حاضر به  خوبی روشن می ی به خصوصًا در مقطع  شود؛ 

 د: شو زير پرداخته می   الت سؤا 

 پرسش هاي تحقيق:

 ابتدايی تا چه حد با الگوي طراحی مريل تناسب دارد؟ پنجم  علوم پايه  :  پرسش كلی

 : هاي جزئی پرسش 

 دارد؟  نوع دانشی در فراگيران توجه ابتدايی بر اساس الگوي مريل، بيشتر به ايجاد چه  پنجم  محتواي كتاب علوم   .1

 دارد؟   بيشتر به چه نوع عناصر محتوايی در فراگيران توجه     ابتدايی بر اساس الگوي مريل،   پنجم   محتواي كتاب علوم  .2

 شده است؟  ابتدايی بر اساس الگوي مريل، بيشتر باهدف ايجاد كداميک از سطوح عملکرد طراحی پنجم  محتواي كتاب علوم   .3

 پردازد؟بيشتر به كدام نوع از انواع ارائه اوليه می پنجم  مطابق با الگوي مريل، محتواي كتاب علوم   .4

 پردازد؟بيشتر به كدام شرح و بسط از ارائه ثانويه می پنجم  مطابق با الگوي مريل، محتواي كتاب علوم   .5

 رعايت شده است؟ پنجم  ی كتاب علوم  آيا چهاراصل پيشنهادي تفکيک، تنوع مثال، همتا سازي و سطح دشواري در طراح  .6

 

   های پژوهش یافته

گرفته طور كامل موردبررسی قرار    ابتدايی به پنجم  شده است، كتاب علوم تجربی    در اين پژوهش كه بر اساس روش تحليل مريل انجام 

 .صورت مبسوط در ادامه آورده شده است ها به جداول بررسی   است. 
 

 کندقابلیتی که کتاب در یادگیرندگان ایجاد مینوع دانش و  .1جدول شماره 

 عنوان شماره درس 
 نوع درس 

 عملی  نظري 

 *  زنگ علوم  1
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عمدتًا به ايجاد و توسعه  درصد(  6/66) درس    8كه    حاكی از آن است   باال   در جدول   پنجم   نتايج حاصل از تحليل محتواي كتاب علوم 

ديگر عملی بوده و هدف آنها آموزش و تمرين روش علمی و يا آشنايی با  درصد(    75درس )   9.  پردازد آموزان می دانش نظري در دانش  

آموزان از مياحث نظري به  سوق دادن دانش ي علوم ابتدايی در حال حاضر  ها كتاب است. يکی از اهداف اساسی مؤلفين  هاي عملی  روش 

باتوجه به جدول فوق می توان   تر به بعد عملی توجه شده است. جم ابتدايی نيز بيش باشد. كه در كتاب علوم پن سمت مباحث عملی می 

نتيجه گرفت كه اكثر دروس، دانش نظري و عملی را با يکديگر در بردارند ومی توان نتيجه گرفت كه دانش اموز می تواند به مهارتهاي  

 . شد با می نظري وعملی الزم دست يابد واين مساله يکی ازنقاط قوت كتاب 

 
 دکننمی کسب فراگیران که  دانشی محتوایی عناصر. 2جدول شماره 

 * * كند ماده تغيير می 2

 * * رنگين كمان  3

 * * برگی از تاريخ زمين  4

 *  حركت بدن 5

  * ( 1چه خبر ) 6

 *  (2چه خبر) 7

  * ( 1شود )كارها آسان می 8

 * * ( 2شود )آسان میها كار 9

 *  خاک با ارزش  10

 * * بکاريد و بخوريد  11

  * از ريشه تا برگ  12

 9 8 ـ جمع 

 75 6/66 ـ درصد

 نوع موضوع  عنوان شماره درس 

 قوانين  روش كار  مفاهيم حقايق 

  *   زنگ علوم  1

 * * *  كند ماده تغيير می 2

  *   رنگين كمان  3

  * * * برگی از تاريخ زمين  4

   *  حركت بدن 5

  *  * ( 1چه خبر ) 6

  *   (2خبر)چه  7

 *  *  ( 1شود )كارها آسان می 8

   *  ( 2شود )ها آسان میكار 9

  *  * خاک با ارزش  10

 * *   بکاريد و بخوريد  11

   *  از ريشه تا برگ  12

 3 8 6 3 ـ جمع 
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ببر اساس يافته    15(  »حقايق«عبارت    3، به شرح زير است:  (عناصر محتوا)كاررفته در دروس    ، نوع موضوع به االهاي جدول 

بيشترين    . ستدرصد( ا  15)  »ن قواني«عبارت    3و    درصد(،  40)  »روش كار«عبارت    8درصد(،  30 » (ممفاهي«عبارت    6درصد(،  

باال  آمده از جدول  دستاعداد و ارقام به است. با توجه به درصد    15با     »ن قواني« و كمترين عبارت   درصد  40با   »روش كار« تعبار

ابتدايی متناسب با انتظارات آموزشی مدنظر است چراكه بر اساس ديدگاه  پنجم توان نتيجه گرفت كه محتواي كتاب علوم تجربی  می

(. جدول  1388)حسن مرادي، كاوشگري محتواي علوم بايد فعال باشد و از روش كارهاي گوناگون براي يادگيري عينی استفاده شود

دهد كه دانش آموز در جريان يادگيري فعاليت داشته و دخيل بوده  است همچنين با دست ورزي به نتايج الزم دست پيدا  باال نشان می 

 می كند. 
 کنندمی کسب فراگیران که  دانشی عملکرد سطوح نوع. 3جدول شماره 

 نوع عملکرد مورد انتظار  عنوان شماره درس 

 كشف و ابداع  كاربرد يادآوري 

  *  زنگ علوم  1

  *  كند ماده تغيير می 2

 *   رنگين كمان  3

 *   برگی از تاريخ زمين  4

 *   حركت بدن 5

   * ( 1چه خبر ) 6

  *  (2چه خبر) 7

  *  ( 1شود )كارها آسان می 8

  *  ( 2شود )ها آسان میكار 9

  *  خاک با ارزش  10

  *  بخوريد بکاريد و  11

  *  از ريشه تا برگ  12

 3 8 1 ـ جمع 

 25 6/66 4/8 ـ درصد

 

.  باشدمی   » كاربرد« عملکرد    نوع   بيشتر از  پنجم ابتدايی    محتواي كتاب  باالمی توان نتيجه گرفت كه  جدول   هاي داده با توجه به  

بر اساس ديدگاه جان ديوئی كه يکی از اهداف كتب درسی پرورش   است.( 4/8) »يادآوري «  و كمترين عملکرد مربوط به( 6/66)

 دركتاب پنجم ابتدايی نيز رعايت شده است.  باشدمیعملکرد مهارتی دانش آموزان 

 

 انتظار  مورد عملکرد و موضوع با آنها تناسب و اولیه  ارائه  انواع تعیین. 4جدول شماره 

 آنچه باید باشد آنچه هست  اجزای آموزش  

 3/18 9 4/21 9 بيان تعميم  ارائه 

 3/18 9 4/21 9 ها بيان مثال 

 04/2 1 3/2 1 تبيين مثال

 44/22 11 19 8 هاي جديد سوال از مثال  تمرین 

 12/6 3 1/7 3 سوال از تعميم جديد 

 15 40 30 15 ـ درصد
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 04/2 1 3/2 1 سوال از تعميم 

 ـ ـ ـ ـ سوال از مثال

 ـ ـ ـ ـ ها سوال از مثال 

 44/22 11 19 8 هاي جديد سوال از مثال  ارزیابی 

 12/6 3 7/4 2 هاي جديد سوال از تعميم

 04/2 1 3/2 1 سوال از تعميم 

 ـ ـ ـ ـ سوال از مثال

 ـ ـ ـ ـ ها سوال از مثال  

 100 49 100 42 - جمع 

 

بيشترين و    عبارت  9درصدو تعداد  4/21با     »هابيان مثال «و» بيان تعميم«در بخش ارائهاالنشان می دهد كه،  هاي جدول بداده 

و    مورد است   8كه    »هاي جديدسؤال از مثال «در بخش تمرين    اند.كاررفتهكمترين ميزان در اين كتاب به درصد    3/2با    »بيان مثال«

كاررفته سی بهكمترين ميزان در كتاب دردرصد  3/2عبارت و    1با    »سوال از تعميم  «شود.  بيشترين عبارت اين بخش را شامل می

با    »هاي جديدسؤال از مثال «مورد است. 1در هر دو قسمت آنچه هست و آنچه بايد باشد»سوال از تعميم«   است. در بخش ارزيابی

   كاررفته است.كمترين ميزان در اين كتاب به با  درصد( 3/2عبارت ) 1با  » سوال از تعميم«بيشترين اما (  19)مورد  8

 

 تعیین انواع ارائه ثانویه و تناسب آنها با موضوع و عملکرد مورد انتظار . 5جدول شماره 

 

 475 جمع  آنچه هست  

 بازخورد شکل ارائه کمکی ایحافظه پیش نیاز ایزمینه 

س
در

ه 
ار

شم
 

ت 
هس

 

يد 
با

شد  
با

ت  
هس

 

يد 
با

شد  
با

ت  
هس

شد  
د با

باي
 

ت 
هس

شد  
د با

باي
 

ت 
هس

شد  
د با

باي
 

ت 
هس

شد  
د با

باي
 

1 1 1 2 2 2 2 4 4 5 5 6 6 

2 2 2 4 4 10 10 7 7 11 11 13 13 

3 1 2 1 1 6 6 9 9 12 12 14 14 

4 2 2 1 1 5 5 8 8 9 9 9 9 

5 3 3 3 3 11 11 7 7 13 13 11 11 

6 2 2 3 3 8 8 9 9 14 14 10 10 

7 3 3 5 5 16 16 11 11 8 8 18 18 

8 1 1 2 2 3 3 5 5 4 4 8 8 

9 0 1 7 7 12 12 6 6 13 13 18 18 

10 2 2 6 6 3 3 7 7 13 13 7 7 

11 1 1 4 4 8 8 2 2 8 8 5 5 

12 2 2 3 3 7 7 5 5 6 6 8 8 

 127 127 116 116 80 80 91 91 41 41 22 20 جمع 

 انواع ارائه ثانويه
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 % 100 درصد 

 477 جمع آنچه بايد باشد 

 % 100 درصد 

 

عبارت    127با    »بازخورد«شرح و بسط    رود، باتوجه به جدول فوق،.بکار میآموزشی    مسائل  ارائه ثانويه براي تکميلازانجا كه  

اي،كمکی و شکل از، حافظهني پيش   كمترين فراوانی را داشتند. در عملکردهاي  عبارت  20  با    »ايزمينه «و شرح و بسط    تکرار    بيشترين

موارد نياز به بازبينی و ترميم محتواي كتاب درسی  اي  عملکرد زمينه آنچه هست و آنچه بايد باشد برابر است ولی در  ارائه و بازخورد  

ازنتابح جدول باال می توان نتيجه گرفت كه از آن چه مورد هدف هست و آنچه وجود دارد فاصله چندانی وجود ندارد. در كتاب    دارد.

 كند.نچه بايد فراگيرد دست پيدا میآموز به آدانش  موزشی به خوبی رعايت شده وآاهداف 

 

 دشواری  سطح و همتاسازی تنوع، تفکیک، اصول رعایت میزان بررسی . 6جدول شماره 

 ارزیابی  عنوان درس  درس 

 سطح دشواري  همتاسازي  تنوع مثال تفکيک 

 1 1 2 1 زنگ علوم  1

 2 0 5 4 كند ماده تغيير می 2

 3 2 2 2 رنگين كمان  3

 2 2 1 3 برگی از تاريخ زمين  4

 1 3 4 2 حركت بدن 5

 1 1 3 3 ( 1چه خبر ) 6

 2 1 4 2 (2چه خبر) 7

 0 1 1 2 ( 1شود )كارها آسان می 8

 1 0 3 3 ( 2شود )ها آسان میكار 9

 1 3 2 2 خاک با ارزش  10

 2 2 3 1 بکاريد و بخوريد  11

 4 3 2 4 از ريشه تا برگ  12

 20 19 32 29 ـ جمع 

 5/17 5/19 9/32 8/29 ـ درصد
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براي ارائه و ارزشيابی بيشتر از روش تفکيک  پنجم ابتدايی    در كتاب علوم  نتيحه گرفت كهتوان  می  6  بررسی جدول شماره با دقت و  

اند.  شده از هم تفکيک  ( ارائه اوليه و ثانويه)هاي اين كتاب رعايت شده و مباحث  در بيشتر درس  »اصل تفکيک«شده است.  استفاده 

ميزان كم در    به  »سطح دشواري«و    »اصل همتاسازي«به ميزان مناسبی در دروس اين كتاب رعايت شده است.   »صل تنوع مثال ا«

صل  «نشده است.    رعايت  8در درس    »سطح دشواري «  9و    2در دروس    »اصل همتاسازي«دروس اين كتاب رعايت شده است.  

 ست.اكاررفته نسبت به ساير اصول در اين كتاب به  باكمترين  »اصل همتاسازي «  ن وبيشتري 9/32با   »تنوع مثال 

 

 گیری  نتیجه  بحث و

 كلی بنديجمع  به ابتدايی وتحليل محتواي دقيق كتاب علوم تجربی پايه پنجم ابتدايی موزشآ جديد برنامه كلی اهداف به توجه با 

 :  پردازيممی تحقيق  نتايج درباره 

 تا نتيجه دركنند دانش عملی است؛  شده مشخص گرديد بيشترين دانشی كه فراگيران كسب می   هاي انجامیبا توجه به بررس 

 محتواي تحليل به سه هر كه (1386) و عليزاده  (1380)  ( احمدي1378) اوجانی تحقيق با و دارد مريل مطابقت الگوي با حدودي

 معلم راهنماي  و كتاب محتواي با علوم برنامه  جديد  اهداف  كه اند گرفته  نتيجه  و چنين  اند  پرداخته مريل روش به ابتدايی علوم

 به ابتدايی علوم محتواي تحليل به موضوع ( كه1387امام جمعه ) تحقيق ولی نتايج اين پژوهش با باشدمی  مطابت داشته و همسو

ندارد. زيرا در   خوانی است، هم عملی بر نظري  جنبه  غلبه  بر مبنی كه  آن  از آمده  دست  به نتايج  و است  پرداخته مريل روش

 تحقيق او بعد نظري محتوا بر عملی  غلبه كرده و از كاربرد فاصله گرفته است. 

مورد    3هاي نوع قوانين،  عبارت و تعداد عبارت  8عبارت، روش كار    6عبارت، مفاهيم    3هاي انجام شده حقايق  وتحليل   طبق تجزيه

 لهأمس حل رويه باالخره  و روش كاري و عملی دانش به فراگيران تواناكردن ابتدايی دوره  جديد علوم هدف كه ازآنجااست.  

 لفان كتاب علوم تجربی پايه پنجم ابتدايی در تدوين كتاب موفق عمل كرده اندؤ توان نتيجه گرفت كه ممی است.

و حقايق    اصول و قوانينفراوانی كمتر استفاده از    باشند،مقطع ابتدايی در مرحله عينی میباتوجه به اينکه ازديدگاه پياژه  كودكان در

  جمعه امام پژوهش با تحقيق اين نتيجه توان مثال زدمی پنجم  عنوان نقطه قوتی براي كتاب علوم  متناسب با مرحله رشدي كودكان به

 رياضی و  علوم  بررسی تطبيقی به  كه  (1379) قادري و كرده  بررسی مريل روش به را  ابتدايی علوم  محتواي  تحليل  ( كه1387)

ابداع   و كشف عمل در از گرفتن  فاصله و عملی بر نظري جنبه غلبه بيانگر آن از آمده  دست به نتايج و پرداخته  ابتدايی دوره 

 سازماندهی مريل و روش به  علوم محتواي تحليل بررسی به كه  (1380)( اوجانی1380)  احمدي تحقيق با و دارد مطابقت  ،است

درس   اهداف با و است مطلوبی حد در علوم هايكتاب محتواي كه دهدمی نشان مورد چهار هر مشابه نتايج و اندپرداخته  محتوا

 است.   رهمسوغي دارد،  مطابق علوم

  رفيعشده است و با نتايج تحقيق    استفاده كاربرد  وتحليل مشخص گرديد در محتواي كتاب، بيشتر از عملکرد    بر اساس نتايج تجزيه

كه بر اساس الگوي حل مسئله ديويی نشان داد كه    (1381)همسو است. ولی با نتايج تحقيق اميراحدي و همکاران    (1381)و دهقانی  

 توجهی شده است، مغاير است.در كتاب نسبت به حل مسئله كم 

  ، بخش ارائهشده است. بعد از    استفاده   ارائه (  بخشبيان تعميم )هاي اوليه بيشتر از  شده از ميان ارائه   هاي انجام وتحليل  طبق تجزيه

 ين مقدار را به خود اختصاص داده است.بيشتر نمونه سواالت از بخش )تمرين(

هاي پژوهش  ها و ابزارهاي گوناگون براي ايجاد انگيزه است. نتايج اين پژوهش با يافته يکی از نقاط قوت كتاب، استفاده از شکل

 علوم محتواي تحليل ( كه1387)  جمعه  امام پژوهش با تحقيق اين  حسنلو در بررسی ارائه ثانويه در كتاب راهنماي معلم همسو است.

  است. همسوغير بررسی كرده  مريل روش به  را ابتدايی
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تعداد تنوع مثال بيشترين، تعداد همتاسازي كمترين ميزان را وتحليل نتايج نشانگر اين است كه  شده روي تجزيه   هاي انجامبررسی

آمده از تحقيق    دست   ساير اصول مانند سطح دشواري و همتاسازي كمتر استفاده شده است كه با نتايج بهبه خود اختصاص داده است.  

 مطابقت دارد. (1381)  حسنلو و همکاران

 پیشنهادات 

كه در قسمتهايی از كتاب  مثالها با غير مثالها همراه نبوده است بهتر است كه مولفان در    باتوجه به يافته هاي ذكر شده مشاهده شده 

 ميزان تا شود طرح متنوعی و  جديد  هاي  مثال  و  پذيرد صورت كتاب دو  هر در  ها مثال غير با همرا ها مثال بازنگري كتاب ارايه 

 حافظه اي وحفظی به مرحله عملی وكاربردي حركت كند.يابد تايادگيري  دروس ازحالت  افزايش گيران فرا يادگيري

دهی آن در مناطق مختلف كشور با برخورداري  سطح پوشش   گردد وكه كتاب هاي درسی بصورت متمركز منتشر میازآنجايی

تر ومهم تر مطابق با امکانات وشرايط مختلف مخاطبان می تواند يادگيري  مطالب عينی وملموساستفاده از  ،  باشدمیمتغير از امکانات  

هاي كتاب شرايط اجتماعی را عميق تر وجذاب تر نمايد و دانش را در سطح كاربرد ارتقا دهد. بنا براين مولفان محترم اگر در ذكر مثال

 تر خواهد بود.آموزان كاربرديدانش ان را درنظر بگيرند مطالب براي آموز دانش  واقتصادي  

وهم چنين فعال تر و جذاب تر شدن    باشدمیآموزان و رسيدن به هدف نهايی كه تغيير رفتار  تر دانشبراي يادگيري بيشتر وعميق 

 شد. كالس، بهتر است كه محتواي آموزشی وضمن خدمت براي معلمين طراحی گردد  بطوري كه معلم نگاه انتقادي به آن داشته با

توجه بيشتري به تحقيقات وتحليل محتواي انجام شده ازطرف محققان داشته باشند تا بتوانند اشکاالت وارد به محتوا    هاكتاب مولفان  

 وتصاوير و... را مرتفع نمايند.

مطالب را    براي درک بهتر مبانی علمی كتاب ، بهتر است كتاب طوري تدوين شود كه معلم بتواند باتوجه به امکانات هر منطقه

 بومی سازي نمايد. 

 

 منابع 

 - دوره علوم  آموزش طراحی مريل در تحليل محتواي كتاب علوم تجربی پايه چهارم ابتدايی بر اساس الگوي (.1381). ، اميراحدي 

 (.38)2، وتربيتتعليم  فصلنامهابتدايی،  

 علوم  آموزش جديد برنامه در شده كسب  و  شده  اجرا شده، قصد برنامه سه بين هماهنگی  و  خوانی هم ميزان بررسی  (. 1380) ، رضا.احمدي 

 (. 38)2، وتربيتتعليمفصلنامه  ابتدايی،- دوره

"،  86ـ  85طراحی مريل در سال تحصيلی    تحليل محتواي كتاب علوم تجربی پايه چهارم ابتدايی بر اساس الگوي"(.  1386) ، مهناز.  يزدي اسدي  

 مه طباطبايی تهران. الدانشگاه ع .وپرورش دبستانی  رشته آموزشنامه تحصيلی كارشناسی ارشد پايان

سيد محمدرضا.  امام محتواي  "  (.1387)جمعه،  ابتدايی هاكتابتحليل  و چهارم  پايه سوم  تجربی  علوم  تحصيلی    ي  سال  نامه    پايان  ،"89ـ87در 
 ، دانشگاه تربيت مدرس.كارشناسی ارشد

ريزي درسی و بررسی ميزان انطباق آن با محتواي كتاب علوم تجربی پنجم ابتدايی با توجه به اصول علمی برنامهتحليل  "(.  1380)اوجانی، افسانه.  

 . می واحد تهران مركزالآزاد اس پاياننامه كارشناسی ارشد، دانشگاه، "ساله 11ـ12توانايی ذهنی كودكان 

 حوزه هنري خراسان رضوي.  :مشهد ،جشنواره رويش تحليل محتواي نمودهاي دينی در آثار سينمايی (. 1381.)بخشی، حامد

 پژوهش فصلنامه  موفق، كشورهاي  و  ايران در  عمومی  آموزش  دوره تجربی  علم  آموزش  استانداردهاي تبطبيقی  . مطالعه  (1395)بدريان علی 

 (. 22)5.شی آمور ريزيبرنامه و 

 (. 2)34، انتقادي.روانشناسی تربيتی تببين گزارش به تفکر (. 1381مهر، دهقان.)پاک

 . 22(33)، ريزي درسی  پژوهش در برنامهبر اساس اهداف آموزشی مريل،  پنجم ي علوم تجربی هاكتاب تحليل محتواي  (.1394علی، پرويزيان.)

بر اساس اهداف آموزشی   ي علوم تجربی چهارم و پنجمهاكتابتحليل محتواي  (.  1381)حسنلو، حسين؛ فرجی خياوي، زليخا؛ شکراللهی، رقيه.  

 . 9(33)، ريزي درسی  پژوهش در برنامهمريل، 
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 . تهران: انتشارات آييژ.تحليل محتواي كتاب درسی (. 1388)مرادي، نرگس. حسن

ي درسی علوم تجربی دوره ابتدايی ازلحاظ ميزان پرداختن به انواع  ها كتاب تحليل محتواي  (  1383)يزدي، عطيه سادات، احمديان، مينا.  حسينی 

 (.  37)2. ريزي درسی پژوهش در برنامهفصلنامه پرسشهاي درسی. 

  التأليف علوم و رياضی،   آموزان پايه ششم ابتدايی با محتواي كتب جديد  ميزان درگيري فعال دانش(  1381) مهر، حميده.    حسنلودهقانی، مرضيه؛  

 (. 38)2 .ريزي درسی  وهش در برنامهپژ فصلنامه

پژوهش در   فصلنامه  التأليف علوم و رياضی،  آموزان پايه ششم ابتدايی با محتواي كتب جديد  ميزان درگيري فعال دانش  (.1376دادستان، علی.)
 (. 38)2، ريزي درسی  برنامه

 تهران، نشر روش.  ،يترجمه مهدخت بروجردي علو ،اي هاي رسانه  تحليل پيام (.1381) رايف، دانيل.

 (. 22)2، فصلنامه مطالعات راهبردي  ،ي(. فساد ادار1388، محمد. )پوررفيع

ريزي    پژوهش در برنامه،  هاي تفکرمنظور آموزش مهارت   تحليل محتواي كتاب علوم تجربی پايه ششم به(.1395)، زهرا.رضوي، زهرا؛  طلبروزي
 .  2(11) درسی،

 (.  5)2، هاي آموزشی فصلنامه نوآوري .ي درسی علوم تجربی دوره ابتدايی هاكتاب تحليل محتواي   (.1386عليزاده، علی.)

 (.  2)8، مجله جهانی رسانه ،نقش تحليل محتوا در فرايند آموزش (.1379). دي، سعيقادري

.  هاي آموزشی فصلنامه نوآوري  ،دبستانهاي آسمان و كتاب كار پايه دوم  تحليل محتواي كتاب هديه   (.1395) .، علی رضوي  و ، محمد  نوروزي

2(12  .) 

 پژوهش در برنامه  ،ي درسی علوم پايه دوم و ششم ابتدايی ايرانهاكتابچگونگی ارتباط متن و تصوير در  (.1388.)نوريان، محمد؛ سالم، صديقه
 (.  12)12، ريزي درسی 
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