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Content analysis of science books, based on Montessori 

educational model (ninth grade case of the first high school) 

Toudar, Seyed rasool1 

The aim of this study was to analyze the content of the ninth grade 

science textbook of the first year of high school based on the Montessori 

educational model. The method of the present study was descriptive 

content analysis. The statistical population of this study was the textbooks 

of the first year of high school in the academic year 2018-2019, which 

were compiled and published by the textbook planning and writing 

office. The ninth grade science textbook of the first year of high school 

was selected by means of purposeful sampling method, and all its 

chapters were examined according to the components of the Montessori 

educational model. The used instrument was a researcher-made checklist 

of components of the Montessori educational model. The tables related to 

the components of the Montessori educational model were presented by 
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means of the descriptive statistics. The findings of this study showed that; 

in the content of the ninth grade science textbook of the first year of high 

school, the component of learning environment has received the most 

attention, while the component of content and organization has received 

the least. The findings of this study can help planning to provide 

appropriate content and organizing in experimental science textbooks. 

Keywords: Montessori Educational Model, Content Analysis, 

Science Book. 
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سوری )مورد مونته یموزشآکتاب علوم، بر اساس مدل  یمحتوا لیتحل

 نهم دوره متوسطه اول( هیپا

 1سید رسول تودار
 

 چکیده
 دلم اساس بر متوسطه اول دوره نهم هیپا علوم کتاب یمحتوا لیتحلمطالعه حاضر با هدف 

 نیا یآمار امعهج بود.تحلیل محتوا  از نوعتوصیفی  حاضر روش تحقیقانجام شد.  سوریمونته یموزشآ

 ردفت توسط کهبود  1397 -1398 یلیتحص سال متوسطه در اول دورهی درسی هاکتاب ،پژوهش

 ی هدفمند،ریگنمونه. با استفاده از روش شد چاپ و فیتأل ،یدرس یهاکتاب فیتأل و یزیربرنامه

ی مدل آموزشی هامؤلفهفصول آن برحسب تمامی انتخاب و  متوسطه اول دوره نهم هیپا علومکتاب 

ی مدل آموزشی هالیست محقق ساخته مؤلفهچکند. ابزار مورد استفاده، شد بررسی سوریمونته

ی مدل آموزش یهافهمربوط به مؤل یهابا استفاده از آمار توصیفی به ارائه جدول بود. سوریمونته

 اول دوره نهم هیاپ علوم کتاب یمحتوای این مطالعه نشان داد در هاافتهشد. ی پرداخته سوریمونته

ه شده دهی پرداختنبیشتر از همه به مؤلفه محیط یادگیری و کمتر از همه به مؤلفه محتوا و سازما متوسطه

 یهاابمناسب در کت یا و سازماندهارائه محتو ی برایزیربه برنامه تواندیاین پژوهش م یهاافتهاست. ی

 .درسی علوم تجربی یاری برساند

 .، کتاب علومسوری، تحلیل محتوامدل آموزشی مونته :هاکلیدواژه
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 مقدمه
آموزشی دیگر حول محور کتاب  یهارسانهابزار یادگیری است و  نیترکتاب درسی مهم

یادگیری به  -درسی قرار دارند. در حقیقت کتاب درسی نقش محوری را در فرایند یاددهی

 -(. بنابراین کتاب درسی در فرآیند یاددهی  ,2013Ahmadi & Abdolmalekiعهده دارد )

 –ددهی ی یاهاتیفعالارزشیابی  منظوربهکتاب درسی یادگیری دارای نقشی پراهمیت است. 

تا تغییرات اساسی در یادگیرنده ایجاد  شودیمیادگیری طراحی و مبتنی بر برنامه درسی تدریس 

مند مطالعه نظامبا است که  یاحوزه علوم تجربی حوزه(.  ,2020Poloie & Farhadianکند )

درسی جدید علوم  یهابرنامه در .طبیعت و رفتارهای فردی و اجتماعی بشر سروکار دارد

آموز نقش ها دانشاست که در آن ییهاآموزش آن، تأکید اساسی بر روش یهاتجربی و روش

آموز است و او این ها نقش اصلی در فرایند یادگیری به عهده دانشفعالی دارد. در این روش

وای آموزشی، بنابراین سایر عوامل مانند محت(.  ,.2020Fathi, et al) بردیفرایند را به پیش م

آموز معنی و مفهوم پیدا تجهیزات و ابزارهای آموزش و اقدامات معلم همگی در ارتباط با دانش

تا  کوشدیدارد و م ها نقش جهت دهنده و سازمان دهنده را. معلم در این روشکنندیم

 Yadegarzade & Sarmadi) آموزان را با هدایت خود به انجام رساند دانش یهاتیفعال

2013 ar,Ans .) اندازهبه ی، طورکلدرسی بهی هاکتاباخص و  طوربهکتاب علوم متأسفانه 

معلم  رسدیم. به نظر اندنگرفتهیادگیری موردتوجه قرار  -اهمیت و نقش آن در فرایند یاددهی

ندرت اقدام به ، ولی بهدهدیمبیشترین وقت کالسش را به کار با کتاب درسی اختصاص 

مواد  لیوتحلهیتجز .این کار ضروری است کهی، درحالدینمایماد درسی مو لیوتحلهیتجز

یک روش پژوهش دقیق  1تحلیل محتوااست.  ریپذامکاندر قالب روش تحلیل محتوا  درسی

 ,Neuendorfدرست آن است ) یاجرا یبرااست که نیازمند دانش، نگرش و مهارت خاص 

شده در مطرح یاجزا ٔ  هیکلها، باورها و تا مفاهیم، اصول، نگرش کندیکه کمک م( 2016

برنامه درسی، مقایسه و  یهاکتاب، موردبررسی علمی قرار گیرد و با هدف یهاقالب درس
                                                 
1. content analysis 
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 ینحوو به  یکدگذارصورت منظم و یا اطالعات به هاامیپ ،ارزشیابی شوند. در این روش

 ,Delavar) وتحلیل کندصورت کمی تجزیهها را بهکه پژوهشگر بتواند آن شودیم یبندطبقه

ارتباط بین برخی از مشکالت یادگیری  تواندیدرسی م یهاتحلیل محتوای کتاب (.2017

دانش آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و کمک کند که مفاهیم برنامه درسی به شکل 

درسی گنجانده شوند تا زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فراهم  یهامناسبی در کتاب

قرار گرفته است،  موردبحثآنچه در مطالعه حاضر  (. ,2013Yousefi & Shiralipour) گردد

سوری است. رویکردها تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی بر اساس روش آموزش مونته

 1سوریرویکرد مونته هاآنکه یکی از  اندشده و الگوهای متعددی برای برنامه درسی طراحی

سوری بر اساس نظریه وی پیرامون رشد شکل گرفته است و در راستای است. روش مونته

ی حرکتی یا هاآموزش( نیاز به 1پاسخگویی به سه دسته از نیازهای اولیه رشدی شکل گرفت: 

( نیاز به آموزش 3س و ی حسی یا تربیت حواهاآموزش( نیاز به 2تجارب عملی زندگی، 

(. عناصر اصلی برنامه درسی در  ,.2019Hosseini, et alی تحصیلی و مدرسه )هامهارت

در پنج مقوله اهداف، محتوا و سازماندهی، روش  توانیمسوری را مونته وپرورشآموزش

سوری دارای در کالس مونته هاتیفعالآموزش، محیط یادگیری و ارزشیابی خالصه کرد. 

( و برنامه درسی با توجه به نیازهای فردی هر کودک  ,2016Isaacs) اندشدهاهداف تعریف 

جهت حمایت از رشد و  یسورمونتههدف  (.2004Brudenell, -MacLeod) شودیمتنظیم 

و حرکتی، عقالنی، زبانی و اخالقی است  –حسی  یهانهیزمتکامل مستقل یادگیرنده در 

مانند آموزش برای رشد و هماهنگی چشم و دست یا پرورش تمرکز با هدف  هاآموزش

کسب مهارت تسلط بر محیط  (. ,.2019Babelibahmaee, et al) شودیمی انجام اشدهفیتعر

خود، پرورش حواس، آشنایی و شناخت عالیق شخصی، پرورش رشد هیجانی و اجتماعی، 

ی فردی و هامهارتی فیزیکی و پرورش رشد استقالل و کسب هاییتواناتحریک و رشد 

ی خود بر هاآموزشسوری در اهدافی است که مونته نیترمهماجتماعی در زندگی روزمره از 

                                                 
1. Montessori 
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سوری در برنامه آموزشی مونته(.  ,2014Habibi & Ahmadi Gharachehدارد ) دیتأکآن 

تجارب عملی از زندگی یادگیرندگان  به با توجهمحتوای آموزشی، محتوای مهارتی است که 

ی روزمره گوناگونی هاتیفعالدر این دیدگاه، (.  ,.2019Babelibahmaee, et al) شودیماخذ 

 زندیموجود دارد که رشد هیجانی، اجتماعی، فیزیکی و تحصیلی یادگیرنده را رقم 

(2019Mirzargar & Reshadati,  .)با آموزش سنتی مخالف است و  شدتبهسوری مونته

. روش آموزشی کندیمدرمقابل آموزش طرح مسئله به کمک حواس و خودآموزی را پیشنهاد 

بلکه در محیطی  کردینموی نیز برگرفته از خود یادگیرندگان بود. او دانش آموزان را محدود 

عیت آموزشی از در آموزش طرح مسئله و خودآموزی، موق. تا خود را نشان دهند دادیمقرار 

. در این الگو مربی در نقش شودیممربی بدل  -قالب سنتی مربی و شاگرد به الگوی مربی 

 ,.Babelibahmaee, et al) شوندیمکارگردان و یادگیرنده در نقش جستجوگر فعال ظاهر 

)فهرست وارسی( با تمرکز بر  ستیلچکارزشیابی کودک ازطریق مشاهده و تهیه (. 2019

(.  ,2014Habibi & Ahmadi Gharacheh) ردیگیمادگیری و مراحل رشد صورت فرایند ی

ارزشیابی روش آموزشی  منظوربهسوری از خودارزیابی و خوداصالحی یادگیرندگان مونته

ی آموزشی حین هاتیفعالی یادگیرندگان از مندتیرضاکه در آن  کندیمخود استفاده 

با زندگی روزمره آنان  وشنودگفتقرابت موضوعات و  هاآن، میزان عملی کردن وشنودگفت

 ,Babelibahmaee) شودیم، ارزشیابی جادشدهیامدنظر قرار گرفته و تغییراتی که در این موارد 

2019et al., هنگام نندیبیمسوری آموزش (. یادگیرندگانی که با استفاده از روش مونته ،

رویارویی با مسائل و مطالب جدید قادر به کنترل خود و توجه بیشتر هستند. آنان فهم بیشتری از 

ی بیشتری داشته و به ریپذتیمسئولی دارند، ریگمیتصمو قدرت  نفساعتمادبهکارهای گروهی، 

 Yar) شوندیمو موفقیت باال تبدیل  رینظیببا قدرت رهبری  مؤثرافرادی مهم و 

; Lillard, 2015; Bhatia, et al., 2019ammadzadeh & Fakhimi Hosseinzadeh, Moh

 دارد ریسوری جهت افزایش رشد اجتماعی و خالقیت کودکان تأثروش آموزش مونته(. 2012
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شنیداری، ادراک دیداری و کنترل حرکتی در کودکان  یهاباعث افزایش مهارت و

 (. & 2019Jafarpour, Hashemi) شودیم یدبستانشیپ

 پیشینه پژوهش:

بر  یمبتن یهاتیاستفاده از فعال ریتأث»ای با عنوان ( در مطالعه2019) 1البرائیدی و امبوسعیدی

نشان دادند « دانش آموزان کالس چهارم یلیتحص شرفتیسوری در علوم در پمونته کردیرو

شد لوم دانش آموزان سوری موجب پیشرفت تحصیلی در درس عآموزش بر پایه روش مونته

(2019Alburaidi, A., & Ambusaidi, A..) 

سوری و بررسی تطبیقی دیدگاه مونته»ای با عنوان ( در مطالعه2019حسینی و همکاران )

تشابهات زیاد بین دیدگاه نشان دادند « اوان کودکیزمینه تربیت  لوریس ماالگاتسی در

تلفیقی  یدهجانبه کودکان، سازمانبر رشد همه دی. تأکوجود داردسوری و ماالگاتسی مونته

فردی کودکان،  یهایادگیری متعدد، توجه به تفاوت یهاتیبرنامه درسی، استفاده از فعال

 نیترسنجش جایگزین یا اصیل از مهم یهاشتدریس فعال و استفاده از رو یهااستفاده از روش

سوری و ماالگاتسی درباره عناصر بین دیدگاه مونته حالنیتشابهات بین این دو دیدگاه است. باا

نیز  ییهاسنجش تفاوت یهاتدریس، نقش معلم و روش یهابرنامه درسی ازجمله هدف، روش

 .( ,.2019Hosseini,, et alدارد )وجود 

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی » ای با عنوان( در مطالعه2018) همکارانو  برجی کرمانی

در این کتاب بیشتر بر دروس نظری نشان دادند  «ششم ابتدایی بر اساس اهداف آموزشی مریل

شده است که با رویکرد کاوشگرانه علوم، در تضاد است. همچنین بیشتر از مفاهیمی  دیتأک

این  یهایژگی. از دیگر وشودیاستفاده شده است که باعث ارتقای محفوظات دانش آموزان م

بیشتر بر عملکرد  دیکشف و ابداع است و تأک کتاب توجه بسیار کم به عملکرد کاربرد،

کتاب  یهاها از مثالو نمونه شودیتوسط معلم بیان م هامیولیه، تعمیادآوری است. در ارائه ا

عنوان راهنما و تسهیل گر در ارائه اولیه، توجه چندانی نشده است. در ارائه است. به نقش معلم به

                                                 
1. Alburaidi, A., & Ambusaidi, A 

https://elmnet.ir/article/2130902-57661/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C?elm_num=2
https://elmnet.ir/article/2130902-57661/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C?elm_num=2
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صورت غالب استفاده شده است و از سایر اصول مانند و ارزشیابی اصل تفکیک و تنوع مثال به

است که اصول و قوانین  ذکرانیسازی کمتر استفاده شده است. شاسطح دشواری و همتا

عنوان نقطه قوتی برای کتاب علوم ششم متناسب با مرحله رشدی کودکان، کم است و به

 .( ,.2018Borji Kermani,et alزد )مثال  توانیم

علوم تجربی پایه  یهاتحلیل محتوای کتاب» ای با عنواندر مطالعه (2016) طوسی و نورانی

اب علوم که نقاط قوت کتنشان دادند « چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس اهداف آموزشی مریل

مچنین ه .تجربی پنجم این است که اصل تفکیک و تنوع در این کتاب کامالً رعایت شده است

ار ها روش کدر کتاب علوم چهارم نقاط قوت عبارت از اینکه در بیشتر دروسی که موضوع آن

 وع و سطحاست عملکرد مورد انتظار کاربرد است. در نحوه ارائه و ارزشیابی اصل تفکیک، تن

انش دشواری رعایت شده است. نقاط ضعف کتاب علوم تجربی چهارم این است که کمتر به د

به کشف و  قوانین، کمتر و روش کار علوم بر دیعلمی پرداخته در نوع موضوع با توجه به تأک

 ست. نقاطته شده است. در شیوه ارائه و ارزشیابی اصل همتاسازی رعایت نشده اابداع پرداخ

ع که ضعف کتاب علوم تجربی پنجم این است که کمتر به دانش عملی پرداخته در نوع موضو

لوم ع دیه تأکبه روش کار پرداخته شده با نوع عملکرد که کاربرد است سنخیت ندارد. با توجه ب

 عملکرد به قوانین پرداخته و در نوع ژهیومتر به این موضوعات، بهبر روش کار و قوانین ک

است. در  ارائه و ارزشیابی اصل همتاسازی رعایت نشده کشف و ابداع پرداخته است. در نحوه

 .(,Nourani, & Tousi 2016است )اصل سطح دشواری، کار به این اصل پرداخته شده 

ر متون علمی ی پیرامون تحلیل محتوای درس علوم دامطالعه، تاکنون رسدیمچنانکه به نظر 

یی داخل و خارج کشور انجام نشده است. این درحالی است که درس علوم از اهمیت بسزا

ای سوری با پیامدهبرخوردار است. از سویی دیگر چنانکه گفته شد، آموزش بر پایه روش مونته

است  دبحثمورسش در مطالعه حاضر این پر رونیازاو مثبتی همراه بوده است.  مؤثرتحصیلی 

 یوزشآم مدل اساس بر متوسطه اول دوره نهم هیپا علوم کتابای محتو در زانیم چه تاکه 

 است؟ شده دیتأک سوریمونته
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 پژوهشروش 
 نیا یآمار جامعه گرفت. روش تحقیق توصیفی است که از طریق تحلیل محتوا انجام

 دفتر وسطت کهبود  1397-1398 یلیتحص سال متوسطه در اول دورهی درسی هاکتاب ،پژوهش

ی ریگونهنم. با استفاده از روش شد چاپ و فیتأل ،یدرس یهاکتاب فیتأل و یزیربرنامه

ی هالفهمؤفصول آن برحسب تمامی انتخاب و  متوسطه اول دوره نهم هیپا علومکتاب  هدفمند،

و شامل ته لیست محقق ساخچکند. ابزار مورد استفاده، شد بررسی سوریمدل آموزشی مونته

 ود.باهداف، محتوا و سازماندهی، روش آموزش، محیط یادگیری و ارزشیابی  یهامؤلفه

. گرفت قرار یهدانشگا کارشناسان اریاخت در اولیه ستیلچک یی،روا نمودن مشخصمنظور به

 از پس. ندنمود ارائه را خود یاصالح و یارشاد یراهکارها و نکات ،یبررس از پس دیاسات نیا

 قالب در یینها فهرست وها مؤلفه، اصالحات و تغییرات الزمو ها آن نظرات یبندجمع

این  استفاده در مورد ستیلگفت که چک توانیبنابراین، م. شد نیتدو یینها ستیلچک

به خالصه  ،هاداده یآورپس از جمع .و محتوایی الزم برخوردار است یپژوهش از روایی صور

مورد  آمدهدستبهی هاو درنهایت داده ها مبادرت شدآن یبندو دسته یکدبند کردن،

 ید. بنابراین، بازمینه بررسی سؤال پژوهش فراهم آ لهیوسنیگرفت تا بد قرار لیوتحلهیتجز

 سوریمونته مدل آموزشی یهامربوط به مؤلفه یهااستفاده از آمار توصیفی به ارائه جدول

 شد. پرداخته

 تحقیق هاییافته

در  ریوتصمتن و  کیتفکمتوسطه به  اول دوره نهم هیپا علوم کتاب یبررسحاصل از  جینتا

 ارائه شده است. 1جدول 
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 سوری در متن و تصویر جامعه مورد مطالعهی مونتهآموزش وهیشتوجه به  زانیم .1جدول 

 لیتحلی مورد هابخش
 تصویر متن

 درصد یفروان درصد یفروان

 9 21 9 20 در زندگی( هاآن فصل اول )مواد و نقش

 7 18 10 23 با یکدیگر( هااتمفصل دوم )رفتار 

 6 14 13 29 محیطی بهتر برای زندگی( به دنبالفصل سوم )

 7 18 11 24 فصل چهارم )حرکت(

 7 18 11 25 فصل پنجم )نیرو(

 7 17 7 16 ی(اورقهفصل ششم )زمین ساخت 

 7 18 7 16 از گذشته زمین( فصل هفتم )آثاری

 9 21 8 19 فصل هشتم )فشار و آثار آن(

 11 27 5 11 فصل نهم )ماشین(

 7 17 7 15 فصل دهم )نگاهی به فضا(

 12 29 5 11 (دارانمهره، هامهرهیب)گوناگونی جانداران،  ازدهمفصل ی

 11 26 7 15 فصل دوازدهم )دنیای گیاهان(

 100 244 100 224 جمع

سوری نتهمو یآموزشی مدل هامؤلفهاز  کیهر یفراوانو درصد  یفراوان جینتا 1در جدول 

 متن، مربوط و درصد در یفراوان نیشتریبنهم ارائه شده است.  هیپاعلوم  کتابدر متن و تصویر 

د کمترین درص 5ی نهم و یازدهم با هافصلو  باشدیمدرصد  13واحد و  29به فصل سوم با 

د در تصویر، و درص یفراوان نیشتریب. همچنین، انددادهفراوانی و درصد را به خود اختصاص 

ین درصد کمتر 6و فصل سوم با  باشدیمدرصد  12واحد و  29با  ازدهمیمربوط به فصل 

 .انددادهفراوانی و درصد را به خود اختصاص 

، روش آموزش، یسازمانده و حتواسوری )اهداف، مآموزش مونته هایتوجه به مؤلفه زانیم

نهم،  هیپا علوم کتابسوری در متن مونته یآموزش وهیش( بر اساس یابیارزشو  یریادگی طیمح

 نشان داده شده است. 2در جدول  های کتابفصل کیتفکبه 
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 نهم هیپا علوم کتابسوری در متن های مدل آموزشی مونتهی مؤلفهفراوانی و درصد فراوان عیتوز .2جدول 

های مورد بخش

 لیتحل

 درصد یفروان درصد یفروان درصد یفروان درصد یفروان درصد یفروان

 ارزشیابی محیط یادگیری روش آموزش محتوا و سازماندهی اهداف

 10 6 22 3 7 3 7 6 8 2 فصل اول

 10 6 15 2 14 6 9 7 9 2 فصل دوم

 13 8 14 2 14 6 12 10 13 3 فصل سوم

 12 7 14 2 10 4 10 8 13 3 فصل چهارم

 11 7 7 1 12 5 12 10 9 2 فصل پنجم

 10 6 0 0 5 2 8 7 4 1 فصل ششم

 7 4 7 1 7 3 7 6 9 2 فصل هفتم

 8 5 7 1 7 3 8 7 13 3 فصل هشتم

 5 3 0 0 7 3 6 5 0 0 فصل نهم

 3 2 0 0 10 4 8 7 9 2 فصل دهم

 3 2 7 1 2 1 6 5 9 2 ازدهمفصل ی

 8 5 7 1 5 2 7 6 4 1 فصل دوازدهم

 100 61 100 14 100 42 100 84 100 23 جمع

مقوله استخراج شده  23شده است، پیرامون مؤلفه اهداف، از مجموع  انیب 2آنچه در جدول 

 نیشتریبدرصد  13واحد و  3ی سوم، چهارم و هشتم با هافصلنهم،  هیپا علوم کتابدر متن 

و درصد را به خود  یفراوان نیکمتردرصد  0واحد و  0و درصد و فصل نهم با  یفراوان

مقوله استخراج شده در  84، از مجموع یسازمانده و . پیرامون مؤلفه محتواانددادهاختصاص 

درصد و  12و  یفراوان 10های سوم و پنجم با نهم، فصل هیپا علوم کتابمتن دوازده فصل از 

 نیبو درصد را در  یفراوان نیکمترو  نیشتریب بیترتدرصد به  5های نهم و یازدهم با فصل

 42اند. پیرامون مؤلفه روش آموزش از مجموع به خود اختصاص داده کتابهای مختلف فصل

 6های دوم و سوم با نهم، فصل هیپا لومع کتابمقوله استخراج شده در متن دوازده فصل از 

 یفراوان نیکمترو  نیشتریب بیترتدرصد به  2و  یفراوان 1با  ازدهمیدرصد و فصل  14و  یفراوان
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اند. پیرامون مؤلفه محیط به خود اختصاص داده کتابهای مختلف فصل نیبو درصد را در 

نهم،  هیپا علوم کتابمقوله استخراج شده در متن دوازده فصل از  14یادگیری، از مجموع 

درصد به  0و  یفراوان 0های ششم، نهم و دهم با درصد و فصل 22و  یفراوان 3های اول با فصل

به خود اختصاص  کتابهای مختلف فصل نیبو درصد را در  یفراوان نیکمترو  نیشتریب بیترت

مقوله استخراج شده در متن دوازده فصل از  61اند. پیرامون مؤلفه ارزشیابی، از مجموع داده

 یفراوان 2با  ازدهمیهای دهم و درصد و فصل 13و  یفراوان 8نهم، فصل سوم با  هیپا علوم کتاب

از  کتابهای مختلف فصل نیبو درصد را در  یفراوان نیکمترو  نیشتریب بیترتدرصد به  3و 

 اند.سوری به خود اختصاص دادهمونته یآموزشبر اساس مدل  یابیارزشتوجه به  زانیمجهت 

، روش آموزش، یسازمانده و سوری )اهداف، محتواهای آموزش مونتهتوجه به مؤلفه زانیم

 هیپا علوم کتابسوری در تصویر مونته یآموزش وهیش( بر اساس یابیارزشو  یریادگی طیمح

 نشان داده شده است. 3در جدول  های کتابفصل کیتفکنهم، به 

 نهم هیپا لومع کتابسوری در تصویر های مدل آموزشی مونتهی مؤلفهفراوانی و درصد فراوان عیتوز .3جدول 

های مورد بخش

 لیتحل

 درصد یفروان درصد یفروان درصد یفروان درصد یفروان درصد یفروان

 ارزشیابی محیط یادگیری روش آموزش محتوا و سازماندهی اهداف

 8 4 10 3 7 3 9 8 11 3 فصل اول

 8 4 7 2 7 3 6 6 11 3 فصل دوم

 6 3 7 2 7 3 5 5 4 1 فصل سوم

 8 4 10 3 4 2 6 6 11 3 فصل چهارم

 8 4 3 1 9 4 7 7 8 2 فصل پنجم

 6 3 3 1 7 3 10 9 4 1 فصل ششم

 6 3 3 1 9 4 10 9 4 1 فصل هفتم

 10 5 6 2 7 3 10 9 8 2 فصل هشتم

 8 4 19 6 15 7 9 8 8 2 فصل نهم

 8 4 6 2 4 2 8 7 8 2 فصل دهم

 12 6 16 5 13 6 10 9 11 3 ازدهمفصل ی
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 12 6 10 3 11 5 10 9 12 4 فصل دوازدهم

 100 50 100 31 100 45 100 92 100 27 جمع

راج شده مقوله استخ 27شده است پیرامون مؤلفه اهداف، از مجموع  انیب 3آنچه در جدول 

و  یانفراو نیشتریبدرصد  12واحد و  4فصل دوازدهم با  نهم، هیپا علوم کتاب ریتصاودر 

و درصد را به خود  یفراوان نیکمتردرصد  4واحد و  1های سوم، ششم و هفتم با درصد و فصل

ر مقوله استخراج شده د 92اند. پیرامون مؤلفه محتوا و سازماندهی، از مجموع اختصاص داده

و دوازدهم  ازدهمیهای ششم، هفتم، هشتم، نهم، فصل هیپا علوم کتابدوازده فصل از  ریتصاو

و  نیشتریب بیتتردرصد به  5و  یوانفرا 5های دوم و چهارم با درصد و فصل 10و  یفراوان 9با 

اند. پیرامون ص دادهبه خود اختصا کتابهای مختلف فصل نیبو درصد را در  یفراوان نیکمتر

 علوم بکتادوازده فصل از  ریتصاومقوله استخراج شده در  45مؤلفه روش آموزش، از مجموع 

درصد به  4و  یفراوان 2های چهارم و دهم با درصد و فصل 15و  یفراوان 7نهم، فصل نهم با  هیپا

به خود اختصاص  کتابهای مختلف فصل نیبو درصد را در  یفراوان نیکمترو  نیشتریب بیترت

ده دواز ریتصاومقوله استخراج شده در  31اند. پیرامون مؤلفه محیط یادگیری، از مجموع داده

 و هفتمهای پنجم، ششم و فصل درصد 19و  یفراوان 6فصل نهم با  نهم هیپا علوم کتابفصل از 

های صلف نیبو درصد را در  یفراوان نیکمترو  نیشتریب بیترتدرصد به  3و  یفراوان 1با 

اج مقوله استخر 50اند. پیرامون مؤلفه ارزشیابی، از مجموع به خود اختصاص داده کتابمختلف 

 12و  یفراوان 6و دوازدهم با  ازدهمیهای نهم، فصل هیپا دوازده فصل علوم ریتصاوشده در 

 نیکمترو  نیشتریب بیترترصد به د 6و  یفراوان 3های سوم، ششم و هفتم با درصد و فصل

 .اندبه خود اختصاص داده کتابهای مختلف فصل نیبو درصد را در  یفراوان

 یریگجهینتبحث و 
 مدل اساس بر متوسطه اول دوره نهم هیپا علوم کتاب یمحتوا لیتحلمطالعه حاضر با هدف 

 نهم هیپا علوم کتاب یمحتوای این مطالعه نشان داد در هاافتهانجام شد. ی سوریمونته یموزشآ
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درصد متن و  22درصد ) 41بیشتر از همه به مؤلفه محیط یادگیری به میزان  متوسطه اول دوره

 & ,Habibiدرصد تصویر( پرداخته شده. این یافته با تحقیق حبیبی و احمدی قراچه ) 19

Ahmadi Gharacheh,2014 ی شهروندی جهانی در برنامه درسی هایژگیو( از منظر توجه به

این تحقیق شبیه بوده مطابقت دارد.  ستیلچکهای با مؤلفه کهآنهای و کاربرد مؤلفه علوم

و موجبات  کندیمهایی است که در فراگیر ایجاد آرامش محیط یادگیری، یکی از مؤلفه

یادگیری را تسهیل  -امر یاددهی  تواندیمخواهد داشت و این امر  یادگیری بهتر را به همراه

در غنای علمی  تواندیمی یادگیری همراه با آرامش و امن هاطیمحکند. بنابراین، وجود 

 ,.Hosseini, et alفراگیران بیفزاید. این یافته همچنین همسو با مطالعه حسینی و همکاران )

جانبه بر رشد همه تربیت اوان کودکیسوری نسبت به مونته ( بود که نشان دادند دیدگاه2019

توجه به  و یادگیری متعدد یهاتیتلفیقی برنامه درسی، استفاده از فعال یدهکودکان، سازمان

تأکید دارد. یافته این مطالعه همچنین نشان داد در تحلیل محتوای  فردی کودکان یهاتفاوت

به مؤلفه محتوا و سازماندهی کمتر از همه پرداخته شده  متوسطه اول دوره نهم هیپا علوم کتاب

درصد تصویر(. این یافته با تحقیق حبیبی و  10درصد متن و  12درصد بوده است ) 22که شامل 

( در خصوص نیازهای آموزشی و Habibi, & Ahmadi Gharacheh,2014احمدی قراچه )

ساختار برنامه درسی هرچه قدر با ی شهروند خوب مطابقت دارد. درواقع، هایژگیوشناسایی 

در روند آموزش و یادگیری، اثر خوب داشته و امکان فهم  تواندیمباشد  ترهماهنگمحتوا 

بیشتر را برای فراگیران به همراه داشته باشد. از سویی دیگر بازنمایی مؤلفه اهداف از مدل 

برنامه درسی مبتنی بر مدل  درصد بوده است. 25سوری در متن و تصویر به میزان آموزشی مونته

ی مختلف بر اساس اهداف آماری، کلی، جزئی و خصوصًا اهداف هاآموزهسوری به مونته

و نگرش و مهارت( توجه دارد. اگر اهداف برنامه درسی مبتنی بر  هایدانستنرفتاری )شامل 

متوجه  توانندیمسوری از روشنی و وضوح باالیی برخوردار باشند، مربیان الگوی مونته

کمک  تواندیمخصوصیات و نیات و اهداف نظام آموزشی باشد و این امر در روند یادگیری 

سوری در متن و ی کند. در مطالعه حاضر بازنمایی مؤلفه روش آموزشی از مدل مونتهتوجهقابل
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درصد بوده است. این یافته همچنین همسو با مطالعه حسینی و همکاران  29تصویر به میزان 

(Hosseini, et al., 2019) تربیت اوان کودکیسوری نسبت به بود که نشان دادند دیدگاه مونته 

تأکید  سنجش جایگزین یا اصیل یهاتدریس فعال و استفاده از روش یهااستفاده از روشبر 

سوری در متن و تصویر به دارد. در مطالعه حاضر بازنمایی مؤلفه روش آموزشی از مدل مونته

صد بوده است. مکانیسم ارزشیابی یعنی توجه به اینکه چقدر به اهداف از پیش در 25میزان 

بتواند  هاآنتا  کندیمامر آموزش کمک  اندرکاراندستاین امر به  میادهیرس شدهنییتع

موقعیت خود را در امر تعلیم و تربیت بدانند و به طراحان نظام آموزشی خصوصًا طراحان کتب 

که در تدوین محتوای آموزشی طوری عمل کنند و طراحی  کندیمزد درسی این مورد را گوش

ی و ارزیابی ریگاندازهی باشد. درواقع در ریگاندازهقابلنمایند که محتوا و ساختار درسی 

بازخوردی خواهد بود برای هرچه بهتر شدن محتوای درسی. یافته این تحقیق همچنین با تحقیق 

در خصوصی تحلیلی تطبیقی کتاب  (Ahmadi.& Abdolmaleki,2013) احمدی و عبدالملکی

گفت طراحان کتب  توانیمعلوم در خصوصی انطباق درسی ملی با کتاب علوم همسویی دارد. 

درسی مسئولیت بس پیچیده و خطیری را به عهده دارند. آنان باید در طراحی کتب درسی علوم 

پرورش افراد  ی وسازتیظرفرده تا به ی کسازیبومی علوم در سطح جهانی اقدام و هاافتهو ی

زمینه ارائه  وپرورش درریزان امر آموزش به برنامه تواندیاین پژوهش م یهاافتهدست یابند. ی

 .درسی علوم تجربی یاری برساند یهامحتوی مناسب در کتاب
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