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  مطابقتی ندارد.

  نحوه ارائه ثانویه محتواي کتاب مطابق با الگوي طراحی آموزشی مریل طراحی شده است. ـ4

در  دشواريسطحدر طراحی کتاب مورد بررسی از چهار اصل پیشنهادي مریل فقط سه اصل تفکیک و تنوع و اصل  ـ5

  به اصل همتاسازي هیچ توجهی نشده است.) رعایت شده است و %100سطح مورد قبول (

  

علـوم تجربـی پایـه پـنجم      ــ  الگوي طراحی آموزشی مریل ـ آموزش علوم ـ کتاب درسیـتحلیل محتوا: هاواژه کلید

  ابتدایی

 

 

 



  أ    

  فهرست مطالب

صفحه                                                         مطالب عنوانشماره و   

 پژوهش اتیکل - اول فصل

 2 .................................................................................................................... مقدمه ـ1ـ1

 3 ............................................................................................................... مسأله انیب ـ2ـ1

 5 ............................................................................................... پژوهش تیاهم و ضرورت ـ3ـ1

 6 ...........................................................................................................پژوهش اهداف ـ4ـ1

 7 ...................................................................................................... یپژوهش يهاسؤال ـ5ـ1

 8 .......................................................................................................... رهایمتغ فیتعار ـ6ـ1

 8 ............................................................................................... رهایمتغ یمفهوم فیتعر ـ1ـ6ـ1

 9 ............................................................................................... رهایمتغ یاتیعمل فیتعر ـ2ـ6ـ1

 

 پژوهش ينظر یمبان- دوم فصل

 11 .................................................................................................................. مقدمه ـ1ـ2

 12 ..................................................................................................... علوم یدرس برنامه ـ2ـ2

 12 ......................................................................................... یتجرب علوم آموزش فلسفه ـ1ـ2ـ2

 13 ...................................................................................یتجرب علوم يریادگی و تیترب حوزه ـ2ـ2

 14 ............................................................................... یتجرب علوم حوزه کارکرد و ضرورت ـ1ـ2ـ2

 14 ............................................................................................ یتجرب علوم حوزه قلمرو ـ2ـ2ـ2

 14 ......................................................... حوزه آموزش و محتوا یسازمانده در یکل يهايریگجهت ـ3ـ2ـ2

 15 ................................................................................ علوم یدرس برنامه یاجمال يکردهایرو ـ3ـ2

 15 ....................................................................................... يدیتوح ییگرافطرت کردیرو ـ1ـ3ـ2

 15 ................................................................................................. محور نهیزم کردیرو ـ2ـ3ـ2

 16 .................................................................................................. محور امدیپ اهداف ـ3ـ3ـ2

 16 ............................................................................ تنها یدرس کتاب يجا به یآموزش بسته ـ4ـ3ـ2

 16 ......................................................................... ییابتدا مقطع در یتجرب علوم آموزش تیاهم ـ4ـ2

 17 ......................................................... یدرس موضوعات ریسا با آن یهماهنگ و یتجرب علوم اهداف ـ5ـ2

 18 ................................................................... یتجرب علوم آموزش دیجد طرح در یکل يهاهدف ـ6ـ2



  ب  

 20 ............................................................................ یتجرب علوم آموزش در يورزدست تیاهم ـ7ـ2

 20 ................................................................. جهان و رانیا در ییابتدا دوره در علوم آموزش اهداف ـ8ـ2

 .Error! Bookmark not defined .............. یجهان اسیمق در یتجرب علوم در آموزش مورد يهاموضوع ـ9ـ2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ فناورانهیسوادعلم ـ10ـ2

 .Error! Bookmark not defined ................ فناورانهیسوادعلم آوردن فراهم در علوم آموزش نقش ـ1ـ10ـ2

 .Error! Bookmark not defined ..................................... یتجرب علوم یدرسبرنامه تحول ریس ـ11ـ2

 .Error! Bookmark not defined ........................................ محتوا انتخاب يبرا یعمل ضوابط ـ12ـ2

 .Error! Bookmark not defined ................................................... یدرس برنامه مفهوم ـ1ـ12ـ2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یدرس برنامه يمحتوا ـ2ـ12ـ2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... آن يهایژگیو و محتوا لیتحل ـ13ـ2

 .Error! Bookmark not defined ................................................... محتوا لیتحل اهداف ـ1ـ13ـ2

 .Error! Bookmark not defined ................................................... محتوا لیتحل مراحل ـ2ـ13ـ2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. ست؟یچ یآموزش یطراح ـ14ـ2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................یآموزش نظام فیتعر ـ1ـ14ـ2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یآموزش یطراح ـ2ـ14ـ2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یآموزش یطراح يها سطح ـ3ـ14ـ2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یآموزش یطراح گاهیجا ـ4ـ14ـ2

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یآموزش یطراح يالگوها ـ5ـ14ـ2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یآموزش اهداف ـ15ـ2

 .Error! Bookmark not defined ............................................... یآموزش اهداف ضرورت ـ1ـ15ـ2

 .Error! Bookmark not defined .............................. لیمر یآموزش يهاهدف يهايبندطبقه ـ2ـ15ـ2

 .Error! Bookmark not defined ............................... )اجزاء شینما هینظر( لیمر یطراح يالگو ـ16ـ2

 .Error! Bookmark not defined .................................................... لیمر يالگو ازاتیامت ـ17ـ2

 .Error! Bookmark not defined ....................................... پژوهش موضوع با مرتبط قاتیتحقـ18ـ2

 .Error! Bookmark not defined .................................... کشور داخل در شده انجام قاتیتحقـ1ـ18ـ2

 .Error! Bookmark not defined .................................. کشور از خارج در شده انجام قاتیتحقـ2ـ18ـ2

 

 پژوهش روش و مواد - سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... مقدمه ـ1ـ3



  ج    

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... قیتحق روش ـ2ـ3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... يآمار نمونه و جامعه ـ3ـ3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ لیتحل واحد انتخاب ـ4ـ3

 .Error! Bookmark not defined ......................................... هاداده و اطالعات يگردآور روش ـ5ـ3

 .Error! Bookmark not defined ..................................... پژوهش يگردآور ابزار ییایپا و ییروا ـ6ـ3

 

 پژوهش يهاافتهی و جینتا - چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... مقدمه ـ1ـ4

 م،یمفاه ق،یحقا( ییمحتوا و دانش نوع چه توسعه و جادیا به شتریب ییابتدا پنجم سال یتجرب علوم کتاب يمحتوا ـ2ـ4

 .Error! Bookmark not defined ........................... دارد؟ توجه رندگانیادگی در) نیقوان و اصول کار،روش

 و کشف کاربرد، ،يادآوری( عملکرد سطوح از کیکدام جادیا هدف با شتریب ییابتدا پنجم سال یتجرب علوم يمحتوا ـ3ـ4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ است؟ شده یطراح) ابداع

 عملکرد سطح و موضوع نوع با ییابتدا پنجم یتجرب علوم کتاب يمحتوا هیاول ارائه نحوه ایآ لیمر يالگو با مطابق ـ4ـ4

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... دارد؟ یبستگ انتظار مورد

 .Error! Bookmark not definedباشدیم کاربرد هاآن انتظار مورد عملکرد که یدروس هیاول ارائه نحوه و آموزش اجزاء ـ1ـ4ـ4

 .Error! Bookmark not definedباشدیم ابداع و کشف آنها انتظار مورد عملکرد که یدروس هیاول ارائه نحوه و آموزش اجزاء ـ2ـ4ـ4

.Error! Bookmark not definedهیاول ارائه نحوه اساس بر ییابتدا پنجم یتجرب علوم کتاب يمحتوا لیتحل از یکل يریگ جهینت ـ3ـ4ـ4

.Error! Bookmark not definedدارد؟ تناسب انتظار مورد عملکرد و موضوع نوع با کتاب يمحتوا هیثانو ارائه نحوه ایآ لیمر یطراح يالگو با مطابق ـ5ـ4

 .Error! Bookmark not definedباشدیم کاربرد هاآن انتظار مورد عملکرد که یفصول در هیثانو ارائه نحوه یبررس و لیتحلـ1ـ5ـ4

.Error! Bookmark not definedباشدیم ابداعوکشف انتظارشان مورد عملکرد که یفصول در هیثانو ارائه نحوه یبررس و لیتحل ـ2ـ4ـ4

 ییابتدا پنجم هیپا یتجرب علوم کتاب یطراح در) يدشوارسطح ،يهمتاساز تنوع، ک،یتفک( لیمر يشنهادیپ اصول ایآ ـ6ـ4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... است؟ شده تیرعا

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ کیتفک اصل ـ1ـ6ـ4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ تنوع اصلـ2ـ6ـ4

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... يهمتاساز اصل ـ3ـ6ـ4

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... يدشوارسطح اصل ـ4ـ6ـ4

 

 بحث و يریگجهینت - پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... مقدمه ـ1ـ5

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... لیتحل و هیتجز جینتا ـ2ـ5



  د    

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... هاتیمحدود ـ3ـ5

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. دهاشنهایپ ـ4ـ5

 .Error! Bookmark not defined ................................................... یپژوهش يشنهادهایپ ـ1ـ4ـ5

 .Error! Bookmark not defined ................................................... يکاربرد يشنهادهایپ ـ2ـ4ـ5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ مآخذ و منابع رستفه

 

   



  ه    

هافهرست جدول  

  صفحه                                                         شماره و عنوان جدول

 .Error! Bookmark not defined  .............................................. ینگرش يهاهدف: 1ـ2 جدول

 .Error! Bookmark not defined  .................................................. هیاول ارائه انواع: 2ـ2 جدول

 .Error! Bookmark not defined  ..................................... عملکردها و هیاول ارائه انواع: 3ـ2 جدول

 .Error! Bookmark not defined  ............................................ اعتماد تیقابل بیضر: 1ـ3جدول

 .Error! Bookmark not defined  ............................................. محتوا انواع یفراوان: 1ـ4 جدول

 .Error! Bookmark not defined  ......................................... عملکرد سطوح یفراوان: 2ـ4 جدول

 .Error! Bookmark not defined  ............................. یدرس کتاب در محتوا انواع یفراوان: 1ـ4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined  ............. یدرس کتاب در هاآن درصد و محتوا انواع یفراوان: 3–4 جدول

 .Error! Bookmark not defined  .......... یدرس کتاب در هاآن درصد و عملکرد سطوح یفراوان: 4ـ4 جدول

 .Error! Bookmark not defined است کاربرد هاآن انتظار مورد عملکرد که یفصول هیاول ارائه نحوه و آموزش اجزاء: 5ـ4 جدول

.Error! Bookmark not definedاست ابداع و کشف انتظارشان مورد عملکرد سطح که یفصول در هیاول ارائه نحوه و آموزش اجزاء: 6ـ4 جدول

.Error! Bookmark not definedاست کاربرد انتظارشان مورد عملکرد که یفصول در هاآن هیثانو ارائه نحوه و اجزاءآموزش: 7ـ4 جدول

.Error! Bookmark not definedاست وابداعکشف هاآن انتظار مورد عملکرد که یفصول در هاآن هیثانو ارائه نحوه و آموزش اجزاء: 8ـ4 جدول

.Error! Bookmark not definedلیمر يشنهادیپ یابیارزش و ارائه اصول با ییابتدا پنجم هیپا یتجرب علوم یدرس کتاب يمحتوا مطابقت: 9ـ4 جدول

 

   



  و    

    فهرست نمودارها 

  صفحه                                                         نمودارشماره و عنوان 

 .Error! Bookmark not defined  ............................ یتیترب علوم در یآموزش یطراح گاهیجا: 1ـ2 نمودار

.Error! Bookmark not definedلیمر یابیارزش و ارائه يشنهادیپ اصول با ییابتدا پنجم یتجرب علوم یدرس کتاب مطابقت درصد: 8ـ4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined لیمر يالگو با یدرس کتاب هیاول ارائه در آموزش اجزاء یفراوان سهیمقا: 3ـ4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined  .... لیمر يالگو با یدرس کتاب هیاول ارائه تیوضع مطابقت درصد: 4ـ4 نمودار

.Error! Bookmark not definedلیمر يالگو با کاربرد عملکرد سطح به مربوطه فصول در هیثانو ارائه آموزش اجزاء یفراوان سهیمقا: 5ـ4 نمودار

.Error! Bookmark not definedلیمر يالگو با کاربرد عملکرد سطح به مربوط فصول در هیثانو ارائه آموزش اجزاء مطابقت درصد: 6ـ4 نمودار

.Error! Bookmark not definedییابتدا پنجم هیپا یتجرب علوم یدرس کتاب در لیمر یابیارزش و ارائه يشنهادیپ اصول یفراوان: 7ـ4 نمودار

 .Error! Bookmark not defined  ........................ یدرس کتاب کل در عملکرد سطوح یفراوان: 2ـ4 نمودار

 

 



    ١  

 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل اول:

 کلیات پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ٢  

 

 

  مقدمه ـ1ـ1

و در  ترینمهماز  این درونداد ).1،2010(پینگل دروندادهاي آموزشی است ترینمهمکتاب درسی یکی از 

. بسیاري از کندمیکه نقش ارزشمندي را در نظام تعلیم و تربیت ایفا  باشدمیآموزشی  هايرسانهترین دسترس

 زمینه تواندمیاند که رآمد و اثربخش آموزشی محسوب کردهکا هايرسانهپژوهشگران، کتاب درسی را به عنوان یکی از 

 در پرورش و آموزش نظام که آنجا از). 1392 علی آبادي،و  (نیک نفسزي را براي فراگیران فراهم نماید یادگیري و خودآمو

 کتاب موارد از بسیاري در آنکه به توجه با نیز و هستند یادگیري و آموزش محورهاي معلم و کتاب و بوده متمرکز ایران

 بسیار یادگیري کیفیت تعیین و برنامه عنوان به کتاب نقش دارد، قرار معلم اختیار در که است آموزش يوسیله تنها درسی

 رشد هايها در زمینهرنامه و محتواي کتابب اصالح و تجدیدنظر ،بازنگري .دارد بررسی و تعمق جاي و شده تلقی مهم

 راه آموزش به تربیش علوم آموزش .)1387 مختارنژاد،( آوردمی فراهم را تحصیلی پیشرفت رشد آن تبع به و ریزيبرنامه

 تغییر حال در سریعاً که کندمی زندگی دنیایی در او که چرا است، الزم فردي هر براي آن از آگاهی که پردازدمی یادگیري

 حقیقت در. شود تبدیل العمرمادام يیادگیرنده به و سازد هماهنگ آن تغییرات با دائماً را خود باشد قادر باید وي و است

 و علم پیشرفت با علوم آموزش اهداف .باشد جامعه براي مفید چیزهاي معنی به تواندمی انفراگیر در علوم آموزش بهترین

 در علوم آموزش نقش. کندمی تغییر دائماً فرد، هر براي فناورانهسوادعلمی عملکرد يمحدوده جوامع، توسعه و فناوري

 دانش کسب به منوط لعمراممادا یادگیري. باشدمی مادالعمر يیادگیرنده به فراگیر تبدیل فناورانهسوادعلمی آوردن فراهم

آموزش علوم با تحوالت قبلی تحول جدید  .)1390 یوسفی، یوسفی و( است یادگیري به اعتقاد و یادگیري، مهارت پایه،

مان شایستگی کسب انفراگیردر تحول جدید باید روي شایستگی متمرکز شویم و کاري کنیم که  هایی را دارد.تفاوت

مهارت و  ي دانش،حیطه هایی قرار دهیم که سهرا در موقعیت انفراگیرباید تالش شود که  را پیدا کنند. فناورانهسوادعلمی

 ي یادگرفتن را بچشد.آید که فرد در مدرسه مزهشایستگی وقتی به وجود می نگرش را به هم پیوند دهند و واقعاً یاد بگیرند.

 فراگیرسازي قرار دادن هدف اصلی در شایسته به بیان بهتر، شوند.یادگیري درهم تنیده می يحیطهدر این صورت آن سه 

 براي مسئول شهروند یک عنوان به فراگیر به تواندمی علوم آموزش .)1390 تهرانی،(امانی هاي یادگیري استدر موقعیت

 به علوم خوب آموزش. نماید کمک دیگر کس هر براي روشن ايآینده و سالم محیط یک قوي، اقتصاد یک ساختن
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 در شهروندان با اندیشمندانه همکاري به را هاآن و دهند گسترش را شانمفه و درك میزان تا کندمی کمک انفراگیر

 جامعه یک براي تواندمی علوم هايمهارت و دروس. نماید ترغیب و تشویق آراسته و آزاد يجامعه نگهداري و ساخت

 بیاورد ارمغان به را کسی هر براي روشن ايآینده و سالم محیطی قوي، اقتصادي بیشتر، پذیريمسئولیت شهروندان

 کمک انفراگیر توسط مطالب بهتر یادگیري به که این بر عالوه مناسب درسی هايکتاب از استفاده .)1387 انارکی،(

 کنند جبران نیز را معلمان ضعف نقاط ندتوانمی گاه حتی و است آموزش فرایند در معلمان براي مناسبی راهنماي کند،می

 تربیت و تعلیم مدون و مکتوب محور که متمرکز هاينظام در آموزشی مطالب محتواي یا درسی کتاب ).2008 ،2کوك(

 و تحلیل به نیاز ،شودمی دهیسازمان آن محور حول و معلم توسط انفراگیر تربیتی هايتجربه و هافعالیت و شده محسوب

 و مفید بسیار درسی هايبرنامه گیرندگانتصمیم و مؤلفین درسی، ریزانبرنامه براي که هاتحلیل از نوعی. داردمیعل بررسی

 مطرح ءاجزا کلیه و باورها ها،نگرش اصول، مفاهیم، تا کندمی کمک هاتحلیل نوع این. است محتوا تحلیل است، ضروري

 یارمحمدیان،( شوند ارزیابی و مقایسه درسی، برنامه اهداف با و گرفته قرار عملی بررسی مورد کتاب دروس قالب در شده

1389(.   

  بیان مسأله ـ2ـ1

درسی هنوز یکی از عناصر مهمی هستند که در  هايکتابزشی، وهاي آموجود تنوع و گوناگونی منابع و فناوريبا 

ادعا ). حتی بعضی از نویسندگان پا را فراتر گذاشته و 2011 ،3برند (ککلیکاز آن بهره می فراگیرمعلم و  فرایند یادگیري،

که در هر رشته اي از کتابی است، ن یک علم در یک زمان معین، مقدمهالعاده براي توضیح دادفوق لاند که تنها دلیکرده

درسی، مواد آموزشی  ترین محصول و دستاورد هر برنامهمهم .)2011 ،7و نیچر6، سامپر5، تورتوسا4(مستره عرضه شده است

ارتباط میان معلم و فراگیران  ينحوهابزار آموزشی و یادگیري  ترینمهمبرنامه و از آن میان کتاب درسی است که به عنوان 

گفت در نظام آموزشی کشور، کتاب درسی که بخش اعظم محتواي درسی در  توانمی. به عبارت دیگر سازدمیرا روشن 

برنامه  يکه سایر اجزاء و عناصر تشکیل دهنده شودمیه عنوان محور اصلی هر برنامه درسی قلمداد ب ،شودمیقالب آن ارائه 

ریزي شود که پایه ايگونهدرسی باید به  هايکتابساختار ). 1392 ،احمديی و (خالق آیدمیحول این محور به گردش در 

هایی مانند جامعیت، تناسب با اهداف، درسی باید از ویژگی ساز تحقق فرآیند یادگیري مطلوب و مؤثر باشد. کتابمینهز

هایی ا، ارتباط و هماهنگی با کتابپیوند اجزاء و عناصر محتو مخاطب، سودمند بودن براي فراگیران، هايویژگیتناسب با 
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هاي پژوهشی، معرفی سؤالي ي سازماندهی مناسب، ارائهخواهند خواند، انتخاب شیوه اند یا بعداًفراگیران خوانده که قبالً

به صورت مستقیم و یا  تواندمیفنی و ظاهري کتاب  هايویژگی .)1382(معاونت پژوهش، باشد ... منابع بیشتر و

و تسهیل درك مفاهیم و تعمیق یادگیري تأثیرگذار باشد.  انفراگیر يمستقیم بر تسهیل فرآیند یادگیري، انگیزهغیر

یادگیري یکی نوع  درسی در جریان هايکتابگذار بر کیفیت أثیرکه دو عامل اصلی ت دهندت نشان میمطالعا ينتیجه

درسی در  هايکتاب. بنابراین، ضرورت توجه جدي به نقش باشدمیتحصیلی  دورهمقطع و  محتواي دروس و دومی

درسی در  هايکتابکه  ايویژهبا توجه به اهمیت ). 1388 مرادي،حسن( هاي مختلف یادگیري ضروري استموقعیت

رسد که باید همواره مورد تجزیه کتاب متمرکز است به نظر میآنجاکه نظام آموزشی کشور ما بر  دارند و از انفراگیرآموزش 

و تدوین، انتخاب  تهیهتا در  کندمیو تحلیل، نقد و بررسی و دگرگونی قرار گیرند. این بررسی به مؤلفان کتب درسی کمک 

هاي مختلف و چه امروز از دانش بشري، در شاخهآنتري داشته باشند. مناسب گیريتصمیمآن،  محتوا و یا گزینش

تردید ست. بیهاآني دي گذشته و همین نیروي درونی خداداهاناهاي گوناگون، در دسترس ماست، حاصل تالش انسرشته

امروز بشر  است، کشف خواهند کرد. بخشی از دانشهاي کنجکاو آینده بسیاري از مطالبی را که اکنون براي ما مجهول نسل

 نام دارد "علوم تجربی"ها و قوانین آن است، و در جهت شناخت جهان مادي و نظامجوي اوکه حاصل مطالعه و جست

 و ابتدایی هايدوره اصلی هايدرس از یکی که تجربی علوم درس). 1382 ،فر، حسینی، ارشدي و بتولانی، دانشتهرامانی(

 انفراگیر فطري نیازهاي به سو یک از که شود طراحی ايگونه به باید روش و محتوا درس، این در. است تحصیلی راهنمایی

 خالق به نسبت را آنان معرفت و کند کمک جهان هايشگفتی به بردن پی در آنان به گوید، پاسخ محیط شناخت زمینه در

 نهایی، هدف پس. سازد آشنا آینده و حال زندگی نیاز مورد بینش و دانش با را هاآن دیگر، سوي از و دهد افزایش جهان

 اثر جامعه افراد يفناورانهسوادعلمیسطح  ارتقاي بر تقیمسم طور به که عواملی از یکی .است فناورانهسوادعلمی به یدنسر

 تا کنندمی تالش نیاد سراسر در آموزشی ریزانبرنامه. تسا پرورش و آموزش نظام در علوم آموزش کیفیت گذارد،می

. کرد آماده فردا بینیپیش قابل غیر دنیاي در تنسزی براي را امروز کودکان ،هاآن از تفادهسا با بتوان که بیابند هاییشیوه

 امروزه،. تسنی آنان يآینده زندگی مسائل کارگشاي تنهایی به کودکان، به اطالعات و دانش يارائه وضعیتی، چنین در

 قادر را فرد که است ییهامهارت پرورش و یادگیري هايشیوه آموزش هامدرسه در آموزش نقش و وظیفه ترینمهم

 تمام در حال، هر در. است زیستن براي یادگیري این. بیابد را مجهوالت کشف و مسائل حلهاي راه خود ،سازدمی

 توجه آن به و آیدمی حساب به پایدار توسعه زیربنایی هايسنگ ترینمهم از یکی علوم آموزش توسعه، حال در کشورهاي

هدف  به اظهار مؤلفان آن با ابتدایی کتاب علوم تجربی بنا دورهدرسی  در برنامه ).1390 یوسفی،(یوسفی و  شودمی خاصی

و فناوري  ي تحقیق) تدوین شده است. سواد علمی که توانایی درك علمهامهارتوزش و (آم» سواد علمی«اصلی پژوهش 

فناوري را در زندگی خود به کار گیرد و عالوه بر بخشد که محصول علم و زمره است به فرد این امکان را میدر زندگی رو
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اي که با آن مواجه است به دقت ارزیابی و بررسی علمی حل نماید یعنی بتواند مسألهآن مسائل زندگی خود را به روش 

با توجه به اینکه کتاب علوم تجربی پایه پنجم  ).1391 ،شرفی ، ایروانی واحمديامیر( کندآوري جمعطالعات الزم را کند، ا

دچار تغییراتی شده است، پژوهشگر کتاب علوم تجربی این پایه را به عنوان مورد پژوهشی  1394ابتدایی در سال تحصیلی 

 طراحی زمینه در خرد الگوهاي جمله از و تیشناخ الگوي) اجزاء نمایش نظریه( مریل طراحی الگويخود قرار داده است. 

 انتظار فراگیر از آموزش از بعد که عملکردي سطح و آن نوع براساس محتوایی موضوع هر مدل دراین. است آموزشی

 کارروش مفاهیم، حقایق،( موضوع با متناسب مدرس یا طراح مریل درالگوي. طلبدمی را خود خاص آموزشی روش ،رودمی

 آموزش عملکرد سطوح این از هریک همچنین پردازدمی) ابداع و کشف کاربرد، یادآوري،( عملکرد سطح تعیین به) قوانین و

 نیز طراح یا مدرس. شودمی تقسیم ارزیابی و تمرین ارائه، بخش سه به آموزش مدل این براساس. طلبندمی را خود خاص

 و نیاز پیش بازخوردي، اي،حافظه کمکی، يارائه شکل( ثانویه هايبسط و شرح از موقعیت و شرایط با متناسب تواندمی

 هايحلراه يارائه با آموزشی اهداف بنديتقسیم به مریل طراحی الگوي. بگیرد بهره آموزش کردن پربار براي) ايزمینه

 يارائه ينحوه درباره ما سؤاالت از بسیاري به تواندمی مریل آموزشی طراحی الگوي. است بخشیده ايتازه مفهوم مؤثر،

 به مریل طراحی الگوي براساس ابتدایی پنجم پایه تجربی علوم کتاب محتواي تحلیل با تحقیق این. باشد پاسخگو محتوا

 کسب ضروري، هايدانستنی کسب آموزشی اهداف با تجربی علوم کتاب آیاکه  است سؤال این به دادن پاسخ دنبال

  خیر؟ یا دارد تناسب انتظار مورد عملکرد و موضوع نوع و ضروري هاينگرش کسب ضروري، هايمهارت

  ضرورت و اهمیت پژوهش ـ3ـ1

 و هاویژگی همچون گوناگونی عوامل آموزشی، اهداف تحقق و درسی متون از گیريبهره در باتوجه به این که

 و تجربی انگیزشی، هايویژگی حتی و آموزشی،کمک و آموزشی امکانات و شرایط اجتماعی، الزامات فراگیران، خصوصیات

 و تحلیل دلیلهمینبه. دارند ايویژه جایگاه و نقش آموزش فرآیند در درسی هايکتاب دارند، تأثیر معلمان تخصصی

 هايکتاب تدوین هنگام در تا کندمی کمک ریزانبرنامه و اندرکاراندست سازان،تصمیم به درسی کتاب محتواي مطالعه

 ).1388 مرادي،حسن( برد میزان کمترین به هاکاستی و نواقص ممکن جاي تا که طوري بگیرند، درستی تصمیمات درسی

 و آموزش اندرکاراندست توجه کانون دارند، مشیخط و محتوا تعیین در که زیادي اهمیت خاطر به درسی هايکتاب

 آموزشی عوامل تمام تقریباً که ایران مانند متمرکز آموزشی هاينظام در درسی هايکتاب اهمیت. باشندمی پرورش

 از بیش اهمیت همین خاطر به و است، آموزشی هاينظام انواع سایر از بیش شودمی اجرا و تعیین آن محتواي براساس

 مشکالت از بسیاري گشايراه تواندمی درسی هايکتاب تحلیل و ارزشیابی در متخصص نیروهاي وقت صرف که است اندازه

 کهچرا. آیندمی شمار به یادگیري براي منابع و مراجع ترینمهم از یکی درسی هايکتاب حاضرحال در. باشد آموزش جاري
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 این اهمیت که باشند می دالیلی جمله از زیر موارد. پذیرد می صورت رسانه این چارچوب در آموزشی هايفعالیت بیشتر

 و امتحان بودن درسی، محدود کتاب براساس معلمان هايفعالیت بودن متمرکزدهند. می نشان ما کشور در را رسانه

 ، ملزمرسانه این طریق از پرورش و آموزش اهداف بیشتر به بخشیدن درسی، تحقق کتاب محتواي و مطالب به ارزشیابی

 براي که متمرکز نظامی اند، وجودشده معرفی و تدوین ریزيبرنامه دفتر سوي از که هاییکتاب خواندن به انفراگیر بودن

 منجر خود این که امکانات، کمبود و موزشیآ شرایط بودن دارد، نامناسب ارزشیابی یک و کتاب یک برنامه، یک کشور، تمام

 و آموزشی هايهدف شناخت در معلمان کافی مهارت عدم شود،می تدریس هايروش و هارسانه سایر از استفاده عدم به

یکی از مباحث مهمی  ).1392، آباديعلی نفس ونیک( درسی کتاب به هاآن بودن متکی و تدریس مناسب هايشیوه کاربرد

گیرد، آموزش علوم است. این مبحث یکی از موضوعاتی است أکید قرار میآموزش عمومی مورد ت دورهی سدر که در برنامه

هر مفهوم و موضوع  دربارهکه توجه بسیاري از متخصصان آموزش و پرورش را به خود جلب کرده است، زیرا یادگیري 

ست. ي اصلی علوم تجربی اهااصول و قوانین زمینه دربارهاي از اطالعات دانش بشري مستلزم داشتن پاره زمینهجدید در 

این  يل و قوانین علوم تجربی را بیاموزند تا بتوانند بر پایهکافی از اصو يآموزش عمومی مجموعه دورهان باید در فراگیر

نیاز خود را یاد بگیرند. کتاب درسی علوم تجربی یکی هاي موردهاي علم و تکنولوژي دانستنیاصول و قوانین در مورد تازه

به این منظور مهم است. رعایت اصول علمی در انتخاب، طراحی و تنظیم محتواي کتاب  بیدستیاهاي مؤثر براي مؤلفهاز 

اع کنند. بسیار بدیهی است که نقد و ارزشیابی و بررسی کتب مذکور و ارجدستیابی به هدف فوق را تسهیل می درسی علوم،

هت رفع این ها و اقدام در جهاي آننارساییها و نظور پی بردن به کاستیسی به مریزي درنتایج حاصله به فرایند برنامه

هایی براساس چهارچوب علمی و همچنین ضروري است که چنین بررسی سزایی برخوردار است.ها از اهمیت بکاستی

ینه مؤثر باشد. سی و ارزشیابی محتواي کتاب درسی در این زمتواند با بررانجام گیرد. الگوي طراحی مریل می یخصصت

تنها مفید، بلکه ضروري به هاي منحصر به فرد این الگو، براي ارزشیابی محتواي کتاب علوم تجربی، نه ژگیاستفاده از وی

  رسد.نظر می

  پژوهشاهداف  ـ4ـ1

 هايهدف با درسی کتب که صورتی در. است فراگیران یادگیري منابع ترینعمده و ترینمهم از یکی درسی کتاب

 باشند نشده طراحی و تنظیم صحیح اصول براساس کتب محتواي و نباشند همسو شده گرفته نظر در تربیتی و آموزشی

 :باشدمی ذیل اهداف داراي تحقیق این. بود خواهد انتظار از دور اهداف تحقق
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 کلی اهداف )الف

 میزان تعیین و ابتدایی پنجم پایه تجربی علوم کتاب آموزشی طراحی ينحوه کتاب، متن در دانش نوع بررسی ـ1

 .مریل طراحی الگوي براساس آموزشی هايهدف با شده ارائه محتواي تناسب

 پایه پنجم تجربی علوم کتاب اصالح و بهبود منظور به اندرکاراندست و ریزانبرنامه براي الزم پیشنهادهاي ارائه ـ2

 . ابتدایی

  ویژه اهداف) ب

 .نمایدمی ایجاد فراگیران در کتاب که قابلیتی و دانش نوع کردن مشخص و کتاب بررسی ـ1

 .کتاب موضوعات عملکرد سطوح کردن مشخص ـ2

 .انتظارمورد عملکرد با هاآن تناسب و) مثال سؤال مثال، بیان تعمیم، سؤال تعمیم، بیان( اولیه ارائه انواع تعیین ـ3

 هاآن تناسب و) بازخورد و ارائه شکل کمکی، اي،حافظه نیاز، پیش اي،زمینه بسط و شرح( ثانویه ارائه انواع تعیین ـ4

 .انتظار مورد عملکرد با

  ).دشواريسطح و همتاسازي تنوع، تفکیک،( ارزشیابی و ارائه اصول رعایت میزان بررسی ـ5

  یپژوهش هايسؤال ـ5ـ1

 مفاهیم، حقایق،( محتوایی و دانش نوع چه توسعه و ایجاد به بیشتر ابتدایی پنجم سال تجربی علوم کتاب محتواي ـ1

  دارد؟ توجه فراگیران در) قوانینواصول و کارروش

 شده طراحی) ابداع و کشف کاربرد، یادآوري،( عملکرد سطوح از کدامیک ایجاد هدف با بیشتر کتاب محتواي ـ2

  است؟

 تناسب انتظار مورد عملکرد نوع و موضوع نوع با کتاب محتواي اولیه ارائه نحوه آیا مریل طراحی الگوي با مطابق ـ3

  دارد؟

 تناسب انتظار مورد عملکرد و موضوع نوع با کتاب محتواي ثانویه ارائه نحوه آیا مریل طراحی الگوي با مطابق ـ4

  دارد؟
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 پنجم پایه تجربی علوم کتاب طراحی در) دشواريسطح همتاسازي، تنوع، تفکیک،( مریل پیشنهادي اصول آیا ـ5

   است؟ شده رعایت ابتدایی

   متغیرهاتعاریف  ـ6ـ1

  تعریف مفهومی متغیرها ـ1ـ6ـ1

ش براي پیدا کردن یا شناختن اجزیه یک کل به اجزاء تشکیل دهندهو یا ت» خرد کردن«شامل  تحلیل تحلیل:

  ).1394روابط اجزاء است (تقی پورظهیر، ماهیت، نسبت به عمل و 

یافته و اندوخته شده، اصطالحات، اطالعات، واقعیات، سی عبارت از دانش سازمانمنظور از محتواي یک ماده در محتوا:

 واجارگاه،وطه به همان ماده درسی است (فتحیها و مسائل مربها، پدیدهها، مفاهیم، تعمیمحقایق، قوانین، اصول، روش

1386 .(  

هاي آموزشی است (شعبانی، منظم پیام تحلیل محتوا یک روش علمی براي ارزشیابی و تشریح عینی و تحلیل محتوا:

1391 .(  

درسی خاصی و با اهداف معین مطابق پایه، رشته و شرایط ذهنی  هایی هستند که براساس برنامهکتابکتاب درسی: 

اند و در چارچوب صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیدهو سنی یادگیرندگان تألیف، چاپ و از سوي مراجع ذي

آید و یاد گرفتن محتواي ها ارزشیابی به عمل میشوند. سپس از آنهاي رسمی مدارس تدریس میمعین، در کالسزمانی 

  ).1390شود (رسولی و امیرآتشانی، ها منجر به اخذ مدرك تحصیلی میآن

ي خاصی اي معین یا در مورد چیزالگو طرحی ذهنی است که امکان تفکر و تأمل نظري یا عملی را در عرصه الگو:

توان در کلی انجام کاري است که بنابه مقتضیات و وضعیت جزئیات اجرایی، می ). الگو نقشه1389آورد (باقري، فراهم می

  ).1394آن تغییراتی ایجاد کرد (فردانش، 

طراحی آموزشی در معناي ساده، استفاده از یک فرایند نظام مند براي فهم مشکالت عملکرد  طراحی آموزشی:

  ).1392ها است (نوروزي و رضوي، هاو انجام آنحلانسانی، یافتن راه

این مدل طراحی از جمله الگوهاي برگرفته از روانشناسی شناختی بوده، و بیشتر به  الگوي طراحی آموزشی مریل:

شود. به نظور میاي مپردازد. در این الگو با توجه به نوع موضوع سطح عملکرد جداگانهمسائل خرد و اجرائی آموزش می
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بینی چگونگی ترکیب کوچکترین اجزاء آموزش و شکل گرفتن این اجزاء بر عبارتی در این مدل در سطح خرد به پیش

  ).1394پردازد (فردانش، اساس اهداف آموزشی می

  تعریف عملیاتی متغیرها ـ2ـ6ـ1

  .باشدمی 1394ـ95در این پژوهش منظور از محتوا، مطالب کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی در سال  محتوا:

 طراحی الگوي عناصر براساس هاآزمایش داخل هايسؤال وهاي کتاب ، فعالیت تصاویر متون، :محتوا تحلیل

  .بررسی خواهند شد مریل آموزشی

  .است 1394ـ95 سال ابتدایی پنجم پایه تجربی علوم کتاب منظور: درسی کتاب

باشد و وقوانین میکار و اصولعناصر این الگو در بخش محتوا حقایق، مفاهیم، روش آموزشی مریل:الگوي طراحی 

تمرین، ارزیابی ارائه، ئه اولیه شامل در بخش عملکرد شامل سطوح یادآوري، کاربرد و کشف و ابداع است. این الگو شامل ارا

باشد و می اينیاز، شرح و بسط حافظهسط پیشارائه، شرح و باي، شرح و بسط شکلشرح و بسط زمینهو ارائه ثانویه شامل 

در بخش اصول ارائه و ارزشیابی شامل اصول تفکیک، تنوع، همتاسازي و سطح دشواري است. که محتواي کتاب علوم 

                                                                                                                             هاي مذکور تجزیه و تحلیل خواهند شد.ؤلفهتجربی پایه پنجم ابتدایی براساس م
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  مقدمه ـ1ـ2

علم و  دربارهمحدودي از افراد وري است، با این حال تعداد که منوط به علم و فنا کنیممیما در دنیایی زندگی 

رورش سواد علمی، . پگویندمیك علمی و فناوري در زندگی روزمره را سواد علمی دارند. توانایی درفناوري شناخت درستی 

در هر مورد، که به نحوي به علم  تواندمیفردي که از سواد علمی برخوردار است هاي آموزشی علوم است. هدف اصلی برنامه

فرد داراي چنان توانایی این کند.  گیريتصمیمآوري کند و به نحو درستی ، اطالعات الزم را جمعشودمییا فناوري مربوط 

در تصمیم بگیرد، در مواردي که به مسائل علمی و فناورانه مربوط است مسئوالنه  باشدمیاست که قادر علمی و مهارتی 

 علوم تجربی باید بر مبناي فعالیت علمیکند. گیري تصمیمبر اساس منطق  هاي الزم سؤال کند، به انتقاد بپردازد وموقعیت

مدارك  عقاید و یا محک شواهد و مدارك آموزش داده شود و اهمیت این شواهد وافکار و و با هدف درك علم از راه آزمون 

که  کندمیتجربه  ،وقتی فراگیر از طریق انجام فعالیت است. مثالً و عقاید ي اهمیت همان افکارپشتیبان، حداقل به اندازه

درك قانون ارشمیدس  ياندازهاین تجربه به  کسب چیست و چه تفاوتی با هم دارند، یتغییر فیزیکی و تغییر شیمیای

درس علوم تجربی  يهاندازي اخیر، هیچ کدام از موضوعات درسی در سطح جهانی، به شاید طی چند دههاهمیت دارد. 

» درس علوم تجربی«. اگرچه محتواي شودمیعلوم را شامل ن ست، این تغییر، تنها، بعد محتواي آموزشتغییر پیدا نکرده ا

به طوري  شودمیتر روز جدیدتر و حجم آن افزونبهفت روزافزون علم و دانش بشري روزنیز به خودي خود، به خاطر پیشر

چه که توجه متخصصان آموزش و پرورش را به سوي خود که عصر حاضر، عصر انفجار اطالعات نام گرفته است. اما آن

علوم تجربی، امروز از طریق کدام نوع محتوا و روش آموزش،  ریزان درسبه این سؤال است که برنامهمعطوف داشته، پاسخ 

همگان در مورد این آماده کنند.  ـ نیستتا حد بسیار زیادي براي ما روشن که  ايآینده ـ فراگیران را براي زندگی آینده

دگی خواهند کرد و با مسائل که کودکان ما در آینده، در شرایطی متفاوت با شرایط کنونی زننظر دارند اتفاق نکته تفاهم

ندارند یا آن قدر مهم به نظر وجود  اصالًجدیدي روبرو خواهند شد، بسیاري از این مسائل هم در حال حاضر یا کامالً 

درسی فراگیران باشند. بنابراین، ممکن است برخی از موضوعاتی که امروزه دانستن و آیند که قابل طرح در برنامهنمی

رسند، در زندگی آینده کودکان ما هیچ جایگاهی نداشته باشند. از سوي دیگر شاید ضروري به نظر می هاآنفهمیدن 

اند، ع نشدهبعضی از موضوعات که امروزه هنوز در زندگی ما نقش مهمی ندارند یا چیزهایی که هنوز کشف یا اخترادانستن 

 روش«جدید آموزش علوم بر آموختن  نقش مهمی داشته باشند. به همین دلیل، در طرح هاآني براي زندگی آینده
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ها. از این رو، باید روش یادگیري و حل مسأله را به تنیاي از دانسختن مجموعهتا آمو شودمیبیشتر تأکید » آموختن

ان یرفراگیران بیاموزیم؛ نه چند پاسخ چند مسأله حل شده را. به عبارت دیگر، بایستی علم را به عنوان یک فرایند به فراگ

و تدوین  تهیهدر هاي علم نپردازیم. نظر به اهمیت و نقش دانش طراحی آموزشی فرآورده ارائه کنیم و تنها به ارائه

ی مریل مطرح اهداف آموزش بنديطبقههاي درسی و نیز تفکیک انواع عملکردها و موضوعات که براي اولین بار در ابکت

بندي اهداف آموزشی که معنی و مفهوم جدیدي به تقسیم هاي عملی و مؤثر طراحی آموزشیحلي راهشده است و نیز ارائه

پنجم ابتدایی  پایه با استفاده از الگوي طراحی آموزشی مریل به تحلیل و بررسی کتاب علوم تجربی ، این پژوهشدهدمی

ر با توجه به اهداف آموزشی مریل پرداخته و با توجه به اهداف برنامه جدید آموزش علوم به تحلیل محتواي کتاب مذکو

وزشی علوم تجربی و سپس مفاهیم برنامه درسی، محتواي پردازد. بنابراین، در این فصل ایتدا به بحث برنامه درسی آممی

پردازیم و درنهایت تحقیقاتی الگوي مریل می امه به تشریحو طراحی آموزشی پرداخته، و در ادبرنامه درسی، تحلیل محتوا 

  را که در این زمینه انجام شده است مورد اشاره قرار خواهیم داد. 

  درسی علوم برنامه ـ2ـ2

  .کند مشخص شده استدر هر پایه کسب می فراگیري دانشی که آموزش علوم، معموالً محدوده در برنامه

  فلسفه آموزش علوم تجربی ـ1ـ2ـ2

و کشف حقایق » دانستن«است که از دوران کودکی تا پایان عمر او را به » کنجکاوي«هاي بارز انسان یکی از ویژگی

افزون » جهل«و گریز از » علم«نیروي درونی، تکاپوي انسان را براي کسب دهد. این برداري از مجهوالت سوق میو پرده

ي هاناهاي گوناگون، در دسترس ماست، حاصل تالش انسهاي مختلف و رشتهکند. آنچه امروز از دانش بشري، در شاخهمی

از مطالبی را که اکنون هاي کنجکاو آینده بسیاري تردید نسلبی .است هاآنشته و همچنین نیروي درونی خدادادي گذ

جوي او در جهت شناخت وامروز بشر که حاصل مطالعه و جست براي ما مجهول است، کشف خواهند کرد، بخشی از دانش

از  عمدتاً ،نام دارد. بشر براي کشف وشناخت اسرار این جهان مادي» علوم تجربی«ها و قوانین آن است، جهان مادي و نظم

در این حوزه بسیار اساسی و تکیه بر آن بسیار ضروري » تجربه«لیل نقش به همین د .کندمی ابزارهاي حسی خود استفاده

هاي گوناگون و دقیق دست زده است. براین اساس انسان براي توسعه و تقویت حوزه عمل خود، به ساخت دستگاه .است

برد و زندگی او را متحول طبیعت باال میساخت و تولید ابزارهاي گوناگون، توانایی انسان را براي کشف رازهاي جهان و 

کند تا آورد و به انسان کمک میسازد. استفاده از دستاوردهاي علمی و فناوري، در بعضی جهات، رفاه نسبی به همراه میمی

 .تر انجام دهدتر و سریعداده است، بسیار راحتکارهایی را که در گذشته با رنج و سختی و صرف وقت زیاد انجام می
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کنجکاوي است؛ نیرویی که هر لحظه او را به سوي دانشی تازه  يشود، داراي نیروي خدادادفراگیري که به مدرسه وارد می

فناوري  علم و که دنیاي ـفردا او باید براي زندگی در دنیاي  ،از سوي دیگر .کشاندشمار میهاي بیراي پرسشو پاسخی ب

 انفراگیرجوگري را در وي جستریزي شود که هم قوهبرنامه ايزشی باید به گونهبه این ترتیب نظام آمو .آماده شود ـاست 

آور سازد و هم آنچه را براي زندگی در دنیاي امروز بخش و نشاطلذت هاآنشکوفا کند و دانستن و کشف مجهوالت را براي 

هاي ابتدایی و راهنمایی هاي اصلی دورهدرسس علوم تجربی که یکی از در .بیاموزد هاآنو فردا به آن نیازمندند، به 

 ايمحتوا و روش باید به گونه ،در این درس .خود باید بتواند به هر دو هدف یاد شده دست یابد يتحصیلی است، به نوبه

به پاسخ گوید، به آنان در پی بردن  شناخت محیط زمینهدر  انفراگیرسو به نیازهاي فطري طراحی شود که از یک

را با دانش و  هاآننسبت به خالق جهان افزایش دهد و ازسوي دیگر ن خلقت کمک کند و معرفت آنان را هاي جهاشگفتی

ریزي درسی و دفتر برنامه«ان گروه علوم تجربی برهمین اساس، کارشناس. بینش مورد نیاز زندگی حال و آینده آشنا سازد

آموزش علوم سایر کشورها و تشخیص نیازها و شرایط کشورمان،  نامهبر يدرصدد برآمدند که با مطالعه» تألیف کتب درسی

جهت اجرایی کردن  درسی ملی و در ریزي کنند که مبتنی بر برنامهیطرح جدیدي را پ ابتدایی دورهبراي آموزش علوم 

  ).1394، هاي درسی ابتدایی و متوسطه نظريفتر تألیف کتابیادگیري علوم آن است (د ي حوزهبیانیه

  حوزه تربیت و یادگیري علوم تجربی ـ2ـ2

ي آموزش در نظام آموزش و پرورش جمهوري گانههاي یازدهتربیت و یادگیري علوم تجربی یکی از حوزه حوزه

جربی، در این اسالمی ایران است. موضع مشخص نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران نسبت به آموزش علوم ت

هاي ضرورت و کارکرد، هاي دیگر از بخشي یادگیري مانند حوزهدرسی ملی نمایان است. این حوزه بخش از سند برنامه

هاي کلی در سازماندهی محتوا و آموزشی حوزه تشکیل شده است. در این حوزه، علوم تجربی گیريقلمرو حوزه، جهت

ه با ظهور شواهد و دالیل جدید در حاصل تالش انسان براي درك دنیاي اطراف و دانش آزمودنی تعریف شده است ک

علوم تجربی هم در مرحله تکوین و گیرد. هاي تحقیق بهره میي وسیعی از روشگیرد و از گسترهمعرض تغییر قرار می

ي دیگر چگونگی کاربرد و عمل و تصرف در طبیعت در بستر گستره يشکل گیري چارچوب هاي مفهومی و هم در عرصه

هاي باورها و ارزش ناپذیر با فلسفه،تعاملی انکار . از این رو،کندمیگیرد و نشو و نما شکل میهاي معرفتی بشر حوزه

علم تجربی حاصل کوشش انسان براي درك  هاي این برنامه،گیريجامعه دارد. با توجه به جهتپذیرفته شده فرد و 

   ).1391(برنامه درسی ملی،  هاي هستی و کشف فعل خداوند استواقعیت
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  علوم تجربی ضرورت و کارکرد حوزه ـ1ـ2ـ2

هاي زندگی در بعد شخصی و فردي از الزمه فناورانهسوادعلمیو برخوردار شدن ایشان از  انفراگیرپرورش علمی 

رشد و ارتقاي  مدار و توسعه پایدار ایران اسالمی است. از این رو،و در بعد اجتماعی الزمه بقاي عزتآمیز سالم و موفقیت

بخشی  مثابهوالنه از طبیعت به ي مسئم تجربی به شناخت و استفادهي علودر عرصه انفراگیرهاي ها و شایستگیتوانمندي

 خانوادگی، آبادانی و آموختن از آن براي ایفاي نقش سازنده در ارتقاء سطح زندگی فردي، از خلقت الهی با هدف تکریم،

نسبت به درك دنیاي اطراف و در ایجاد بصیرت و بینش عمیق  از یک سو، آموزش علوم تجربی انجامد.ملی و جهانی می

سازي براي تعظیم خالق متعال از طریق فهم عظمت خلقت ضرورت دارد و از سوي دیگر با عنایت به وابستگی زمینه

اگرچه پرورش علمی  ،رونماید. از این هاي علمی فناورانه ضروري میها و فرآوردهون ابعاد گوناگون انسان به یافتهروزافز

 ولی براساس مبانی تربیت اسالمی، ،آیدمیهاي آموزش علوم تجربی به شمار اورانه محور مشترك تمامی برنامهسواد فن

غایتمند از خلقت و به عبارتی بازکشف و کشف رمز به درك  ق و تعالی نگرش توحیدي و دستیابیتعمی عالوه بر این محور،

  .)(همان منبع از محورهاي تربیت علمی است تی،هاي مادي هسو راز الیه

  علوم تجربی قلمرو حوزه ـ2ـ2ـ2

موجودات، زمین و پیرامون آن، ماده و تغییرات آن، انرژي و تغییرات آن، این حوزه شامل زندگی و ـ دانش: 1

  شود.اسالم و ... میطبیعت و مواد فرآوري شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگی روزانه، تاریخ علم در ایران و 

گیري، تفسیر آوري اطالعات، اندازههاي فرایندي مانند مشاهده، جمعاین حوزه شامل مهارت ـ فرایندهاي علمی:2

  شود.ي تفکر میهاي پیچیدهبینی، طراحی تحقیق، برقراري ارتباط و مهارتسازي، پیشها، فرضیه و مدلیافته

هاي درسی ابتدایی و (دفتر تألیف کتاب هاي نو و نجوم استفناوري، نانوفناوري، انرژيشامل زیست ـ فناوري:3

  ).1394متوسطه نظري، 

  در سازماندهی محتوا و آموزش حوزههاي کلی گیريجهت ـ3ـ2ـ2

پرورش علمی با  هاي یادگیري،براساس رویکرد تلفیق در همه حوزهنگري و با عنایت به پذیرش اصل همه جانبه

پردازد و به انتقال ي فرایندي علمی میهامهارتهایی که با تلفیق نظر و عمل سازگاري دارند به پرورش اتخاذ روش

 گیرد و آموختنیادگیري قرار می هايفعالیتیادگیرنده در محور تمامی  . براین اساس،کندمیهاي دانش اکتفا نفراورده

یابنده و امر در مسیري رشد. این شودمییکی از اهداف اصلی آموزش تلقی  توانایی،آگاهی و  روش و مسیر کسب علم،
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. سازدمیرا میسر  انفراگیرجویی در اندیشی و تعالیژرف و خودیادگیري، شودمیساز پرورش انواع تفکر زمینه جو،تعالی

یادگیري با کاربردهاي احتمالی آن به معنادار گی واقعی و مرتبط ساختن محتواي هاي علمی و زندایجاد ارتباط بین آموزه

یی هانا. این امر به پرورش انسشودمیمنجر  ،انفراگیرسودمند و هدفدار براي  شدن یادگیري و کسب علم مفید،

آموزش عمومی بصورت تلفیق  دورهن دوره تا پایان رساند. سازماندهی محتواي ایمتفکر و خالق مدد می پذیر،سئولیتم

ري نظري یا گیهاي محوري با جهتهاي تحصیلی در قالب موضوعهدوم بر حسب رشت دوم متوسطه دورهر است و د

  .)1391(برنامه درسی ملی،  شدکاربردي ارائه خواهد 

  الی برنامه درسی علومرویکردهاي اجم ـ3ـ2

  وحیديگرایی ترویکرد فطرت ـ1ـ3ـ2

به  دانتخاب این رویکر گرایی توحیدي است.فطرت برنامه درسی ملی،رویکرد اصلی در برنامه درسی علوم و برگفته از 

 دستیابیمداوم موفقیت آنان به منظور  از طریق درك و اصالح انفراگیرسازي الزم براي شکوفایی فطرت الهی معناي زمینه

ي ارتباط عمل و اخالق و چهار عرصه علم، ایمان، تعقل،گذاري، پنج عنصر وي هدفدر الگ به مراتبی از حیات طیبه است.

 شوندتبیین و تدوین شده می خلق و خلقت به صورت به هم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا، خدا، با خود، فراگیر

  .)1393(سمیعی، 

  رویکرد زمینه محور ـ2ـ3ـ2

بخشد و به زندگی واقعی میه علوم را توسعه آن چیزي ک ثابت است. ي دنیا تقریباًاغلب مفاهیم علوم در همه 

 تا همین اواخر در کشور ما، ).(همان منبع شونداي است که علوم در آن آموزش داده میبستر و زمینه سازد،نزدیک می

مورد توجه نبوده بلکه به  فراگیرلذا برنامه اکتشاف و فعالیت  شد،و بدون مشارکت او طراحی می فراگیرا از برنامه درسی جد

برنامه درسی  ،1390اما از سال  ).1389 (عصاره، محور و فرایند محور فراگیرحتوا محور و نتیجه محور بود تا عمده مطور 

جدیدي براي آموزش علوم تجربی تولید شد که یکی از ابعاد آن،اتخاذ رویکرد زمینه محور در طراحی آموزشی است.این 

در  ).1391 ربزي و تألیف کتب درسی،(دفتر برنامه شودمی انفراگیررویکر باعث برقراري ارتباط درس علوم با زندگی روزانه 

یژه برنامه درسی علوم رویکرد اصلی و و با بینش توحیدي، فناورانهسوادعلمیالعمر براي هاي مادامکسب شایستگی،این میان

اکنون براي کسب این شایستگی باید  ).1390 لیف کتب درسی،ریزي و تأ(دفتر برنامه عمومی تحصیلی است دورهتجربی 

هاي خود را به هم پیوند دهند و به ها و نگرشمهارت ها،ا دانشهایی قرار دهیم ترا در موقعیت انفراگیرتالش کنیم و 

توان محور به آسانی میسر است و میشایستگی برسند. اگر بخواهیم علوم را با بینش توحیدي توضیح دهیم با رویکرد زمینه
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 ،یتهرانامانییاد داد ( انفراگیرجویی و کمک به دیگران را در آن گنجاند و به صرفههایی مانند نعمت، شکرگزاري، عموضو

1390.(  

  اهداف پیامد محور ـ3ـ3ـ2

هاي ها و نگرشها، مهارتي کسب دانستنیدرسی جدید، اهداف علوم که قبالً به طور مجزا در سه حیطه برنامهدر 

اند. این شکل از بیان اهداف، نیازمند آن است که پارچه و در قالب شایستگی تبیین شدهبه صورت یکضروري مطرح بودند، 

اهداف پیامد را به موقعیت جدید انتقال دهند.  هاآنار گیرند و به صورت معنادار به کهاي خود را بتوانند آموخته انفراگیر

هاي یادگیري، توانایی خود را پس از نوعی درگیر شدن با فعالیت انفراگیررود در اصل نتایجی هستند که انتظار می محور

یري این امکان را درسی در قالب پیامدهاي یادگ برنامهدر دانش کسب شده در موقعیت جدید نشان دهند. بیان اهداف 

با توجه به دانش و تجربیات آنان در سطوح  انفراگیرکند که فرایند آموزش و ارزشیابی تلفیق شوند و عملکرد فراهم می

این پیامدها در عین انعطاف  اند.ها و سطوح عملکردي قابل سنجشالكپیامدهاي یادگیري به کمک م مختلف ارزیابی شود.

انتظار  انفراگیرنوشته شوند، یعنی هر یک از اهداف به طور دقیق مشخص کند چه عملکردي را از باید کامالً واضح و شفاف 

  ).1393دارد (سمیعی، 

  آموزشی به جاي کتاب درسی تنها بسته ـ4ـ3ـ2

 انفراگیرآموزشی را مد نظر قرار داده است. در این راستا  تولید بسته درسی،هاي اخیرگروه علوم به جاي کتاباز سال

آموزگار نیز فیلم روش تدریس و کتاب راهنماي معلم را در  ارند.افزار و کتاب کار ددرسی، فیلم آموزشی، نرمدر کنار کتاب

هاي متنوع یادگیري را محیط انفراگیرکنند. وقتی دهند که مدارس از این کار استقبال میها نشان میارزیابی اختیار دارد.

همان (دهند هاي آموزشی را مورد استفاده قرار میشود و آنان تلفیقی از رسانهکنند، آموزش تقویت میزمان تجربه میهم

  ).منبع

  اهمیت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی ـ4ـ2

هاي شناخت دنیاي اطراف خود را بهبود بخشند. براي این تا روش کندفراگیري علوم تجربی به کودکان کمک می

امروزه آموختن  کمک کند تا تجارب خود را به یکدیگر مرتبط سازند. هاآنمنظور باید توانایی این را کسب کنند که به 

است و با  ما در ارتباط يو ضروري است که با زندگی روزمره آموزي و حساب کردن امري اساسیهمچون سوادعلوم تجربی 

پردازد که م بیشتر به آموزش راه یادگیري میدیگر آموزش علوبه عبارت پیشرفت فناوري اهمیت آن بیشتر شده است.

کند که سریعاً در حال تغییر است و هر فردي باید چرا که در دنیایی زندگی می آگاهی از آن براي هر کودکی الزم است،
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سال دیگر سرعت رشد اطالعات آنقدر سریع است  20اند که در هماهنگ سازد. گفته قادر باشد خود را دایم با آن تغییرات

کسب  يشود و بنابراین آنچه مهم است یادگیري شیوهروز میزان اطالعات و دانش بشر دوبرابر می 75که در کمتر از 

. و به این دلیل فراگیري علوم یي دانشست و نه کسب اطالعات به مثابه یک بستههاآناطالعات و به روز کردن و پردازش 

ي مثبت دارد. هم فرایند و هم فرآورده است. فرایند علوم؛ روش یافتن اطالعات، آزمایش نظریات و توضیح تجربی دو جنبه

گوییم اینکه میتواند در تجارب آتی به کار گرفته شود. ي علوم؛ نیز آراء و عقایدي است که میها است. فرآوردهو تفسیر آن

هاي باال را دارد که مراحل صحیح و مناسب خود را طی به این معنی است که آموزش علوم فقط زمانی فایده» تواندیم«

ي علوم به یکدیگر ها نیست و چون این دو، یعنی فرایند علوم و فرآوردهکند وگرنه هیچ تضمینی براي دستیابی به آن

هاي آموزشی هم تحقق پذیرد. این موضوع در انتخاب انواع فعالیت ها نیز باید همراهوابسته هستند، بسط و پرورش آن

مندي و ثانیاً مهارت ي آموزش علوم این است که به کودکان اوالً عالقهوظیفه اي برخوردار است.ان از اهمیت ویژهفراگیر

آموزد شود، بلکه به آنان میان میها نه تنها باعث اصالح عقاید کودکها را بدهد. انجام آزمایشکافی براي انجام این آزمایش

شود شک کنند مگر آنکه صحت آن را از طریق آزمایش تجربه نامیده می» حقیقت«که در علوم تجربی نسبت به آنچه 

یابند که گاه را براي آنان توضیح داد و به این ترتیب آنان درمی» سازيفرضیه«توان فرایند کنند. از این طریق به راحتی می

از طریق آزمایش قابل اثبات نیست ولی تا زمانی که در عمل رد نشوند و با  هانظریاتی وجود دارند که صحت آن عقاید و

اوایل دوران کودکی از دو نظر اهمیت دارد. اول آنکه  رش داین آموزها و تجارب سازگارند، مفیدند. فراگیري آزمایش

است که مستدل باشد و دوم اینکه احتمال پذیرش نظریات یابند که در علوم تجربی عقایدي صحیح کودکان درمی

هاي متعدد نشان شود. آنچه مهم است این است که بررسیغیرمستدلی که با مفاهیم علمی در تضاد مستقیم است کم می

ل تر است. در عمغلطی را کسب کرده زیادتر باشد اماکن تغییر آن مشکل د عقیدهداده که هرچه طول مدت زمانی که فر

تر اند بسیار مشکلان دبیرستانی هنگامی که یک نظر غیرعلمی را در علوم تجربی پذیرفتهفراگیرایم فرایند تغییر نظر دیده

مسیر منطقی خود را طی  ابتدایی دورهان ابتدایی است. به این دلیل اگر آموزش علوم تجربی در فراگیراز این فرایند در 

  ).1394ریزي و تالیف کتب درسی، (دفتر برنامهبیرستان خواهد شد. ان در دوره دکند، مانع پیدایش بحر

  اهداف علوم تجربی و هماهنگی آن با سایر موضوعات درسی ـ5ـ2

کنند، هاي آن کسب میها و عقایدي که کودکان در درس علوم تجربی و از طریق فعالیتها، نگرشبسیاري از مهارت

ي موضوعات درسی نیز بیاموزند و به کار گیرند؛ بنابراین با توجه به این که در را در بقیه هاآنتوانند اي است که میبه گونه

هایی که ي مهارت. کلیهشودتر میدهد کار آموزش بسیار سادهابتدایی یک معلم واحد این موضوعات را آموزش می دوره

هاي یادگیري در استنباط و به عنوان مهارت ی،بینپیش مثل مشاهده کردن، وابسته است، هاآنفرایند آموزش علوم به 
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طول یک خط را با  فراگیرابتدایی، به خصوص مثالً هنگامی که  دورهشود و در سطوح وسیعی از موضوعات درسی تلقی می

تبط فعالیت مر فراگیرتواند مشخص کند که کند، معلم نمیگیري کرده و یا حدس قبلی خود مقایسه میهاي لوبیا اندازهدانه

بندي یک فعالیت به عنوان فعالیت علوم تجربی یا ریاضی چندان تغییري طبقه دهد یا ریاضی را.با علوم تجربی را انجام می

دهد، با این حال اگرچه بسیاري از اهداف علوم با اهداف موضوعات آموزشی دیگر یکسان است، اما ي فعالیت نمیدر نحوه

شود. مثالً در تاریخ زمانی که به استناد به شواهد تاریخی، یک ي اهداف علوم نمیهمهباید دقت کرد که این یکسانی شامل 

شود امکان تکرار تاریخ براي اثبات صحت یا عدم صحت آن وجود ندارد، اما در علوم تجربی وقتی گفته تعریف پیشنهاد می

اي پرورش داد و تأثیر نور را ایط کنترل شدهتوان گیاهان را تحت شرشود که نور بر رشد گیاهان نقش اساسی دارد، میمی

ي اشیاي اطراف ها که کودکان طی انجام آن با روش علمی و مشاهدهه از فعالیتشاهده کرد. بنابراین آن دستم هاآنبر 

ي از شود، و این وجه تمایز اصلی علوم تجربی با بسیاري آموزش علوم تجربی قلمداد میکنند، به منزلهعقایدي را کسب می

بریم هاي علمی یا اعتقادي اخالقی نام میبه عنوان نگرش هاآنهایی که ما از موضوعات درسی است. بسیاري از نگرش

جا، در هر نوع پذیري و عدم تعصب بیانعطاف کاري، توجه به عظمت خلقت و تعلیم خالق، کنجکاوي، پشتکار،مانند درست

توان گفت وي در حال یادگیري ها را به کار برد میها و نگرشفعالیتی مهارتآموزشی مهم است. بنابراین وقتی کودك در 

ي واحدي در آموزش موضوعات علوم تجربی است و به این دلیل معلم در روش تدریس خود تا حد امکان باید از شیوه

ي ف آموزش علوم (در سه حیطهدرسی جدید اهداابتدایی استفاده کند تا آموزش علوم نیز مؤثر افتد. در برنامه دورهمختلف 

هاي ضروري و به تعبیر برنامه درسی ملی علم و عمل و اخالق) به صورت یکپارچه در ها و نگرشها، مهارتکسب دانستنی

هاي خود را قادر باشند آموخته انفراگیرها تبیین گردیده است. این شکل از بیان اهداف نیازمند آن است تا قالب شایستگی

اي که یادگیري در بافت و زمینهبه صورت معنادار به کار گیرند و آن را به موقعیت جدید انتقال دهند. این مفهوم ناظر به 

  است (همان منبع).پیامدهاي حاصل از یادگیري دهد و نیز آن رخ می

  هاي کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی هدف ـ6ـ2

العمر آماده کند. را براي یادگیري مادام انفراگیروم در دوره آموزش عمومی آن است که به طور کلی هدف آموزش عل

ستعداد و توانایی کسب در نظر بگیریم همانا ایجاد ا 1404به عبارت دیگر، اگر اهداف کلی آموزش علوم را در ایران 

ي اصلی و اساسی، یعنی توان در سه حیطههاي آموزش علوم را میان است. براین اساس، هدففراگیردر  فناورانهسوادعلمی

از طریق یادگیري  فراگیررود، هر هاي نگرشی در نظر گرفت. پس انتظار میهاي مهارتی و هدفهاي دانشی، هدفهدف

  هاي زیر دست یابند. درس علوم تجربی به هدف
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ه علوم تجربی (فیزیک، گانهاي چهارو ضروري علوم، در زمینهقوانین اصلی ف) ال :فراگیر: هاي دانشیهدف ـ1

به اندازي چشمدهاي مهم علم در زندگی آشنا شود، پ) با بعضی کاربرشناسی) را بداند، ب) شناسی و زیستشیمی، زمین

رژي، موجودات زنده، ماده، اندرك نسبتاً صحیحی از مفاهیم اصلی علوم، همچون ت)  آینده و گذشته علم داشته باشد،

   .... داشته باشد هاي طبیعی وزمین و پدیده

ها بادقت نظر در محیط اطراف خود بتواند، تعدادي مسأله را که حل آنالف)  باید: فراگیر: هاي مهارتیهدف ـ2

با یک مسأله، فکر کند و  تواند هنگام مواجه شدنب) ب لم است، تشخیص دهد و شناسایی کند،نیازمند به کارگیري ع

خوبی بیان کند، ث)  بتواند مقصود خود را بهاز نظر علمی تجزیه و تحلیل کند، ت)  تواند موضوعی راحل ارائه دهد، پ) براه

با آمار و ارقام و نمودار و این قبیل عالئم و ج)  بینی کند،ها را پیشمک شواهد علمی، نتایج بعضی پدیدهبتواند به ک

بینی، ط، پیشگیري، استنباي یادگیري (مشاهده، اندازههااز طریق به کارگیري مهارتآشنا باشد، چ)  هاسیر آنچگونگی تف

دهی آن یند تولید و شکلشف کند یا در فرااي از مفاهیم علمی را خودش ک) پاره ... سازي، طراحی تحقیق ویهفرض

هاي تفکر منطقی، علمی و نقاد، به ویژه با لزوم و کارگیري مهارت ضمن توانایی بهداشته باشد، ح) ها مشارکت فعال مفهوم

  ها آشنا باشد. هاي مربوط به آنگیريها و نتیجهنجام آزمایشچگونگی کنترل متغیرها، هنگام ا

هایی که در محیط اطراف او وجود دارد و علت بروز آن، از در مورد پدیدهالف)  باید: فراگیر: هاي نگرشیهدف ـ3

از مشاهده نظام مندي کسب اطالعات علمی را فراهم آورد، ب) هاي وجو و تفکر، زمینهخود کنجکاوي نشان دهد و با جست

ه است، کاربردهاي علمی سعی کند، براي آنچه که خواندطبیعت، به وجود ناظم آن پی ببرد، پ) هاي موجود در پدیده

هاي علمی عالقه هاي گوناگون در زمینههاي علمی و استفاده از رسانههاي علمی، تماشاي فیلملعه نشریهبه مطات)  د،بیای

به مسائلی از قبیل صرفه جویی، استفاده بهینه از ماده و انرژي و هدر ندادن وقت و منابع مالی توجه داشته نشان دهد، ث) 

هاي یک زندگی بهتر براي به ضرورت تالش و کوشش در جهت کسب علم و فناوري به منظور فراهم کردن زمینهج) باشد. 

هاي ذوقی، هنري و مهارتی، مانند به انجام بعضی فعالیت، اعتقاد داشته باشد، چ) کنداي که در آن زندگی میخود و جامعه

.. از . هاي علمی و پرورش گل و سبزي (در باغچه یا گلدان) وزمایششاخت ابزار و وسایل مورد نیاز براي زندگی یا انجام آ

اشد و در حفظ آن محیطی توجه داشته ببه بهداشت فردي و عمومی و همچنین، مسائل زیستخود عالقه نشان دهد، ح) 

  ). 1390بکوشد (یوسفی و یوسفی، 
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  ورزي در آموزش علوم تجربیاهمیت دست ـ7ـ2

است  هاییپدیده آموزش آن هدف و شودمی پرداخته آن به جهان سرتاسر در که است اصلی ترینمهم علم، یادگیري

 ءاشیا کردن لمس با سپس و یادبگیرند را هاپدیده این دارند نیاز اول قدم در انفراگیر. شودمی مشاهده روزانه زندگی در که

 از ندتوانمی انفراگیر. دهند گسترش را خود يآموخته و یادگیري میزان خود، پیرامون طبیعت و ي موجوداتمشاهده و

 یکی شکبی. کنند بازبینی را خود ذهنی باورهاي و بیندیشند دوباره کنند، آزمایش بپردازند، طراحی به ورزيدست طریق

 انجام و ورزيدست باشد، ثمربخش انفراگیر ذهنی باورهاي گسترش و یادگیريـیاددهی فرایند در تواندمی که هاییروش از

 کودکان يساده هايایده با و دارند خاصی هايیدگیپیچ عملی هايایده بیشتر دهدمی نشان هابررسی. است عملی کار

 بخشیاثر به عنایت با. نیازمندیم زمان به دهد تغییر را خود ذهنی باورهاي بتواند فراگیر تا دلیل، همین به. اندمتفاوت

 شکل واقعی اجتماعی – فرهنگی بافت یک در باید عملی کارهاي و هاورزيدست محتواي واقعی، هايموقعیت در یادگیري

 و یادگیري به استخر یک در یعنی واقعی، محیط در کودکان دارد ضرورت شنا آموزش در مثال، براي. شود اجرا و گیرد

 به نیاز يپایه بر بیشتر که ها،ورزيدست محور زمینه آموزش بر درسی برنامه طراحان دلیل، همین به .بپردازند شنا تمرین

 محور زمینه آموزش هايویژگی از برخی. دارند تأکید است، استوار زندگی واقعی زمینه با علمی مفاهیم ارتباط و دانستن

 حس برانگیختن براي هاورزيدست موضوع طرح براي اجتماعی زمینه از استفاده: از عبارتند علوم در هاورزيدست

 عالیقو  هاتوانایی به توجه توانستن، به میل و دانستن به نیاز رویکرد براساس ورزيدست يارائه ،انفراگیر کنجکاوي

  ).1393 (جدي آرانی، ورزي دست هنگام آگاهانه و مقتضی فعالیت کردن دنبال ورزي، دست انتخاب نوع در انفراگیر

  در دوره ابتدایی در ایران و جهاناهداف آموزش علوم  ـ8ـ2

اند، در نگاه اول ممکن در کتب و مقاالت مختلف به صورت فهرست گونه بیان شدهعلوم در دوره ابتدایی  هايهدف

ها را در توافق نزدیک به هم د، اما در بررسی دقیق، تمام لیستاست تفاوت اندکی بین فهرست اهداف وجود داشته باش

به طور کلی آموزش علوم در دوره ابتدایی اهداف  تبیین اهداف هستند.عمده در نحوه به طور  هاآنخواهیم یافت و اختالف 

  شود:زیر را شامل می

آموزش علوم در دوره ابتدایی می بایستی به آشنایی : هاي ذهنی یعنی محصول علمم و طرحمفاهیم علو یادگیريـ 1

زیست ایجاد هاي طبیعی محیطبه پدیده، عالقه و کنجکاوي نسبت نوعی آگاهی هاآنکمک نماید و در  انفراگیرمحیط به 

  کند به طوریکه طبیعت را بشناسد، به قوانین حاکم به آن پی برده و روابط علت و معلولی را درك کند. این اطالعات چهار 
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This research depend on descriptive research and it is applied. Select the all content of 

fifth grade sciences experimental book that is being taught in academic year 1394-95, for 

example, is not required to sampling. In this research matches statitics society, also. 

Because all content including text and images and expriments been analysed  in the book 

mentioned. All content of fifth grad science experimantal book been analysed by Merrill 

elements, principles and criteria instructional design models. This research is looking for 

response to five key questioans.Quantitative analysis was performed by using Indicators of 

descriptive statistics, including frequency percent, draw charts and draw tow-dimensional 

table according Merrill instructional design models, and the following results has been 

achieved after analysing data:1- Content of book will pay to creating and developing 

knowledge concepts.2- Content of book designed with the aim of creating level of 

performance discovery and innovation. 3- Initial persentation content of book have the 

most correspondence in the section presentation Merrill instructional design models, also. 

In section practice have correspondence Merrill instructional design models, but is not 

desirable, in the section assessment does not match with mentioned pattern.4- The method 

secondary presentation of content book designed matching Merrill instructional design in 

acceptable level.5- In case study book designing ir respected only three principle,Isolation, 

Divergence and Difficulty level, and Matching there is not. 
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