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 چکيده
گردد. در این های درسی در ایران به چهار دهه اخیر بر میسابقه تحلیل و بررسی محتوای کتاب

 مواد درسیمند به این حوزه، در ابعاد مختلف و زوایای گوناگون به بررسی مدت پژوهشگران عالقه

اند. پژوهش حاضر که از نوع اسنادی است و به شیوه مورد استفاده در نظام آموزشی کشور پرداخته

بندی فراتحلیلی انجام گرفته است به منظور درک بهتری از سیر تحقیقات در این حوزه اقدام به جمع

ماری این تحقیق را های صورت گرفته و بررسی سیر زمانی آنها نموده است. جامعه آنتایج پژوهش

های تحصیلی دبستان تا دبیرستان های تحلیل محتوای متمرکز بر کتب درسی دورهتمام پژوهش

گیری به صورت همه موارد قابل دسترسی از طریق اینترنت بوده و در مجموع دهد و نمونهتشکیل می

پژوهشی تحلیل های عنوان تحقیق را پوشش داده است. نتایج حاکی از آن است که فعالیت 09

 0739های پایانی دهه ساله دارد ولی رونق عمده آن از سال 09ای محتوای کتب درسی تقریبا سابقه

های دوره دبستان بیشترین میزان توجه محققان را به اوج گرفته است. کتاب 0739شروع و در دهه 

ی هادارند. عناوین کتاب اند و بعد از آن به ترتیب دوره راهنمایی و دبیرستان قرارخود جلب کرده

به ترتیب بیشترین فراوانی را در  های آسمانی )بینش دینی(،درسی فارسی، اجتماعی، علوم، هدیه

دوین شناسی تمیان عناوین مورد بررسی دارند، بیشترین توجه در میان موضوعات تحلیلی به روش

 مسائل اجتماعی مانند، تربیتمحتوا و تسهیل یادگیری اختصاص داشته است، عالوه بر آن فراوانی 

های ارتباطی و اجتماعی، حقوق بشر، رفتارهای مدنی شهروندی، موضوعات فرهنگی، صلح، مهارت

و مسائل جمعیتی نیز قابل توجه است. همچنین موارد دیگری مانند بهداشت شخصی و عمومی و 

 های جنسیتی )زن وشتربیت بدنی و موضوع دینورزی و مسائل اعتقادی، و نیز چگونگی ارائه نق

های اند. ارتباط عمودی مطالب درسی در میان پایههای درسی مد نظر قرار گرفتهمرد( در کتاب

 متوالی و نیز ارتباط افقی بین دروس مختلف به ندرت مورد توجه قرار گرفته است.

 .های درسی، آموزش و پرورشتحلیل محتوا، فراتحلیل، کتاب اژگان کليدي:و
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 مقدمه
شوند، در کشورهایی مانند ایران که دارای نظام آموزشی متمرکز بوده و تقریباً تمام عوامل آموزشی براساس محتوای آن تعیین و اجرا می

تواند راهگشای حل بسیاری از مشی آموزش دارند، میهای درسی به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوا و خطبررسی و تحلیل کتاب

های گوناگونی را جهت استفاده منظم از روش تحلیل محتوا برای دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی فرصتی آموزشی باشد. مشکالت جار

ها هنگامی آشکارتر خواهد آورد. دامنه وسیع این فرصتفراهم می –یعنی محتوای ارتباطات-فراگیرترین شکل مدارک مربوط به امور انسانی

(. با 5، ترجمه ساالرزاده امیری: 0737کنیم )هولستی، تحلیل محتوا در آن مفید واقع شده است را مرور می شد که تنوع مواردی که روش

: 0739های آموزشی اطالع حاصل نمود )اسپادک ،توان از میزان هدف قرار گرفتن آنها در برنامهبررسی تحلیل محتوای متون آموزشی می

700 .) 

های (، اما رونق آن در دهه73، :0737گردد )هولستی، وان فنی پژوهشی به ابتدای قرن بیستم بر میسابقه تحقیقات تحلیل محتوا به عن

های محتوایی در تعلیم و تربیت به منظور جوابگویی به سؤاالتی صورت گرفته است که مستقیماً به تحلیل اخیر بیشتر شده است. بیشتر تحلیل

اند. توجه به محتوای درسی های ساده اطالعات خاصی توجه داشتهبندیها یا جدولبندیبه طبقه ها عموماًمواد درسی مربوط است. این تحلیل

شش واز گذشته تاکنون مورد توجه دانشمندان و فالسفه تعلیم و تربیت بوده است. افالطون که نظرات او در باره برنامه درسی به عنوان اولین ک

؟ سازد مسأله محتوا است: چه چیزگردد، نخستین سوالی که در خصوص برنامه درسی مطرح میی میآگانه در زمینه تئوری برنامه درسی ارزیاب

های درسی در ایران (. سابقه تحلیل و بررسی محتوای کتاب0739و این داللت بر اهمیت محتوا و تقدم آن بر برنامه درسی دارد )میرلوحی، 

از آن  گذاری شده کهچهره محسنی پایهفارسی در زمینه تحلیل محتوا بوسیله خانم نیک گردد. احتماال نخستین آثاربه چند دهه اخیر بر می

( در معرفی این روش بود، و نیز تحقیقات دیگری که محسنی در این زمینه انجام داد. شاید 0750جمله ترجمه یک مقاله از ژان مزون نوو )

ی است که در ایران در باره تحلیل محتوای کتب درسی ابتدائی به عمل ترین تحقیق جامعقدیمی 0757چهره محسنی در سال تحقیق نیک

های فارسی، علوم، ریاضی، جلد کتاب 40( نقل شده است. محسنی 0733های تحقیق در علوم اجتماعی )ساروخانی، آمده، که در کتاب روش

ا به دو گروه مقوالت ارزشی و اطالعی تقسیم کرد و زیر های اول تا پنجم را واکاوی نمود و محتوای هر کتاب راجتماعی، دینی و هنر پایه

های اخالقی، (، ارزش% 0/5مفهوم ارزشی در ابعاد ذوق هنری ) 00395های دیگری برای این دو گروه منظور نمود. بر این اساس، بالغ بر تقسیم

 0333(، و نیز % 4/00و مفاهیم مادی و اقتصادی ) (، بعد کار، زحمت، تولید% 3/45(، تعقل شناخت و دانایی )% 03عاطفی فردی و گروهی )

 مورد در مقوله اطالعی ثبت گردید.

مند به این حوزه، در ابعاد مختلف و از زوایای گوناگونی اقدام به بررسی مواد درسی مورد استفاده در در این مدت پژوهشگران عالقه

ها متمرکز بر یک عنوان درسی در یک یا چند پایه تحصیلی بوده است. تعدادی نیز به اند. بسیاری از این پژوهشنظام آموزشی کشور کرده

های اجتماعی، اخالقی، دینی، روانشناختی، یا ها بیشتر آموزشاند. در این تحلیلهای یک دوره تحصیلی پرداختهتحلیل کتاب صورت جامع به

ها هدف قرار گرفته است. گاهی نیز ها یا تصاویر کتابشناسی در متون آموزشی مانند سطح خوانایی و درک مطلب و سوالهای روشجنبه

 های مختلف تحصیلی یا مقایسه دو یا چند کشور به عمل آمده است. های پایههایی بین آموزهمقایسه

های درسی را در دو بعد درونی و بیرونی ( ابعاد تحلیل محتوای کتاب0704آبادی، ، به نقل از نیک نفس و علی0733مرادی )حسن

توان آن شود که میوزشی کامل و مستقل در نظر گرفته میافزاید در بعد درونی، کتاب درسی به عنوان یک بسته آمبندی نموده و میتقسیم

را از جهات متفاوت مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. در این بعد دو جنبه اصلی کتاب، یعنی جنبه ظاهری و جنبه محتوایی یا علمی تحلیل 

های فراگیران، استحکام حجم کتاب با ویژگی شود. از جنبه ظاهری، اجزای کتاب مانند جلد، صفحات، تصاویر، متن و... ، شامل تناسبمی

عنوان  گیرد. بخش محتوایی بهها و تصاویر، و تناسب آنها با سن فراگیران مورد مطالعه قرار میجلد، تناسب متن و تصاویر، اندازه کتاب، نوشته

 حلیل محتوای کتاب درسی نیز مربوط بهترین جنبه در تحلیل محتوای کتاب درسی است و بیشترین مطالعات انجام شده در زمینه تاصلی

ین بعد، باشد. در اهای درسی توجه به سایر متغیرهای خارج از کتاب درسی میباشد. منظور از بعد بیرونی کتاب در تحلیل کتاباین بخش می

ی دو سطح افقی و عمودی یا عرضشود. این رابطه به ویژگی و کارکرد کتاب درسی بر اساس تحلیل رابطه آن با متغیرهای بیرونی مطالعه می

های درسی همان پایه مورد مطالعه قرار داد. به توان در ارتباط با سایر کتابشود. ارتباط عرضی کتاب درسی هر پایه را میو طولی تفکیک می

ها ق این هدف کلی نه تنکنند که تحقهای آموزشی معینی را دنبال میهای درسی یک پایه تحصیلی مجموعاً هدفعبارت دیگر مجموعه کتاب

های باشد، بلکه همچنین به میزان برقراری ارتباط اثربخش بین کتابهای درسی به صورت جداگانه میهای هر یک از کتابمستلزم تحقق هدف

باشد. از این یهای بعد یا قبل مهای درسی دیگر در پایهدرسی مختلف نیز وابسته است. ارتباط طولی شامل ارتباط یک کتاب درسی با کتاب

منظور تحقق هدف یا اهداف خاص شود که بهای از زنجیره محتواهای آموزشی در نظر گرفته میمنظر کتاب درسی در هر پایه تحصیلی حلقه

 کند.ای تبعیت میریزی شدهاز نظم و توالی برنامه
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شناس ه شده است که به نظر می رسد اولین بار روانتحقیقات تحلیل محتوا افزود شناسیاخیرا شیوه تحلیل محتوای کیفی نیز به روش

ها ( آن را یک مجموعه از روش4909(. میرینگ )3، ص. 4905، 0( آن به کار برده است )به نقل از دریسکو و ماسکی4909آلمانی میرینگ )

شود را به های اصلی و مرکزی که در متن یافت میکند که نه تنها محتوای آشکار بلکه همچنین ایدهبرای تحلیل منظم انواع متن تعریف می

شناسی و ه تحلیل محتوا در سه رشته علمی جامعههای تجربی در زمیندرصد از کل بررسی 35رود. تقریباً عنوان اساس محتوا نشانه می

 درصد( انجام شده است.  5/40درصد( و علوم سیاسی ) 0/45درصد(، ارتباطات عمومی ) 3/43شناسی )انسان

های درسی در طی زمان یا اصالحات متون درسی اهداف جدیدی این روند همچنان ادامه دارد و با توجه به تغییرات محتوایی کتاب

ده، های انجام شدهد. با توجه به حجم قابل توجه عناوین پژوهشی در این زمینه و گستردگی تالشتحقیق را پیش روی محققان قرار میبرای 

ها و نتایج آنها فراهم بندی از روند این تحلیلها صورت گیرد که در حد امکان یک جمعنمود از نگاهی متفاوت مروری بر این پژوهشالزم می

دهی گذاری تحقیقات تحلیل محتوای کتب درسی توسعه داده و در جهترود این نگاه فراتحلیلی شناخت ما را نسبت به هدفظار میگردد. انت

های کمّی تولید علم، اما از نظر تأثیر ها سودمند واقع گردد. در کشور ما با وجود حجم قابل توجه مقاالت علمی و شاخصبهتر این نوع تالش

ر پیشرفت و اصالح امور جامعه ارزیابی مثبتی وجود ندارد. یکی از انتقادات وارد بر سیر علمی در ایران این است که نتایج ها باین تالش

تواند به علل مختلفی برگردد، در این میان دو عامل شوند. این نابسامانی میشوند و به حوزه اجراء وارد نمیها سپرده میتحقیقات به بایگانی

توجهی از سوی کاربران اجرائی یا مسئولین کشور است که باید از نتایج این تحقیقات در حوزه کاری خود استفاده ر است، یکی بیکلی قابل ذک

کنند، و دیگری پراکندگی کارهای پژوهشی و عدم توجه کافی پژوهشگران به نیازهای جامعه است. در راستای توجه به عامل دوم از جمله 

های صورت گرفته در هر حوزه علمی از سطحی باالتر ها و بررسی سیر انجام پژوهشبندی نتایج پژوهشنجام داد جمعتوان اکارهایی که می

ای فراتحلیل بر کارهای پژوهشی باشد. اهمیت این پژوهش در توجه به همین موضوع به عنوان گامی در کاهش فاصله تولیدات است که گونه

 معه است.علمی و کاربردهای عملی آنها در جا

 

 هاي پژوهشسوال
 چه تعداد پژوهش علمی در حوزه تحلیل محتوای کتاب های درسی در ایران صورت گرفته است؟ -0

 های تحلیل محتوا متمرکز بر هر یک از عناوین درسی چه میزان بوده است؟حجم پژوهش -4

 هایی بوده است؟های تحلیل محتوا متمرکز بر چه دورهپژوهش -7

 های صورت گرفته و روند آن چگونه بوده است؟ن تالشدر چه مقاطع زمانی ای -0

 های تحلیل محتوا به موضوعات مختلف چگونه بوده است؟میزان توجه پژوهش -5

 

 روش تحقيق
های علمی مرتبط با تحلیل محتوای کتب درسی آموزش و  پرورش در سه این تحقیق از نوع اسنادی بوده و اسناد مورد تحلیل مقاله

 آوری شدند.اند که عموما از طریق اینترنت جمعان، راهنمایی تحصیلی و دبیرستان بودهمقطع تحصیلی دبست

 

 جامعه آماري و حجم نمونه
های تحصیلی دبستان، راهنمایی های درسی دورهجامعه آماری این پژوهش را مطالعات انجام گرفته در حوزه تحلیل محتوای کتاب

دهند. نمونه هدف در این پژوهش تمام مطالعات قابل دسترسی در این حوزه از طریق تشکیل می)متوسطه اول( و دبیرستان )متوسطه دوم( 

ینترنتی، های انامهترین نمایهاند: الف( با جستجو در سایت جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از اصلیآوری شدهاینترنت بوده که به دو طریق  جمع

مقاله  30تعداد  0703شباع اطالعاتی.  جستجو در سایت جهاد دانشگاهی تا نیمه بهمن ماه ب( از طریق جستجو بوسیله گوگل نیز تا حد ا

های درسی را فراهم نمود. عالوه بر این  از طریق جستجو بوسیله گوگل نیز تعداد دیگری مقاله علمی پژوهشی در حوزه تحلیل محتوای کتاب

مورد که فقط چکیده آنها در دسترس بود، بقیه این  3مقاله رسید. به جز  09به های گردآوری شده بدست آمد و در مجموع تعداد کل مقاله

 سازی و مورد بررسی قرار گرفتند.ها به صورت کامل از این طریق پیادهمقاله
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 هایافته

 بندي تحقيقات تحليل محتوا به لحاظ عنوان کتاب و سال انتشار یا سال تحصيلیجمع
های درسی، جستجوهای به عمل در باره تعداد تحقیقات صورت گرفته در حوزه تحلیل محتوای کتابدر پاسخ به سوال اول تحقیق 

نامه جهاد دانشگاهی که در بر دارنده بیشترین حجم تحقیقات علمی کشور است و نیز ادامه این آمده از طریق اینترنت در این پژوهش و نمایه

های صورت گرفته در حوزه ی پژوهشله تحقیقاتی را  بدست داد. البته این تعداد همهمقا 09بررسی در موتور جستجوگر گوگل، نزدیک به 

 اند وتر، نسخه الکترونیک نداشتههای قبلدهد، چون مسلما برخی مجالت بخصوص در دهههای درسی را نشان نمیتحلیل محتوای کتاب

آوری معهای جتوان گفت مقالهاین جستجو گنجانده نشده باشند، اما می های تحصیلی نیز ممکن است درنامهتعدادی از تحقیقات مانند پایان

های تحقیقاتی تالش آوری شده به خوبی مجموعهرفته است، و موارد جمع شده به میزان واقعی نزدیک است چون جستجو تا حد اشباء پیش

کار تحقیقاتی در  049تا  099ی علمی انجام شده در حدود شود مجموع کارهاکند. براین اساس برآورد میدر این زمینه را نمایندگی می

 کشور باشد. 

های گذاری شده در پژوهشهای درسی هدفگردآوری شده که عناوین کتاب 0برای پاسخ به سوال دوم تحقیق نتایج در جدول شماره 

هایی که همزمان همه های باال و همچنین پژوهشفهایی که روی عناوین منفرد صورت گرفته در ردینماید. پژوهشتحلیل محتوا را بازگو می

اند در ردیف آخر جدول آمده است. این جدول همچنین به تفکیک های درسی یک یا چند دوره تحصیلی را مورد بررسی قرار دادهعناوین کتاب

 0سازد. طبق نتایج جدول اهم میهای تحصیلی مختلف ارائه شده است که پاسخ  پرسش دوم تحقیق را نیز فرهای درسی برای دورهکتاب

عناوین درسی که بیشترین تعداد تحقیقات تحلیل محتوا روی آنها صورت گرفته به ترتیب عبارتند از کتاب فارسی، که بیشتر تحقیقات متمرکز 

روی  های صورت گرفته بیشترهای فارسی دوره ابتدائی بوده است؛ در مرتبه بعد کتاب تعلیمات اجتماعی قرار دارد که باز هم تحلیلبر کتاب

شود با توجه به اینکه برخی تحقیقات پیش از تغییرات اخیر نظام آموزشی و برخی بعد از آن های دوره ابتدائی بوده است، )یادآور میکتاب

جابجایی در پایه های تحصیلی، دوره راهنمایی به عنوان متوسطه اول منظور شده در نتیجه شاهد بندی دورهصورت گرفته است و در دسته

آید. از این رو تأکید بر پایه تحصیلی بجای دوره شاید ششم بین دوره ابتدائی و راهنمایی و نیز پایه نهم بین متوسطه اول و دوم پیش می

 های علومهای درسی قرار دارد و در این راستا کتابتر باشد(؛ کتاب علوم در مرتبه سوم از لحاظ توجه محققان تحلیل محتوای کتابدقیق

های آمسانی دبستان( در مرتبه بعد قرار دارد که در این میان اند؛ کتاب دین وزندگی )هدیهدوره دبستان بیشتر مورد تحلیل قرار گرفته

 های ریاضی دبستان و تاریخ دبیرستان، وسپس قرآن، شیمی،اند؛ در مراتب بعدی کتابهای دبیرستانی بیشتر مورد تحلیل قرار گرفتهکتاب

ل های یک یا چند دوره را مورد تحلیشناسی قرار دارند. عالوه بر این عناوین منفرد همچنین تعدادی از تحقیقات نیز همه کتابفیزیک و زیست

 اند.های دوره دبستان و دوره راهنمایی بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند که در این میان نیز به ترتیب کتابمحتوا قرار داده

 0پرسش چهارم تحقیق در باره محدوده زمانی تحقیقات صورت گرفته در حوزه تحلیل محتوا، اطالعات مندرج در جدول  در پاسخ به

مورد تحلیل قرار گرفته، در موارد دیگر  0704تا  0733های تاریخ دبیرستان از سال دهد که به جز در یک مورد که در آن کتابنشان می

های بوده است که بیشتر آنها نیز سال 0705تا  0739های های درسی در ایران محدود به سالکتاب دوره زمانی تحقیقات تحلیل محتوای

شمسی را باید دوره رونق تحقیقات تحلیل محتوای کتب درسی در ایران دانست. یادآور  39گیرند. بنابر این دهه را در بر می 0704تا  0737

یی که محتوای آنها مورد تحلیل قرار گرفته معین نشده یود سال قبل از تاریخ انتشار اصل مقاله هاهایی که سال انتشار کتابشود در مقالهمی

 مبنا قرار گرفته است.

 هاي مورد تحليل در تحقيقات تحليل محتواعناوین مختلف کتاب  1جدول 

 عناوین             

 

 هاکتاب

 ابتدائی
راهنمایی )متوسطه 

 اول(
 متوسطه )دوم(

پيش 

 جمع دانشگاهی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

 فارسی
 39  7 7 0 0 0 5 3 0 09 09 09 فراوانی

   0730تا  0737از  0704تا  0737از   0700تا  0737از  سال

 اجتماعی
 30  0 0 5 3 3 09 09 09 3   فراوانی

   0707تا  0704از  0700تا  0737از  0705تا  0735از    سال

 علوم
 03     7 0 5 3 3 3 3 3 فراوانی

      0709تا  0737از  0705تا  0733از  سال
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هاي هدیه

آسمانی 

)دین و 

 زندگی(

 70  3 3 3 4 4 7 0 0 0 0 0 فراوانی

   0704تا  0730از  0700تا  0737از  0700تا  0733از  سال

 تاریخ
 0  7 7 7         فراوانی

   0704تا  0753از          سال

 ریاضی
 00       0 4 4 4 4 4 فراوانی

        0700 0700و  0733 سال

 قرآن
 5        0 0 0 0 0 فراوانی

         0733 سال

کارو فن 

 آوري

 3  0 0 0 0 4       فراوانی

   0707 0737 0700       سال

 عربی
 0    0         فراوانی

     0700         سال

 فيزیک
 7  0 0 0         فراوانی

   0730         سال

 شيمی
 7  0 0 0         فراوانی

   0700         سال

 زیست
 7  0 0 0         فراوانی

   0730         سال

تفکرو 

سبک 

 زندگی

 7    0 0 0       فراوانی

     0700       سال

تمام 

 هاکتاب

  4 0 0 3 07 07 49 40 40 40 40 40 فراوانی

 0705تا  0730از  سال
تا  0739و نیز از  0750

0700 
  0700تا 0733از 

 

 بندي موضوعی تحقيقات تحليل محتواجمع
تدوین شده  4های درسی، جدول در پاسخ به پرسش پنجم تحقیق در باره موضوعاتی مورد تحلیل در تحقیقات تحلیل محتوای کتاب

های تحصیلی ها در فهرست منابع و دورههای بعدی کد مقالهموضوعات اصلی مورد تحلیل ذکر شده و در ستون 4است. در ستون اول جدول 

 های آنها در آن موضوع خاص مورد تحلیل قرار گرفته اند درج گردیده است.که کتاب
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 بندي موضوعی تحقيقات تحليل محتواجدول جمع

 موضوع
کد مقاله در فهرست منابع 

 پيوست
 ابتدائی

 راهنمایی

)متوسطه 

 اول(

متوسطه 

 دوم
 جمع نامعلوم

: خوانایی، یادگيري و تدریس

شناسی، سطوح شناخت، روش

خالقیت، حل مسأله، تفکر انتقادی، 

 پژوهش

0 ،09 ،00 ،04 ،03 ،44 ،43 ،

70 ،73 ،00 ،00  ،05 ،59 ،

57 ،50  ،53 ،37 ،33 ،34 ،

37 ،33 ،33 ،30 ،37 ،33 

07 0 0 0 45 

تربیت شهروندی،  اجتماعی:

های فرهنگی، صلح و دوستی، مهارت

اجتماعی ارتباطی، حقوق بشر، 

 رفتارهای مدنی، جمعیت

0 ،4 ،3 ،07 ،40 ،43 ،73 ،73 ،

00 ،00 ،50 ،55 ،53 ،09 
5 3 7 0 03* 

بهداشت، ورزش و تغذیه: 

بهداشت دهان و دندان، 

ها، تربيت بدنی، مصرف بيماري

 غذا

40 ،70 ،04 ،03 ،35 ،30 ،39 ،

33 ،39 ،35 
3 0 0 9 00 

: هاي دینیورزي و مهارتدین

مهدویت، وحدت، معنویت، پوشش، 

 سیره نبوی

0 ،00 ،49 ،40 ،47 ،45 ،75 ،

03 ،30 ،33 ،09 
5 0 7 9 04 

 هاي جنسيتی:نقش
3 ،03 ،74 ،54 ،50 ،39 ،34 ،

33 
3 4 0 9 09 

 5 4 0 9 4 30، 30، 7 هویت انقالبی و ایثار

 5 9 9 9 5 09، 34، 30، 0، 3 تربيت اخالقی

 7 9 9 4 0 30، 49، 05 هوش هيجانی

 0 9 0 7 0 35، 53، 79 هویت ملی

 7 9 9 4 0 30، 07 فرهنگ کار

 0 9 9 9 0 03 زیست محيطیمعضالت 

 0 9 9 9 0 ،33 امنيت اجتماعی

 0 9 0 9 9 33 سواد اطالعاتی

 0 9 9 9 0 70 به کودکانآموزش فلسفه 

 0 9 9 9 0 03 جایگاه شهروند الکترونيک

هاي شش گانه تربيتی ساحت

سند تحول بنيادین آموزش و 

 پرورش

5 0 9 9 9 0 

 03 3 05 43 03 *33 جمع کل

 

ک های بیش از یهای ردیفی با تعداد کل تحقیقات به ابن دلیل است که برخی تحقیقات همزمان روی کتاباختالف برخی حاصل جمع

 مقطع تحصیلی صورت گرفته است. 
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های ارائه مطالب درسی از لحاظ خوانایی و سطوح چهارم تحقیقات تحلیل محتوا به بررسی موضوع شیوه، حدود یک4طبق جدول 

اند. در این تحقیقات چگونگی پرداختن متون درسی به موضوعاتی مانند، شیوه تدوین متن از لحاظ تی هدف در یادگیری پرداختهشناخ

هایی خوانایی، ترویج خالقیت، حل مسأله، تفکر انتقادی، و ترغیب به پژوهش، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. موضوعات دیگری شاخص

ای همیان تحقیقات به عمل آمده قابل توجه است شامل مسائل اجتماعی مانند، تربیت شهروندی، رفتارهای مدنی، مهارتکه فراوانی آنها در 

باشد. همچنین تعداد تحقیقات پیرامون بهداشت شخصی و ارتباطی و اجتماعی، موضوعات فرهنگی، صلح، حقوق بشر و مسائل جمعیتی می

ت های درسی بوده اسهای جنسیتی )زن و مرد( در کتابو مسائل اعتقادی، و نیز چگونگی ارائه نقشعمومی و تربیت بدنی و موضوع دینورزی 

 که فراوانی هر کدام حدود ده درصد از کل تحقیقات تحلیل محتوا را در بر دارد. در مراتب بعدی به ترتیب موضوعات فرعی دیگر شامل مفاهیم

نی، هویت ملی و فرهنگ کار قرار دارند و در انتها نیز چند موضوع منفرد با یک مورد فراوانی انقالبی و ایثارگری، تربیت اخالقی، هوش هیجا

 قید شده است.
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 بحث و نتيجه گيري
 های درسی صورت گرفته است. اهداف این پژوهش دربندی نتایج تحقیقات تحلیل محتوای کتابپژوهش حاضر با هدف مرور و جمع

مورد از این تحقیقات دسترسی  09قالب پنج پرسش تحقیقاتی دنبال شد. در پژوهش حاضر با جستجوی تا حد اشبای اینترنتی به حدود 

( نمایه شده و یک سوم دیگر نیز از طریق موتور SIDحاصل شد که حدود دو سوم آنها در پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )

ر های اخیهای منتشر شده در دههای در دسترس دیگر بدست آمد. نظر به اینکه بسیاری از مجالت علمی و مقالههجستجوگر گوگل و شیوه

جم تقریبی توان حشوند و یا نسخه الکترونیک آنها در اینترنت قابل واکاوی است، بر این اساس میدر پایگاه جهاد دانشگاهی نمایه و منتشر می

های دبستان، راهنمایی )متوسطه اول( و دبیرستان )متوسطه های درسی دورهزمینه تحلیل محتوای کتابتحقیقات علمی صورت گرفته در 

 مورد برآورد کرد. 049تا  099دوم( را در همین حدود و  با افزودن موارد منتشر نشده، آنها را حدود 

ن بندی موضوعی ایاز تنوع نسبی برخوردار است. جمعاند، هایی که تحقیقات انجام گرفته در حوزه تحلیل محتوا بدان پرداختهموضوع

های های خوانایی، تقویت مهارتجنبههای درسی یعنیشناسی تدوین محتوای کتابدهد بخش قابل توجهی از آنها به روشتحقیقات نشان می

ل بر این، موضوعات دیگری مانند مسائ اند. عالومسأله، و چگونگی به کارگیری سطوح مختلف شناختی پرداختهخالقیت، تفکر انتقادی، حل

جه های جنسیتی در  خور تواجتماعی ، مسائل جمعیتی، بهداشتی و تربیت بدنی و موضوع دینورزی و مسائل اعتقادی، و چگونگی ارائه نقش

ات تحلیل محتوای بندی تحقیق( برای تقسیم0704آبادی، نفس و علی، به نقل از نیک0733مرادی )بوده است. اگر چارچوبی که حسن

ها را مد نظر قرار است را مالک قرار دهیم، تحقیقات انجام شده عموما بعد تحلیل محتوای درونی این کتاب های درسی در نظر گرفتهکتاب

 ی شده است.زهای متوالی، توجه ناچیاند و به بعد بیرونی از لحاظ ارتباط عرضی و طولی یعنی پیوستگی مطالب در سطح یک پایه یا پایهداده

لوم، های فارسی، اجتماعی، عهای درسی مورد بررسی در تحقیقات تحلیل محتوا به ترتیب بیشترین فراوانی شامل، کتابعناوین کتاب

اند. توجه به عناوین خاص  معموال بیشتر تحت های قرآن، و تاریخ بودههای آسمانی )بینش دینی(، و در مراتب بعدی، ریاضی و کتابهدیه

ها به مسائل تربیتی، اجتماعی، اخالقی و اعتقادی یر موضوعاتی است که محققان در تحلیل خود در نظر دارند. از آنجا که در این تحلیلتأث

ند و سرایی و پهای آسمانی معموال دارای مطالبی هستند که با داستانهایی مانند کتاب فارسی، اجتماعی، و هدیهبیشتر توجه شده، و کتاب

های دیگر مانند علوم و ریاضی در راستای گیرند. کتابهمراه است، از این رو عناوین یاد شده به طور طبیعی بیشتر مورد توجه قرار میاندرز 

 اند.های دیگری مانند چگونگی طرح مسأله و توجه به پژوهش یا تفکر انتقادی و مواردی از این قبیل مورد توجه قرار گرفتههدف

ه تحصیلی، مقطع دبستان بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به مقطع دبیرستان توچه کمتری شده است. از سه مقطع یا دور

ها در کی از دالیل این کار احتماال همان نکته قبلی در باره نوع موضوعاتی است که توجه محققان را بیشتر به خود جلب نموده و این جنبه

ت، پذیری در آنها اسشود که هدف آنها تربیت کودکان به عنوان شهروندان آتی و تقویت بعد جامعهده میتر معموال دیهای مقاطع پایینکتب

 های تخصصی و حرفهدر حالیکه مقطع دبیرستان مقدمه تخصصی شدن دروس است و هدف آن را باید تربیت و هدایت افراد به سمت رشته

رستانی شاید تنوع زیاد و پراکندگی موضوعی آنها باشد که برای محققانی که تمایل دارند های دبیآموزی باشد. دلیل دیگر کم توجهی به کتاب

گیری از آن بپردازند گیرایی زیادی ندارد. همچنین متون درسی پایه تحصیلی بندی و نتیجهروی یک موضوع خاص تمرکز نموده و به جمع

های مختلف تحصیلی کمترین جذابیت را برای تحلیل محتوا داشته و تنها سه هآید در میان پایدانشگاهی به حساب میدوازدهم که پایه پیش

 اند.تحقیق به آن پرداخته

های تحلیل محتوا، بیشترین تحقیقات تحلیل محتوای کتب درسی در ایران از های زمانی رونق پژوهشنتایج نشان داد از لحاظ دوره

را  0739های تحقیقاتی به این حوزه اختصاص داشته است. بنابراین دهه اندکی از تالششروع شده و قبل از آن فقط تعداد  0739اواخر دهه 

های تحلیل محتوای کتب درسی با وجود داشتن سابقه چند دهه در های این حوزه دانست و بر این اساس فعالیتباید دوره رونق پژوهش

ابد. این های درسی بازیسازی در تألیف کتابا در تأثیرگذاری بر روند تصمیمآید که باید جایگاه خود رایران، هنوز یک شیوه نوپا به حساب می

شیوه که در دو دهه اخیر بسط قابل توجهی یافته است به نظر می رسد که از ظرفیت خوبی برای ارزیابی فرآیند آموزش رسمی از طریق 

ه آموزان داشتمی در بهبود محتوای آموزشی و روند یادگیری دانشتواند نقش مههای درونی و بیرونی مواد آموزشی برخوردار است و میتحلیل

 باشد.

گیران جامعه با نگاه اجمالی به این فراتحلیل قابل فهم خواهد بود که آیا تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، مسائل اکنون برای تصمیم

های الزم برای پیشبرد سئول با اخالق و دارای آگاهی و مهارتهای درسی به منظور تربیت شهروندان ممختلف مورد نیاز برای طرح در کتاب

ریران کالن کشور چارچوب دهند یا نه. بدیهی است برای این منظور باید آنان به عنوان برنامهاهداف یک جامعه پویا را در آینده پوشش می

های مهم آن در این تحقیقات مورد تحلیل که آیا جنبه مدونی از اهداف تربیتی و آموزشی در پیش روی خود داشته باشند تا نخست دریابند

های خاص دیگری است؛ و در مرتبه بعد با در نظر گرفتن اهداف و معیارهای تعیین شده در برنامه کالن، قرار گرفته است یا نیاز به بررسی

ن و هماهنگی در بین ارکان مختلف جامعه، به ریزی در سطح کالمیزان رسیدن و نقاط ضعف و قوت آن را درک نمایند. توجه به بعد برنامه
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های پژوهشی ( از هدر رفتن تالش0705، 0700دهد و در راستای بالندگی در تحول علمی کشور )بحرانی، تحقیقات تحلیل محتوا جهت می

 کند.حاصل جلوگیری میو پراکندگی بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 66 -21  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مراجعمنابع و 
 .0739نژاد، انتشارات استان قدس رضوی، مشهد،. ترجمه محمدحسین نظریآموزش در دوران کودکیاسپادک، برنارد.   [0]

 چشم ایران، عالی آموزش پژوهی ایران. ارائه شده در: همایش آینده در علم تولید روند (. نقد0705بحرانی محمود ) [4]

 خمینی قزوین. امام المللیبین دانشگاهآن،  هایچالش  و هادانشگاه شدن المللیبین انداز

ر. فراگی تربیت و تعلیم اصول به اشاره با ایرانی جامعه در پروش و آموزش مسائل بر (. تحلیلی0700بحرانی محمود ) [7]

 ایران، تهران فرهنگی و اجتماعی هایآسیب روانشناسی، و تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش ارائه شده در: سومین

 و تحقیقات سروش حمت مرتضوی. مرکز مطالعات

-070،  43و  43، فصلنامه تعلیم و تربیت(. در جستجوی معیارهایی برای انتخاب محتوا. 0739میرلوحی سیدحسین ) [0]

003. 

. 3-00، 4 شماره اول، سال محسنی، نشریه دانشکده، چهره نیک: . مترجممحتوا تحلیل فن(. 0750)  نوو مزون ژان [5]

 بازیابی شده از:
[6] http://www.ensani.ir/storage/Files/20120514094519-7072-29.pdf 
 نسخه ـ رسانه جهانی مجلهآموزش.  فرآیند در محتوا تحلیل (. نقش0704آبادی خدیجه )نیک نفس، سعید و علی [3]

 . بازیابی شده از:350 – 340: ،صفحات 30 پیاپی ،شماره 4 ،شماره 3 ، دورهفارسی
[8] http://gmj.ut.ac.ir/Attachments/201439111827769.pdf 
 .انتشارات آییژ: تهران درسی. کتاب محتوای تحلیل. (0733). ن مرادی، حسن [0]

 ، تهران : پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.های تحقیق در علوم اجتماعیروش(. 0733ساروخانی باقر ) [09]

انتشارات  :. ترجمه نادر ساالرزاده امیری، تهراندر علوم اجتماعی و انسانیتحلیل محتوی (. 0737آر. )-هولستی، ال [00]

 دانشگاه عالمه طباطبائی.
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 هاي درسی آموزش و پروشفهرست تحقيقات استفاده شده به عنوان منابع تحليل محتواي کتاب
 )تنظیم شده به صورت غیرالفبائی و به ترتیب کد جدول پیوست( 

 شناسی جامعه درسی های کتاب محتوای (. تحلیل0705محمدحسین ) یارمحمدیان علیرضا و یوسفی شهال و ذهبیون [0]

  . 073-003(، 59) 47، 07، درسی ریزیبرنامه در پژوهششهروندی.  تربیت مفاهیم به توجه لحاظ به دبیرستان دوره

 چند آموزش به (. نگاهی0705) مریم نراقی سیف، علی شریعتمداری اله، عزت نادری، جواد احمدیسلطان عبدلی [4]

    .475-454(، 74) 07 :کرمان پزشکی علوم دانشگاه مجلهفارسی.  ادبیات هایکتاب در فرهنگی

 هایکتاب در انقالبی هویت هایمولفه به توجه میزان (. بررسی0705داریوش ) نظری، عیسی زادهابراهیم، فرهاد پروانه [7]

(، 00) 07، اسالمی انقالب مطالعات .0733 تا 0753 سال از( پایه علوم های رشته) متوسطه تحصیلی دوره تاریخ درسی

04-40 .  

 ناخت.ش باالی سطوح یادگیری بر تاکید با ابتدایی دوره درسی هایکتاب محتوای تحلیل و (. بررسی0705رضا ) کاظمی [0]

 .04-00 نامه، ، ویژه 3 شاپور، جندی آموزش یتوسعه

 تربیت گانه شش های ساحت به توجه میزان بررسی (. 0703احمد ) فرد طالعی، اله سیف قمشی الهی فضل، رضا وفایی [5]

 و تعلیم کاربردی . مسائلابتدایی دوره اجتماعی مطالعات درسی های کتاب در پرروش و آموزش بنیادین تحول سند
 .070-050، (7 پیاپی) 4  ،اسالمی تربیت

 منظر از ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات های کتاب کیفی محتوای (. تحلیل0703)فاطمه  وجدانی، محمد حسنی [3]

 .40-50، (7 پیاپی) 4  ،اسالمی تربیتاخالقی.  تربیت

 صلح توسعه ساز زمینه اصلی مولفه عنوان به ارتباطی های مهارت بر (. تحلیلی0703فاطمه ) نژاد علی علی، محمدی [3]

 .(مدنی بخش ابتدایی ششم و پنجم چهارم، اجتماعی تعلیمات های کتاب: موردی مطالعه) درسی کتب در دوستی و

 .493-440( 49 پیاپی) 7  شماره،  3  دوره روانشناسی، رویش

 کتاب در جنسیتی های نقش (. بازنمایی0707سیروس ) منصوری جواد ومحمد دار لیاقت، میمنت بلترک عابدینی [3]

-70، (49 مسلسل) 0  شماره،  5  ، دوره(زنان شناسی جامعه) جامعه و زنایران.  ابتدایی دوره ششم سال درسی های

00. 

(. تحلیل محتوای کتب دروه ابتدائی از لحاظ مفاهیم دینی و اخالقی. طرح مصوب سازمان 0734بحرانی محمود ) [0]

 .شناسی دانشگاه شیرازمرکز جمعیتآموزش و پرورش لرستان. پژوهش منتشر نشده، شیراز: 

 یتکنولوژنوشتاری.  متن با تصاویر هماهنگی ازمنظر ایوحرفه فنی درسی هایکتاب (. اثربخشی0707محمد ) نوریان [09]
  . 00-53(، 7) 7، 0707،آموزشی طراحی و

 و الگوها اساس بر دبیرستان اول عربی کتاب به (. نگاهی0707کاوه ) خضری مهین و زاده حاجی عیسی، زاده متقی [00]

 . 473-439، (03) 4  شماره،  5  ، دورهزبانی جستارهایمحتوا.  سازماندهی و تحلیل های مالک

 از ابتدایی دوره تجربی علوم درسی های کتاب محتوای (. تحلیل0707مینا ) احمدیان، سادات عطیه یزدی حسینی [04]

-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه در پژوهشدرسی.  های پرسش انواع به پرداختن میزان لحاظ
 .074-003 (،07 پیاپی) 03  شماره، 00  ، دوره(درسی ریزی برنامه

 درسی کتاب در اجتماعی های مهارت مقوالت محتوای (. تحلیل0707سجاد ) پرست مجیدی اسماعیل و قاسمی [07]

 ریزی برنامه-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه در پژوهشراهنمایی.  اول سال اجتماعی تعلیمات
  . 30-37 (،07 پیاپی) 03  شماره، 00  دوره(، درسی

 درسی های کتاب در آن فردی بین های مولفه و ورزی دین به توجه (. میزان0707یاسمین ) عابدینی، ساالر فرامرزی [00]

، 00  دوره ،(درسی ریزی برنامه-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه در ش، پژوه00ابتدایی  دوره

  .050-007 (،09 پیاپی) 07  شماره

 های مولفه اساس بر تحصیلی راهنمایی دوره درسی های کتاب محتوای (. تحلیل0704ویدا ) چمنی سهیال و هاشمی [05]

 .00-040،  05  شماره، 04  دوره ،آموزشی های نوآوریسالووی.  و مایر محور توانایی الگوی هیجانی هوش

 مقاطع درسی های کتاب در زنان سیاسی -اجتماعی نقش (. بازنمایی0704)الهام  فرد بحرانی، فهیمه فرهمندپور [03]

   . 505-309 ، 0  شماره،  00  دوره (،زنان پژوهش) سیاست و توسعه در زنراهنمایی.  و ابتدایی
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 عوامل اساس بر راهنمایی دوم سال تجربی علوم درسی کتاب محتوای (. تحلیل0704علیرضا ) عصاره، لیال سلیمی [03]

 .37-094، 0  شماره، 4  دوره، انسانی علوم در خالقیت و ابتکارگیلفورد.  خالقیت

 کار کتاب در الکترونیک شهروند جایگاه (. بررسی0704فرخنده ) مفیدی، اسماعیل زوارکی زارعی، ابراهیم محمدجانی [03]

-33(، 00 پیاپی) 7  شماره،  7  دوره، تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوری فنابتدایی.  ششم پایه آوری فن و

30 . 

 دوره درسی برنامه محتوای در مهدویت های مولفه به توجه میزان (. بررسی0704حسن ) نجفی، رضا هرندی جعفری [00]

 .53-33(، 43) 3 موعود، مشرقایران.  متوسطه

 به توجه لحاظ از راهنمایی سوم پایه درسی های کتاب محتوای (. تحلیل0704بهروز ) مهرام محمد و بورنگ اکبری [49]

 .04-53 (،74 پیاپی) 4  شماره، 03  دوره، شناختیروان هایپژوهشهیجانی.  هوش ابعاد

 میزان اساس بر دبیرستان دوره زندگی و دین های کتاب محتوای (. تحلیل0704شهرزاد ) سنیشاه بابک و شمشیری [40]

 . 3-43(، 03) 3 ،اسالمی تربیت اسالمی. وحدت هایمولفه از آنها برخورداری

 درسی های کتاب های تمرین در مساله حل (. جایگاه0704حسین ) کارشکی، بهروز مهرام، علی برائی:  نویسندگان [44]

  شماره، 09  ، دوره(درسی ریزی برنامه-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزیبرنامه در پژوهشابتدایی.  علوم

  . 0-09 (،70 پیاپی) 04

 از معنوی نیازهای های مولفه (. بررسی0704معصومه ) محمدی فراست قاسم و پاشوی جواد، احمدی سلطان عبدلی [47]

 . 3-73(، 04) 3 ،روانشناسی و اسالم مطالعاتزندگی.  و دین درسی هایکتاب در اسالم دیدگاه

 تربیت های مولفه جایگاه (. تحلیل0704محمود) ابوالقاسمی، محسن نوبریان زاده طالب، محمد کند تازه جمالی [40]

 در پژوهش و دانش) درسی ریزی برنامه در پژوهشمتوسطه.  دوره اجتماعی علوم درسی برنامه محتوای در شهروندی
 .0-00( ، 73 پیاپی) 09  شماره، 09  دوره(، درسی ریزی برنامه-تربیتی علوم

 آموزش های کتاب تصاویر محتوای تطبیقی (. تحلیل0704رعنا ) نژاد محمدتقی، رضاعلی نوروزی، وحید قاسمی [45]

 معلو پژوهشی مجله) کاربردی شناسی جامعهسوریه.  و ایران کشور دو بین پوشش فرهنگ بازنمایی منظر از عمومی
 .00-044 (،00 پیاپی) 0  شماره، 40  دوره، (اصفهان دانشگاه انسانی

تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی دوره راهنمایی با (. 0704) یر سامیهشهم ،احمدی غالمعلی ،عصاره علیرضا  [43]

  . 043-050، 0  شماره ، 7  دوره ،ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،  توجه به مراحل و اصول آموزش خالقیت پلسک

جایگاه مولفه های حقوق بشر در محتوای کتاب (. 0704)  عطاران عاطفهو  چهارباشلو حسین ،علی عسگری مجید [43]

 . 003-033 ، 0  شماره ، 0  دوره ،  برنامه درسی نظریه و عمل در .های درسی دوره آموزش ابتدایی ایران

بررسی وضعیت آموزش سالمت در کتاب های (. 0700) عقیلی سیدرمضان ،اسدنیا مهین ،عابدینی بلترک میمنت  [43]

 درسی دوره ابتدایی ایران

   .405-450، 0شماره  0دوره  ،بهداشت و توسعه [40]

وافق و عدم توافق در زمینه مولفه های هویت ملی و (. ت0700) احمدی یگانه طیبه و خامسان احمد ،لقمان نیا مهدی [79]

برنامه -پژوهش در برنامه ریزی درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتی. تلویحات آن در نظام آموزش و پرورش ایران
  .73-53، 77 شماره 0  دوره (یریزی درس

تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی چهارم و  .(0700) شکرالهی رقیه ،فرجی خیاوی زلیخا ،استادحسنلو حسین [70]

برنامه ریزی -پژوهش در برنامه ریزی درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتی .پنجم بر اساس اهداف آموزشی مریل
   .003-079، 4 ، شماره0دوره (، درسی

نمایی باز نمایی جنسیت در کتب فارسی مقاطع تحصیلی راه .(0700)  احمدپور خرمی علیرضا ،حاضری علی محمد [74]

(، 73)پیاپی  7، شماره 09(، دوره زن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان. 0733-30و دبیرستان در سال تحصیلی 

03-35. 

. نقدی بر کتابهای درسی دانشگاهی رشته علوم تربیتی در ایران .(0700) مطور معصومه ،حسینی سیدمحمدحسین [77]

  .000-004، 43، شماره 03، دوره  یپژوهش و نگارش کتب دانشگاه
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تحلیل محتوای کتاب های درسی بخوانیم و (. 0700) مقیمی گسک اعظم ،هاشمی سیدجالل ،مرعشی سیدمنصور [70]

،   کتفکر و کودن. فلسفه برای کودکا»بنویسیم و هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر اساس معیارهای برنامه درسی 

  . 30-30، 0، شماره 7دوره 

بررسی سیره پیامبر اعظم )ص( در برنامه درسی  .(0709) حسین پور علیرضا ،حسینی نسب سیدداوود ،دهقانی مرضیه [75]

تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی بر اساس مهارت های زندگی، از منظر دبیران و تحلیل محتوای 

 .3-74، 09، شماره 09، دوره نوآوری های آموزشی .کتب فوق الذکر

تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در  .(0709)  خواجه زاده رزاق ،ذری زهراابا ،فانی حجت اله ،غیاثی پروین [73]

    .00-404(، 3)پیاپی  0، شماره 4، دوره یوزشرهیافتی نو در مدیریت آم .دوره متوسطه

تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی از منظر  .(0709) محمودی محمدتقی [73]

(، یبرنامه ریزی درس-پژوهش در برنامه ریزی درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتی . نوع رویکرد آموزش شهروندی

  .03-093، 40-43، شماره 3دوره 

تحلیل و مقایسه محتوای کتاب های فارسی پایه دوم و سوم مقطع  .(0709) جالیی پور حمیدرضا ،علمداری سارامکی  [73]

، شماره 3، دوره رسیمطالعات برنامه د. 0703و  0733های رفتار مدنی در سال های تحصیلی ابتدایی از لحاظ مولفه

47 ،55-73 . 

یی بر اساس الگوی صحیح تحلیل محتوای کتب مقطع ابتدا .(0709) کاظمی بازاردهی سیده معصومه ،صمدی پروین [70]

 .003-009، 44، شماره 3، دوره مطالعات برنامه درسی .مصرف مواد غذایی

رویکرد پژوهش محور در کتاب های سال اول دوره متوسطه  .(0709) دوست قمصری زهراساداتمهمان  ،صمدی پروین [09]

 . 39-005، 49، شماره 5، دوره مطالعات برنامه درسی. و مقایسه آن با اهداف آموزشی کتب موردنظر

تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره (. 0709) امین خندقی مقصود ،دهقانی مرضیه [00]

وره ، دپژوهش های برنامه درسی .راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب های درسی و اسناد مرتبط برنامه درسی

 .070-033، 4، شماره 0

تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب های درسی  (. 0709)منصوری سیروس ،عابدینی بلترک میمنت ،ایزدی صمد [04]

     . 43-09، 07، شماره 3، دورهپژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی . دوره ابتدایی

، دوره ارتباطات –مطالعات فرهنگ . در کتاب های درسی ایران« کار»و « همت»بازنمایی مفاهیم  .(0709) بشیر حسن [07]

 . 03-30(، 03، پیاپی 03، شماره 04

تبیین فرمول های خوانایی به عنوان روشی اساسی در (. 0730) میرشاه جعفری سیدابراهیم ،جعفری هرندی رضا [00]

 .03-003، 37، شماره 03(، دوره روش شناسی علوم انسانی )حوزه و دانشگاه .کتاب های درسی تحلیل محتوای

اقتصادی -تحلیل محتوای کتاب مهارت های اجتماعی .(0730) کاظمی محمدرضا ،وذرهمتی اب ،هاشمی سیداحمد  [05]

آموزان کم توان ذهنی از منظر خوانایی با استفاده از تکنیک های خوانایی )روش کلوز، -سال اول پیش حرفه ای دانش

نوآوری های مدیریت آموزشی )اندیشه  . ها( و نظرات دبیران این درسررسی تصاویر، و روش بررسی پرسشروش ب
 .07-30(، 49)پیاپی  0، شماره، 5(. دوره های تازه در علوم تربیتی

تحلیل محتوای کتاب های تعلیمات  .(0730) اسماعیلی مریم ،عابدی احمد ،جوادلیاقت دار محمد ،قضاوی منصوره [03]

، 0، شماره 3، دوره اندیشه های نوین تربیتی .اجتماعی دوره ابتدایی ایران به لحاظ توجه به معضالت زیست محیطی

050-047. 

تجزیه و تحلیل محتوای (. 0730)  عابدینی بلترک میمنت ،تحی واجارگاه کوروشف ،صالحی عمران ابراهیم ،ایزدی صمد [03]

-034، 77، شماره 0، دوره نوآوری های آموزشی. های درسی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های آموزش سالمتکتاب

070. 

بررسی مولفه های معنای زندگی از منظر اسالم در کتاب های درسی  (.0730) حسین چاری مسعود ،اسدپور کبری [03]

، 0، شماره 4(، دوره طالعات آموزش و یادگیری )علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازم  .ه متوسطهدین و زندگی دور

74-04.      

های اجتماعی با های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مهارتتحلیل محتوای کتاب(. 0733) مرضیهدهقانی  [00]

 . 040-003، 70، شماره 3، دوره های آموزشینوآوری. توجه به دیدگاه آموزگاران
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ها، راهنمای تدریس و اهداف آموزشی درس ارزیابی محتوای درسی کتاب(. 0733)  مرزوقی رحمت اله ،صفری یحیی [59]

. آموزانهای فراشناختی دانشعلوم دوره راهنمایی تحصیلی، از لحاظ میزان توجه به مولفه های فراشناخت و آگاهی

 .37-090، 05، شماره 0، دوره مطالعات برنامه درسی

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی بر (. 0733)  هاشمی سهیال [50]

 .33-093(، 40)پیاپی،  0، شماره 3(، دوره، ه و سیاست )پژوهش زنانزن در توسع. اساس مولفه آموزش صلح

بازتولید نقش های جنسیتی در کتاب (. 0733) فاضل نجف آبادی سمیه ،عسکری ندوشن عباس ،افشانی سیدعلیرضا [54]

 .035-030 ،0 شماره ،07 ، دورهسیاست و توسعه در زن. های فارسی مقطع ابتدایی

درسی علوم ابتدایی ایران های مقایسه کتاب(. 0733) بختیارنصرآبادی حسنعلی ،زمانی بی بی عشرت ،اسفیجانی اعظم [57]

، 7، دوره، مطالعات برنامه درسی. های گوناگون در فرآیند پژوهش با آمریکا و انگلستاناز نظر میزان توجه به مهارت

 .074-055، 3شماره، 

تحلیل محتوا روشی پر کاربرد در مطالعات  .(0733) میرشاه جعفری سیدابراهیم ،نصر احمدرضا ،جعفری هرندی رضا [50]

روش شناسی علوم انسانی )حوزه و . ید بر تحلیل محتوای کتاب های درسیعلوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تاک
 .77-53، 55، شماره، 00دوره،  (،دانشگاه

نامه فصل(. تحلیل محتوای کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی از لحاظ کاربرد مفاهیم جمعیتی. 0734) بحرانی محمود [55]
 .35-33، 04، جمعیت

بررسی میزان توجه (. 0733) کمالی کار ساالری سیدنعمت اله ،نیازآذری کیومرث ،رضایی احمد ،صالحی عمران ابراهیم [53]

 .7-45(، 75)پیاپی  7، شماره 0، دوره مطالعات ملی. به مولفه های هویت ملی در کتاب های درسی دوره راهنمایی

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی با توجه (. 0733) محمدعطاران  ،کیامنش علیرضا ،حکیم زاده رضوان [53]

 .43-50، 04 شماره ، 7  دوره، مطالعات برنامه درسی. به مسایل و مباحث روز جهانی در حوزه برنامه های درسی

روانشناسی تحولی )روانشناسان  .تحلیل محتوای کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایران .(0735) نوریان محمد [53]

 . 753-733، 04 شماره ، 7 وره(، دایرانی

، (روانشناسی تحولی )روانشناسان ایرانی .ابتدایینقشهای زنان و مردان در کتابهای فارسی دوره (. 0735) نوریان محمد [50]

 .  45-70، 0 شماره ، 7  دوره

. دوره ابتدایی: راهی به سوی دستیابی به فرصت های برابراصالح سیمای زن در کتاب های  (.0735) حجازی الهه [39]

    .040-005(، 33)پیاپی  7، شماره 44، دوره فصلنامه تعلیم و تربیت

. میزان توجه به نگرش فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره راهنمایی کشور .(0730) همایی رضا ،سبحانی نژاد مهدی [30]

  .0-49، 05، شماره 04، دوره ویژه مقاالت علوم تربیتی - رفتار دانشور

های درسی دورۀ ابتدایی از منظر تحلیل محتوای کیفی کتاب (.0700) سیروس منصوری و رحمت اله مرزوقی [34]

  . 030-035 ،0، شماره 07ه دور ، زن در توسعه و سیاست. گیری جنسیتیجهت

 درسی. های کتاب طراحی و آموزش فرآیند در محتوا تحلیل (. نقش0704آبادی ) علی نفس  و خدیجه نیک سعید [37]
 .040-059، 0704(،03) 4، 3، فارسی نسخه  رسانه جهانی مجله

 تحلیل و بررسی(. 0705رضوانی ) سعیدی محمود و قندیلی مهر سیدجواد پاک حمیده، خندقی امین مقصود [30]

 مطهری نظرات شهید بر مبتنی ایران اسالمی انقالب های آموزه به حیث توجه از ابتدایی دوره درسی کتب محتوای

 . 035-003 , 00شماره , 3دوره  ,اسداری فرهنگی انقالب اسالمیپ .اسالمی انقالب پیرامون کتاب در

الگوی تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر حسب سازه (. 0733)  سکینه محبی امینو  مهدی ربیعی [35]

 .007-004 ، 03، شماره 5دوره  ،فصلنامه فرهنگی ـ دفاعی زنان و خانواده .مصرف

های درسی دوره (. تحلیل محتوای کتاب0704صالحی عمران, ابراهیم, عابدینی بلترک, میمنت, منصوری, سیروس. ) [33]

 .30-00(, 7)0, فصلنامه انتظام اجتماعیهای امنیت اجتماعی. ابتدایی برمبنای مؤلفه

 کتاب محتوای تحلیل :علوم آموزش در تخیلی (. تفکر0700) شعبانی رقیهو کناری خبازی مهدیهاشمی، سهیال [33]

پژوهشی  علمی ی مجله . درسی ی برنامه های تخیل. پژوهش های مؤلفه اساس بر دوره ابتدایی علوم درسی های
 .000-040 ،0شماره  ،5 ، دورهایران درسی ی برنامه مطالعات انجمن
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های جنسیتی در کتب درسی تحلیل محتوای کلیشه (.0730) شهربانو رحمتی محمودی ،محسن نوغانی دخت بهمنی [33]

 .دانشگاه فردوسی مشهد ،شناسینهمایش ملی آموزش زبان فارسی و زبااولین   .دوره ابتدایی

 هایکتاب در سالمت اطالعات های مؤلفه محتوای تحلیل (.0709).میمنت بلترک عابدینی ابراهیم، عمران صالحی [30]

 .390-393، 0، شماره 3، دوره اطالعات سالمت مدیریت درسی، 

 از متوسطه دوم و اول دوره درسی کتاب محتوای تحلیل(. 0705) موسی پیری ومحمد  آبادیلیل سبحانی حرفتی [39]

 .0-47(، 0) 3، و نجاتفصلنامه امداد . اولیه هایکمک آموزش به توجه منظر

پژوهش . بررسی مفاهیم ایثار و شهادت در کتابهای درسی دوره ابتدایی (.0707) مهدی سبحانی نژاد و عبداله افشار [30]
 .077- 030، 7 ، 40، سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی از منظر فعال و (. 0705) مژگان قاسمی ؛ هادی مصلح امیردهی [34]

، 4شماره پیاپی  - 7شماره  ،4دوره  ،0مقاله ، پویش در آموزش علوم پایه. غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی

43-00  .  

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی برحسب سازه انگیزه  (.0734) احمد عابدیو  حمید رضا عریضی [37]

 .40-54(، 7) 4، فصلنامه نوآورهای آموزشی. پیشرفت

تحلیل محتوای کتب درسی پایه چهارم دوره ابتدایی براساس میزان توجه به (. 0703) محمد احمدی و جواد جهان [30]

-ISSN: 2476 00- 49،ص  0703،تابستان  09، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی. های احتراممؤلفه

3675 http://www.RassJournal.ir  
تحلیل محتوای مقایسه ای کتاب درسی (. 0705)حمید محمدظاهری و  سیدرضا صالحی امیری ،ابراهیم حاجیانی [35]

( و کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی 0707مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره متوسطه اول)

 . 005-035، 4، شماره 0دوره ،  پژوهش های کیفی در برنامه درسی. ( از منظر هویت ملّی0709تحصیلی سابق)

 و تولید الگوهای های ی برگزیده از جنبه بازتاب کاستیها تحلیل محتوای کتب درسی پایه(. 0707ی )عبدا... انصار [33]

 .3-70(، 0) 00، خانواده و پژوهشخانواده.  مصرف

لیل محتوای: میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (. تح0733)  مریم رحمتی ؛جعفری ثانیحسین ت [33]

 . 70-50، 3، شماره 0دوره  ،7مقاله ، مطالعات روانشناسی تربیتی. درسیبا اصول انتخاب و سازماندهی برنامه 

. برونر جروم درسی برنامه دیدگاه اساس بر ابتدایی مقطع ریاضی هایکتاب محتوای تحلیل(. 0730)  مهدی دوایی [33]

 . 03-09صفحات  4و  0شماره  4جلد ، تازه های علوم شناختی

تحلیل محتوای کتاب درسی تفکر و سبک زندگی دوره متوسطه اول در مورد ترویج (. 0705) رضا زارعی و لیال معزی [30]

، شماره 3دوره  ،پژوهشی زن و جامعه -فصلنامه علمی. دینو تعمیق فرهنگ حجاب بر اساس اهداف سند تحول بنیا

43 ،493-007. 

 اول متوسطه هشتم پایه اجتماعی مطالعات کتاب درسی برنامه تحلیل(. 0705) یحیی محمدی ،صغری ابراهیمی قوام [39]

صفحات  70شماره  09جلد ، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد. مخدر مواد به اعتیاد از پیشگیری رویکرد اساس بر

37-33. 

 برنامه دیدگاه اساس بر( 0700سال چاپ)ابتدایی مقطع ششم ریاضی کتاب محتوای تحلیل (. 0705)زهرا محتشم [30]

 .( 00کنفرانس  -) مقاالت سخنرانی  - 0990، شماره 0دوره ، های آموزش ریاضی ایرانکنفرانس. برونر جروم درسی

های فارسی از منظر اهداف اخالقی حلیل کمّی محتوای کتابت (.0700) امینه احمدی و مهوش توفان ، محمد آتشک [34]

 30-30صفحات  0شماره  3جلد ، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری. مصوب دوره ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی سال دوم دبیرستان در مفاهیم (. 0704) رسول عبداله میرزائی واحسان مهنانی  [37]

می دانشکده شی ،هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران .ترکیبات یونی و کوواالنسی بااستفاده از روش ویلیام رومی

 .دانشگاه سمنان

 07-00صیلی های درسی مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی سال تححلیل محتوای کتاب(. ت0700)  سمیه جواهری  [30]

سمیه   ،  پروین احمدی  :ستاد راهنما، ا پایان نامه کارشناسی ارشد .بر اساس مولفه های سالمت هیجانی اجتماعی
 .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  -)ع(. انشگاه الزهراء د ، جواهری
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پرنیان  ،بهاره کامیابی ،الدینیحسنیه ضیا ،زهرا ساالری ،الدینهدی شمس ، حمیدرضا پوراسالمی ،مژده فرنودی [35]

 سال در ایران در ابتدایی دوره درسی کتب در دندان و دهان سالمت با مرتبط عناوین بررسی(. 0703) پوراسالمی

 .039-050صفحات  4شماره  3جلد  ،مجله بهداشت و توسع دانشگاه علوم پزشکی کرمان .0707-00تحصیلی

تحلیل محتوای اسناد باالدستی و کتابهای درسی (. 0705) سمیه نعمتیو  مصطفی اسفندیاری، مهدی حسینیسید  [33]

 . گیری فرهنگ دانشگاهیهای رفتار علمی به عنوان شاخص قابل اندازه دوره ابتدایی در زمینه توجه به مصداق

دانشگاه بوعلی سینا ،  برنامه درسی هاردهمین همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسی با موضوع فرهنگ وچ

  .همدان

های دین و زندگی دوره متوسطه تحلیل محتوای کتاب(. 0700) انی نژادمهدی سبح و رضا جعفری هرندی ،حسن نجفی [33]

دوره  ،های نوین تربیتیاندیشه. از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسالمی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات

  . 30-090 ،0، شماره 00

تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره متوسطه (. 0705) محمدرضا نیستانی ،مظفر چشمه سهرابی ، الهه ابراهیمی درچه [33]

 . 499-030صفحات  0شماره  74جلد  7 – 0، شماره 74دوره ، فصلنامه تعلیم و تربیت. ایران با رویکرد سواد اطالعاتی

مفاهیم "های درسی دوره راهنمایی تحصیلی تجزیه و تحلیل کتاب(. 0750بوستانی، منیژه و فاطان حجت کاشانی ) [30]
 شناسی.، دانشگاه شیراز، مرکز جمعیت"جمعیتی

. های اخالقی، اجتماعی و دینیهای دوره ابتدائی از لحاظ آموزش ارزشمحتوای کتابتحلیل (. 0703بحرانی، محمود ) [09]

 دانشگاه شیراز، پژوهشکده علوم اجتماعی. )در دست انتشار(.
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 پيوست

 جدول پيوست: منابع مورد تحليل به ترتيب کد مورد استفاده در تحقيق حاضر

کد 

 مقاله
 تحصيلیدوره  پایه موضوع

تعداد 

جلد 

 کتاب

 سال انتشار عنوان کتاب/ها

 

 شهروندی)توجه تربیت هایمولفه

 هویت و ساالری مردم ها،ارزش به

 جهانی(

 0 متوسطه دوم 00-0
 جامعه اجتماعی، علوم

 شناسی
07-04 

 0-0 فرهنگی چند آموزش های مولفه 
 ابتدایی و

 متوسطه اول
 04-07 فارسی 0

 0-00 انقالبی هویت هایمولفه 
 رشته) متوسطه

 (پایه علوم های
 تاریخ 0

 0753 سال از

 0733 تا

  تجربی علوم 7 ابتدایی 0-7 شناخت باالی سطوح یادگیری 

 
 ندس تربیتی گانه شش هایساحت

 پرورش و آموزش بنیادین تحول
 00-05 اجتماعی مطالعات 0 ابتدایی 3-7

 05-03 اجتماعی مطالعات 0 ابتدایی 7-3 اخالقی تربیت 

 0700-0705 اجتماعی تعلیمات 7 ابتدایی 0-3 دوستی و صلح توسعه 

 0 ابتدایی 0-3 جنسیتی هاینقش بازنمایی 

 هایهدیه فارسی، علوم،

 مطالعات قرآن، آسمانی،

 و تفکر اجتماعی،

 آوری فن و کار پژوهش،

07-04 

 0730-34 همه 43 ابتدائی 0-5 مفاهیم دینی و اخالقی 

 

 درسی های کتاب اثربخشی

 متن با تصاویر هماهنگی ازمنظر

 نوشتاری

 07 ایو حرفه فنی ؟0 متوسطه 00-0

 
 و تحلیل هایمالک و الگوها

 محتوا دهیسازمان
 00-04 عربی کتاب 0 دبیرستان اول 0

 
 پرسش انواع به پرداختن میزان

 درسی های
 04-07 تجربی علوم 3 ابتدایی دوره 3-0
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اجتماعی  های مهارت مقوالت

 ورزی، جرات )ارتباطی،

 ای( مقابله و خودگردانی

 04-07 اجتماعی تعلیمات 0 راهنمایی 3

 
 بین دینی های مهارت و دینورزی

 فر
 30 عنوان 3 75 ابتدایی ؟3-0

 

 و )ادرک هیجانی هوش های مولفه

 هیجان، درک هیجان، شناسایی

 هیجان( مدیریت و هیجان کاربرد

 0 راهنمایی 3-3
 تعلیمات و سوم، فارسی

 دینی
00 

 
 -اجتماعی نقش بازنمایی چگونگی

 زنان سیاسی
0-0 

 و ابتدایی

 راهنمایی
  04-00 

 
 گیلفورد خالقیترشد

 
 30-09 تجربی علوم 0 راهنمایی 3

 00-04 آوری فن و کار کتاب 0 ابتدایی 3 الکترونیک شهروند جایگاه 

 
 های مولفه به توجه میزان

 مهدویت
 متوسطه دوم 00-0

09 

 جلد

 ادبیات زندگی، و دین

 مطالعات فارسی،

 انقالب تاریخ و اجتماعی

 اسالمی

0704 

 33-30   راهنمایی سوم پایه هیجانی هوش مقوله پنج 

 

 )اصول اسالمی وحدت های مولفه

 مشترک دین فروع مشترک، دین

 اخالق مشترک، های آیین و آداب

 مشترک( تاریخ باالخره و اسالمی

 00 زندگی و دین 7 متوسطه دوم 00-0

 

 مساله فرایندحل به توجه میزان

 ،«مساله با برخورد»حل  راه )ارائه

 ساختن» و «موقعیت تغییر»

 («مساله

 30-09 تجربی علوم 5 ابتدایی 5-0

 

 معنویت های مولفه تعیین

 جویی ایمنی وجود، نیازهای)

 و کرامت خدا، با دوستی معنوی،

 (معنوی شکوفایی خود

 0700 زندگی و دین 7 متوسطه دوم 00-0

 
 تربیت های مولفه جایگاه

 شهروندی
  اجتماعی علوم 7 متوسطه دوم 00-0
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 دو بین پوشش فرهنگ بازنمایی

 سوریه و ایران کشور
 

 و ابتدایی

 راهنمایی
  00 

 0730 -09 علوم تجربی 7 راهنمایی 3-3 الگوی آموزشی خالقیت پلسک 

 ابتدایی 0-3 بشرآموزش حقوق  
73 

 جلد
 0700 - 04 همه

 

 ورزش پوست، بهداشت مولفه سه

ک بدنی، تغذیه و آب تحر و

 آشامیدنی

  ابتدائی 5-0

ارسی عنوان )ف 3

)بخوانیم(، فارسی 

)بنویسیم(، علوم، هدیه 

های های آسمانی، هدیه

آسمانی )کتاب کار(، 

قرآن و تعلیمات 

 اجتماعی

30-33 

  هویت ملی 
 سه مقطع و

 دانشگاه
 

پایان  03کتاب و  07

 نامه
 

 0733 علوم تجربی 4 ابتدائی 0-5 اهداف آموزشی مریل 

 3-00 باز نمایی جنسیت 
راهنمایی و 

 دبیرستان
 0733-30 فارسی 3

  رشته علوم تربیتی 39 دانشگاهی   

 

توجه به مقوله های آموزش فلسفه 

سه مفهوم )استدالل، ) به کودکان

 (قضاوت(مفهوم سازی، و 

 00 ابتدایی 5-0
بخوانیم و بنویسیم و 

 هدیه های آسمان

0730 - 

0709 

 
میزان آموزش مهارت های زندگی 

 از منظر سیره نبوی )ص(
3-7 

ابتدایی و 

 راهنمایی
 30 تعلیمات اجتماعی 3

 
بعد شناختی، )تفکر انتقادی 

 (عاطفی و عملکردی
 30 تاریخ معاصر ایران  متوسطه دوم 00-0

 

 رویکرد آموزش شهروندی

شهروند  ،شهروند قانون مدار)

 (مشارکتی و شهروند انتقادی

 33-30 تعلیمات اجتماعی 7 راهنمایی 3-3

 03و  33 فارسی 4 ابتدایی 4-7 مولفه های رفتار مدنی 
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 05 ابتدایی 0-5 الگوی صحیح مصرف غذایی 

 ، علوم«بخوانیم»فارسی 

تجربی و هدیه های 

 آسمان

30 

 

به رویکرد پژوهش محور و توجه 

در برداشتن مهارت های مورد نیاز 

 پژوهش و تحقیق

 5 متوسطه 0

فیزیک، علوم زیستی و 

بهداشت، مطالعات 

اجتماعی، ادبیات فارسی 

 و دین و زندگی

30 

 7 راهنمایی 3-3 تربیت اجتماعی 

و  تعلیمات اجتماعی 

کلیات نظام آموزش و 

 پرورش

0730 

 ابتدایی 0-5 تربیت بدنی 
73 

 جلد

هشت عنوان؛ فارسی 

)بخوانیم(، فارسی 

)بنویسیم(، علوم، هدیه 

های آسمانی، هدیه 

های آسمانی )کتاب 

کار(، قرآن، ریاضی و 

 تعلیمات اجتماعی

0733-0733 

 
بررسی شاخص های مربوط به 

 «کار»و « همت»
3-0 

ابتدایی و 

 راهنمایی
 0730 همه 

 0730 عمومی    روش تبیین فرمول های خوانایی 

 تکنیک های خوانایی 

سال اول 

پیش 

 حرفه ای

آموزان کم -دانش

 توان ذهنی
0 

-مهارت های اجتماعی

 اقتصادی
0733 

 33 تعلیمات اجتماعی 7 ابتدایی 7-5 توجه به معضالت زیست محیطی 

 

مولفه های آموزش سالمت از 

قبیل بهداشت پوست، بهداشت 

دهان و دندان، ورزش و تحرک 

تغذیه، توجه به بیماری بدنی، 

ایدز( و مساله سیگار و مواد ( ها

 مخدر

 73 ابتدایی 

 عنوان 3

هشت عنوان فارسی )

)بخوانیم(، )بنویسیم(، 

علوم، هدیه های 

 ،کتاب کار(آسمانی )

قرآن، ریاضی و تعلیمات 

 اجتماعی

33-33 

 
مولفه های معنای زندگی از منظر 

 اسالم
 0733 دین و زندگی 7 متوسطه دوم 00-0
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مهارت های اجتماعی با توجه به 

 دیدگاه آموزگاران
 0733 تعلیمات اجتماعی 7 ابتدایی 5-7

 
میزان توجه به مولفه های 

 فراشناخت
 0733 علوم 7 راهنمایی 3-3

 0-04 آموزش صلح 
و  متوسطه دوم

 پیش دانشگاهی
 0733 رشته علوم انسانیکتب  

 0733 فارسی  ابتدائی  باز تولید نقش های جنسیتی 

 

مقایسه توجه به مهارت های 

علوم ابتدایی  در کتبپژوهش 

 ایران با آمریکا و انگلستان

 0733 علوم  ابتدائی 

 

معرفی تکنیک ها و روش های 

متداول در تحلیل محتوای کتاب 

های درسی در دو گروه کلی 

فرمول های خوانایی و ابزارهای 

 فهرستی

 0733 عمومی   

 0739-30 همه 73 راهنمایی 3-3 شناسیمفاهیم جمعیت  

 
میزان توجه به مولفه های هویت 

 ملی
 0733-33 همه 79 راهنمایی 3-3

 

آموزش توسعه، آموزش محیطی، 

آموزش حقوق بشر، آموزش صلح، 

آموزش برابری، آموزش سالمت، 

آموزش چندفرهنگی، آموزش 

 رسانه ها و فناوری اطالعات

 0735 همه  راهنمایی 3-3

 

چگونگی ارتباط متون نوشتاری، 

تصویرها و تمرین ها با هدف های 

 کتابهای درسی

 0735 «بخوانیم و بنویسیم» 4 ابتدایی 0

 0730 فارسی 0 ابتدایی 0-0 نقش زنان و مردان 

 
رویکرد جنسیتی با هدف شناسایی 

 وضعیت سیمای زن
 ابتدایی 5-0

74 

 جلد
 0730 همه

 فرهنگ کار 
اول، دوم 

 و سوم
 راهنمایی

05 

 کتاب

آموزش حرفه و فن، 

تعلیمات اجتماعی، 

فرهنگ اسالمی 

0737 
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)تعلیمات دینی(، ادبیات 

 فارسی و علوم تجربی

 0707 همه  ابتدایی 0-3 گیری جنسیتیجهت 

 

 محتوا تحلیل روش شناسی: نقش

 کتاب طراحی و آموزش فرآیند در

 درسی های

    0704 

 

 انقالب های آموزه به توجه میزان

 شهید نظرات )براساس اسالمی

 عدالت مقوله چهار مطهری

 و آزادی استقالل، اجتماعی،

 اسالمی( معنویت

  ابتدائی 3-0

 فارسی

 های هدیه بخوانیم،

 مطالعات و آسمان

 اجتماعی

0700 

 0733 همه  ابتدائی 0-5 سازه الگوی مصرف 

 0709 همه  ابتدائی 0-3 مؤلفه های امنیت اجتماعی 

 0707 دوره علوم  ابتدایی  علوم آموزش در تخیلی تفکر 

 0737 فارسی 5 ابتدایی 0-5 کلیشه های جنسیتی 

 

 (سالمت آموزش هایمؤلفه

 و دهان بهداشت پوست، بهداشت

 تحرک و ورزش تغذیه، دندان،

  ها ی بیماری مسأله بدنی،

 مخدر( مواد و سیگار )ایدز(،

 0733  05 راهنمایی 3-3

 3-00 های اولیهآموزش کمک  
اول و  متوسطه

 دوم
 0700 همه 77

 00-04 همه 77 ابتـدایی 0-3 مفاهیم ایثار و شهادت 

 0705 علوم تجربی 0 ابتدایی 0 فعال و غیرفعال بودن 

 0730 همه  ابتدایی 0-5 سازه انگیزه پیشرفت 

 0705 همه  ابتدایی 0 احترام 

 0709 تعلیمات اجتماعی 0 راهنمایی 3 هویت ملّی 

 
 و تولید الگوهایهای کاستی

 خانواده مصرف
 0704 همه  متوسطه اول 0-3

http://www.rassjournal.ir/
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انطباق با اصول انتخاب و 

 سازماندهی برنامه درسی

 

 0735 تعلیمات اجتماعی 0 ابتدایی 5

 
برنامه درسی  انطباق با دیدگاه  

  جروم بونر
 0733 ریاضی 5 ابتدایی 5-0

 
ترویج و تعمیق فرهنگ حجاب بر 

 اساس اهداف سند تحول بنیادین
 0700 تفکر و سبک زندگی 7 متوسطه اول 0-3

 
رویکرد پیشگیری از اعتیاد به مواد 

 مخدر
 0707 مطالعات اجتماعی 7 متوسطه اول 0-3

 
برنامه درسی  انطباق با دیدگاه  

  جروم بونر
 0700 ریاضی 0 ابتدایی 3

 0730-09 فارسی 5 ابتدایی 0-5 اهداف اخالقی مصوب 

 
برنامه درسی  انطباق با دیدگاه 

 جروم بونر
 0 متوسطه دوم 09

شیمی مفاهیم ترکیبات 

 نسیالیونی و کووا
0700 

 
مولفه های سالمت هیجانی 

 اجتماعی
 07-00 مطالعات اجتماعی 0 ابتدایی 3-0

 0707-00 همه 70 ابتدایی 0-3 دهان و دندانسالمت  

 
تفکر انتقادی یا رفتار علمی )

 (کنجکاوی علمی
  ابتدایی 3-0

اسناد باالدستی و برنامه 

 درسی
0700 

 
 بر اساسسبک زندگی اسالمی 

 سوره حجرات
 0700 -04 دین و زندگی 7 دوممتوسطه  00-0

 0700 -04 همه 005 متوسطه دوم 0-00 میزان سواد اطالعاتی 

 0757 همه  راهنمایی 3-3 مفاهیم جمعیت شناسی 

 
های اخالقی، آموزش ارزش

 اجتماعی و دینی
 0705 همه 00 ابتدائی 3-0
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