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 های آموزشحاضر بررسی محتوای کتاب مقاله: هدف از انجام چکیده 
ر دو های تربیتی دن توجه به ساحتزبان فارسی دوره ابتدايی از نظر میزا

به اين  بازه قبل و بعد از سند تحول بنیادين نظام آموزش و پرورش بود.
 د.سه شمنظور، تغییرات محتوای کتب به شیوه تحلیل محتوا بررسی و مقاي

های پیکره زبانی مورد تحلیل در اين پژوهش توصیفی و تحلیلی، کتاب
 صله قبل از اجرای سند تحول وفارسی اول تا پنجم در دوره بالفا

 ادينهای فارسی اول تا ششم بالفاصله پس از اجرای سند تحول بنیکتاب
ه آوری اطالعات، سیاهبود. ابزار جمع 1390آموزش و پرورش در سال 

تحلیل محتوا با روايی تايید شده توسط متخصصان و ضريب توافق 
ده ستفااتوای کتب، با های حاصل از کد گذاری محکدگذاری باال بود. داده

ر از آمار توصیفی و روش آنتروپی شانون، مورد تجزيه و تحلیل قرا
رين دهد که در دوره قبل از اجرای سند، بیشتمی نشان هاگرفت. يافته

-دیعبادی و بُعد اقتصا-اخالقی-مربوط به بُعد اعتقادی ضريب اهمیت
-عد زيستی( و کمترين ضريب اهمیت مربوط به بُ 18/0ای است )حرفه

ر د(. پس از اجرای اين سند نیز، بیشترين ضريب اهمیت 14/0بدنی ) 
ان میز های کتب منطبق با اين سند تغییر نکرده وهمین ابعاد بود. شاخص

 های تربیتی مورد نظر در سند تحول، در کتب فارسیتوجه به مؤلفه
 .های متفاوت دوره ابتدايی به طور نامتوازن توزيع شده استپايه

های کتب فارسی، ساحت ،تحلیل محتوا بررسی کتب درسی، ها:کلیدواژه
 تربیت، سند تحول بنیادين.

H. Ghorbanpour Arani (Ph.D) 
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Abstract: The purpose of the study was to 
compare the amount of attention paid to 
educational domain elements derived from 
the reform document in the two periods 
before and after its implementation. In line 
with the purpose of the study, changes in the 
content of Persian (Farsi) textbooks after the 
implementation of the on Education 
Fundamental Reform Document by the 
Iranian Ministry of Education were 
analyzed. The corpus of textbook content 
analyzed in this study included the whole 
content of textbooks used for the first to the 
fifth grade in the period immediately prior to 
the implementation the document and the 
whole content of textbooks used for the first 
to sixth grades in the period immediately 
following the implementation of the 
document in 2011. The collected data were 
coded using a content analysis checklist with 
high validity and acceptable coding 
agreement. The data were analyzed using 
descriptive statistics and Shannon entropy 
method was employed to determine the 
significance of coded themes. The results 
show that highlighting educational domains 
in the document has been unevenly 
distributed in textbooks for teaching Persian 
in elementary schools. 
Keywords: textbook evaluation, content 
analysis, Persian books, educational 
domains, Education Fundamental Reform 
Document  
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 مقدمه .1

ذير از ناپ با توجه به تغییرات علمی، فناوری، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی که بخش جدايی

زندگی عصر حاضر است، بازنگری مداوم در نظام آموزشی امری ضروری است. سیاست

یری که الزم مینظر گرفتن اين تغییرات و بسته به نوع تغی گذاران حوزه تعلیم و تربیت، با در

زه عاد، حون ابکنند. يکی از ايمی بینند، در ابعاد مختلف نظام آموزشی جامعه تغییراتی ايجاد

زش و آمو محتوای آموزشی و کتب درسی است. در ايران با توجه به ارايه سند تحول بنیادين

ده های اخیر دچار تحول شهای درسی يکی از ابعادی است که در سالپرورش، حوزه کتاب

 تواند موضوعمی اندهای درسی داشتهاست و بنابراين، تأثیری که اين تغییرات بر کتاب

   اين زمینه باشد. مرتبط بههای پژوهش

 وديران، آموزشی پويا ابعادی مانند امکانات آموزشی، معلمان، مدارس، مهای نظام در 

ط بین رتباسیاستگذاران همیشه در حال تحول هستند، ولی مهمترين بعد يک نظام آموزشی که ا

رکز ممت کند، محتوای آموزشی و به طور خاص در نظاممی ياددهنده و يادگیرنده را برقرار

 توان گفت که بخش مهمی ازمی آموزش و پرورش ايران، کتاب درسی است. بدون اغراق

، در واضح است که تعلیم و تربیت سازند.می های درسیاجتماع را همین کتابهای دانسته

رسی اب دسازد نیست. کتتکامل بشر نقش اساسی دارد و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می

 ه نبايدايی کآموزان دارد. خصوصًا در مقطع ابتدايی در تربیت و تعلیم دانشسز نیز تأثیر به

نقش  های آموزشی که متمرکزترند،گونه نقص محتوايی و ظاهری داشته باشد. در نظامهیچ

لف آموزشی ( و توازن میزان توجه به ابعاد مخت358:  1386کتاب درسی بیشتر است )نوريان، 

 رارگیرد.بايد بیشتر مورد مطالعه ق

با توجه به اهمیت کتب درسی، تهیه و تدوين آنها الزم است بر اساس دانش روز و بر 

چون هرگونه  ناب و قابل اتکای علمی باشد،های عینی حاصل از پژوهشهای اساس داده

تواند مسیر ابعاد رشد و وضعیت يک جامعه را تغییر دهد. می ضعف و قدرت در تولید محتوا

راستا با اهداف و نیازهای جامعه و فراگیران و انتقال محتوای آموزشی هم تهیه و تدوين و

توان گفت حداقل در برخی ابعاد می علمی از امور مهمی است کههای خرين يافتهآهمخوان با 

علمی و های های آموزشی ايران، همسو با سیاستمتأسفانه ناديده گرفته شده است. رسانه
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شوند. در دهه اخیر، با تدوين سند هداف خاصی سازماندهی میفرهنگی، در راستای تحقق ا

وجود آمده تحول بنیادين در آموزش و پرورش، نیازهای جديدی در تدوين مطالب درسی به

های مختلف چون کارشناسی، طراحی، های گوناگونی نیز در زمینهاست. در اين راستا فعالیت

سند تحول بنیادين، وزارت آموزش و  تألیف و تدوين کتب صورت گرفته است. بر اساس

پايه  12های موجود را شناسايی کرده و شرايط مورد نیاز پرورش وظیفه دارد تا شايستگی

تحصیلی را فراهم آورد و در جهت بهبود نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی تالش کند )سند 

 (.20: 1390تحول بنیادين آموزش و پرورش، 

یم و دانیم که تعلتوا عناصر کلیدی نظام آموزشی هستند و میياددهنده، يادگیرنده و مح

به  توجهمای است میان اين دو قطب سیال که مسبوق به اصل و تربیت، فعل و انفعال پیچیده

و  (. پس بايد تمامی مراحل تعلیم35: 1387هدف و مستلزم طرح و نقشه است )شکوهی، 

فات صبهائم و سباع مشترک است و اين  درستی صورت پذيرد. آدمی در صفاتی باتربیت به

ه طور بند. کگرايی مورد نظر در تعلیم و تربیت را به سیر قهقرايی تبديل تواند سیر کمالمی

 همیتهای بیرونی حائز اخاص، توجه به دوران کودکی و رشد صفات درونی در قالب آموزش

 باشد. ويژه می

تدايی بیتی برگرفته از کتب فارسی دوره ابهای تربه بررسی و تحلیل آموزه مقالهدر اين 

آموزان در دوران ها، منبع زبان، انديشه و باورهای دانشپرداخته شده است. اين کتاب

شود و آموزان مرتبط میروند و اين محتوا به طور مستقیم با هويت دانشمی بزرگسالی به شمار

بخشی از ابزار آموزشی است و در  الزم است در قالب اهداف برنامه درسی باشد. البته محتوا

اين راستا عوامل گوناگونی از جمله معلمان نیز موثرند که در تحلیل آموزشی کتب، نبايد ناديده 

تواند بار آموزشی اين اهداف را در راستای تعلیم و گرفته شوند. مثال يک آموزگار خبره می

وب کسی نیست که کمترين زمان بر اين باور است که آموزگار خ 1تربیت تقويت نمايد. روسو

را به بیشترين آموزش اختصاص دهد، بلکه کسی است که شوق به آموختن و فهمیدن را در 

(. بعد از ايجاد اين شوق است که فراگیر به خوبی، 125: 1390انگیزد )نقیب زاده، شاگرد برمی

 گیرد.محتواهای آموزشی را فرا می

                                                 
1. Rousseau 
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م اف نظاترين محتوا را که همسو با اهدمتناسب کند بهترين ومی آموزش و پرورش تالش

ين تهیه ا هد وباشد از طريق کتب آموزش زبان فارسی دوره ابتدايی در اختیار فراگیران قرار د

ک اد يهای آن است. بدون شک پس از پیشنهمحتوا بر اساس سند تحول بنیادين يکی از گام

 ثرگذاریان اای آموزشی، و در نهايت میزتغییر، میزان توجه به آن، نحوه انعکاس آن در محتو

های تابآن نیازمند بررسی و تحقیقات گسترده است. در تحقیق جديدی درباره تعدادی از ک

 ، خادمیمطلق)فارسی دوره ابتدايی به عنوان مهمترين منابع آموزش نوشتن به فرزندان ايرانی 

پايه برجسته شده و های خرد و ( مشخص شد که در اين کتب مهارت1398و دانشگر، 

اد یان ابعسبی ماند. اين تحقیق نشان داد که تناهای کالن و سطح باال ناديده گرفته شدهمهارت

ين مترک کید بر بعد رفتاری وأشناختی، عاطفی و رفتاری آموزش وجود ندارد و بیشترين ت

 تاکید بر بعد عاطفی است.

عد از بل و بنظر محتوا در دو دوره ق های فارسی ازبررسی و مقايسه کتاب مقالههدف اين  

ه به توج سند تحول بنیادين آموزش و پرورش در دوره ابتدايی است تا مشخص شود آيا میزان

ظر غییر يافته است يا خیر. نهای تربیتی مورد نظر اين سند در محتوای جديد تساحت

ره ب فارسی دونظران يعنی اساتید باتجربه چیست؟ آيا تصاوير، متون و اشعار کتصاحب

آموزش  ادينهای تربیتی مندرج در سند تحول بنیابتدايی در بردارنده محتوای مبتنی بر ساحت

ی محتواي یراتتوان پیشنهاداتی درباره ايجاد تغیمی و پرورش هستند؟ در پاسخ به اين سواالت،

 ارايه کرد تا در مراحل بعدی تحول راهگشا باشد. کتب توسط مؤلفین و کارشناسان

 پیشینه تحقیق .2

ارد از دآموزشی به صرف زمان بسیار نی بررسی اثر تحول در برخی موضوعات بويژه در حیطه

شت ا گذبو الزم است قانون يا مصوبه مربوط به تغییرات آموزشی، نواقص و محاسن خود را 

رش، پرو وزمان به درستی نشان دهد. با توجه به نو بودن موضوع سند تحول بنیادين آموزش 

اشد برده ای که تمام جوانب اين تغییرات را بررسی کنوز فعالیت يا تحقیق تخصصی گستردهه

اره ی اشصورت نپذيرفته است. در ادامه به برخی تحقیقات مربوط در زمینه بررسی کتب درس

های تربیتی ؤلفهمعاد هايی از ابعاد تربیتی اشاره دارند. البته اين آثار تمام ابشود که به گوشهمی

 کنند.می ارزشمندی در اين رابطه ارايههای را بررسی نکرده اند؛ ولی داده
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ر ر مسیهای تطبیقی، نحوه پیشرفت دبا اجرای سند تحول و با انجام مطالعات و پژوهش

-قیاخال-اعتقادیهای گانه تربیتی )ساحتهای ششيابد. ابعاد ساحتآموزش بهتر نمايش می

ای، و حرفه -هنری، اقتصادی-شناختیبدنی، زیبائی –اجتماعی، زیستی-عبادی، سیاسی

شی آموزهای ( در سند تحول بنیادين آموزش به اشکال مختلفی در ديگر نظام آوریفن-علمی

، مرانعجهان نیز آمده است. صلح و محیط زيست و سالمت از جمله اين موارد است. صالحی 

های جهانی ی را براساس اين مؤلفهای، کتب درسی ابتداي( در مقاله1388ايزدی و رضايی )

حت های جهانی را تاند که کتب درسی به نسبت متعادل ،مؤلفهتحلیل کرده و نتیجه گرفته

 اند.پوشش قرار نداده

ی را در ( میزان به کارگیری استانداردهای سواد اطالعات1388باب الحوائجی و عینی )

 تايجتحلیل محتوا بررسی کردند. ن فناوری را از طريق -هنری و علمی-های فرهنگیساحت

در  عاتیدهد که میزان به کارگیری استانداردهای سواد اطالمی حاصل از پژوهش آنان نشان

تر از متوسط هنری پايین –فناوری در سند ملی زياد و در ساحت فرهنگی –ساحت علمی

س اسا ملی برهای مرتبط با استانداردها در سند مورد انتظار است. همچنین تعداد مقوله

 تر از متوسط است.آنان پايینهای داده

ررسی کرده ( جايگاه زبان و سخن اخالقی در ادبیات فارسی را ب1396مهرآوران و رضايی )

به ، جناند که در مضامین تعلیمی، آنچه برای گوينده يا صاحب متن مهم استو نشان داده

ی علیمتند که در کتب فارسی، متون اآموزشی و انتقال آن به مخاطب است و پیشنهاد کرده

ن، رکرد زباهای گوناگون کااند که جنبهبیشتری به کارگیری گرفته شود. آنان همچنین نشان داده

ريم و کرآن در کالم نويسندگان و شاعران نامدار زبان فارسی متاثر از تمسک به آياتی از ق

علمان من و اين موارد برای خطیبا گیری ازباشد که بهرهسخن معصومان و بويژه پیامبر)ص( می

 اخالق، ابزاری کارآمد است.

( مؤلفه احترام را در محتوای کتب فارسی خوانداری از کتب 1395غونی و همکاران )قره

اند و بر استخراج و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده فارسی مدارس،

( 1394زاده و احمدزاده طبسی )د. بر اساس تحقیق نقویلزوم توجه بیشتر به آن تاکید کرده ان

تدوين و اصالح و تغییر کتب درسی از نیازهای مبرم آموزش هر کشور است که از اين طريق 

آموزان را با پیشرفت توان به تدوين و طرح محتوای کتب جديدی دست يافت و دانشمی
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های ، ارزيابی محتوايی کتاب( در پژوهشی1393نژاد )جهانی همسو ساخت. رشیدی و راغ

ی بلوم انجام بندی تجديدنظر شدههای پايه در ايران( را در چارچوب طبقهزبان فارسی )درس

های کتب موردنظر را با نیازهای واقعی يادگیرندگان ارزيابی دادند و تناسب محتوا و تمرين

تواند گرفته است، اما نمیاند. با وجود آن که در اين تحقیق، تحلیل محتوايی نیز صورت کرده

 متفاوت نمايش دهد.های به صورت تطبیقی تغییرات کتب درسی را در دوره

های گیری از تکنیک( تحلیل محتوا و نقد ادبی ادبیات کودکان را با بهره1393مکتبی فرد )

د در توانیم وشاند و معتقدند که اين رتحلیل محتوای مبتنی بر معیارهای نقد ادبی انجام داده

ی های تحلیلی ادبیات کودک راهگشا باشد. حامدی شیروان و شريفبهبود کیفیت پژوهش

 «مپسونبررسی ايدئولوژی دينی در ادبیات کودک در چارچوب رويکرد تا»( در پژوهش 1392)

ای های دوران کودکی اهمیت خاصی در رشد و تربیت استعدادهاند که داستاننشان داده

دهند. می هايی چون آفرينش، زندگی و مرگ را تغییرکودکان به پديدهکودکان دارند و نگرش 

نشان  «سرمايۀ فرهنگیهای بازخوانی سنجه»( در تحقیقی با عنوان 1392رضايی و تشويق )

توجهی های تجربی داخلی، معرفت فرهنگی و بومی مورد غفلت و بیدادند که در پژوهش

يکی از  از اهداف مهم سند تحول و سازی يکیواقع شده است؛ در حالی که بومی

 های تربیتی است.های مؤلفهزيرشاخه

وری اند. صالحی عمران، عابدينی و منصمتون درسی از نظر اجتماعی نیز بررسی شده

های ؤلفهتحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدايی بر مبنای م»( در پژوهشی با عنوان 1391)

رند. ید داهای درسی تاکهیم امنیت اجتماعی در کتاببر ضرورت توجه به مفا« امنیت اجتماعی

های درسی دوره تحلیل محتوای کتاب»( در پژوهش 1391نژاد )صالحی عمران، هاشمی و ايران

ر کتب ا سايباند که در مقايسه های شادکامی به اين نتیجه دست يافتهبراساس مؤلفه« ابتدايی

 مثبت، شده و در اين کتب به مؤلفه عاطفهباعث شادکامی بیشتری  "بخوانیم"درسی، کتاب 

 بیش از رضايت از زندگی توجه شده است.

( 1391پور و حسنی راد ) های تربیتی در متون تعلیمی کهن، سبزیدر بررسی برخی مؤلفه

 های تربیتی در متون کهن را به شیوهادبیات تعلیمی را مورد بررسی قرار داند و بازتاب مؤلفه

ررسی کردند. از نظر اين محققان، در متون کتب فارسی اين نوع ادبیات توصیفی تحلیلی ب
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ای داشته باشد؛ زيرا ادبیات تعلیمی از منابع غنی فرهنگی است. تواند نقش مؤثر و سازندهمی

های اسالمی های درسی در رابطه با ارزش( به بررسی فراتحلیلی محتوای کتاب1387فیاض )

های ادبیات فارسی برخالف دهد که کتابمی اين تحقیق نشان رد ايرانی پرداخته است. وی _

های اند، جنبهکننده نبودهآموزان خستههای تعلیمات اجتماعی و تعلیمات دينی برای دانشکتاب

آموز است و تا حد متوسط با زندگی واقعی دانش ها رعايت شدههنری در تدوين اين کتاب

حدی با میراث فرهنگی ارتباط دارد و از ساده به دشوار  ارتباط دارد. اصول تدوين محتوا تا

ها، نتايج همخوان نیست و نشان تنظیم شده است؛ اما در مورد جذابیت و کمک به انتقال ارزش

آموزان با های درسی مقطع ابتدايی و راهنمايی از نظر آشناسازی دانشدهد که کتابمی

 دارد.های اسالمی و ايرانی به بازبینی نیاز ارزش

ر جايگاه نمادهای هويت ملی د»( در پژوهشی با عنوان 1387زاده و منادی )صادق

ن همچو به بررسی نمادهای هويت ملی« متوسطه های درسی ادبیات فارسی و تاريخ دورهکتاب

دهد که در یاند. نتايج اين پژوهش، نشان مهای درسی پرداختهدر کتاب پرچم، سرود ملی و ...

 ارد.دآموزان بعد از خانواده، نهاد آموزش و پرورش نقش اصلی را صیت دانشگیری شخشکل

 تواندهای تربیتی، نزديکی ساختاری دارد و میاين نوع نگرش با تحلیل بر اساس مؤلفه

 های تربیتی باشد.زيرمجموعه مؤلفه

ع مقط ها و مفاهیم اخالقی درسی در( در پژوهشی به شناسايی آموزه1384زاده )جمالی

افی به کندازه اپنج پايه دوره ابتدايی به  درسیهای ابتدايی پرداخته و معتقد است که در کتاب

نوعی عدم  مفاهیم اخالقی پرداخته شده؛ ولی در حیطه مفاهیم اخالقی و ارتباط با ديگران،

جاللی و  شود و مفاهیم اخالقی بیشتر از طريق کتب دينی ارايه شده است.تعادل مشاهده می

انواع  ( نیز در بررسی اقتباس از متون کهن در ادبیات کودک و نوجوان،1389رخالقی )پو

ات، ن تحقیقد اياقتباس محتوايی برای کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده اند. با وجو

و  داردنپژوهش منسجمی درباره مقايسه کتب در دوره قبل و بعد از اجرای سند تحول وجود 

  ا هدف رفع اين کاستی انجام شده است.پژوهش حاضر ب

 روش تحقیق .3

کمی و کیفی است؛ به اين  شامل هر دو روش از نظر روش شناختی اين تحقیق، تلفیقی و

ترتیب که ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، مضامین موجود در اجزای مختلف محتوای 
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و بر اساس سند تحول  تخصصاناشعار و ... توسط م ،های درسی شامل تصاوير، متونکتاب

از لحاظ محتوايی، تحلیل و کد  1بنیادين آموزش و پرورش با استفاده از روش انتروپی شانون

گذاری و استخراج شده است. سپس با استفاده از آمار توصیفی، کمیت هر يک از مضامین 

هش، متون کیفی مورد بررسی در اين پژوهای استخراج شده بررسی و تحلیل شده است. داده

 اند که باکتب فارسی ابتدايی در دو دوره بالفاصله قبل و بعد از اجرای سند تحول بنیادين بوده

 اند.توجه به اهداف پژوهش انتخاب شده

ها و شناختی، تمامی کدگذاریهای روشبا توجه به حساسیت موضوع و ضرورت

رت و روايی تحقیق صو محاسبات با تکیه و تالش بر کاهش حجم خطا و با لحاظ اعتبار

نیادين بحول تپذيرفت. در ابتدا با مطالعه دقیق سند و با کمک دو متخصص، ابعاد تربیتی سند 

سند تحول  تربیت درج شده در گانههای ششهای ساحتآموزش و پرورش مشخص و مؤلفه

ل جدو طور که محتوایاند. همان( استخراج شده1بنیادين آموزش و پرورش )جدول شماره 

ظر گرفته سند تحول بنیادين آموزش و پرورش شش بعد تربیتی در ن دهد، درمی نشان 1شماره 

 –بعد زيستی متفاوتی هستند: بعد اعتقادی، بعد سیاسی،های که هريک نیز دارای مولفهاند شده

 آوری.ای و بعد علمی و فنشناختی و هنری، بعد اقتصادی و حرفهبدنی، بعد زيبائی

تربیت درج شده درسند تحول بنیادين آموزش و پرورش گانههای ششهای ساحتلفه( مؤ1جدول   

ابعاد  ابعاد

 جزئی

 هاشاخص

اعتقادی، 

اخالقی، 

 عبادی

ر ودن دبی اصول دين و مذهب، تسلیم گويی، امیدواری به رحمت خدا، پذيرش آگاهانهخرافه اعتقادی
 برابر قضا و قدر الهی، پرهیز از تحجر و ...

 ونشینی با نیکان، اصالح گسترش فضائل )صبر، توکل، شکرگزاری، وفای به عهد، هم خالقیا
 خودسازی(، مبارزه با رذائل )عجب و خودپسندی، مصاحبت با بدان(.

 اوند.ها و احکام اسالمی، دعا و استعانت از خدانجام واجبات، التزام عملی به ارزش عبادی

سیاسی، 

 اجتماعی

های تاريخی، رهبران ملی و مذهبی و نهادهای سیاسی، احساس ا قهرمانان و اسطورهآشنايی ب سیاسی
ها، اطاعت از قوانین، پرداخت ها و ارزشمندی به سنتمسئولیت، تمايل به مشارکت، عالقه

های ملی، ستايش و تمجید از گیری، دفاع از اهداف و آرامانمالیات، مشارکت فعال در تصمیم

                                                 
1. Shanon Entropy 
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ابعاد  ابعاد

 جزئی

 هاشاخص

ها و حرمت نهادن به حقوق حترام به نمادهای ملی، مبارزه در راه آرمانافتخارات، ادای ا
 ديگران.

 و ..(، پاکیزگیارتباط مناسب با ديگران )اعضای خانواده، خويشاوندان، دوستان، همسايگان و . اجتماعی
، ربیانمشناسی، مؤدب و آرام بودن، منتظر نوبت شدن، احترام و اطاعت از بزرگان و وقت

 ها و سعۀ صدرقائل شدن برای ساير ديدگاه احترام

و  رعايت بهداشت جسمی و روانی، تقويت قوای جسمی و روانی، مبارزه با عوامل ضعف بدنی –زیستی
 بیماری، حفاظت از منابع طبیعی و احترام به طبیعت.

شناختی و زیبائی

 هنری

ک يی ظاهری، درزيباسازی محیط زندگی، تخیل، نیکوداشتن هنر، آرامش روانی، زيبا
و  موضوعات ذهنی، توان درک خلق آثار هنری، خلق معنا و کشف معنا، دريافت احساس

 معنا.

 د حالل،درآم پرهیز از بطالت و بیکاری، پرهیز از اسراف و تبذيز، توجه به کارآفرينی، کسب ایاقتصادی و حرفه
 توجه به انتخاب آگاهانه شغل مناسب با توجه به توانايی.

جويی، قضاوت با معیار روشن و پرهیز از تعجیل در قضاوت، استدالل در امور، حقیقت آوریو فنعلمی 
گرايی در سازی و عینیتبررسی مسائل از زوايای مختلف، دوری از اغراض شخصی، شفاف

ای دن برگرايی معقول )ترديد سازنده(، احترام قائل شپذيری در عقايد، شکامور، انعطاف
 ا.هساير ديدگاه

 

اين پژوهش که به شیوه تحلیل محتوا صورت گرفته، مبتنی قابلیت اعتماد در بخش کیفی 

بندی مضامین و محتوا بوده است. بر اساس نظر متخصصان بر توافق میان کدگذاران در طبقه

درصد داشته باشد برای  70روش تحقیق، تحلیل محتوائی که ضريب قابلیت اعتماد کمتر از 

(. به همین دلیل، جهت 142: 1382، رايفتفسیر دستاوردها با مشکل روبرو خواهد بود )

استفاده شده است.  1اطمینان از پايايی و قابلیت اعتماد در اين پژوهش، از روش ويلیام اسکات

تر است؛ زيرا ارزش تمامی اعتماد، مناسب های محاسبۀ ضريب قابلیتاين روش از ساير روش

شوند )شاکر، ظر گرفته میها در محاسبه ضريب درنگیرد و زيرمقولهطبقات را در نظر می

تربیتی در اختیار های (. برای اين منظور سیاهه بررسی محتوای کتب از لحاظ مولفه82: 1385

نظران مرتبط يعنی آموزگاران متخصص و با تجربه قرار گرفته تا کدگذاريها چهار نفر از صاحب

اعتماد در هیچ  دهد که ضريب قابلیتمی را انجام دهند. بررسی ضريب توافق آنان نشان

                                                 
1. William Scott 
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الزم برای محاسبه ضريب های داده 2درصد نبوده است. جدول شماره  70موردی کمتر از 

اطمینان را در مورد کدگذاری محتوای کتب قبل از سند تحول از نظر بعد زيستی و بدنی 

 دهد.می توسط چهار نفر از متخصصان) معلمان باتجربه( نشان

 ادينول بنیحتوای ناظر به بعد زيستی و بدنی در کتب فارسی قبل از سند تح( نظرات متخصصین در مورد م2جدول 

فراوانی حاصل از  پایه

 تحقیق حاضر

نظر متخصص 

 اول

نظر متخصص 

 دوم

نظر متخصص 

 سوم

نظر متخصص 

 چهارم

 8 14 10 16 26 اول

 13 17 7 15 11 دوم

 7 4 2 5 6 سوم

 3 4 5 3 4 چهارم

 3 2 6 5 3 پنجم

 34 41 30 44 50 کل

 ه روشضريب اطمینان تحقیق و میزان توافق متخصصین در کد گذاری با فرمول اسکات ب

 زير به دست آمد:

توجه معیار  درصد بوده که با 74نظران بر اساس محاسبات فوق، ضريب توافق بین صاحب

( قابل قبول است. پس از اطمینان از صحت کدگذاری، میانگین 142: 1382رايف، يادشده )

ی ابتدايی )بخش محتوا، راوانی مضامین ناظر به هريک از ابعاد تربیتی در کتب فارسی دورهف

تک بررسی و ثبت شد. سپس فراوانی هر مؤلفه در سند تحول ها و اشعار( تکتصاوير، متن

دست آمد تا مشخص شود که هر کتاب هم قبل و هم بعد از اجرای سند آموزش و پرورش به

برای افزايش دقت تحلیل،  به هر يک از ابعاد تربیتی پرداخته است و تحول به چه میزانی

های خام در جدول فراوانی مضامین ناظر به ابعاد تربیتی، به صورت هنجار شده با فراوانی

نیز گزارش شد(. با اين  بار اطالعاتی هر مقوله استفاده از روش آنتروپی شانون و با محاسبه
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های فارسی های خام و هنجار شده وضعیت تغییرات کتاباوانیروش تحقیق و با مقايسه فر

دوره ابتدايی و میزان توجه به ابعاد تربیتی در آنها در دو دوره قبل و بعد از سند تحول 

 مشخص شد.

 های تحقیقیافته .4

عاد ه اببهای درسی فارسی دوره ابتدايی بر اساس توجه در اين پژوهش، تحلیل محتوای کتاب

ر دو دعاد یتی مندرج در سند تحول بنیادين آموزش و پرورش انجام شده و اين ابگانه تربشش

فته ر گردوره بالفاصله پیش و پس از اجرای سند تحول بنیادين مورد مقايسه و بررسی قرا

جرای ال از مربوط به فراوانی مضامین ناظر بر هريک از ابعاد تربیتی قبهای است. همه داده

ر دوره دخالصه شده اند. با توجه به اين اطالعات،  3جدول شماره سند تحول بنیادين در 

گانه اين های ششهای ساحتپیش از اجرای سند تحول، میزان اشاره به محتوای ناظر به مؤلفه

 بوده است.  مرتبه 374سند در مجموع به طور میانگین 
 یادينهای تربیتی قبل از اجرای سند تحول بن( میزان توجه به مؤلفه3جدول 

ب
کتا

دوره  
 

اعتقادی، 

اخالقی، 

 عبادی

سیاسی و 

 اجتماعی

زیستی و 

 بدنی

 زیبایی

شناختی و 

 هنری

اقتصادی و 

 ایحرفه

علمی و 

 آوریفن

 کل

فراوانی
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
 

 25/4 95 4/2 4 3/2 3 1/1 1 27/4 26 36/8 35 27/4 26 قبل  اول

/16 14 3/4 3 2/3 2 12/6 11 29/9 26 35/6 31 قبل  دوم

1 
87 23/2

6 

4/9 4 1/2 1 7/4 6 33/3 27 39/5 32 قبل  سوم

3 
11 13/

6 
81 21/6

6 

چها

 رم

15/7 59 6/8 4 6/8 4 3/4 2 6/8 4 35/6 21 40/8 24 قبل 

7 

/13 7 5/8 3 5/8 3 5/8 3 17/3 9 51/9 27 قبل  پنجم

5 
52 13/9 

-- قبل  ششم

-- 

---- ---

- 

---- ---

- 

---- ---

- 

---

- 

---

- 

---

- 

---

- 

---

- 

---

- 

---- 

14 قبل  کل
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ارسی پايه ، قبل از اجرای سند تحول، در کتاب ف3بر اساس نتايج نمايش يافته در جدول 

جه به درصد کمترين تو 9/13درصد بیشترين و در پايه پنجم با ضريب  4/25اول با ضريب 

س اسا شود. همچنین برمی گانه تربیتی سند تحول بنیادين آموزش و پرورش ديدهابعاد شش

ريب ضی با در کتاب فارسی دوره قبل بیشترين توجه به بُعد اخالقی، اعتقادی، عباد 3جدول 

 ست.درصد ا 41/2شناختی و هنری با ضريب ُبعد زيبايیدرصد و کمترين توجه به  43/37

در  در دوره پس از اجرای سند تحول، فراوانی مضامین استخراج شده متفاوت است و

ه بش توجه مرتبه تغییر يافته است و در مجموع فراوانیهای خام، شاهد افزاي 553مجموع به 

  اند.دهنمايش داده ش 4ابعاد تربیتی هستیم. اين نتايج در جدول 
 های تربیتی بعد از اجرای سند تحول بنیادين( میزان توجه به مؤلفه4جدول 

ب
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درصد بیشترين و در پايه  4/26بعد از اجرای سند، میزان توجه به اين ابعاد در پايه اول با 

یز میزان توجه به بُعد اعتقادی، باشد. مثل دوره قبل، اينجا ندرصد کمترين می 8/9دوم با 

شناختی و هنری و بُعد اقتصادی و درصد بیشترين و بُعد زيبايی 08/35اخالقی و عبادی با 

اند. به طور داده درصد کمترين رقم را به خود اختصاص 16/4ای با درصدهای يکسان حرفه
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تک های تحصیلی مختلف، میزان توجه به تکدهد که در پايهمی خالصه، اين پژوهش نشان

ابعاد سند تحول بنیادين آموزش و پرورش ناهماهنگ بوده و در پرداختن به اين ابعاد 

دهد که بیشترين توجه، قبل و بعد شود. نتايج پژوهش نشان میدرصدهای همسان مشاهده نمی

های اجرای سند تحول به بُعد اعتقادی، اخالقی و عبادی معطوف گرديده است. داده از

فارسی دوره ابتدايی قبل و بعد  تربیت در کتب گانههای ششمیزان توجه به مؤلفه هنجارشدهبه

دهد که بُعد اعتقادی، اخالقی و عبادی بعد از اجرای سند می از اجرای سند تحول نیز نشان

 اند. خالصه شده 6در جدول ها اين داده لی ترين بُعد مورد توجه است.همچنان اص
فارسی دوره ابتدايی  ی تربیت در کتبگانههای ششی میزان توجه به مؤلفههنجارشدههای به( داده6جدول 

 قبل و بعد از اجرای سند تحول

 کتاب

 فارسی

اجرای 

 سند

 ن آموزش و پرورشتربیت در سند تحول بنیادی گانههای ششساحت
اعتقادی، 
اخالقی، 

 عبادی

سیاسی و 
 اجتماعی

زيستی و 
 بدنی

 زيبايی
شناختی و 

 هنری

اقتصادی و 
 ایحرفه

علمی و 
 آوریفن

 0/1 0/18 0/11 0/52 0/3 0/19 قبل اول

 0/18 0/17 0/13 0/68 0/34 0/12 بعد

 0/35 0/18 0/2 0/22 0/22 0/24 قبل دوم

 0/07 0/09 0/22 0/07 0/07 0/13 بعد

 0/27 0/23 0/1 0/12 0/23 0/17 قبل سوم

 0/11 0/22 0/17 0/11 0/18 0/23 بعد

 0/1 0/23 0/2 0/18 0/18 0/18 قبل چهارم

 0/26 0/09 0/13 0/03 0/14 0/12 بعد

 0/17 0/18 0/3 0/06 0/08 0/21 قبل پنجم

 0/15 0/35 0/26 0/07 0/14 0/18 بعد

 --- --- --- --- --- --- قبل ششم

 0/23 0/09 0/09 0/03 0/13 0/22 بعد

بار 
 اطالعاتی

 0/921 0/995 0/918 0/792 0/959 0/991 قبل

 0/955 0/922 0/966 0/607 0/936 0/979 بعد

ضریب 
 اهیمت

 0/165 0/178 0/165 0/142 0/172 0/178 قبل

 0/178 0/172 0/180 0/113 0/174 0/182 بعد

های فارسی دوره ابتدايی قبل و بعد از اجرای سند جار شده محتوای کتابنمرات به هن

دهد قبل اجرای سند بُعد ( نشان می6گانه تربیت در اين سند )در جدول تحول در ابعاد شش

کمترين  792/0بیشترين و بُعد زيستی و بدنی با ضريب  995/0ای با ضريب اقتصادی و حرفه
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اند. بعد از اجرای سند نیز بُعد اخالقی، اعتقادی و اص دادهبار اطالعاتی را به خود اختص

کمترين بار اطالعاتی  607/0بیشترين و بُعد زيستی و بدنی با ضريب  979/0عبادی با ضريب 

دهد که ( نشان می6گانه در جدول )اند. ضريب اهمیت ابعاد ششرا به خود اختصاص داده

)اعتقادی، اخالقی و عبادی( و همچنین بُعد  بیشترين ضريب اهمیت در دوره قبل در بُعد

 142/0است و بُعد )زيستی و بدنی( با ضريب  178/0ای با ضريب يکسان اقتصادی و حرفه

کمترين ضريب اهمیت را به خود اختصاص داده است. بعد از اجرای سند بیشترين ضريب 

تی و بدنی با میزان و ُبعد زيس 182/0اهمیت در بُعد اعتقادی، اخالقی و عبادی با ضريب 

 کمترين ضريب اهمیت را داراست. 113/0

 گیریبحث و نتیجه .5

های تربیتی برگرفته از سند بوده است تا میزان توجه به ساحت در اين مطالعه تالش بر آن

های اول تا پنجم قبل از های فارسی پايهتحول بنیادين مصوب شورای آموزش عالی در کتاب

های حاصل، بعد از اجرای آن بررسی شود تا با استفاده از يافته اجرای سند و اول تا ششم

های يافتهه و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. ها در دو دورمیزان توجه به اين ساحت

حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که قبل از اجرای سند در مجموع کمتر و بعد از اجرای 

های فارسی دوره ابتدايی توجه شده است. ر کتابتربیتی د گانههای ششسند، بیشتر به ساحت

ابتدايی از لحاظ مقادير  های درسی فارسی دورههای تحقیق در خصوص محتوای کتابيافته

گانه سند تحول آموزش و پرورش، های ششفراوانی، بار اطالعاتی و ضريب اهمیت ساحت

دی هم در کتابهای فارسی قبل از حاکی از آن است که برخی از ابعاد تربیتی مانند ابعاد اعتقا

اجرای سند و هم در کتابهای بعد از آن بسیار مورد توجه بوده اند. محتوای ناظر بر انجام 

ها و احکام اسالمی، دعا و استعانت از خداوند، گسترش واجبات، التزام عملی به ارزش

اصالح و خودسازی،  نشینی با نیکان،فضائلی مانند صبر، توکل، شکرگزاری، وفای به عهد، هم

گويی، عجب و خودپسندی، مصاحبت با بدان(، امیدواری به رحمت )خرافه مبارزه با رذائل

اصول دين و مذهب، تسلیم بودن در برابر قضا و قدر الهی، پرهیز از  خدا، پذيرش آگاهانه

تربیتی  اهداف اند. از سوی ديگر در هر دو دوره،تحجر و... به درستی مورد توجه قرار گرفته

اند؛ مسائلی چون دهزيبايی شناسی کمتر مورد توجه بو ديگر بويژه در بُعد زيستی و بدنی و بُعد
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رعايت بهداشت جسمی و روانی، تقويت قوای جسمی و روانی، مبارزه با عوامل ضعف و 

بیماری، حفاظت از منابع طبیعی، احترام به طبیعت، زيباسازی محیط زندگی، تخیل، نیکوداشتن 

ر، آرامش روانی، زيبايی ظاهری، درک موضوعات ذهنی، توان درک خلق آثار هنری، خلق هن

اهداف  ريزان درسی،معنا و کشف معناو مضامین و اهدافی از اين دست. به عبارت ديگر، برنامه

پیشنهاد شده در سند تحول بینادين را به خوبی و يا به تناسب در محتوای دروس فارسی 

 ها رعايت نشده است.ششگانه تربیتی به يک اندازه در اين کتابهای حتاند و سانگنجانده

های دوره قبل از سند تحول را دارد و ابعاد تربیتی، همان نوسانات و کاستی بنابراين هر يک از

آموزان باشد؛ مگر اينکه در تحقیقات ديگر، جانبه ابعاد تربیتی دانشتواند پاسخگوی همهنمی

ها و مطالعات اجتماعی جبران ها در دروس ديگری چون قرآن، هديهاستیثابت شود که اين ک

شده است يا داليلی موجهی برای توجه کمتر به برخی ابعاد وجود دارد. در دوران قبل از 

تحول، پیامدهای جنگ تحمیلی مانند از دست دادن عزيزان، محیط ناآرام خانوادگی و عدم 

نگی ممکن است يکی از موضوعات دخیل در سالمت روحی و جسمی ناشی از عوارض ج

های گذاری بوده باشد. بعد از اجرای سند با توجه به مسائل زيستی در کشور و بحرانهدف

محیطی، توجه ناکافی به بُعد زيستی و بدنی برای برنامه ريزان و محققان و مولفان -زيست

متون درسی باعث  کتب درسی جای تأمل دارد. وارد کردن مفاهیمی چون محیط زيست در

لیت انسانی خود را درک کند. پس توجه به اين بُعد ئوشود کودک از همان ابتدا وظیفه و مسمی

امی، تربیتی اهمیت خاص خود را با توجه به بحرانی بودن موضوع در عصر حاضر دارد )حس

 (.9: 1395باقری و قانعیان، 

محیطی در بهداشتی و زيست های زندگی،هم چنین در سند تحول،ارتقای آداب و مهارت

 ورش،شمار اهداف کالن نظام آموزش و پرورش آمده است )سند تحول بنیادين آموزش و پر

های اب( ولی با توجه به نتايج حاصل از اين تحقیق، به ساحت زيستی در کت62-51: 1390

ره دو ودآوری نیز در هر فارسی ابتدايی توجه زيادی نشده است. در خصوص بُعد علمی و فن

 نابعمضعیف عمل شده است که با توجه به وجود منابع پربار علمی و الگوهای مناسب در 

 فارسی، بروز چنین ضعفی نیاز به بررسی مجدد دارد. 

( نیز مطابقت دارد که 1395غونی و همکاران )نتايج پژوهش حاضر با پژوهش شاهسون قره

فه احترام به اندازه کافی توجه نشده نشان دادند در محتوای کتب فارسی خوانداری،به مؤل
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های درسی مقطع ابتدايی و دهد که کتاباست. هم چنین پژوهش ديگری که نشان می

 های اسالمی و ايرانی به بازبینی نیاز دارندآموزان با ارزشراهنمايی از نظر آشناسازی دانش

اهداف تربیتی  هایها در پژوهش حاضر نیز به صورت زيرشاخه(. اين جنبه1387)فیاض 

 بررسی شده و با میزان کمی تفاوت در جنبه هنری، نتايج مشابهی به دست آمده است. 

تب ک( در عدم تعادل اهداف 1384زاده )همچنین نتايج پژوهش حاضر با پژوهش جمالی

زن ( در پوشش نامتوا1388مقطع ابتدايی و با پژوهش صالحی عمران، ايزدی و رضايی )

سی زاده و احمدزاده طبر کتب درسی همسو است؛ اما با نتايج نقویهای جهانی دمؤلفه

های باشد. زيرا در ساحتآموزان تا حدودی ناهمسو می( در میزان پیشرفت دانش1394)

ا بهای ناهمسو شود. از يافتهتربیتی، تحول زيادی در راستای پیشرفت جهانی مشاهده نمی

اند میزان ه( اشاره کرد که دريافت1388جی و عینی )الحوائتوان به پژوهش بابتحقیق حاضر می

 زياد سبتاًنآوری در سند ملّی به کارگیری استانداردهای سواد اطالعاتی در ساحت علمی و فن

 است. 

 منابع 
ردهای سواد (. تحلیل محتوای میزان به کارگیری استاندا1388باب الحوائجی، فهیمه؛ عینی، اکرم )

هنگی بیت سند ملی چشم انداز بیست ساله آموزش و پرورش ساحت فراطالعاتی در دو ساحت تر

 .184ا ت 163، صص 48، شماره فصلنامه کتابداری و اطالع رسانیهنری و ساحت علمی فناوری، 

سبک شناسی . (. انواع اقتباس محتوايی از متون تعلیمی کهن1391جاللی، مريم و پورخالقی، مهدخت )

 .214تا  195، از صفحه 3، شماره 5پايیز، دوره  ،نظم و نثر پارسی )بهار ادب(

. ابتدایی ها و مفاهیم اخالقی درسی مقطعبندی آموزهشناسایی و طبقه(، 1384زاده، حکیمه )جمالی

 ريزی درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.ارشد برنامهنامه کارشناسیپايان

ر وژی دینی در ادبیات کودک دبررسی ایدئول(. 1392حامدی شیروان، زهرا؛ شريفی، شهال )

 .، چهارمین همايش ملی ادبیات کودک و نوجوان، ايران، شیرازچارچوب رویکرد تامپسون

های پايه و های زبان فارسی )درس(. ارزيابی محتوايی کتاب1393نژاد، محسن )رشیدی، ناصر؛ راغ

ص ، ص3 ، شمارهم زباندوفصلنامه علبندی تجديدنظرشدۀ بلوم، پايتخت ايران( در چارچوب طبقه

106-83. 
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عات و فصلنامه مطالسرمايۀ فرهنگی، های (. بازخوانی سنجه1392رضايی، محمد؛ تشويق، فاطمه )

  .35-9، صص 1، شماره 2، دوره تحقیقات اجتماعی در ایران

می کهن، تربیتی درمتون تعلیهای (. بررسی برخی مولفه1391سبزی پور، امیر؛ حسنی راد، تورج )

 .214تا  195، صص 17شماره امه سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، فصلن

 (.1390) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوبه شورای عالی وزارت آموزش و پرورش

 های اسالمی.. چاپ اول، قم، مرکز پژوهشهای جمعی و انتخاباترسانه(.1385شاکر، مجتبی )

طمه دوست، فاقره غونی، افسانه؛ واحدی ذبیحی، بهاره و نظام شاهسون قره غونی، فاطمه؛ شاهسون

. ماحترا تحلیل محتوای کتب فارسی خوانداری ششم پایه دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه(. 1395)

ی جتماعاهای نوين در حوزه تربیتی و روانشناسی و مطالعات المللی پژوهشدومین کنفرانس بین

 سروش حکمت مرتضوی. ايران، قم: مرکز تحقیقات اسالمی

رات آستان . چاپ بیست و دوم، مشهد: انتشاتعلیم و تربیت و مراحل آن(، 1387شکوهی، غالمحسین )

 قدس رضوی)به نشر(.

درسی ادبیات های (. جايگاه نمادهای هويت ملی در کتاب1387صادق زاده، رقیه؛ منادی، مرتضی )

 ،27ره ، شماآموزشیهای فصلنامه نوآوری فارسی و تاريخ دوره ی متوسطه: رشته علوم انسانی،

 .136-125صص 

های درسی دوره (. تحلیل محتوای کتاب1388صالحی عمران، ابراهیم؛ ايزدی، صمد و رضايی، فرزانه )

يیز و پا . تابستانمجله علمی پژوهشی علوم تربیتیهای آموزش جهانی. ابتدايی بر مبنای مؤلفه

 .176تا  141از صفحه  14و  13شماره 

های ب(. تحلیل محتوای کتا1391صالحی عمران، ابراهیم؛ عابدينی، میمنت و منصوری، سیروس )

، 4. دوره های انتظامفصلنامه پژوهشهای امنیت اجتماعی. درسی دوره ابتدايی بر مبنای مؤلفه

 .64تا  41، صفحه 3شماره 

های درسی تاب(. تحلیل محتوای ک1391نژاد، منصوره )صالحی عمران، ابراهیم؛ هاشمی، سهیال و ايران

یتی، ، علوم تربهای آموزشیمجله نوآوریهای شادکامی. دوره آموزش ابتدايی بر اساس مؤلفه

 .164تا  141، صفحه 44زمستان ، شماره 

های های درسی در رابطه با ارزش(. بررسی فراتحلیلی محتوای کتاب1387فیاض، ايراندخت )

 .40تا  11، از صفحه 1، بهار، شماره نگراهبرد فرهايرانی. _اسالمی



 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره    
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 یا قریب، دو تحلیل محتوا و نقد ادبی در ادبیات کودکان: خواهران غریب(. 1393مکتبی فرد، لیال )

 .156تا  135، صص 9، شماره فصلنامه مطالعات ادبیات کودک

فصلنامه . سی(، جايگاه زبان و سخن اخالقی در ادبیات فار1396مهرآوران، محمود و رضايی، احمد )

 .174تا  146، صفحات 36، تابستان، سال دهم، شماره نامه اخالقعلمی پژوهشی پژوهش

های درسی (. بررسی آموزش نوشتن در کتاب1398مطلق،عادله؛ خادمی، ملوک و دانشگر، مريم )

 شده. زبانآموزش فارسی و نگارش دوره ابتدايی برمبنای رويکرد فرآيندمحور و برنامۀ قصد

 .(32)11یپژوه

ی براساس نقد و بررسی فارسی پنجم ابتدای(. 1394زاده، نداسادات و احمديان طبسی، نجمه )نقوی

کارهای اولین کنفرانس علمی پژوهشی راه های فعال و غیرفعال به روش ویلیام رومی.مقوله

 دار، دانشگاه پیام نور.توسعه و ترويج آموزش علوم در ايران. گله

 .125فحه . طهوری، تهران، صنگاهی به فلسفه آموزش و پرورش(. 1390بدالحسین )زاده، میر عنقیب

. شناسی تحولیروانهای فارسی اول دبستان در ايران، (. تحلیل محتوای کتاب1386نوريان، محمد )

 .366تا صفحه  357، از صفحه 12، شماره 3دوره 
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