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 چکيده
 از ییابتدا دوره یتجرب علوم یدرس کتب یمحتوا لیتحلهدف پژوهش حاضر 

ی است، در این شناخت یراهبردها بر یمبتن یریادگی به توجه زانیمنظرم

پژوهش به تشریح مفاهیم اهمیت راهبردهای شناختی و نقش آنها در یادگیری 

زیرمولفه های راهبرد شناختی مانند  ها وکارامد توجه نموده. سعی شده مولفه 

)فهمیدن ،یاد آوری وتحلیل کردن ( و )مثال آوردن ،خالصه کردن ،مقایسه 

کردن ، استنباط کردن ،تمییز دادن ، سازمان دادن ، ونسبت دادن ( بررسی 

نماید:  روش پژوهش حاضر کیفی و  به شیوه ی تحلیل محتواست . تجزیه و 

تحلیلی انجام گرفته است. که شامل تحلیل از –صیفی تحلیل اطالعات روش تو

 تمام متن ،تصاویر وتمرینهای کتاب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی می باشد.

 یادگیری، دهی یاد ،راهبرد های شناختی ،تحلیل محتوا اژگان کليدي:و
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 4، عاليه نجفی سرشت3،  علی الهی2، صابر کرمی1جواد جهان

 یس شهید رجایی کرمانشاهدکترای برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پرد 1
 کرمانشاه رجایی شهید پردیس ابتدایی، آموزش کارشناسی دانشجوی 2
  دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، پردیس شهید رجایی کرمانشاه 3

 کاردانی آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان کنگاور 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 صابر کرمی

 تحليل محتواي کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی

 توجه به یادگيري مبتنی بر راهبردهاي شناختی از منظرميزان 
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 مقدمه

اطالعات پردازش می شوند ،یعنی راههایی که ما به توسط آنها به  به فرایندهای درونی ذهنی یا راههایی که در آنها1اصطالح شناخت 

هر وقت که نیاز داشتیم آنها را از  اطالعات توجه می کنیم ،آنها را تشخیص می دهیم و به رمز در می آوریم ودر حافظه ذخیره می کنیم ، و

گر، ما از راه فرایندهای شناختی جهان پیرامون خود را می حافظه فرا می خوانیم و مورد استفاده قرار می دهیم گفته می شود. به سخن دی

به  شناسیم ، از آن آگاه می شویم و آن پاسخ می دهیم.شناخت به فرایندهایی اشاره دارد که افراد به کمک آنها یاد میگیرند فکر می کنند و

 تی یعنی دانستن جهان هستی.یاد می آورند وبه طور خالصه ، شناخت یعنی دانستن ، وکسب دانش درباره ی جهان هس

این مقاله سعی بر آن دارد به بررسی وتحلیل محتوای کتاب درسی علوم دوره ابتدایی از منظر یاد گیری مبتنی بر راهبردهای شناختی 
 بپردازد. 2

 

 تعریف اصطالحات
دیگران  باشد )حسینی نسب وبه معنی معرفت و آگاهی از موضوع یا عملی می  cognitionشناخت : شناخت ترجمه واژه التینی 

،1375) 

سیدن به هدف معینی به یک نقشه کلی با مجموعه ای عملیات که برای ر strategy راهبرد : راهبرد یا استراتژی ترجمه .واژه التینی 

 ( 1391طرح ریزی شده است.) کرمی ، 

 (1384دست می آید.)شعبانی تجربه ب یاد گیری: تغییرات نسبتا پایدار در رفتار بالقوه که بر اثر تمرین و

 

 تاریخچه 
بودند که توجه اصلی  تاریخچه راهبردهای  شناختی بر میگردد به هنگام ظهور مکتب گشتالت .پیروان این مکتب کهلر ، کافکا و ورتمایر

 به شناخت، ادارک وحل مسئله داشتند.

ل از طریق بینش کردن بین اجزای یک موضوع  به صورت ک راهبرد شناختی این گروه برای ایجاد یادگیری عبادت است ارتباط بر قرار

 (1381و بصیرت که کل بیش از موضوع اجزا است.)گالور ودیگران ،

مطالب جدید  همچنین در نظریه یاد گیری شناختی آزوبل ، راهبرد شناختی به معنی یادگیری معنی دار است یعنی برای یاد گیری

 نیم تا ارتباط صورت گیرد.باید با مطالب قدیم ارتباط بر قرار ک

 (1373او ساخت شناختی و تغییراتی که بر اثر یاد گیری صورات می گیرد اساس را تشکیل می دهد ) سیف ، 

 

 اهميت و ضرورت
نظر به اینکه هدف تعلیم وتربیت کاربردی کردن مفهوم یاد گیری است امروزه یاد گیری طوطی وار جایگاه خود را در فرایند یاددهی و 

دگیری از دست داده است. یاد گیری از حالت موضوع محوری خارج شده وبه سمت مسئله محوری هدایت گردیده است .اگر بخواهیم یاد یا

گیری را از داخل محتوای کتاب به محیط زندگی سوق بدهیم ناچا ریم دنبال روش ها وراهبردهای عملی و کار آمدی باشیم که بتواند مارا به 

ل گرداند .آنچه که مورد توجه بزرگان تعلیم و تربیت در زمینه روش های وراهبردهای یادگیری است توجه به راهبردهای این هدف بزرگ نائ

هستند .و همچنین  3شناختی و  بکارگیری آنها در فرایند یاددهی ویادگیری است ، زیرا راهبردهای شناختی پایه واساس راهبردهای فراشناختی

یادگیری می باشند آنها در واقع راهبردهای یادگیری ویادآوری به معنای واقعی هستند که به ما کمک می کنند تا راهبردهای شناختی ابزار 

 اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات آموخته شده و ذخیره سازی آنها در حافظه دراز مدت آماده کنیم.

د مورد توجه مربیان یاد گیری از اهمیت خاصی بر خوردار است که بای بنابراین توجه واهمیت به راهبردهای شناختی در فرایند یاددهی

 ومدرسان و بزرگان تعلیم وتربیت قرار گیرید.

 

 

 

                                                           
1- cognition 
2- cognition  strategy 
3- meta  cognition  strategy 
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 پيشينه تحقيق
یگاه این در زمینه ی راهبردهای شناختی تحقیقات مختلفی توسط پژوهشگران انجام گرفته است که خود نشان دهنده اهمیت وجا

 مفهوم می باشد.

راهبردهای  شناختی ابزارهای یاد گیری هستند. راهبردهای شناختی در واقع راهبردهای یاد گیری و یا آوری هستندراهبردهای 

فظه دراز مدت آماده شناختی به ما کمک می کنند تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات قبال آموخته شده و ذخیره سازی آنها در حا

ا شناختی می شود کردن یادداشت کردن باز خوانی و..... نقش مهمی در یاد گیری که منجر به تذکر فر کنیم.این راهبر دها مانند خالصه

 (1377دارد.)گالور و دیگران، 

گفته است یادگیرند گان  ماهر راهبردهای شناختی را به خدمت می  4فالول در مقایسه راهبردهای شناختی با راهبردهای فرا شناختی 

 (1374شناختی دست یابند و از راهبردهای فرا شناختی استفاده کنند تا بر آن پیشرفت نظارت کنند.)کدیور ،گیرند تا به پیشرفت 

تن وسازماندهی اطالعات مهارتهای شناختی می تواند دامنه ای از رفتارها و نگرش ها از قبیل تنظیم وقت و برنامه ریزی و راههای اندوخ

ادات مطالعه ،فرایند های گیخته می شوند را در بر بگیرد.عالوه بر این می تواند عناوین دیگری چون عکه تحت تاثیر موضوع مورد مطالعه بر ان

 (1373یاد گیری و نگرش های مطالعه را هم در بر بگیرند .)بحرانی ،

دهد و هدف آن  راهبردهای شناختی به هر گونه رفتار اندیشه یا عمل گفته می شود که یاد گیرنده در ضمن مورد استفاده قرار می

 (1384لکی،مکمک به فرا گیر ،سازماندهی و ذخیره سا زی دانش ها و مهارتها و نیز سهولت بهره برداری از آنها در آینده است.) 

ی بررسی یکی از آنها از آنجایی که راهبردهای شناختی و فرا شناختی باهم ارتباط تنگاتنگ دارند و به همدیگر بستگی دارند تالش برا

 شناخت دیگری تصویر کلی و جامعی فراهم نمی کند.بدون 

راهبر دهای  به عبارت دیگر می توان گفت راهبردهای یاد گیری به دو دسته راهبردهای شناختی و فرا شناختی تقسیم میشوند که

افت و برنامه ریزی ترل و نظشناختی شامل سازماندهی ، بسط معنایی وتکرار ومرور می باشد و راهبردهای فراشناختی نیز شامل نظم دهی ،کن

 (1382هستند )نیاز آذری ،

طبقه ی به یاد آوردن از نگاه دیگر می توان راهبردهای شناختی را اینگونه طبقه بندی کرد . به گونه ای بازشناختی و باز خوانی جزء

ز داده ، سازمان دانست. د رنهایت تمییهستند .همچنین مثال آوردن ، خالصه کردن ، مقایسه کردن واستنباط کردن را جزء طبقه فهمیدن 

 (1394دادن و نسبت دادن را جزء طبقه ی تحلیل کردن می توان قرار داد.)سیف، 

اال می برند و نهایتا ویژگی راهبردهای شناختی و فراشناختی این است که سطح بر انگیختگی را باال برده و میزان درگیری شناختی را ب

 (1377خشند.)محمودی،عملکرد تحصیلی را بهبود می ب

 برای رشد تفکر شناختی و فراشناختی دانش اموزان به عوامل زیر باید توجه کرد:

طالع از راهبرد های تسهیل کننده ا -3ژگی های نظام شناختی خود اطالع از وی -2ف و  ویژگی های تکلیف اطالع از هد -1

 (1374یادگیری.)کدیور،

 ایه اول ابتدایی با مولفه شناختیپجربی تطبيق کتاب درسی علوم ت -1جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه کتاب

 ابتدایی اول پایه علوم

 68 34 فهمیدن-1

 10 5 یادآوری-2

 22 11 تحلیل کردن-3

 100 50 جمع

 

و درصد فراوانی  5فراوانی  و مولفه ی یاد آوری با 68درصد فراوانی و 34با توجه جدول باال می توان دریافت که مولفه فهمیدن با فراوانی 

 22و درصد فراوانی 11ی به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند و در این میان مولفه ی تحلیل کردن با فراوان 10

          شد.می با 50قرار دارد شایان ذکر است مجموع تمامی مولفه های استخراج شده 

 

 

                                                           
4- meta cognition  strategy 
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 تطبيق کتاب درسی علوم تجربی پایه اول ابتدایی با  زیر مولفه هاي شناختی -2جدول شماره

 درصد فراوانی زیرمولفه ها مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه  کتاب

 ابتدایی اول پایه علوم

 فهمیدن-1

 28 14 مثال آوردن-1

 10 5 خالصه کردن-2

 14 7 مقایسه کردن-3

 16 8 استنباط کردن-4

 یادآوری-2
 4 2 بازخوانی-1

 6 3 بازشناسی-2

 تحلیل کردن-3

 8 4 تمییز دادن-1

 8 4 سازمان دادن-2

 6 3 نسبت دادن-3

 100 50 50 جمع

 

بیشترین میزان توجه و  28ی و درصد فراوان 14فراوانی هر یک از زیر مولفه ها نشان می دهد که زیر مولفه ی مثال آوردن با فراوانی 

کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است. و در این میان زیر مولفه های  4ودرصد فراوانی  2زیر مولفه ی باز خوانی با فراوانی 

و درصد  8،7،5،4،4،3،3استنباط کردن، مقایسه کردن، خالصه کردن، تمییز دادن، سازمان دادن، نسبت دادن و بازشناسی به ترتیب با فراوانی 

 قرار دارند. 16،14،10،8،8،6،6فراوانی 

 تطبيق کتاب درسی علوم تجربی پایه دوم ابتدایی با مولفه هاي شناختی -3جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه  کتاب

 علوم پایه دوم ابتدایی

 3/63 38 فهمیدن-1

 6/11 7 یادآوری-2

 25 15 تحلیل کردن-3

 100 60 جمع

 

و در  7و مولفه ی یاد آوری با فراوانی  3/63و در صد فراوانی  38با توجه به جدول باال میتوان دریافت که مولفه ی فهمیدن با فراوانی 

و  15فه ی تحلیل کردن با فراوانی به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. و در این میان مول 6/11صد فراوانی 

 می باشد. 60وجود دارد. شایان ذکر است مجموع مولفه های جدول فوق  25درصد فراوانی 

 تطبيق کتاب درسی علوم تجربی پایه دوم ابتدایی با  زیرمولفه هاي شناختی -4جدول شماره

 رصدد فراوانی زیر مولفه ها مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه  کتاب

 ابتدایی دومپایه  علوم

 فهمیدن-1

 3/18 11 مثال آوردن-1

 10 6 خالصه کردن-2

 3/13 8 مقایسه کردن-3

 6/21 13 استنباط کردن-4

 یادآوری-2
 3/8 5 باز خوانی-1

 3/3 2 باز شناسی -2

 تحلیل کردن-3

 6/6 4 تمییز دادن-1

 6/6 4 سازمان دادن-2

 6/11 7 نسبت دادن-3

 100 60 جمع
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بیشترین میزان توجه 6/21و درصد فراوانی  13فراوانی هر یک از زیر مولفه ها نشان می دهد که زیر مولفه ی استنباط کردن با فراوانی 

 کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است. و در این میان 3/3و درصد فراوانی  2و زیر مولفه ی بازشناسی با فراوانی 

و 4،4، 5، 8،7،6، 11مولفه های مثال اوردن، مقایسه کردن ، نسبت دادن ، بازخوانی ،تمییز دادن و سازمان دادن به ترتیب با فراوانی زیر

 ، قرار دارند.6/6، 6/6، 3/8، 6/11، 3/13، 3/18درصد فراوانی

 تطبيق کتاب درسی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی با مولفه هاي شناختی -5جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه  کتاب

 ابتدایی سوم پایه علوم

 7/34 25 فهمیدن-1

 4/19 14 یادآوری-2

 8/45 33 تحلیل کردن-3

 100 72 جمع

 

ین میزان را به خود بیشتر8/45و درصد فراوانی  33همانطور که در جدول باال مشاهده می شود مولفه ی تحلیل کردن با فراوانی

کمترین میزان را کسب نموده است. و در این میان مولفه ی فهمیدن  4/19و درصد فراوانی  14اختصاص داده و مولفه ی یادآوری با فراوانی 

 می باشد. 72قرار دارد.شایان ذکر است مجموع مولفه های مستخرج  7/34و درصد فراوانی  25با فراوانی 

 تاب درسی علوم تجربی پایه سوم  ابتدایی با مولفه شناختیتطبيق ک -6جدول شماره

 درصد فراوانی زیر مولفه ها مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه  کتاب

 ابتدایی سوم پایه علوم

 فهمیدن-1

 5/12 9 مثال آوردن-1

 9/6 5 خالصه کردن-2

 5/5 4 مقایسه کردن-3

 7/9 7 استنباط کردن-4

 یادآوری-2
 3/8 6 باز خوانی-1

 1/11 8 باز شناسی-2

 تحلیل کردن-3

 8/13 10 تمییز دادن-1

 2/15 11 سازمان دادن-2

 6/16 12 نسبت دادن-3

 100 72 جمع

 

یسه کردن با وزیر مولفه ی مقا 6/16و درصد فراوانی  12نگاهی به جدول باال نشان می دهد که زیر مولفه ی نسبت دادن با فراوانی 

به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده اند. و در این میان زیر مولفه های سازمان  5/5و درصد فراوانی  4فراوانی 

و درصد  5، 6، 7، 8، 9، 10، 11دادن، تمییز دادن، مثال اوردن، بازشناسی، استنباط کردن، بازخوانی و خالصه کردن به ترتیب به فراوانی 

 قرار دارند. 9/6، 3/8، 7/9، 1/11، 5/12، 8/13، 2/15فراوانی 

 تطبيق کتاب درسی علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی با مولفه هاي شناختی -7جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه  کتاب

 علوم پایه چهارم ابتدایی

 2/17 14 فهمیدن-1

 5/34 28 یادآوری-2

 1/48 39 تحلیل کردن-3

 100 81 جمع
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 1/48و  درصد فراوانی  39نتایج حاصل از جدول باال در کتاب علوم پایه چهارم دبستان نشان می دهد کد مولفه تحلیل کردن با فراوانی 

ه انها شده است. و در این میان مولفهی یاداوری به ترتیب بیشترین وکمترین توجه ب 2/17و درصد فراوانی  14و مولفه فهمیدن با فراوانی 

 میباشد. 81قرار دارد. شایان ذکر است مجموع مولفه های مستخرج  5/34و درصد فراوانی  28بافراوانی

 تطبيق کتاب درسی علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی با  زیرمولفه هاي شناختی -8جدول شماره

 درصد فراوانی زیر مولفه ها عتبرمولفه های مستخرج از منابع م پایه کتاب

 ابتدایی چهارم پایه علوم

 فهمیدن-1

 46/2 2 مثال آوردن-1

 0 0 خالصه کردن-2

 1/11 9 مقایسه کردن-3

 7/3 3 استنباط کردن-4

 یادآوری-2
 2/17 14 باز خوانی-1

 2/17 14 باز شناسی-2

 تحلیل کردن-3

 6/24 20 تمییز دادن-1

 9/4 4 دادنسازمان -2

 5/18 15 نسبت دادن-3

 100 81 جمع

 

بیشترین میزان توجه و زیر مولفه خالصه  6/24و درصد فراوانی  20نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که زیر مولفه دارای فراوانی 

فه های نسبت دادن، بازشناسی، بازخوانی، مقایسه کمترین میزان توجه شده است. و در این میان زیر مول 0و در صد فراوانی  0کردن با فراوانی 

، 1/11، 2/17، 2/17، 5/18و درصد فراوانی  2، 3، 9،4، 14، 14، 15کردن، سازمان دادن، استنباط کردن و مثال اوردن به ترتیب  به فراوانی 

 قرار دارند. 46/2، 7/3، 9/4

 با مولفه هاي شناختی تطبيق کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی 9-جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه کتاب

 ابتدایی پنجم پایه علوم

 7/21 20 فهمیدن-1

 3/41 38 یادآوری-2

 26 24 تحلیل کردن-3

 100 92 جمع

 

بیشترین میزان توجه ومولفه  3/41درصد فراوانی و  38نتایج حاصل از جدول فوق بنیانگر این است که مولفه ی یاد آوری با فراوانی 

و  24کمترین میزان توجه به آنها شده است. و در این میان مولفه ی تحلیل کردن با فراوانی  7/21ودرصد فراوانی  20فهمیدن با فراوانی 

 می باشد. 92قرار دارد. شایان ذکر است مجموع مولفه های مستخرج  26درصد فراوانی 

 تطبيق کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی با زیر مولفه هاي شناختی -10جدول شماره

 درصد فراوانی زیر مولفه ها مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه کتاب

 ابتدایی پنجم پایه علوم

 فهمیدن-1

 5/6 6 مثال آوردن-1

    6/7 7 خالصه کردن-2

      4/3                 4 مقایسه کردن-3

 2/3 3 استنباط کردن-4

 یادآوری-2
 4/30 28 باز خوانی-1

 8/10 10 باز شناسی-2

 5/6 6 تمییز دادن-1 تحلیل کردن-3
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 6/7 7 زمان دادنسا-2

 7/9 9 نسبت دادن-3

 100 92 جمع

 

 28زیر مولفه بازخوانی با فراوانی  2/3فراوانی ودرصد  3نتایج حاصل از جدول باال نشان میدهد که زیر مولفه استنباط کردن با فراوانی 

به ترتیب کمترین و بیشترین میزان توجه به آنها شده است. و در این میان زیر مولفه های مقایسه کردن، مثال اوردن،  4/30و درصد فراوانی 

، 5/6، 5/6، 4/3و درصد فراوانی  10، 9، 7، 7، 6، 6، 4تمییز دادن، خالصه کردن، سازمان دادن، نسبت دادن و بازشناسی به ترتیب با فراوانی 

 قرار دارند. 8/10، 6/7،7/9، 6/7

 تطبيق کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با مولفه هاي شناختی -11جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه کتاب

 ابتدایی ششم پایه علوم

 7/20 21 فهمیدن-1

 5/43 44 یادآوری-2

 6/35 36 تحلیل کردن-3

 100 101 جمع

 

و  21و مولفه فهمیدن با فراوانی  5/43و درصد فراوانی  44نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد که مولفه یاد آوری با فراوانی 

د. و در این میان مولفه ی تحلیل کردن با فراوانی به ترتیب بیشترین وکمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده ان 7/20درصد فراوانی 

 می باشد. 101وجود دارد. شایان ذکر است مجموع مولفه های مستخرج  6/35و درصد فراوانی  36

 تطبيق کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با زیر مولفه هاي شناختی -12جدول شماره

 درصد فراوانی یر مولفه هاز مولفه های مستخرج از منابع معتبر پایه کتاب

 ابتدایی ششم پایه علوم

 فهمیدن-1

 9/7 8 مثال آوردن-1

 9/1 2 خالصه کردن-2

 9/6 7 مقایسه کردن-3

 9/3 4 استنباط کردن-4

 یادآوری-2
 7/25 26 باز خوانی-1

 8/17 18 باز شناسی-2

 تحلیل کردن-3

 9/9 10 تمییز دادن-1

 9/4 5 سازمان دادن-2

 7/20 21 نسبت دادن-3

 100 101 عجم

 

کمترین میزان توجه و زیر مولفه ی باز  9/1و درصد فراوانی  2نتایج جدول باال نشان می دهد که زیر مولفه ی خالصه کردن با فراوانی 

ن میان زیرمولفه های نسبت دادن، بیشترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است. و در ای 7/25و درصد فراوانی  26خوانی با فراوانی 

و درصد فراوانی  4، 5، 7، 8، 10، 18، 21بازشناسی، تمییز دادن، مثال اوردن، مقایسه کردن، سازمان دادن، استنباط کردن به ترتیب با فراوانی 

 قرار دارند. 9/3، 9/4، 9/6، 9/7، 9/9، 8/17، 7/20
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 کتاب هاي علوم دوره ابتدایی توزیع مولفه هاي شناختی در کل -13جدول شماره

 پایه ها
 تحلیل کردن یادآوری فهمیدن

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 9/6 11 6/3 5 3/22 34 اول ابتدایی

 4/9 15 1/5 7 25 38 دوم ابتدایی

 8/20 33 2/10 14 4/16 25 سوم ابتدایی

 6/24 39 5/20 28 2/9 14 چهارم ابتدایی

 1/15 24 9/27 38 1/13 20 پنجم ابتدایی

 7/22 36 3/32 44 8/13 21 ششم ابتدایی

 100 158                     100        136            100           152                مجموع           

 

بتدایی می باشد. طبق آمار بدست آمده از جدول به ترتیب مولفه جدول باال بیانگر نتایج کلی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوره ا

می باشند. که در این میان تحلیل کردن با  136و مولفه یاد آوری با فراوانی  152و مولفه فهمیدن با فراوانی  158تحلیل کردن با فراوانی 

 ه خود اختصاص داده اند.کمترین میزان توجه را ب 136بیشترین میزان توجه و یاد آوری با  158فراوانی 
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 بحث و نتيجه گيري
فراوانی در محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی در رابطه با راهبردهای  446یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که

ل کردن توزیع شده است. که در مجموع مولفه های شناختی وجود دارد . این فراوانی ها در سه مولفه کلی فهمیدن، یاداوری و تحلی

فراوانی را به خود اختصاص داده اند.در پژوهش پرویز محمدی فر در مورد نقش   158و 152،136فهمیدن،یاداوری و تحلیل کردن به ترتیب 

هوشمند شهر کرمانشاه به انجام  آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه 

رسید نتایج تحقیق بیانگر این بود که راهبرد های یادگیری قابل اموزش و یادگیری اند و اموزش این راهبردها در ارتقا انگیزش تحصیلی و 

در کتاب های علوم اول و  خودتنظیمی تاثیر گذار است. با توجه به آمارها و ارقام  در تحقیق حاضر این گونه می توان نتیحه گیری کرد که

دوم ابتدایی بیشتر به مباحث فهمیدنی پرداخته شده و کمتر شامل مطالب حفظی می باشد و بیشتر بر روی عینیات تاکید شده است. در 

ایی کتاب های علوم سوم و چهارم ابتدایی بیشتر روی مباحث تحلیلی تاکید شده است و در نهایت در کتاب های علوم پنجم و ششم ابتد

بیشتر بر روی مطالب حفظی و یادآوری آنها تا کید شده است. تو صیه می شود که در کتاب های دوره ی ابتدایی مطالب حفظ کردنی ، 

فهمیدنی و تحلیل کردنی به نسبت معینی توجه شود و اختالف مورد نظر بیش از حد انتظار نباشد. بنابراین الزم است آموزش و پرورش ما  

توجه جدی به راهبردهای شناختی داشته باشد زیرا راهبردهای شناختی پایه و اساس راهبرد های فراشناختی هستند به در کتب درسی 

 یادگیری امکان پذیر نخواهد بود. -عبارت دیگر تا شناخت و معرفت صورت نگیرد توانایی بررسی ،کنترل و تنظیم فرایند یاددهی

 پیشنهاد می شود : 

 کتب درسی علوم  تجربی دوره ابتدایی به مفاهیم کاربردی بیشتر توجه شود .در تنظیم و تدوین  -1

 در تنظیم و تدوین کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی مفاهیمی گنجانده شود که در زندگی روزمره دانش اموز کاربرد داشته باشد.  -2

 .حرفه ای توجه شوددر تنظیم و تدوین کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به نقش معلم  -3
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 مراجعمنابع و 
 «بررسی رابطه ی انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه گروهی از دانش آموزان سوم متوسطه شیراز( »1373بحرانی ، محمود ) [1]

 پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز

 تبریز انتشارات :احداد« تفرهنگ تعلیم وتربی( »1375حسینی نسب سید داوود و دیگران ) [2]

 تهران ، انتشارات : آگاه« روانشانسی تربیتی ( »1373سیف ، علی اکبر )  [3]

 تهران انتشارات : نشر دوران« سنجش فرایند و فراورده ی یادگیری ( »1394سیف ، علی اکبر ) [4]

 1384تهران ، انتشارات: سمت ،«مهارت های آموزشی و پرورشی ( »1384شعبانی ، حسن ) [5]

 فصلنامه ی تعلیم وتربیت« فرایندهای شناختی و کاربرد آنها در آموزش و یادگیری( »1374ر ،پروین )کدیو [6]

 قم ، انتشارات : رواق دانش « ارزشیابی توصیفی با تاکید بر راهبر دهای فرا شناختی ( »1391کرمی، رمضان ، ) [7]

 ، تهران ، انتشارات : نشر دانشگاهیعلی نقی خرازی« روانشناسی تربیتی ( »1381گالور ، جان ای و دیگران ) [8]

 علی نقی خرازی ،تهران ، انتشارات : مدرسه« روانشناسی شناختی برای معلمان ( »1377گالور، جان ای ودیگران ) [9]

تازه « تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر افزایش یاد گیری و یادآوری متون مختلف (» 1384ملکی، بهرام ) [10]

 3، شماره 7ختی ، سال های علوم شنا

یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر پایه دوم -بررسی رابطه خودپنداره( »1377محمودی،زهرا ) [11]

 پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم.« راهنمایی شهرستان شهریار

 هران ، انتشارات فرا شناختی اندیشهت« فراشناخت در فرایند یاددهی ویادگیری (» 1382نیاز آذری ،کیومرث ) [12]
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