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ی با تأکید دوره ابتدای هاي  درسی دوره  ابتدایی با تأکید بر یادگیرياین پژوهش به بررسی و تحلیل محتواي کتابچکیده:

هاي اول، دوم و سوم به عنوان نمونه آماري هاي علوم تجربی پایهبر یادگیري سطوح باالي شناخت پرداخته است. کتاب

هاي این پژوهش نشان داده است، ه شد. یافتهتجزیه و تحلیل کمی استفادند. از روش تحلیل محتوا به شکل دانتخاب ش

    درصد کل اهداف را تشکیل   5/6ن از حیطه شناختی، پیش بینی شده  حدود اهدافی که براي دستیابی به سطح آفرید

ي ابتدایی به سطوح باالي حیطه کنندگان اهداف دروس علوم تجربی دورهتوان استنباط کرد که تنظیمدهد. بنابراین میمی

اند. این درحالی است که سطوح دانش و بروز خالقیت، کمتر مدنظر قرار داده اند و شرایط را برايشناختی توجه کافی ننموده

هاي علوم تجربی توان نتیجه گرفت که اهداف کتابفهم و درک، بیشترین درصد اهداف را به خود به نتایج بدست آمده می

گیرد و سهم اهدافی که سطوح باالتر یادگیري شناختی و تفکر اخالق قرار ي ابتدایی ضروري است که مورد تجدید نظر دوره

 ر بردارند، افزایش یابد.  را د

 هاي حیطه شناختی، علوم تجربی، دوره ابتداییغنی سازي، تحلیل محتوا، مهارت کلیدي:واژگان
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مقدمه
 کودکان این سنین براي آموزش در دوره ابتدایی و    

 ءامور و اشیا کار کردن مستقیم دانش آموزان با شامل

 وزش به صورت فعالمهاي آ است یعنی استفاده از روش

که عامل شد  (. در گذشته چنین تصور مى2008)مرلین، 

ویژه یادگیرى آموزشگاهی، هوش ذاتى  مهم یادگیري، به

ارث   فرد است که هنگام تولد آن را از والدین خود به

هاى جدید روانشناسى هوش، باور اکثریت  برد. در نظریه مى

رفتار هوشمندانه را  زاین است که بخش مهمى ا

دهند. اهمیت رویکردهاى  کارکردهاى شناختى تشکیل مى

خالف  فشارند که به ن است که بر این باور پاى مىجدید آ

هاى ذاتى فرد که ارثى و غیرقابل تغییر هستند،  توانائى

باشند.  کارکردهاى شناختى اکتسابى و تغییر پذیر مى

بنابراین، اعمال هوشمندانه قابل آموزش و یادگیرى 

ي ها در این راستا، محتوا در برگیرنده مهارت. هستند

هاي  هاي تحقیق مانند مشاهده، مهارت تو فعالی شناختی

هاي علمی  حل مسئله مانند تشخیص مسئله و نگرش

 تمام علوم ها در ي صدر است. این مهارت مانند داشتن سعه

دیگی مفاهیم علوم تجربی یا یتن مشترک بوده و لذا درهم

، کاظمیشود ) دیگر علوم، اصلی الزامی محسوب می

2013.) 

هاي درسی در  هیچ یك از موضوعدر چند دهه اخیر،      

به اندازه دروس علوم تجربی دچار تغییر و  سطح جهانی، 

تحول نشده است. گرچه محتواي درسی علوم تجربی به 

خودي خود به دلیل پیشرفت فزاینده علم و دانش بشري، 

ولی این تغییر   شوند، تر می روز به روز جدیدتر و حجیم 

 گیرد علوم را در بر نمیآموزش   تنها از جنبه محتوایی،

کند تا  هاي عصرکنونی ایجاب می ویژگی (.2012)کاظمی،

هاي آموزش علوم تجربی به نحوي ساماندهی گردند  برنامه

هاي شناختی و  گیري از آنها، همه توانایی تا با بهره

شخصیتی دانش آموزان رشد کرده و فراگیران با 

هاي الزم  ديبرخورداري از مزایاي علوم و فناوري، توانمن

براي رویارویی با تحوالت جدید را کسب نمایند و 

هاي درس در  هاي دانش آموزان را متناسب با هدف فعالیت

ریزان  (. برنامه1999مسیرصحیح پیش ببرند )هارلن، 

درسی وظیفه سنگینی بر عهده دارند زیرا باید در فرایند 

ه تعلیم و تربیت کوشش نمایند تا بر اساس نیازهاي جامع

 (.1377هاي تربیتی را طراحی کنند )یارمحمدیان،  برنامه

شود  تالش میهاي پژوهشی، در همین راستا براساس یافته

 تا زمینه هر چه بیشتري براي دانش آموزان فراهم گردد تا

ا محیط اطراف بهاي بالفصل خود را در ارتباط  آنها تجربه

داف از اه و خود و اجسام فیزیکی به سطح عمل برسانند

هاي اخیر پرورش یادگیرندگان فعال در  در سال مهم آن

. (1390ران، ابریان و همکوت )طالب زاده نسکالس درس ا

منابع و فناوري هاي آموزشی، با توجه به تنوع و گوناگونی 

هاي درسی هنوز یکی از عناصر مهمی هستند که در کتاب

 دبرن، معلم و دانش آموز از آن بهره میفرایند یادگیري

 ؛ برگرفته از نیك نفس و علی آبادي،2011)ککلیك،

و راهنماي معلم  هاي درسی رسی تطبیقی کتابرب(. 1392

آمریکا نشان داده است که  علوم دوره ابتدایی ایران و

هاي علوم دوره ابتدایی ایران در سطح  اهداف درسی کتاب

 هاي علوم درصد بیشتر از اهداف درسی کتاب 14کاربستن 

هاي درسی  کتاب ولی در  الم شده،عایی آمریکا ادوره ابتد

هاي بیشتري براي عملی ساختن  آمریکا موقعیت

 فراگیران فراهم گردیده و به پرورش تفکر و هاي آموخته

اگر تا حدود زیادي به سطوح حافظه شناختی و تفکر 

هاي متنوع و فراوانی  موقعیت ارزشیاب نیز توجه شده و

هاي یادگیري  فعالیت وزان دربراي درگیر ساختن دانش آم

(. این تغییرات عمده 1379)قادري،   آورده است فراهم

سوق  دانش آموزان به فعالیت بیشتر و جز گرایش حاصلی

آموز  مرکزي به دانش  نحوه آموزش در درس علوم از معلم

؛ برگرفته از 2010داشت )استفانیچ،  محوري نخواهد

 (.2013کاظمی،

تحقیقی تحت عنوان تحلیل  (1381شاه محمدي )     

هاي چهارم و پنجم  تجربی پایه هاي علوم محتواي کتاب

و نظرسنجی از  ابتدایی با استفاده از روش ویلیام رومی

معلمان انجام داده است که نتایج نشان داده تصاویر و 

در  آموزاننمودارهاي کتاب علوم پایه چهارم به دانش

تن کتاب دانش م کند و با متن کمك می لگیري فعارد

به شیوه فعال  کرده و تحقیق و پژوهش دعوت بهآموزان را 

 ( در تحقیقی با عنوان1389سیدي ). ارائه شده است

تحلیل محتواي کتاب علوم تجربی چهارم ابتدایی براساس 

تکنیك ویلیام رومی و مقایسه محتواي کتاب براساس 

هاي رفتاري حیطه شناختی پرداخته است که نتایج  هدف

اکی از آن است که کتاب علوم از لحاظ متن به روش ح

نیمه فعال و در حد متوسط و از لحاظ تصویر به روش 

(، امام جمعه  1378اوجانی )غیرفعال طراحی شده است. 

هاي  ( درتحقیقات خود به تحلیل محتواي کتاب1377)

هاي آنان  اند. نتایج حاصل از یافته علوم تجربی پرداخته

هاي درسی علوم تجربی،  ه تمامی کتاببیانگر آن است ک

  ي شناختی، به اولین سطح )اعمال ذهنی( یعنی حافظه

اند. هم چنین  بندي توجه نموده بیشتر از سطوح دیگر طبقه

هایی که دانش آموزان را در  عدم وجود سواالت یا فعالیت

از  دهد،  هاي مبهم و خالقیت برانگیز قرار می موقعیت
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از عواملی  باشد. هاي علوم می تواي کتابایرادات وارد بر مح

ثر ؤکه در ایجاد کردن یك کالس درس فعال و کارآمد م

وزان در هر کالس درس، مآانشد تعداد  هستند مانند:

هاي  تخصصی معلمان، تسلط معلمان بر روش دانش

و ارایه محتوا درسی به صورت فعال است  تدریس فعال

(. براي دستیابی به 1390ریان و همکاران، ب)طالب زاده نو

که بر دستیابی به این  عوامل چند بعدي این امر مهم باید

اطمینان از این  گردد و یثیرگذار هستند بررسأاهداف ت

گرچه در  .تحلیل محتوا دارد ررسی وبتناسب، نیاز به 

توان  هاي مختلفی را می هاي درسی تحلیل رابطه با کتاب

اما یکی از این  (.1386همکارانش،  انجام داد )کال و

لفین و ؤریزان درسی، م ها که براي برنامه تحلیل

و ضروري  بسیار مفید هاي درسی گیرندگان برنامه تصمیم

( 1388است، همان تحلیل محتوایی است )یارمحمدیان؛ 

که از مباحث کاربردي است که پژوهشگران با استفاده از 

، پردازند )رضوي خود می يها داده این روش، به وارسی

ها،  کند تا مفاهیم و اصول، نگرش ( و کمك می1389

کتاب  سباورها، و کلیه اجزاي مطرح شده، در قالب درو

درسی،   مورد بررسی علمی قرار گیرند و با اهداف برنامه

بر اساس  (.1388مقایسه و ارزشیابی شوند )یارمحمدیان، 

و تحلیل مطالب گفته شده این پژهش با هدف بررسی 

کید بر أبا ت  هاي درسی دوره ابتداییمحتواي کتاب

 انجام گرفت.یادگیري سطوح باالي شناخت 

تحقیقروش
این پژوهش به صورت تحلیلی )روش تحلیل محتوا(     

آماري این پژوهش، کتاب علوم تجربی   انجام شد. جامعه

، بود 89-90سوم ابتدایی سال تحصیلی  اول، دوم وپایه 

صویرهاي کتاب مورد تحلیل هاي متن، پرسش و ت لفهؤکه م

هاي درسی علوم تجربی جامعه آماري کتابقرار گرفت. 

گیري هدفمند از بین کتب درسی  دوره ابتدایی بود با نمونه

ي  ي ابتدایی کتب علوم تجربی انتخاب شد و نمونه دوره

آماري، شامل سه کتاب درسی علوم تجربی پایه اول، دوم، 

 یل قرار گرفتند.و سوم ابتدایی بود که مورد تحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آورياطالعات:ابزارجمع
هاي مربوط به  ابتدا مقوله ارزیابی، ي فرم براي تهیه     

چنین هم و هاي یادگیري در حیطه شناختیمهارت

به صورت عملیاتی و عینی تعریف ن هاي آ نمونه ترکیبات و

 و پاراگراف  ،پژوهش شدند. چون واحد تحلیل در این

در متن کدگذاري  تصاویر و ها ف ، تمامی پاراگرابود تصاویر

که از نظر  تصاویري و ها دسته از پاراگراف نشدند و آ

هاي شناخت داللت داشتند در  مقوله معنی و مضمون بر

اریابی این فهرست از بفهرست محتوا ثبت شدند. براي اعت

محاسبه پایایی بین کدگذاران استفاده شد. به این  روش

تشکیل کارگاه آموزشی یك روزه،  شگر باپژوه  ،رمنظو

دهاي کاز کدگذاري و ثبت  کدگذاران را آموزش داد و پس

،دوم وسوم  ي اول علوم پایه فصل از کتاب چهارمربوط به 

ضریب هم بستگی بین کدگذاران محاسبه   ،ابتداییي  دوره

 بود.  86/0شد که ضریب به دست آمده معادل 

ها:روشجمعآوريداده
گویی به سؤاالت آن از  براي انجام پژوهش حاضر و پاسخ    

روش تحلیل محتواي کمی براي بررسی میزان توجه 

ي تحصیلی  هاي درسی علوم تجربی در سه پایهکتاب

هاي شناختی استفاده شده است. ي ابتدایی به مهارت دوره

تجربی  تحلیل  محتواي کتاب درسی علومبه منظور 

متن  در موجودشناختی  هاي لفهؤمی وانافرابتدایی، ي  دوره

چنین، براي نمایش داده شد. همفراوانی به شکل جدول 

هاي  لفهؤي میزان درگیري متن در ارتباط با م محاسبه

 (Romey)رومی شناختی، با استفاده از فرمول موسوم به 

واحدهاي غیرشناختی(،  واحدهاي شناختی بر )تقسیم

از روش شمارش همچنین  ضریب مربوطه به دست آمد.

آوري  هاي جمع ترین روش فراوانی به عنوان یکی از رایج

ها استفاده شده است و با مراجعه به هر  ها و ارائه یافته داده

هاي شناخت در  لفهاب، تعداد دفعاتی که به یکی از مؤکت

قالب هر یك از واحدهاي تحلیل که بند بود، مورد شمارش 

 قرارگرفته وگزارش شد. 
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 هاهیافت
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد  85 ، در کتاب سال اول، 1مطابق جدول شماره 

واحد  21فعالیت یا موضوع وجود دارد که از این تعداد 

باشد. فصول اول و سوم با  واحد غیرخالق می 64خالق و 

فعالیت خالق، داراي بیشترین ضریب درگیري خالق  4

. شود هستند و در فصل دوم هیچ فعالیت خالقی یافت نمی

 ي دهـاهـیم و مشـخراج مفاهـون استـایی هم چـه فهـلؤم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هایی از  لفهؤهدفمند داراي بیشتري فراوانی هستند و م

  سازي،معکوس  نمایی، کوچك  جمله بزرگ نمایی،

در  جایگزینی، تقویت، ارزشیابی و به کارگیري در عمل، 

شوند. شاخص ضریب  یافت نمی واحدهاي تحلیل این کتاب

ي اول ابتدایی  درگیري در کل کتاب علوم تجربی پایه

 باشد. می 32/0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطوح باالی حیطه شناختی)خالقیت( :  تحلیل محتوای علوم تجربی سال اول ابتدایی براساس1جدول شماره 
 عمل تخیل توسعه آمادگی ی اول پایه
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 11 9 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 1 ــ ــ 5

 11 9 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 2 ــ ــ 6

 7 5 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 ــ ــ 1 7

 6 5 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 ــ ــ 8

 6 4 2 ــ ــ ــ ــ 1 ــ ــ ــ ــ ــ 1 ــ ــ 9

 7 6 1 ــ ــ ــ ــ 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 10

 85 64 21 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 8 4 3 جمع

 

 باالی حیطه شناختی)خالقیت(های سطوح  تحلیل محتوای علوم تجربی سال دوم ابتدایی براساس شاخص  -2جدول شماره 
ی  پایه

 اول
 عمل تخیل توسعه آمادگی
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1 - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 4 7 

2 - - - - - - - - - - - - - 0 6 6 

3 1 1 - - - - - - - - - - - 3 2 5 

4 - 1 - - - - - - - - - - - 1 8 9 

5 - 1 - - - - - - 1 - - - - 2 10 12 

6 - - - - - - - - - - - - - 0 8 8 

7 - 1 1 - - - - - - - - - - 2 7 9 

8 - 1 - - - - - - - - - - - 1 9 10 

9 - 1 2 - - - - - - - - - - 3 6 9 

10 - 1 1 - - - - - - - - - - 2 3 5 

11 - - 1 - - - - - - - - - - 1 5 6 

12 - - - - - - - - - - - - - 0 5 5 

 91 73 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 9 1 جمع
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 91، در کتاب سال دوم ابتدایی، 2بر اساس جدول شماره  

 18واحد فعالیت با موضوع وجود دارد که از این تعداد 

 باشند. در فصول واحد غیر خالق می 73واحد خالق و 

دوم، ششم و دوازدهم، هیچ واحد خالقی وجود ندارد. 

 ي هدفمند هایی همچون استخراج مفاهیم و مشاهده مؤلفه

 مله ـهایی از ج هـؤلفـتند و مـراوانی هسـشتري فـداراي بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 145با توجه به جدول فوق، در کتاب سال سوم ابتدایی 

 32این تعداد  واحد فعالیت یا موضوع وجود دارد که از

باشند. فصول ششم،  واحد غیرخالق می 113واحد خالق و 

هشتم، دهم و یازدهم داري کمترین ضریب درگیري خالق 

ي  هایی هم چون استخراج مفاهیم و مشاهده هستند. مؤلفه

هدفمند و انعطاف پذیري داراي بیشترین فراوانی هستند و 

، معکوس نمایی کوچك  نمایی، هایی از جمله بزرگ مؤلفه

تقویت، ارزشیابی و به کارگیري در عمل   سازي، جایگزینی،

شوند. شاخص  در واحدهاي تحلیل این کتاب یافت نمی

 28/0ضریب درگیري در کل کتاب علوم تجربی پایه سوم 

 باشد. می

بحث
وهش حاکی از آن است که ژهاي حاصل از این پ یافته     

عال است و کتاب ف هاي ارائه شده در ها و پرسش متن

سوم ابتدایی غیرفعال اول تا تصاویر کتاب علوم تجربی پایه 

هستند و همچنین محتواي کتاب علوم سوم ابتدایی ارزش 

 ظی آن ازـمالت لفـتري دارد و جـکر کمـتفی و ـژوهشـپ

سازي، جایگزینی، نمایی، معکوسنمایی، کوچك بزرگ

اي ارزشیابی، و به کارگیري در عمل در واحده  تقویت،

شوند. شاخص ضریب درگیري  تحلیل این کتاب یافت نمی

 24/0ي دوم ابتدایی  در کل کتاب علوم تجربی پایه

 باشد. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل نتایج از بعضی  است. تجزیه و جمالت درکی بیشتر

با  از جملهباشد   می هادیگر پژوهشبا پیشینه همسو ابعاد 

فعال  ( از نظر1374گاه )وهش فتحی واجارژهاي پ یافته

ها  متن ( از نظر1379ها و ابراهیمی ) بودن پرسش

( از نظر 1374فتحی واجارگاه )  وهشژهمسویی دارد و با پ

تحقیق امام جمعه  نمودار و در ال بودن تصاویر وعغیرف

( از لحاظ عدم جنبه کاربردي و 1389و سیدي ) ( 1377)

هاي  یافته یندر تبیهمسویی دارد.  فعال نبودن تصاویر

ي درسی به  که هرگاه محتواي برنامهگفت حاصل باید

محتواي داده شده  اي ارائه گردد که یادگیرنده را با گونه

به استفاده از  کند یادگیرنده را درگیر سازد یعنی اوالً سعی

او را به تجزیه و  نموده و ثانیاً تجربیات قبلی خود ترغیب

ورت در وي قدرت تحلیل مطالب هدایت کند. در این ص

زیرا یادگیرنده را به   داد، تفکر و تعقل را پررورش خواهد

هایی  معناي دقیق کلمه به تجربه کردن واداشته و فعالیت

در مقابل، هرگاه اطالعات و  خواهد انگیخت.بر را در 

 رمعلومات جدید به شکلی مشخص و کامالً آماده در اختیا

 م ابتدایی براساس سطوح باالی حیطه شناختی)خالقیت(: تحلیل محتوای علوم تجربی سال سو3جدول شماره 
 عمل تخیل توسعه آمادگی ی اول پایه
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 16 13 3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 2 ــ 1

 15 10 5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 2 2 1 2

 12 8 4 ــ ــ ــ 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 2 ــ 3

 13 9 4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 1 2 ــ 4

 14 11 3 ــ ــ ــ ــ 1 ــ ــ ــ ــ 2 ــ 1 ــ 5

 11 10 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 ــ ــ 6

 13 8 5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 2 2 ــ ــ 7

 14 13 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 ــ ــ ــ 8

 12 10 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 1 ــ 9

 10 9 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 ــ ــ 10

 5 4 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 ــ 11

 10 8 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 1 ــ 12

 145 112 32 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 10 12 1 جمع
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ها قناعت نآ گیرند، به حفظ کردن یادگیرنده قرار

خواهدکرد و چون موقعیتی براي فعالیت و تجربه کردن 

سطحی در ذهن  به صورت د، مطالب کامالًیفراهم نیا

ها نیادگیرنده جاي خواهند گرفت. در چنین حالتی نه ت

کنند بلکه  را در تفکر کردن کمك نمی هاي فرد او آموخته

نخواهد  ها را نیزآنی فرد امکان استفاده صحیح از حت

تواند به  هاي جدید در صورتی می داشت، زیرا آموخته

فرد واقع شوند که داراي  ي خوبی در آینده، مورد استفاده

شود که  مانی حاصل میزیك ساخت باشند و این ساخت 

فرد در جریان یادگیري فعاالنه دخالت داشته باشد تا آنچه 

 آموزد در هم بیامیزد و را که آموخته است با آنچه را که می

براساس  ها به ساخت معنا و تجربه جدید برسد.ناز آ

ي  هاي به عمل آمده و نتایج حاصل از مطالعه بررسی

ي ابتدایی،  اهداف شناختی برنامه درسی علوم تجربی دوره

بینی  یابی به سطح آفریدن پیش اهدافی که براي دست

دهد.  درصد کل اهداف را تشکیل می 5/6شده، حدود 

استنباط کرد که تنظیم کنندگان اهداف توان  بنابراین می

ي ابتدایی به آموزش سطوح باالي  س علوم تجربی دورهدرو

اند و شرایط را  حیطه شناختی)خالقیت( توجه کافی ننموده

اند. این در حالی  براي بروز خالقیت، کمتر مدنظر قرار داده

است که سطوح دانش و فهم و درک، بیشترین درصد  

درصد  18اند و کمتر از  اهداف را به خود اختصاص داده

در سطح تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و آفریدن قرار اهداف 

با نتایج   می گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش،

(؛ 1377(؛ امام جمعه )1379(؛ قادري )1380منطقی )

 ( و جمشیدپور1388(؛ قاسمی و جهانی)1376دادستان )

هاي علوم تجربی  ( که معتقدند محتواي کتاب1390)

هاي مبهم و خالقیت برانگیز  عیتدانش آموزان را در موق

هاي پرورش تفکر واگرا در  دهد و به موقعیت قرار نمی

اهداف، کمتر توجه شده است، هم خوانی دارد. بنابراین 

بینی محتواهایی که  ها و پیش بازنگري در محتواي کتاب

ها،  سازي، پردازش داده هایی چون مفهوم بتواند مهارت

ها، تحلیل کردن ،  دهقضاوت و فرق گذاشتن میان پدی

ي میان متغیرها و تفسیرکردن را  تشخیص و کشف رابطه

؛ برگرفته از 1385ضروري است)مرزوقی،  تقویت نماید، 

(. بنابراین بسیار ضروري است که اهداف 2013کاظمی، 

ي ابتدایی مورد تجدید نظر  هاي علوم تجربی دوره کتاب

بردارند،  قرار گیرد و سهم اهدافی که تفکر خالق را در

 افزایش یابد. 

نتیجهگیري
رایط ي ابتدایی ش ي درسی علوم تجربی در دوره برنامه    

له و ساختن نظریه فراهم را براي بروز خالقیت، حل مسأ

کند. به عبارت دیگر در ساختار برنامه درسی علوم  نمی

ي ارتباطی توجه شده و طرح  تجربی کمتر به عالقه

ت تعبیه نشده است. لذا مشخصی براي  آموزش خالقی

هاي آموزش خالقیت  ها و مدل تحلیل تفسیري نظریه

جهت انتخاب الگویی مفهومی، بسیار ضروري است. به 

هاي  همین منظور از میان الگوهاي مختلف مانند: مدل

هاي  هاي مبتنی بر آگاهی ي خالق، مدل اولیه و حل مسئله

یافته،  ذهنی، صفتی، تیزهوشی،کامپیوتري، سیکلی و نظام

 الگوي چرخشی خالقیت انتخاب شد.
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Abstract: The present research aimed to examine the course books in elementary school with an 

emphasis on high cognitive levels. The sample included the science books in the first, second 

and third grade of elementary school, which were analyzed within content analysis framework as 

well as through quantitative method. The results showed that the objectives related to the 

cognitive skills accounted for 6.5 percent of all objectives. Therefore, it can be inferred that high 

levels of cognition scope have not been addressed in the science books; consequently, the 

innovation and critical thinking would not be encouraged for students in elementary school. 

Findings also showed that although the comprehension levels comprised the highest percentage 

of objectives, the proportion for analysis, innovation and creation were reported less than 18 

percent. With regard to the results, it can be concluded that it would be necessary to review the 

science course books in order to include high levels of cognition and critical thinking for better 

enhancement in content. 
  
 

Keywords :  Enrichment, Content Analysis, Cognitive Skills, Empirical Sciences, Elementary 

School. 

*Corresponding author: Department of Humanism, Tajikistan Republic Science 

Academy, Student of Training Council Field (PhD). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


