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 چکیده
 مبنای رب ابتدایی دوره تجربی علوم درسی برنامه محتوای تحلیل و هامؤلفه شناساییاین پژوهش درصدد 

 است. بوده 6979-6971در سال تحصیلی  (پنجم پایه درسی برنامه موردی مطالعه) بنیادین تحول سند
 استقرایی ندیبمقوله نظام با محتوا تحلیل نوع از کیفی فاز دو در کهبوده ( یختهآم) ترکیبی پژوهش روش

 پژوهش این آماری جامعه. است انجام شده شانون مدل از استفاده با محتوا تحلیل نوع از کمی فاز در و
پنجم  ایهپ تجربی علوم کتاب کمی سطح و در ایران وپرورشآموزش نظام باالدستی اسناد کیفی سطح در

 اییشناس و ثبت جهت که بودند ایساختهمحقق جداول و هافیش، اطالعات آوریجمع ابزار. بود ابتدایی
 در محتوا یلتحل روش از استفاده با. شد استفاده هاآن از ابتدایی پنجم پایه تجربی علوم کتاب هایمؤلفه
از سند تحول بنیادین استخراج و با استفاده از مدل آنتروپی شانون در  مؤلفه 05 گویه و 12کیفی  سطح

تند. مورد تحلیل و بررسی قرار گرفپنجم ابتدایی  پایه درسی برنامه از کتاب مؤلفه 00گویه و  59فاز کمی 
 نگاه هایگویهه ب مربوط اهمیت ضریب بیشترین ابتدایی پنجم تجربی علوم کتاب در که داد نشان نتایج
 ریبض کمترین و کارآفرینی اولیه اصول آموزش، هافعالیت در یریپذمشارکت، حوادث و مسائل به علمی
 یآموزش متنوع هایفرصت یجادکنندها، یادگیری ارتقای تجه هارسانه و مجازی هایمحیط از یریگبهره
 علمی هاینمایشگاه تشکیل و یاندازراه برای فرصت ایجاد، ویژه نیاز با انآموزدانش برای

 بود. دیجیتال منابع از استفاده و کردن کار فراگیران و توانایی یهاساختهدست

تجربی علوم، محتوا لیلتح، درسی برنامه، باالدستی اسناد :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

 افراد تربیت و تعلیم وظیفه که است جامعه نهادهای تریناساسی از یکی وپرورشآموزش

، اقتصادی، فرهنگی مختلف هایبخش در نهاد این عملکرد حتم طوربه و دارد بر عهده را
 تحت کودکان از یتوجهقابل تعداد امروزه .است راذگتأثیر اجتماعی و سیاسی

 و عوامل به توجه روازاین، گیرندمی قرار وپرورشآموزش نظام رسمی هایآموزش
 ابتدایی (. دوره6971، است )علیپور ضروری ،بخشد بهبود را نظام این عملکرد که شرایطی
 درش و شخصیت گیریشکلزمینه  زیرا، است آموزشی نظام هایدوره ترینمهم ازجمله

 و یادگیری و برای تحصیل فرصت ترینمناسب و ردیدهگ فراهم در آن افراد جانبههمه
 در کودک (. اگر(6970، ترجمه سعیدی، 0266، 6است )هارلن کودک استعدادهای رشد
 لمشک بسیار رشد بعدی مراحل در آن جبران فرصت، را نیاموزد الزم هایمهارت سن این

 درسی برنامه به توجه رسمی آموزش اهمیت علت به (. امروزه6970، بود )اجاق خواهد

برخوردار  ایویژه اهمیت از درسی عناصر برنامه از یکی عنوانبه محتوا به توجه درنتیجه و
 در ابتدایی دوره وپرورشآموزش برای محتوا عنوانبه که هاییدرس ماده از . یکیاست

 که است درسی کلیه مواد شامل تجربی است. محتوا علوم درس ماده، شده گرفته نظر

 یعنی محتوا درواقع است.موردنظر، یادگیرنده طرف از هاآن درباره نسبی یستگیشا کسب

 هایموضوعاز  یکیچه، (. در چند دهه اخیر6979، بوئیه )اشرافی شودمیآموخته  آنچه
دروس علوم تجربی دچار تغییر و تحول نشده است.  اندازهبه، درسی در سطح جهانی

به دلیل پیشرفت فزاینده علم و دانش  خودیدخوبهگرچه محتوای درسی علوم تجربی 
(. ولی این تغییر تنها از 6976، )حسنلو شوندمی ترحجیمجدیدتر و  روزروزبه، بشری

. تحول جاری در آموزش این درس بر گیردیبرنمآموزش علوم را در ، جنبه محتوایی
اصلی علوم جنبه  عنوانبه درپییپ هایسؤالان در آموزدانشاهمیت درگیر ساختن 

درسی جدید علوم تجربی  هایبرنامهدر  (.0225، 0دارد )نوردتویت تأکیدپژوهش محور 
نقش  آموزدانش هاآناست که در  هاییروشاساسی بر  تأکید، آموزش آن هایروشو 

 است و او آموزدانشنقش اصلی در فرایند یادگیری به عهده  هاروشفعالی دارد. در این 
بنابراین سایر عوامل مانند محتوای ؛ (6979، پور)معدنی بردمیپیش  این فرایند را به

 آموزدانشتجهیزات و ابزارهای آموزش و اقدامات معلم همگی در ارتباط با ، آموزشی
سازمان دهنده را  نقش جهت دهنده و هاروش. معلم در این کنندمیمعنی و مفهوم پیدا 

                                                                                                                                        
1. Harlen, V. 1. Nordtveit, B. H. 
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 ،ان را با هدایت خود به انجام رساند )یادگارزادهآموزدانش هایفعالیتتا  کوشدمیدارد و 
 فردی رفتارهای و طبیعت مندنظام مطالعه که ی استاحوزه تجربی علوم (. حوزه6970

 است کلیدی هایویژگی تجربی دارای علوم تعریف این دارد. با سروکار اجتماعی بشر و

 ؛کندمی مجزا و هنر مانند یهایدیسیپلین و بشر هوشمندانه هایفعالیت دیگر از را که آن
 آن مانند و فقه، مذهب، عرفان، متافیزیک، اخالق علم علومی مانند یا هادانستنی یعنی

(. 6972 ،کتب درسی تألیفو  ریزیبرنامه)دفتر  گنجندنمی هاویژگی و تعریف این با دیگر
 نظام رد 6972 سال از که بنیادین تحول سند خصوصاً باالدستی اسناد بر تأکید با

 دونیم مطالعات، اسناد این مبنای بر حالتابه لیکن .است درآمده اجرا به وپرورشآموزش
 اییابتد دوره تجربی علوم درسی برنامه برای مناسب هایمؤلفه شناسایی خصوص در

این  ایمبن بر شناسایی و تحلیل به تا بود صدد در حاضر پژوهش که است نشده انجام
 رنامهب محتوای تحلیل و هامؤلفه پاسخ دهد که شناسایی سؤالین اسناد پرداخته و به ا

 ست؟ا چگونه بنیادین تحول سند مبنای بر ابتدایی پایه پنجم تجربی علوم درسی

 روش
م پنج برنامه درسی علوم تجربی پایة هایمؤلفهشناسایی ، هدف کلی پژوهش حاضر

 در که( یختهمآ) ترکیبی طرح پژوهش روش مبتنی بر اسناد باالدستی بوده است. ابتدایی
 تحلیل نوع زا کمی فاز در و استقرایی بندیمقوله نظام با محتوا تحلیل نوع از کیفی فاز دو

 یفیک سطح در پژوهش این آماری جامعه. است انجام شده شانون مدل از استفاده با محتوا
پنجم  ایهپ بیتجر علوم کتاب کمی سطح و در ایران وپرورشآموزش نظام باالدستی اسناد

در این پژوهش سند تحول بنیادین مورد تحلیل محتوای کیفی واقع شد که . است ابتدایی
مرتبط با هدف اصلی پژوهش انتخاب شدند. در مرحله اول متون  هایمتنابتدا 

 هایویهگمرتبط با انتخاب گردید. در مرحله دوم  هایپاراگرافقرار گرفتند و  موردمطالعه
 استخراج هایگویه از هر پاراگراف مستخرج شد. در مرحله سوم کد مرتبط با موضوع

نام ، هم مفهوم هایدستههم مفهوم قرار گرفتند در مرحله چهارم برای  هایدستهشده در 
العات اط آوریجمعتبیین شد. ابزار  ،اصلی پژوهش است تم بیانگرکه  و عنوان مناسب

د که جهت ثبت و شناسایی مقوالت و بو ایساختهمحققو جداول  هافیش ،هادادهو 
استفاده شده است. با توجه به  هاآنبرنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از  هامؤلفه

استخراج  هاگویهبر مبنای  مؤلفه 05گویه و  12با  ایپرسشنامه شدهیآورجمعاطالعات 
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راحی شد. ط ،استین استخراج شده مبتنی بر سند تحول بنیاد هایمؤلفهآیا شد و اینکه 
علوم  نظرانصاحبنفر از  66به دو صورت در اختیار  شدهیهتهدر این مرحله پرسشنامه 

 هاییهگوتجربی ابتدایی و متخصصان برنامه درسی قرار گرفت. جهت سنجش روایی 
( ییرضرورغمفید اما غیرضروری و ، )ضروری هایمؤلفهپرسشنامه مذکور با ، مستخرج

محاسبه شده است و جهت سنجش پایایی  درصد 17ه برای هر گویه مقدار ضریب الوش
و که نتیجه در هر د پرسشنامه با دو طیف موافق و مخالف )روش هولستی( استفاده شد

کتاب درسی پژوهش، ضریب الوشه و هولستی مناسب و مطلوب بود. در مرحله دوم 
انون وا کمی و با مدل شعلوم تجربی پایه پنجم ابتدایی با استفاده از روش تحلیل محت

 امپی مدل این در. است ارتباطى مدل یک شانون قرار گرفت. مدل وتحلیلیهتجزمورد 
 از طریق عالئم این. شودمى عالئم به تبدیل و رمزگذارى فرستنده از طریق اطالعاتى منبع

 و کرده رمزخوانى را شدهدریافت عالئم پیام گیرنده. رسدمى پیام گیرنده به حامل
کتب درسی هر بخش . دهدمى قرار مقصد در اختیار و آورددرمى پیام اصل صورتبه

، شامل )متن ؛ کهگرددمیشامل بندهایی است به همین علت واحد تحلیل بند انتخاب 
 و هاگویهتصویر و فعالیت( است که همه موارد را شامل شود. کتب درسی بر اساس 

لیل تح منظوربه( تحلیل محتوا شدند. رورشوپآموزش)سند تحول بنیادین  هایمؤلفه
 روش با استفاده ابتدایی پنجم از برنامه درسی علوم تجربی پایة آمدهدستبه هایگویه

استخراج و با مدل آنتروپی شانون مقدار بار اطالعاتی و ضریب  هاگویه محتوا تحلیل
با  هاگویه یکبرای بررسی ضریب اهمیت هر . محاسبه شد هاگویهاز  هرکداماهمیت 

ا ب هاداده یسازنرمالبهنجار شد. پس از  هادادهاستفاده از روش آنتروپی شانون ابتدا 
ت به دس هامؤلفهاستفاده از فرمول مرحله دوم روش شانون مقدار بار اطالعاتی هر یک از 

 هایستون را محاسبه کرده و در هامؤلفهآمد که این فرمول بار اطالعاتی هر یک از 
ستفاده با ا سند تحول بنیادین هایگویه بوطه قرار داد. در مرحله پایانی ضریب اهمیتمر

که دارای بار اطالعاتی  ایمقولهاز فرمول مرحله روش آنتروپی شانون به دست آمد. هر 
 یبهمحاسبیشتری باشد از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. الزم به ذکر است در 

(Ej) ( مقادیرPij) بات در محاس نهایتیبابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب که بر
اطمینان از پایایی  منظوربه. شودمیجایگزین  22226/2ریاضی با عدد بسیار کوچک 

تعیین گردید و برای اطمینان از پایایی تحلیل  19/2ضریب توافق آن محاسبه که به میزان 
نفر از همکاران )پایه پنجم(  6تجربی و  نفر از متخصصان علوم 6محتوا سیاهه در اختیار 
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 ورتصبهقرار داده شد که  ،که در حوزه تحلیل محتوا سابقه فعالیت پژوهشی داشتند
یل تحل هاگویهمذکور را برای استخراج  هاپاراگرافمتون و  پژوهشگرموازی و همگام با 

شگر و پژوهمستقل توسط ایشان  هاییریگاندازهند که ضریب توافق بین کردمحتوا 
 آمد. به دست 11/2حدود 

 هایافته
 سند بر نیمبت ابتدایی پنجم تجربی پایة علوم درسی برنامه هایمؤلفه : شناسایی6 سؤال
 است؟ بنیادین چگونه تحول

 7سند تحول بنیادین فصل  هایگویهجمالت و  .1جدول 

 هاستخراج شد هایگویهکد  های مستخرج از متن سند تحولپاراگراف ردیف

6 

 های پایه و عمومیکه از دانش یافتگانییتتربپرورش 
و درک  همچنین از توان، سـازگار با نظام معیار اسالمی 

ص ) یات الهی را برخوردارندعنوان آها بهپدیده کشــف
 (0 بند 67

ن عنواها بهنگـاه به طبیعت و پدیده  -6
 های خدانشانه

 و انسها و اشیاء طبیعی درک پدیده -0
ــتزییطمحبا طبیعت و حفظ گرفتن   س

 مخلوقات خداوند عنوانبه

0 

که با درک مفاهیم اجتماعی و  یـافتگانی یـت تربپرورش 
 شایستگی، ورزیسـیاسـی و احترام به قانون و اندیشـه   

ــب  ــئوالنه و خردمندانه با تحوالت را کس رویارویی مس
 (9 بند 67 ص) کنند

 نگاه علمی به مسائل و حوادث -9
 فرایند تفکر ینیو تبتوضیح  -5
کسب شایستگی رویارویی مسئوالنه -1

 با تحوالت و خردمندانه

9 

و پذیری که با روحیه مســئولیت یافتگانییتتربپرورش 
های ارتباطی در خواهی و برخوردار از مهـارت  یتعـال 

 ص) مؤثر دارندحیات خانوادگی و اجتماعی مشــارکت 
 (9 بند 67

 هادر فعالیت پذیریمشارکت -1
 قایسه راهکارهای خود با دیگرانم -9

5 

ــت  یـافتگانی تربیـت پرورش  که با درک مفاهیم بهداشـ
 ،فردی و اجتماعی و مسائل زیست بوم طبیعی و شهری

شــایســتگی حفظ و ارتقای ســالمت فردی و بهداشــت 
 (1 بند 67 ص)کنند محیط را کسب می

 خود پاکیزگی و آراســتگی به توجه -1

 شخصی وسایل و محیط و
 زیستمحیطظ حف -7

ــگیری از بیماری و پرهیز از  -62 پیشـ
 رفتارهای پرخطر

1 
ــالم  یحاتو تفرکه با ورزش  یافتگانیتربیتپرورش  س

ــمی و روانی خود و  ، فردی و گروهی بـه نیازهای جسـ
 تزیسمحیطنسبت به حفظ  یآگاه -66

 طبیعی و شهری
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 هاستخراج شد هایگویهکد  های مستخرج از متن سند تحولپاراگراف ردیف

جامعه اسالمی بر اساس اصول نظام معیار اسالمی پاسخ 
 (1بند  67 ص) دهندمی

شخیص مواد خوراکی بهداشتی و  -60
 مناسب با سن

 جایگزین شده هایگویه -هم دسته شده هایگویهکد . 2جدول 

 جایگزین شده هایگویه هم دسته شده هایگویهکد  ردیف

6 
 های خداعنوان نشانهها بهنگاه به طبیعت و پدیده -6

 پیوند میان دین و مطالعه طبیعت -61
فطرت گرایی رویکرد 

 توحیدی

0 

 نگاه علمی به مسائل و حوادث -9

 فرایند تفکر یینو تبتوضیح  -5
 هاپذیری در پاسخگسترش انعطاف -69

 یخردورز

9 

 هادر فعالیت پذیریمشارکت -1

 یادگیریدر  های فعال و خالقاستفاده از روش -61
 یادگیری هایفعالیتقرار دادن یادگیرنده در محور تمامی  -67

 مشارکتی یادگیری

5 

 شخصی وسایل و محیط و خود پاکیزگی و آراستگی به توجه -1

 زیستمحیطحفظ  -7
 طبیعی و شهری زیستمحیطنسبت به حفظ  یآگاه -66

و رفتار  کسب نگرش
 محیطییستز

1 

 پیشگیری از بیماری و پرهیز از رفتارهای پرخطر -62

 شخیص مواد خوراکی بهداشتی و مناسب با سن -60
 آموزانارائه راهکارهای سالمت بعد جسمی و فیزیولوژیکی دانش -06

بهداشت و سالمت 
 جسمی و روانی

از  از سند تحول بنیادین استخراج گردید. بعد مؤلفه 05 گویه و 12، 6 در جدول
 رسیدتوسط متخصصان برنامه درسی علوم تجربی و برنامه ریزان  هاگویهاعتبارسنجی 

 مؤلفه 0گویه و  69 .شدند تأییدو  استخراج بنیادین تحول از سند مؤلفه 00گویه و  59
 به علت روایی کمتر از حد انتظار با نظر متخصصان حذف گردید.

 حولت سند هایگویهبا توجه به  تجربی علوم درسی برنامه محتوای : تحلیل0 سؤال
 است؟ چگونه ابتدایی پنجم پایه تجربی بنیادین در کتاب علوم

  



 12 ... درسی برنامه محتوای تحلیل و هامؤلفه شناسایی 

 سند هایگویهبار اطالعاتی و ضریب اهمیت توجه به ، بهنجار هایداده، توزیع فراوانی .3جدول 

 تحول بنیادین در کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی
 های پاسخگومؤلفه

 
 هاگویه

بار  Pij های بهنجارداده فراوانی
 اطالعاتی

Ej 

ضریب 
 اهمیت
Wj 

 فعالیت تصاویر متن کل فعالیت تصاویر متن

نگــاه بــه طبیعــت و  -6
ــده ــدی ــهپ ــوان هــا ب عــن

 های خدانشانه

0 9 6 1 999/2 122/2 619/2 706/2 2012/2 

ــائل  -0 نگاه علمی به مس
 و حوادث

9 9 9 06 999/2 999/ 999/2 6 2019/2 

رایند ف یینو تبتوضیح  -9
 تفکر

62 7 66 92 999/2 922/2 919/2 779/2 2010/2 

ــتگی    -5 ــایس ــب ش کس
ــئوالنـه و  رویـارویی م  سـ

 با تحوالت خردمندانه

5 0 1 66 915/2 610/2 511/2 759/2 2019/2 

ــارکت -1 در  پذیریمشـ
 هافعالیت

1 1 1 05 999/2 999/2 999/2 6 2019/2 

ــنــاخــت خود و  -02 شـ
 خود. هاییتوانمند

1 5 5 61 122/2 012/2 012/2 751/2 2011/2 

 فرصــت یجادکنندها -00
کشــف و اصــالح مفاهیم 

 علمی

9 9 6 9 507/2 507/2 659/2 765/2 2017/2 

ــره -05 ــه ــب ــریگ از  ی
هــای مجــازی و مــحیط

ــانـه  ها جهت ارتقای رسـ
 یادگیری

2 2 2 2 22226/2 22226/2 22226/2 2229/2 22226/2 

ــ -01 ــشپ ــی  ی ــن ــی  ب
هایی برای کارهای فعالیت
 عملی

7 7 1 09 976/2 976/2 069/2 791/2 2091/2 

ایجاد فرصــت برای  -01
ــکیــل  یانــدازراه و تشـ

ــگـاه   های علمی نمـایشـ
 فراگیران یهاساختهدست

2 2 2 2 22226/2 22226/2 22226/2 6 22226/2 

ــره -09 ــه ــب ــریگ از  ی
هــای مــتنوع و مـحـیـط   
 یادگیریمناسب 

1 1 9 69 596/2 919/2 691/2 171/2 211/2 
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 های پاسخگومؤلفه
 

 هاگویه

بار  Pij های بهنجارداده فراوانی
 اطالعاتی

Ej 

ضریب 
 اهمیت
Wj 

 فعالیت تصاویر متن کل فعالیت تصاویر متن

آموزش اصــول اولیه -01
 کارآفرینی

6 6 6 9 999/2 999/2 999/2 751/2 2019/2 

ــاختن  -92 مــرتبط ســ
ــا     مـحـتـوای یــادگیری ب

علمی و فنی  یدستاوردها
 اسالمی -تمدن ایرانی

0 6 6 5 122/2 012/2 012/2 119/2 2011/2 

 22226/2 2229/2 22226/2 22226/2 22226/2 2 2 2 2 بازنگری نقادانه -99

 هایتوجه به تفاوت -95
جنسیتی و فردی و هویت 

 مشترک

1 5 5 61 122/2 012/2 012/2 751/2 2011/2 

ــارکت در تولید  -91 مشـ
مـحـتـوای الـکــترونیکی     

 توسط فراگیران

2 2 2 2 22226/2 22226/2 22226/2 2229/2 22226/2 

توانـایی کار کردن و   -91
اســـتفاده از منابع دیجیتال 

 آموزشی هایدییسو 

2 2 2 2 22226/2 22226/2 22226/2 2229/2 22226/2 

در  یــتموقع یجــادا -51
ــ ــابــی  خ ود ارزشـــــی

 )خودسنجی(

2 2 2 2 22226/2 22226/2 22226/2 2229/2 22226/2 

ــنجی   -51 همســـال سـ
 فراگیر

2 2 2 2 22226/2 22226/2 22226/2 2229/2 22226/2 

ــارکت معلم در  -59 مشـ
 تولید محتوا

2 2 2 2 22226/2 22226/2 22226/2 2229/2 22226/2 

 اهمیت ضریب بیشترین ابتدایی پنجم تجربی علوم کتاب در کهنشان داد  0جدول 
 در پذیریمشارکت ؛(2019/2)حوادث  و مسائل به علمی نگاه: هایگویه به مربوط
 اهمیت ضریب کمترین و ؛(2019/2) کارآفرینی اولیه اصول آموزش ؛(2019/2) هافعالیت

یادگیری  ارتقای جهت هارسانه و مجازی هایمحیط از یریگبهره: هایگویه برای
ویژه  نیاز با انآموزدانش برای آموزشی متنوع هایفرصت ییجادکنندها ؛(2922226)
 یهاساختهدست علمی هاینمایشگاه تشکیل و یاندازراه برای فرصت ایجاد ؛(2922226)

 زشیآمو هایدییس و دیجیتال منابع از استفاده و کردن کار توانایی ؛(2922226)فراگیران 
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؛ (2922226)فراگیران  توسط الکترونیکی محتوای تولید در مشارکت ؛(2922226)
 ؛(2922226) خودسنجی ارزشیابی خود در موقعیت ایجاد ؛(2922226)نقادانه  بازنگری
 دست به ؛(2922226) محتوا تولید در معلم مشارکت ؛(2922226) فراگیر سنجی همسال

 بوده است. هم به نزدیک هامؤلفه بقیه اهمیت ضریب کل در. آمد

 گیرینتیجهبحث و 
 علوم یدرس برنامه هایمؤلفه اول مبنی بر اینکه شناسایی سؤالدر باب پاسخگویی به 

 نتایج به وجهت است؟ با چگونه بنیادین تحول سند بر مبتنی ابتدایی پنجم پایة تجربی
 هایمؤلفه حاضر پژوهش پیشینه در و پژوهش سؤال اولین به پاسخ در آمدهدستبه

، آموزیهارتم و کارآفرینی، آفرینی موقعیت و شناسییتموقع، تربیتی نگیفره رویکرد
، (ضروری هاینگرش کسب) سازیهویت، ایرانی – اسالمی تمدن و تاریخ، فرهنگ
 ردتوجهمو در تألیفی چند رویکرد و یتیجنس و جنسی مشترک هویت تعالی و تکوین

 .است ودهب موردتوجه نادر بسیار موارد در یا است نگرفته قرار
 همکاران و کبیری، (6972) جعفری، (6979) پورمعدنی پژوهش هاییافته با نتایج این

فوق نشان داد  سؤالبررسی و تبیین . است همخوانا و همسو( 6972) حیدری و (6971)
 درسی نامهبر هایمؤلفه شناسایی که کرد استدالل توانمی پژوهش هاییافته تبیین که در

 که ودشمی بیشتر زمانی ضرورت این و دارد ضرورت بسیار االدستیب اسناد اساس بر
 به باید که طوری آن سال 1 گذشت از بعد بنیادین تحول سند در شدهمطرح هایمؤلفه

 مربیان و دبیران. شودنمی اجرا مدارس درسی برنامه در و است نشده پرداخته آن
 معضل مسئله این خود که نداندیده ایحرفه هایمهارت کسب جهت الزم هایآموزش
 که است آن بر پژوهش این .است تربیت و تعلیم و وپرورشآموزش برای بزرگی
 را بنیادین تحول سند بر مبتنی پنجم ابتدایی پایه تجربی علوم درسی برنامه هایمؤلفه

 شده هتوج آن به کم بسیار یا و است نشده توجه آن به که هاییمؤلفه و کند شناسایی
 چه هکاین و بپردازد موجود هایکاستی و یتوجهکم دالیل بررسی به و کرده یشناسای

 است الزم نظورم بدین. باشیم داشته تریبخشیترضا و بهتر آموزشی سیستم تا کرد باید
 فرهنگی و آموزشی هایسیاست و شناسایی آموزشی سیستم هایکاستی و هاضعف

 مانه که خود واالی اهداف به را بنیادین حولت سند و شود اصالح زمینه این در نامناسب
 همتأسفان. یابد دست، است اصولی و کاربردی درسی برنامه و مطلوب آموزشی نظام
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 و نیستند آموزشی تجهیزات به مجهز باید که طوری آن یردولتیغ و دولتی مدارس
 عامل خود نای که گیردنمی قرار مدارس و مربیان و انآموزدانش اختیار در الزم امکانات

 یاساس مقوالت به توجه بنابراین ؛است شدهمطرح هایمؤلفه نشدن اجرایی برای مهمی
 آموزش. است انکاریرقابلغ و واضح امری تجربی علوم آموزش در کلیدی هایمؤلفه و

 لومع فراگیری با انآموزدانش زیرا است؛ برخوردار باالیی اهمیت از ابتدایی دوره در علوم
، قخال، خود با ارتباط و بشناسد بهتر را خود اطراف دنیای مختلف هایروش تجربی
 ینهای هدف. کنند تجربه خود ساالن و سن هم با را خود تجارب و کنند بهینه را خلقت

 از یهاییافته بتوانند باید آنان. است فناورانه و علمی سواد به رسیدن علوم آموزش از
 .بنگرند جدید دید با هادهپدی به و بیاورند دست به تجربی علوم

 تجربی علوم درسی برنامه محتوای تحلیل اینکه بر مبنی دوم سؤال به پاسخگویی باب در
 چگونه داییابت پنجم پایه تجربی علوم کتاب در بنیادین تحول سند هایگویه به توجه با

 یتاهم ریبض بیشترین دبستان پنجم تجربی علوم کتاب بیان کرد که در توانمیاست؟ 
 وزشآم ؛هافعالیت در پذیریمشارکت حوادث؛ و مسائل به علمی نگاه: هایگویه به مربوط
 هایطمحی از یریگبهره: هایگویه برای اهمیت ضریب کمترین و ؛کارآفرینی اولیه اصول

 برای آموزشی متنوع هایفرصت ییجادکنندها یادگیری؛ ارتقای جهت هارسانه و مجازی
 علمی هاینمایشگاه تشکیل و یاندازراه برای فرصت ایجاد ویژه؛ ازنی با انآموزدانش
 هاییدیس و دیجیتال منابع از استفاده و کردن کار توانایی فراگیران؛ یهاساختهدست

 یجادا ادانه؛نق بازنگری فراگیران؛ توسط الکترونیکی محتوای تولید در مشارکت ؛آموزشی
 لیدتو در معلم مشارکت فراگیر؛ سنجی همسال ؛(خودسنجی) ارزشیابی خود در یتموقع

 توجه با .است بوده هم به نزدیک هامؤلفه بقیه اهمیت ضریب کل در. آمد دست به محتوا؛
 پژوهش در اندبست پنجم علوم کتاب محتوای تحلیل در را اولویت باالترین که هاییمؤلفه به

 ،مشارکتی یادگیری، خردورزی هایمؤلفه با هامؤلفه این که شد دیده، اندداشته حاضر
 و اندبوده راستاهم پژوهش این در بنیادین تحول سند در آموزیمهارت و کارآفرینی

 محتوای تولید، غیررسمی یادگیری هایمؤلفه به بنیادین تحول سند توجه رغمعلی
 در لیو، آفرینی موقعیت و فردی یهاتفاوت به توجه، فناورانه سواد کسب، ایچندرسانه

 توجه رینکمت بنیادین تحول سند از مستخرج هایمؤلفه این به ابتدایی پنجم علوم تابک
 و علیپور، (6979) مولود محمدی و پیری هاییافته با نتایج این .است گرفته صورت

 صالحی و (6971)سعادتمند  و منصوری، (6979)همکاران  و بابارحمتی، (6971)همکاران 
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 ادد نشان فوق سؤال تبیین و بررسی دارد. همخوانی و وییهمس (6971)همکاران  و عمران
که برنامه درسی علوم تجربی در دوره ابتدایی نیازمند تغییراتی اساسی مبتنی بر اسناد 
باالدستی است. آموزش علوم در دوره ابتدایی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا 

د ندنیای اطراف خود را بهتر بشناسمختلف  هایروشبا فراگیری علوم تجربی  آموزاندانش
خلقت را بهینه کنند و تجارب خود را با هم سن و ساالن خود ، خالق، و ارتباط با خود

و اگر آموزش علوم در مدارس از  استها تجربه کنند. آموزش علوم زیربنای سایر علم
ب ی کسعلم هایتواناییی کشور را با تواند آیندهمی، کیفیت مطلوب برخوردار باشد

 های زندگی. علوم باید در تمام جنبهکندمعلومات خود را با علم روز دنیا هماهنگ ، اندکرده
ادگیرنده و غیره. ی محیطییستز ،زیباشناختی، اقتصادی هایجنبه، آنان جریان داشته باشد

 یابی به این یادگیریها فعال باشد و برای دستعلوم باید در حین آموزش در تمام حیطه
تواند ما را یاری دهد. بر این اساس سند می یخوببههای آن د تحول بنیادین و مؤلفهسن

یادگیری ، العمر آماده کندرا برای یادگیری مادام آموزاندانشتواند تحول بنیادین می
فی ای اضامسئله یجابهای از اصول راهنما برای توسعه مجموعه عنوانبهتواند می العمرمادام
 آموزش عالی ارائه شود. ساتمؤسبرای 

 دوره در پژوهش این کهییازآنجا کردبیان  بایدپژوهش  هایمحدودیتدر بحث 
 نجاما، نتایج تعمیم قابلیت و اعتبار میزان افزایش برای ،است شده انجام ابتدایی

 پیشنهادهای بحث . همچنین دررسدمی نظر به الزم و ضروری مکمل هایپژوهش
 و ادابع تمامی درسی کتب مؤلفان و درسی ریزان اشت که برنامهبیان د باید پژوهش

 رسد محتوای در که هاییمؤلفه و هکرد لحاظ را باالدستی اسناد در شدهیمترس هایمؤلفه
 این شآموز در و بگنجاند را است مانده مغفول ابتدایی دوره تجربی پنجم ابتدایی علوم
 اهتمام ورزند. هامؤلفه

 منابع
بر  تأکیدعمومی ایرانی با  هایمجله ایمقایسه(. تحلیل 6970) .ح، عبداللهیان . وز .س، اجاق

، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات .در افزایش سواد علمی مخاطبان هاآنتوانایی 
7(96) ،59-10. 

همایش ، وپرورشآموزش(. پرورش انواع تفکر معطوف به آینده در 6979) .ش، اشرافی بوئیه
 .پژوهییندهآملی 
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 علوم کتاب محتوای (. تحلیل6979ح )، ناصری . وز، رحیمی، .س، روحانیان، .ف ،بابارحمتی
 فناوری و دانش ملی کنفرانس دومین، رومی ویلیام روش به ابتدایی ششم تجربی

 تهران.، ایران یشناسجامعه و تربیتی علوم، شناسیروان
 درسی برنامه در سالمت نظام تحول یهامؤلفه (. بررسی6979) .س، مولود محمدی . وم، پیری

، (5)7 ،بهداشت و سالمت مجله .شانون آنتروپی تکنیک با ابتدایی دوره تجربی علوم
510-595. 

 تجربی علوم درس هایکتاب محتوای عمودی ارتباط تحلیل و بررسی .(6972) .ک، جعفری
 علوم و شناسیروان هدانشکد، دبستانی آموزش ارشد کارشناسی نامهپایان ،ابتدایی دوره

 .طباطبایی عالمه دانشگاه، تربیتی
 تجربی علوم هایکتاب محتوای (. تحلیل6976ر )، شکراللهی . وز، فرجی خیاوی، .ح، حسنلو

، (99)7، درسی ریزیبرنامهپژوهش در مریل.  آموزشی اهداف بر اساس پنجم و چهارم
661-692. 

 پرورش. آموزش عالی . شورای(6976) .ایران اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه سند
 .اندازچشم افق در ایران اسالمی جمهوری یو عموم رسمی تربیت نظام بنیادین تحول سند

 .وپرورشآموزش عالی شورای دبیرخانه: تهران .(6972)
 محتوای (. تحلیل6979) .ق، فیروزجایی تبار مهرعلی . وم، بلترک عابدینی، .ا، عمران صالحی

 هفصلنام. نو انرژی هایمؤلفه به توجه میزان اساس بر ابتدایی دوره سیدر یهاکتاب
 .75-91، (6)95، تربیت و تعلیم پژوهشی - علمی

 6975اول تا ششم ابتدایی چاپ  هایپایه(. تحلیل محتوای کتب علوم تجربی 6971) .م، علیپور
ردهمین چها، آموزش سالمت پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی هایمؤلفه بر اساس

ا دانشگاه بوعلی سین، همایش ساالنه مطالعات برنامه درسی ایران فرهنگ و برنامه درسی
 همدان.

پایه مورد انتظار از  هایشایستگی(. تعیین 6971ع )، بازرگان . وم، طباطبایی قاضی، .م، کبیری
وم لبرنامه درسی ع یداتتأکبا  هاآنان پایه هشتم در علوم تجربی و مقایسه آموزدانش

 .652-627، (0)60، درسی برنامه شریه مطالعاتن، مسعود ایران کبیری
 دوم یدوره تجربی علوم درسی برنامه محتوای تحلیل(. 6971) .ز ،سعادتمند . وا، منصوری

 علوم دهدانشک، ارشد کارشناسی هدور نامهپایان، گیلفورد خالقیت مدل بر اساس ابتدایی
 ایران.، اصفهان، (خوراسگان)اصفهان  اسالمی آزاد دانشگاه، شناسیروان و تربیتی

 .07، تربیت و تعلیم فصلنامه، تدریس کیفیت بهبود در مؤثر عوامل(. 6970) .ا، اصفهانی نصر
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. سعیدی شاهده ترجمه، ابتدایی دوره در تجربی علوم آموزش بر نو نگرشی (.0266) .و، هارلن
 .تهران: مدرسه (.6970)

عوامل و نشانگرهای  بندیاولویت(. وزن دهی و 6970) .ح، رمدی انصارس . ور .غ، یادگارزاده
 دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی .ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی

 .12-97، (0)0، آموزش و یادگیری هایپژوهش
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