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 چکیده

 تجربی علوم درسی کتاب. است مریل الگوی براساس ابتدایی چهارم پایه تجربی علوم کتاب محتوای حاضرتحلیل پژوهش هدف

 درسی کتاب محتوای شامل پژوهش این آماری جامعه. دباشمی تحصیلی راهنمایی و ابتدایی دوره دروس تریناز اصلی یکی

 گردیده انتخاب آماری جامعه حجم با برابر نمونه جمعیت. باشدمی 1044 تحصیلی در سال ابتدایی چهارم پایه تجربی علوم

 چهارم ایهپ تجربی علوم کتاب. باشدمی محتوا تحلیل از نوع و توصیفی آن تحقیق روش و کاربردی از نوع حاضر پژوهش است.

 دست به اطالعات در نهایت و قرار گرفت تحلیل و مورد تجزیه مجزا بطور هر درس که باشدمی درس بر سیزده مشتمل ابتدایی

 پایه علوم کتاب محتوای که دهدمی نشان پژوهش نتایج .گردید تحلیل و تجزیه کتاب کل و شده بندی جمع از هر درس آمده

 در که ابداع و کشف عملکرد و است شده طراحی، کاربرد عملکرد و یادآوری عملکرد سطوح یجادا هدف با بیشتر ابتدایی چهارم

 .است گرفته قرار تاکید و توجه مورد کمتر، گیرد قرار توجه مورد عملکردها همه از بیش باید علوم آموزش کل

 

 علوم تجربی، اهداف آموزشی، الگوی مریل، تحلیل محتواهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

، رشد بنابراین. شودمی شناخته کشورها جانبه همه توسعه و رشد در اساسی و مهم ابزار یک عنوان به آموزشی نظام امروزه

 نظام یک، کشور فعلی آموزشی نظام. است کشور هر مهم بسیار مباحث جمله از، آن کیفی و کمی بهبود و اصالح، تحول

 ترینمهم جمله از ابتدایی دوره. شودمی استفاده کشور کل در که است درسی کتاب به منحصر آن درسی برنامه و متمرکز

 ترینمناسب و گردیده فراهم در آن افراد جانبه همه رشد و شخصیت گیریشکل زمینه زیرا، است آموزشی نظام هایدوره

 فرصت، نیاموزند را مالز هایمهارت سن این در کودک اگر. است کودک استعدادهای رشد و یادگیری و تحصیل برای فرصت

 (.1333، همکاران و بحرینی) بود خواهد مشکل بسیار رشد بعدی مراحل در آن جبران

 تحقق در که نقشی نظر از درسی برنامه محتوای. باشدمی آموزشی اهداف به رسیدن برای ایوسیله، درسی برنامه محتوای

، است وسایلی و ابزار نیازمند دیگران به ارائه برای محتوا هر تاس برخوردار خاصی اهمیت از کندمی بازی درسی برنامه اهداف

 کشورهای آموزشی هاینظام در آموزشی هایرسانه ترینمهم و کاربردترین پر از یکی. نامندمی رسانه را وسایل و ابزار این

 آموزشی نظام هر در زانآمودانش یادگیری منابع و مراجع ترینمهم از یکی درسی کتاب. است درسی کتاب، جهان مختلف

 هایفعالیت بیشتر، ایران در، دیگر عبارت به. کندمی ایفا درسی هایبرنامه در را هانقش ترینمهم از یکی نیز ایران در و است

 آن محور حول معلم و آموزدانش آموزشی هایتجربه و هافعالیت بیشترین و گیردمی صورت درسی کتاب چارچوب در آموزشی

 (.1388، زاده یوسف و معروفی) شودمی هیسازماند

 یمجموعه به دستیابی برای که است یادگیری اصلی یوسیله، درسی کتاب: نویسدمی درسی کتاب تعریف در( 2445)یونسکو

 چاپی ی مجموعه، سنتی طور به و است شده تشکیل، تصویر و متن یا تصویر، متن از و، شده طراحی آموزشی نتایج از خاصی

 (.1331، هرندی جعفری) کندمی راهنمایی و هدایت را یادگیری هایفعالیت توالی سازی آسان که است مجلدی

 و آموزش اندرکاراندست توجه کانون، دارند آموزشی مشی خط و محتوا تعیین در که زیادی اهمیت خاطر به درسی هایکتاب

 مورد شاگردان و معلمان توسط روزه مستمر همه رطو به تا شده موجب درسی هایکتاب محوری نقش. باشندمی پرورش

 به درسی کتاب اهمیت، امروزه باشند. معلم تأکید مورد درسی برنامه تمام عنوان به اوقات گاهی حتی و بگیرند قرار استفاده

، دهدمی افزایش را یادگیری امکان، بودن جذاب صورت در که ایوسیله و درسی هایبرنامه در اساسی عنصر یک عنوان

 قرار توجه مورد یادگیری – یاددهی فرایند در آن نقش و اهمیت یاندازه به درسی هایکتاب متاسفأنه اما. است شده آشکارتر

 نظر به گویدمی و کرده انتقاد درسی هایکتاب تحلیل و تجزیه به معلمان جدی توجه عدم از گود که گونههمان. است نگرفته

 مواد تحلیل و تجزیه به اقدام ندرت به ولی، دهدمی اختصاص درسی کتاب با کار به را سشکال وقت بیشترین معلم رسدمی

 (.1333، نوریان)است  ضروری کاری این که حالی در، نمایدمی درسی

 و مفید بسیار ابتدایی تحصیلی دوره درسی هایبرنامه گیرندگان تصمیم و مؤلفان، درسی ریزانبرنامه برای که تحلیل از نوعی

 کلیه و هانگرش، نیازها، هاانگیزه، اصول، مفاهیم تا کندمی کمک که تحلیل از نوعی یعنی.  است محتوا تحلیل است ضروری

 درسی برنامه اهداف با و گرفته قرار عملی و علمی بررسی مورد هاکتاب پرورشی و آموزشی محتوای در شده مطرح اجزای

 تحلیل برای که است امکانی، آن دلیل. کندمی پیدا بیشتری اهمیت روز به روز ماعیاجت تحقیق در محتوا تحلیل. شوند مقایسه

، محتوا تحلیل روش. کند عرضه رهنمودی نیمه هایمصاحبه گزارش مثل ترپیچیده و ترعمیق نظرهای اظهار و اطالعات منظم

 دیگری تحقیق روش هر از بهتر، باشد دهش تهیه ارزشمند مواد از آن کار موضوع که وقتی، آن هایگونه برخی کم دست یا
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 برآورده هماهنگی شیوه به، آیدنمی دست به آسانی به معموأل که، را ژرفانگری و شناختی روش عمل دقت تا دهدمی اجازه

 .(1382، سامانی عریضی و عابدی)سازد

 – یاددهی فرایند در آن یرگذاریتاث میزان از آگاهی و کتاب آموزشی رسانه توصیف برای، درسی هایکتاب محتوای تحلیل

 (.1333، نوریان) .است اجتماعی هایواقعیت شناخت و فراگیران در پنهان و آشکار تأثیرات، یادگیری

. است نشده تحول و تغیر دچار تجربی علوم دروس اندازه به، جهانی سطح در درسی هایموضوع از یک هیچ، اخیر دهه چند در

 ترحجیم و جدیدتر روز به روز، بشری دانش و علم فزاینده پیشرفت دلیل به خود خودی به یتجرب علوم درسی محتوای گرچه

 تا کندمی ایجاب کنونی عصر هایویژگی. گیردنمی بر در را علوم آموزش، محتوایی جنبه از تنها تغییر این ولی، شوندمی

 شخصیتی و شناختی هایتوانایی همة، هاآن از گیریبهره با تا گردند ساماندهی نحوی به تجربی علوم آموزشی هایبرنامه

 جدید تحوالت با رؤیارویی برای الزم هایتوانمندی، فناوری و علوم مزایای از برخورداری با فراگیران و کرده رشد آموزاندانش

  (.Harlen, 1999)ببرند  پیش صحیح مسیر در درسی هایهدف با متناسب را آموزاندانش هایفعالیت و. نمایند کسب را

 

 پیشینه تحقیق

 روش به متوسطه اول دوره علوم هایکتاب فیزیک بخش محتوای تحلیل»  عنوان تحت خود در مقاله( 1337) مدرس تربیتی

 34 مفاهیم، درصد 02 کار روش: است زیر ترتیب به موضوعی اجزای سهم، موضوعی بخش در که گیردمی نتیجه«  مریل

 سطوح در. دارد سازگاری اول متوسطه دوره در آموزشی اهداف با که است درصد 8 حقایق و درصد 24 قوانین و اصول، درصد

 مطابقت مریل آموزشی اهداف با که است درصد 18 ابداع و کشف و درصد 30 کاربرد، درصد 38 یادآوری سهم، عملکردی

 . باشد حاضر شرایط برعکس که بود آن بهتر و نداشته

 مختلف هایه دور در پرلز و تیمز هاین آزمو تحلیلی مطالعات کردند که نتایج ( بررسی1337ارش)همک و شیرازی نژاد ضیاء

 پایه) اول متوسطه و ابتدایی دوره در تجربی علوم درس در ایرانی آموزاندانش عملکرد و جایگاه متأسفانه دهدکهمی نشان

، کاربردی هایل سوا به پاسخ توانایی آموزاندانش بیشتر. تاس مانده پایین همچنان و نبوده مناسب هاآزمون این در( هشتم

 اساس بر. دارند قرار پایینی سطح در تحقیق طراحی و فرضیه سازی همچون هاییمهارت در و ندارند را ترکیبی و استداللی

 علوم ویژه به پایه ومعل در آموزاندانش نمره سطح بودن پایین در مؤثر علل ترینمهم از یکی 2415 سال تیمز آزمون نتایج

 است. نشده علمی سواد به توجهی هیچ هاآن در که است تدریس سنتی هایروش از ناشی تجربی

 و یادگیری میزان بر مریل آموزش اولیه اصول از تاثیراستفاده بررسی» عنوان تحت خود درمقاله( 1332) زوارکی زارعی

 را آموزاندانش یادداری و یادگیری میزان توانمی، مریل اولیه اصول ده ازاستفا با که گیردمی نتیجه«  آموزاندانش یادداری

 .بخشید بهبود

 که گیردمی نتیجه، مریل آموزش اهداف براساس پنجم و چهارم تجربی علوم هایکتاب محتوای درتحلیل( 1331)حسنلو استاد

 علوم کتاب قوت نقاط از تنوع و تفکیک اصل رعایت و چهارم علوم ضعف نقاط از ابداع و کشف و عملی دانش به کمتر پرداختن

 . است پنجم

: است رسیده زیر نتایج به مریل الگوی اساس بر تحصیلی راهنمایی سوم پایه علوم کتاب محتوای در تحلیل (1334) کلهری

 عملکرد سطح ایجاد هدف با بیشتر کتاب محتوای( 2. )پردازدمی مفاهیم دانش توسعه و ایجاد به بیشتر کتاب محتوای(1)

 توجه مورد عملکردها همه از بیش باید علوم آموزش اهداف به توجه با که ابداع و کشف عملکرد و است شده طراحی کاربرد
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 ارزیابی و ارائه و تمرین بخش سه در، کتاب محتوای اولیه ارائه نحوه( 3. )است گرفته قرار تأکید و توجه مورد کمتر گیرد قرار

 .دارد تناسب انتظار مورد عملکرد سطح و موضوع نوع با

 محتوایی% 04 چهارم پایه و% 74 سوم پایه در که دادند نشان مطالعات براساس( 1377، کیامنش از نقل)النزر و همکاران 

 به نیاز که هاییپرسش به گوییپاسخ در را ایران آموزاندانش ناتوانی، حاصل نتایج. است آمده دست به، شده داده آموزش

 . دهدمی نشان، دارد را تفسیر و تحلیل، توضیح، وصیفت

 نظری جنبه غلبه مانند مسایلی که داد نشان، چهارم و سوم تجربی علوم هایکتاب محتوای تحلیل ( در1377امام جمعه )

 تنها تابک دو هر در و شود گرفته نادیده درس عملی جنبه که است شده باعث گوناگون و متنوع نظری موضوعات ارائه و درس

 به درس یک در تنها چهارم کتاب در و درس سه در تنها سوم کتاب در و بپردازد عملی دانش ارائه به کتاب هر از درس یک

  است. شده توجه ابداع و کشف عملکرد

 حالی رد این. اندکرده استفاده فعال تدریس روش از معلمان از درصد 3/03 تنها پژوهشی بیان کرد که ( در1377حامدی خواه)

 اند.بوده باالتری و بهتر تحصیلی پیشرفت دارای، انددیده آموزش فعال روش طریق از که آموزانیدانش که است

 

 پژوهش روش

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

 هایدرس، مطالعه واحد. باشدمی ابتدایی چهارم پایة تجربی علوم کتاب آماری جامعه. است دهش استفاده مریل اجزای نمایش

 .باشدمی ابتدایی چهارم پایة علوم کتاب تصاویر و هافعالیت، متن شامل تحلیل و تجزیه واحدهای و است مذکور کتاب

 

 های پژوهش:یافته

 نحوه طراحی در درس هر در انتظار مورد عملکرد نوع و موضوع نوع، یلمر آموزشی طراحی الگوی با مطابق اینکه به توجه با

 نوع چه ایجاد به اینکه نیز و موضوع نوع نظر های کتاب علوم تجربی پایة چهارم ابتدایی ازدرس. مؤثر است آن اولیه ارایه

 .گردید محتوا تحلیل شوندمی منجر فراگیران در عملکردی

 نشان پایة چهارم ابتدایی تجربی علوم کتاب در مریل الگوی عملکردی سطوح فراوانی توزیع ،پایین جدول هاییافته براساس

 به توجه کمترین و یادآوری عملکرد سطح به توجه بیشترین قوانین و اصول کار و روش، مفاهیم موضوعات مورد در که دهدمی

 است. شده معطوف و ابداع کشف سطح
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 محتوای انواع از یک هر عملکرد مربوط به الگوی نمایش اجزای مریل برای سطوح فراوانی توزیع -1 جدول

 کتاب علوم پایة چهارم ابتدایی آموزشی

 درصد فراوانی براساس کشف و ابداع براساس کاربرد براساس یادآوری درس

1 4 5 1 11 

04% 54% 14% 144% 

2 6 7 1 13 

15/00% 80/53% 4% 144% 

3 3 5 1 8 

5/37% 5/02% 4% 144% 

0 7 6 1 14 

54% 85/02% 10/7% 144% 

5 5 5 1 11 

05% 05% 3% 144% 

0 6 5 1 11 

50% 05% 4% 144% 

7 5 7 1 13 

00/38% 80/53% 03/7% 144% 

8 8 4 1 12 

00% 33% 4% 144% 

3 3 2 2 7 

85/02% 57/28% 57/28% 144% 

14 4 3 1 8 

54% 5/37% 5/12% 144% 

11 7 1 2 11 

74% 14% 24% 144% 

12 4 2 1 6 

00% 33% 4% 144% 

13 7 3 1 11 

74% 34% 4% 144% 

 133 6 55 66 درصد کل

87/51% 35/01% 70/0% 144% 
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 نتیجه گیری و بحث

 از یک امکد در دانش ارزیابی و آموزش هدف با بیشتر تجربی پایة چهارم ابتدایی علوم کتاب محتوای که این با ارتباط در

 کتاب محتوای که گرفت نتیجه یتوانم حاصل هاییافته از، است شده طراحی کشف( یا و کاربرد، )یادآوری عملکردی سطوح

 اهداف به توجه با که ابداع و کشف و عملکرد است شده طراحی، کاربرد عملکرد و یادآوری عملکرد سطوح ایجاد هدف با بیشتر

 شماره جدول نتایج .است گرفته قرار تأکید و توجه مورد کمتر، گیرد قرار توجه مورد لکردهاعم همه از بیش باید علوم آموزش

 درس 7 فقط در ولی کاربرد یادآوری و صورت به درس سطوح عملکرد 13 در، ابتدایی چهارم پایه علوم در که دهدمی نشان 1

 و کاری روش و عملی دانش به فراگیران کردن توانا یابتدای دوره جدید علوم هدف که آنجا از. است شده ارائه ابداع و کشف

 درس 7 در تنها اینکه به باتوجه ولی است هماهنگ علوم اهداف با پژوهش این بنابراین، است مسأله حل رویکرد باالخره

 با، ناندرکارا دست خواست رغم علی کتاب این در حداقل علوم آموزش جدید برنامه، است شده ارائه ابداع و کشف عملکرد

-می فکر که است این مؤلفان اشتباه. است بوده آنان انتقاد مورد که گذاشته قدم راهی همان در درسی کتاب نادرست طراحی

 به دستیابی که بود امر این متوجه باید که صورتی در. رسندمی هدف این به سؤاالتی و درس هر در هاییآزمایش طرح با کنند

 همین به رسیدن درس اصلی هدف که گیردمی صورت زمانی مسأله حل توانایی به نیل تنهای در و ابداع و کشف عملکرد

 قسمت در ولی دارد مطابقت علوم اهداف با حدودی تا کاربرد قسمت در عملکرد سطح که گفت توانمی پس. باشد عملکرد

 به دسترسی برای کتاب اشکال ینمهمتر. است گرفته فاصله جدید علوم هدف از و است مغایر علوم اهداف با ابداع و کشف

 ارائه بدون که شوند طراحی طوری دروس اگر. است آموزش هنگام مثال بیان و تعمیم مستقیم ارائه ابداع و کشف عملکرد

 دسترسی، برسد موضوع کشف به خود آموزدانش، جدید هایتعمیم از سؤال و جدید هایمثال از سؤال ارائه با موضوع مستقیم

 .بود خواهد پذیر امکان علوم جدید برنامه اصلی هدف به نیل نهایت در و ردعملک این به

 

 پیشنهادات

-دست و ریزانبرنامه به زیر پیشنهادهای ابتدایی یتجربی دوره علوم هایکتاب محتوای یادگیری فرایندهای بهبود منظور به

 :شودمی ارائه آموزش اندرکاران

 .جدیدالتالیف علوم هایکتاب دروس با متناسب هیآزمایشگا وسایل با مدارس تجهیز -الف

 گنجانده مریل الگوی هایمؤلفه با هادرس از یک هر ارتباط، معلم راهنمای هایب کتا در -ب

 .شود

 مؤلفه ویژه )به عملی هایبه فعالیت و شود انجام مریل الگوی هایمؤلفه با متناسب معلمان تدریس هایروش است بهتر - پ

 .گردد توجه یشترب کار( روش
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