
 377  -348  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675  

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
دازد و پرهمانطور که از نام تحلیل محتوا پیداست این تکنیک به تحلیل و آنالیز محتوا می

هایی را از متن استخراج کند. با تحلیل محتواست که کوشد با استفاده از تحلیل ،دادهمی

 توان نقاطتوان به نقاط قوت و ضعف یک محتوا دست پیدا کرد و اینگونه است که میمی

تر نمود.بنابراین تحلیل محتوا روشی مفید و کارا ضعف را بهبود بخشید و نقاط قوت را برجسته

 هاست.برای بهبود محتوای داده

توان با استفاده از آن های پژوهشی است که میی ارتباطی،یکی از روشروش تحلیل محتوا

آگاهی نسبت به چگونگی ارتباط بین تاب درسی را مورد بررسی قرار داد.ارتباط بین عناصر ک

 شود.متن نوشتاری کتاب درسی و اهداف نیز در همین راستا ممکن می

تاب ریاضی پایه هشتم دوره اول هدف پژوهش حاضر،تحلیل محتوای ارتباطی متن نوشتاری ک

باشد.روش مورد استفاده در متوسطه بر اساس اهداف ذکر شده در کتاب راهنمای معلم می

این پژوهش آمار توصیفی است.جامعه آماری و نمونه پژوهش، کتاب ریاضی پایه هشتم سال 

درصد از اهداف  ۱۳/۵۸های پژوهش نمایان ساخت که به طور متوسطباشد.یافتهمی ۹۳۱۶

جود های مودهد که فعالیتها ذکر شده است.این تحلیل نشان میآموزشی این پایه در فعالیت

  دهد.در این کتاب اهداف را به طور قابل توجهی پوشش می

 .، کتاب ریاضی، پایه هشتم ، اهدافتحلیل محتوا دي:اژگان کليو
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 3 زهرا ماندنی ازغندي،  2 عاطفه انصاري،  2 سيده فرزانه اسالمی ، 1 رضا شيرازي

 .برنامه ریزی درسی،دبیر ریاضی و مدرس دانشگاه فرهنگیان استان گلستانکارشناسی ارشد  ۹
 .آموزش ریاضی کارشناسی، دانشجو 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 سيده فرزانه اسالمی

 هشتمپایه کتاب ریاضی متن نوشتاري  ارتباطی يتحليل محتوا
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 مقدمه
هایی نو برای ارائه و آموزش دارد تا پیوسته به دنبال کشف روشرش را بر آن میپیشرفت روزافزون دانش بشری نهاد آموزش و پرو

ای هدر قالب کتاب های گوناگون باشد.انتخاب مطالب و مفاهیم آموزشی مناسب از میان گنجینه وسیع دانش بشری و ارائه آنها و مهارتدانش

 های آموزشی جهان است.ترین مسائل نظامدرسی از مهم

-درسی از عناصر مهم آموزش و پرورش است و در تحقق اهداف نظام،نقش اساسی دارد.اگر محتوای مربوط به برنامه کتاب محتوای

 (.۹۳۳۸های مورد انتظار امید داشت)رئیس دانا،توان به تحقق هدفهای کلی و جزئی نظام نباشد نمیها،هماهنگ و همسو با هدف

های اساسی آموزش و هوری اسالمی ایران متمرکز است و برنامه و کتاب و معلم محورجا که نظام آموزش و پرورش در جماز آن

یادگیری -اند و با توجه به آنکه در بسیاری از موارد کتاب درسی تنها وسیله آموزش است که در اختیار معلم قرار دارد و فرایند تدریسیادگیری

گیرد و نیز از آنجا که اساس انواع ارزشیابی تحصیلی و رح شده در آن صورت میهای مطصرفا به اتکای محتوای برنامه و مفاهیم و ارزش

های درسی و برنامه آموزشی است،نقش کتاب در حکم محتوای برنامه آموزش بسیار مهم تلقی های متعدد محتوای کتابامتحانات و گزینش

ها زمینه بهبود یادگیری و پیشرفت های درسی و اصالح آنکتابشود و جای تعمق،بررسی و تتبع فراوان دارد و بازنگری و در محتوای می

 آورد.آموزان را فراهم میتحصیلی دانش

-های آموزشی هستند و مواد اصلی برنامه درسی مدارس را تشکیل میترین منابع یادگیری در نظامهای درسی، یکی از مهمکتاب

رند و این مطالعات بآموزان زیادی از آن بهره میای است.زیرا معلمان و دانشارزندههای درسی نیز تالش دهند.پژوهش پیرامون تحلیل کتاب

تواند ارتباط بین های درسی میگذار است،همچنین مطالعه و بررسی کتابآموزان تاثیرهای مناسب برای یادگیری دانشدر طراحی فرصت

ای هر نماید و کمک کند که مفاهیم برنامه درسی به شکل مناسبی در کتابآموزان با برنامه درسی را آشکابرخی از مشکالت یادگیری دانش

 (Dogbey،2010درسی گنجانده شوند)

فعال ،عدم توجه به کاربردی بودن های درسی،رویکرد حافظه پروری،یادگیری سطحی،محتوای غیرگنجاندن اطالعات متعدد در کتاب

های در نظاماند.نمره،همواره از مسائل عمده در نظام آموزش و پرورش کشور ما بودههای درسی و توجه بیش از حد به کسب مطالب کتاب

اگر »گیرد.آتکین معتقد است:آموزان است،آنچه که باید به آنان آموخته شود مورد غفلت قرار میها باال بردن نمرات دانشآموزشی که هدف آن

شود،چنین ها پذیرفته میهای ورودی دانشگاهکند و در آزمونق است،او پیشرفت میها موفهای علمی و فرمولآموزی در حفظ کردن واژهدانش

ویلیام اشمیت به نقل از  (.همچنینGibbs and Fox،1999)آموزشی برای ادامه تحصیل خوب است نه برای آماده شدن در زندگی واقعی

متر است و معلمان هم بیشتر مایلند اطالعات کیلومتر اما به عمق یک سانتیدهیم به وسعت یک آموزان یاد میآنچه ما به دانش»کند:بیان می

 «اندیشند.گیری میدها تکرار کنند و کمتر به عمق یارا در کالس

ر ریزی،تدوین،تغییکند،از اهمیت خاصی برخوردار است.از آنجا که برنامهمحتوای برنامه درسی از نظر نقشی که در تحقق اهداف ایفا می

-کند.این تحلیل به دستآمد کردن کتب درسی یکی از الزامات نظام آموزشی است،تحلیل و بررسی علمی آن اهمیت خاصی پیدا میو روز

های درسی،دقت بیشتر نموده تا ضمن کند تا در هنگام تدوین،گزینش و انتخاب محتوای کتابهای درسی کمک میاندرکاران و مولفان کتاب

ا،باورها و هکند تا مفاهیم،اصول،نگرشآموزان را فراهم آورد.در حقیقت،تحلیل محتوا کمک میپیشرفت تحصیلی دانشتسهیل یادگیری،زمینه 

 (.۹۳۵۹های کتاب،مورد بررسی علمی قرار گیرند)یارمحمدیان،ی اجزای مطرح شده در قالب درسکلیه

ای موفق در هشود.کشورک برنامه استاندارد،بیشتر احساس میبا تحلیل محتوا،نقاط ضعف محتوا آشکارتر شده،ضرورت پیروی با ایجاد ی

 (.۹۳۵۸اند)بدریان و رستگار،های آموزشی یا چارچوب برنامه درسی ،پیشگام بودهاند که در زمینه تدوین استانداردهایی بودهآزمون تیمز،کشور

تواند متروک شود،بنابراین باید در رسه به تندی میاز آنجا که دانش به سرعت رو به افزایش است،موضوع درسی مورد استفاده در مد

اظ های درسی لحانتخاب محتوا دقت شود و الزم است محتوا متناسب با تغییرات علم،تغییر کند.همچنین محتواهای مهم و با اهمیت در کتاب

شود و این محتوا نوع محتوایی گفته می(.حال باید بدانیم که محتوای مهم و با اهمیت به چه ۹۳۳۳،ترجمه دهقان،Nicholls شوند)نیکلس

محتوا »(اصول انتخاب محتوا از نظر سیلور و همکاران را اینگونه بیان نموده است:۹۳۵۳قرار گیرد.شریعتمداری)به شکل باید در برنامه درسی 

خص کند،قدرت تخیل های تحقیق اجرا شده در رشته علمی را مشباید مفاهیم اساسی یک رشته یا موضوع درسی را مجسم کند،روش

نیاز است که محتوا به طریقی به نظم در آید که «.ودر عین حال،قابل درک هم باشد ها را به تفکر واداردآموزان را تحریک کند و آندانش

 ما کمکهای یادگیری مختلفی وجود دارد که در انجام این کار به بهترین شکل ممکن به آموزان بتوانند آن را یاد بگیرند،نظریهدانش

توان های حاکی بر اینکه چگونه میها همه جزو اهداف هستند و نشانهها و ارزشهای ذهنی،گرایشها از جمله مهارتکنند.پرورش مهارتمی

های نظریات یادگیری (.در کاربرد۹۳۳۳ها را دنبال نمود،در روانشناسی تربیتی نهفته است)نیکلس،ترجمه داریوش دهقان،به بهترین وجه آن

ها استفاده توان از آنمیاست که های آموزش مفید و مؤثر،مورد بحث قرار گرفتهها و روشگرایی،راهگرایی و سازندهشناخت

است که گرا مطرح کردههای محیط یادگیری سازندهویژگی را به عنوان ویژگی۵(،Jonassen(به نقل از جوناسن)۹۳۵۳نمود.مهرمحمدی)
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ارانه شدنی است.یادگیری،همکشدنی یا بناکاری فعال است،یادگیری ساختهگرا،یادگیری مستلزم دستری سازندهاند از:در محیط یادگیعبارت

غیر  گرا الزاما باید از شکل انتزاعی واست.یادگیری،هدفمند است.یادگیری،زمینه است و تکالیف یادگیری متناسب با محیط یادگیری سازنده

گرایی ازندهس»،تاملی است.ای است)مبتنی بر گفت و گو است( و یادگیریاصله بگیرد.یادگیری ،محاورههای واقعی زندگی فمرتبط با موقعیت

اه و فتحی واجارگ«)های فکری پرتالش،جایگزین سازد.کوشد تکرار،مشق و کوشش مستقیم برای یادسپاری متن در مدرسه را با فرایندمی

 (.۹۳۵۶آقازاده،

جای انتقال اطالعات و حقایق به یادگیرندگان باید برونر بر این باور است که به»کند:(بیان می۹۳۱۲رضوی،)به نقل از 2۲۲۲کالرک،

هایی مانند تفکر و حل مسئله در بنابراین توجه به مهارت«.هایی قرار دهیم که خودشان به کشف اطالعات دست بزنندها را در موقعیتآن

های ها بود.به همین علت،روشمفهوم تعلیم و تربیت در گذشته انتقال معلومات و مهارتکند.طراحی محتوا اهمیت خاصی پیدا می

دیویی معتقد است که تعلیم و تربیت تجدید نظر در تجربیات و تشکیل مجدد است.اما جانهای درسی بودهی کتابتدریس،سخنرانی یا مطالعه

داند که برای ترین روش تربیتی میهمان روش علمی است بهترین و اساسیدیویی روش حل مسئله را که هاست و به همین منظور جانآن

پردازد آموز به انواع تفکر می(.موقعی دانش۹۳۵۶های دیگر،مفید است)شریعتمداری،تجدید نظر در تجربیات یا رشد قوه قضاوت،بیش از روش

ی اتنظیم تجارب یادگیری به منظور پرورش مهارت تفکر باید زمینه ای مواجه شود و نتواند آن را حل نماید.بنابراین درکه با مشکل و مسئله

از ا را ههایی باشند که بتوان بالفاصله پاسخ آنعالوه این مسائل نباید از نوع پرسشآموز درگیر در مسئله شود.بهرا ایجاد نمود که دانش

ر ه یکدیگر باشند.به همین منظور،بهتهای مختلف بها و ایدهواقعیتها مستلزم ارتباط دادن های درسی پیدا کرد.بلکه باید پاسخ به آنکتاب

های درسی مطرح شوند که از محیط پیرامون،سرچشمه گرفته و به زندگی واقعی نیز مربوط باشند)تایلر،ترجمه تقی است مسائلی در کتاب

 (.۹۳۵۹پورظهیر،

ها،انتقال مسئله و یادگیری فعال،توجه شده باشد.در اکثر کتابها به حل هایی وجود دارند که در آنمتاسفانه امروزه کمتر کتاب

 سازد.پیشرفت از نظر کیفی،متفاوتتر نمیطبق نظر پیاژه،دانستن اطالعات بیشتر،تفکر کودک را پیشرفته»زند.اطالعات،حرف اول را می

 (.۹۳۵۵بیابانگرد،«)است.

ر شود.اما اینطوگیری،حل مسئله و...(موجب توجه کمتری به محتوا میمها)مهارت تفکر،تصمیبرخی براین باورند که تاکید بر مهارت

تر حاصل است و بهتر و عمیقنیست،شاید صفحات و مطالب کمتری مطالعه شود اما دانش بدست آمده همان دانش است که مورد نظر بوده

 Ackermanآید)های مرسوم بدست میکه از طریق روششود خیلی بیشتر از آن است رویکرد خالق حاصل میشود.البته آنچه که از طریق می

and Perkins,1989) 

رایی گتواند تاثیرات بیشتری روی مخاطبان بگذارد که براساس نظریات یادگیری جدید مانند شناختامروزه کتاب درسی درصورتی می

های درسی با توجه به اهداف یادگیری کند که کتابمی(بیان Rogerباشد و آموزش باز و فعال را میسر سازد.روگر)گرایی تنظیم شدهو ساخت

وزش درسی است و آمی تاثیر محدود کتابدهندههای زیر را داشته باشند:آموزش قائل به انتقال دانش،که این امر نشانتوانند یکی از نقشمی

-های یادگیری تسهیل میدر فعالیتهای فراگیران را برای مشاهده،تفکر و استقالل باز،این نوع آموزش،زمینه رشد استعداد

پردازان یادگیری که بر آموزش و یادگیری فعال،تاکید فراوانی دارند،نیاز به محتوای نظریه(.امروزه با توجه به نظریات جدید ۹۱۵۱کند)روگر،

آموز به انباشتن ذهن دانش که قائل رویکردهای سنتی طلبد.شود.بدون شک،آموزش و یادگیری فعال،محتوای فعال میفعال،بیشتر احساس می

ها به تدریج باید از بین برود.باتیسا بیان های درسی هم نقش آناز اطالعات بودند،امروزه دیگر جایی در نظام آموزشی ندارند و در کتاب

جب این تاکید موآموز دارد.های اشکال توسط دانشکندکه برنامه درسی سنتی هندسه،تاکید بر یادگیری فهرستی از تعاریف و ویژگیمی

های استدالل را در ذهن آموزان مفاهیم هندسی معنادار و روشها و تعاریف،دانشجای به خاطر سپردن ویژگیشود،بهتر است بهگمراهی می

های فضایی را تحلیل کنند و سطح تفکرشان را توسعه خود توسعه دهند تا بتوانند به طور دقیق مسائل و موقعیت

های آموختن علوم و ریاضیات را چنین عنوان امریکن به نقل از متخصصان آموزش علوم،راه.گردانندگان مجله ساینتیفیک (2۲۲۹دهند)باتیستا،

های درسی توجه بیشتری داشته باشید و به جای یادگیری به جای تکیه بر حافظه،اکتشاف و نوآوری را مورد توجه قرار دهید.به برنامه:»اندنموده

 (.۹۱۱۱د را ارزیابی کنید)گیبس و فاکس،وار،نوع عملکرطوطی

دم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده برای آموزش ریاضی مؤثر باشد،از قبیل برنامه در ع تواندبه طور کلی عوامل مختلفی می

یره.از این افراد و غ درسی،برنامه آموزشی،نیروی انسانی،تجهیزات و امکانات آموزشی،چگونگی تطبیق محتوای آموزشی با رشد شناختی فراگیر

.به همین ای دارد.میان کتاب درسی ریاضی هشتم مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است زیرا کتاب درسی در نظام آموزشی ما اهمیت ویژه

های درسی لزوما باید از طریق مطالعه و بررسی وضعیت موجود آغاز شود تا ضمن شناخت مسائل و جهت بررسی مستمر محتوای کتاب

 بینی و ارائه گردند.های مناسب پیشحلشکالت موجود،راهم
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 روش پژوهش
اهداف استفاده شده است.در این پژوهش واحد تحلیل در در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای ارتباطی متن نوشتاری بر اساس 

 های کتاب است.الیتو واحد ثبت جمله و در بخش فعالیت محور بودن کتاب ، واحد تحلیل ، فع ،متنبخش تحلیل متن

 برای تحلیل محتوای نوشتاری بر اساس اهداف مراحل زیر انجام گرفت:

 سازی و سازماندهی:محتوای مربوط به موضوع تحقیق انتخاب گردید.)کتاب ریاضی پایه هشتم(مرحله آماده-۹

های کتاب به چه میزان پوشش فعالیتهای کتاب ریاضی مورد بررسی قرار گرفت و بررسی شد که بررسی مواد)محتوا(:فعالیت-2

 ی اهداف آموزشی هستند.دهنده

 گیرد.میکه هر فعالیت کدام هدف را در بر اهداف کدگذاری شدند و بعد بررسی گردید-۳

 جامعه آماري
 باشند.ها میاست و نمونه آماری فعالیتچاپ شده ۹۳۱۱کتاب ریاضی پایه هشتم که در سال جامعه آماری پژوهش شامل 

 روش گردآوري اطالعات

هایی که هدفی را پوشش های هر بخش بررسی گردید.فعالیتگذاری شد.سپس فعالیتدر ابتدا اهداف آموزشی استخراج گردید و کد

است.سپس جدولی مبنی بر جدول اهداف شد که آن هدف در متن درس مورد توجه قرار گرفتهدادند کد هدف را به آن داده و ذکر میمی

ی آخر هم با توجه به اعداد و ارقام بدست آمده درصد پوشش طراحی شد و وجود و یا عدم وجود اهداف یادداشت گردید.در وهلهآموزشی 

  ها محاسبه شد.اهداف توسط فعالیت

 

 هایافته
های فرعی هر درس ها با اهداف ابتدا بین عنواندست آمده است برای محاسبه درصد مطابقت فعالیتطبق آنچه که طی این مقاله به

ای هایم و دریافتیم که فعالیتها را جمع کرده وبرتعدادمباحث تقسیم کردهی درسدست آمدهایم سپس درصدهای بهمیانگین وزنی گرفته

ها ها به آنفعالیتشود.همچنین برخی از اهداف که در درصد با اهداف مطابقت دارند که درصد بسیار خوبی محسوب می ۱۳/۵۸کتاب ریاضی 

 ها پرداخته شده است.ها و تمارین کتاب به آنپاسخ داده نشده است در کار درکالس

ها،بردار ومختصات و توان وجذر درصد فصل اعداد اول،مثلث و آمارواحتمال دارای درصدهای به نسبت پایینی هستند و فصل چندضلعی

 باالیی دارد.

 های این مقاله است:ی در رابطه با یافتهترجداول زیر گویای اطالعات دقیق
 

 1جدول شماره

 

 
 

 عنوان فصل شماره فصل
 درصد

 ندارد دارد

 ۸۳/۹۹ ۱۳/۵۵ اعداد صحیح وگویا ۹

 ۵۲/2۱ 2/۳۲ اعداد اول 2

 ۲ ۹۲۲ هاضلعیچند ۳

 ۳۶/۹۹ 2۱/۵۵ جبرومعادله ۱

 ۶۶/۶ ۳۱/۱۳ بردار و مختصات ۸

 ۳۱/2۹ 2۶/۳۵ مثلث ۶

 ۲۱/۱ ۱۹/۱۲ توان و جذر ۳

 ۸2/2۳ ۱۵/۳۶ آمار و احتمال ۵

 ۱۱/۹2 ۸۹/۵۳ دایره ۱

 ۱۳/۵۸ میانگین کلی
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 2جدول شماره

 هدف شماره فصل
 درصد

 ندارد دارد

۹ 

 ۲ ۹۲۲ یادآوری عددهای صحیح

 22/22 ۳۳/۳۳ معرفی عددهای گویا

 ۲ ۹۲۲ جمع و تفریق عددهای گویا

 ۹۹/۹۹ ۵۵/۵۵ عددهای گویاضرب و تقسیم 

 3جدول شماره

 هدف شماره فصل
 درصد

 ندارد دارد

2 
 ۵۸/۱2 ۹۱/۸۳ یادآوری اعداد اول

 ۲ ۹۲۲ تعیین اعداد اول

 ۴جدول شماره

 هدف شماره فصل
 درصد

 ندارد دارد

۳ 

 ۲ ۹۲۲ چند ضلعی ها وتقارن

 ۲ ۹۲۲ توازی وتعامد

 ۲ ۹۲۲ هاضلعیچهار

 ۲ ۹۲۲ داخلیزاویه های 

 ۲ ۹۲۲ زاویه های خارجی

 ۵جدول شماره

 هدف شماره فصل
 درصد

 ندارد دارد

۱ 

 2۲ ۵۲ های جبریساده کردن عبارت

 2۸ ۳۸ پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری

 ۲ ۹۲۲ های جبریتجزیه عبارت

 ۲ ۹۲۲ معادله

 ۶جدول شماره

 هدف شماره فصل
 درصد

 ندارد دارد

۸ 

 ۶۶/۹۶ ۳۳/۵۳ هاجمع بردار

 ۲ ۹۲۲ ضرب عدد در بردار

 ۲ ۹۲۲ های واحد مختصاتبردار

 ۷جدول شماره

 هدف شماره فصل
 درصد

 ندارد دارد

 2۲ ۵۲ رابطه فیثاغورس ۶

http://www.rassjournal.ir/


 377 -348  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 ۲ ۹۲۲ نهشتهای همشکل

 ۸۳/2۵ ۱2/۳۹ نهشتهای هممثلث

 ۸۳/2۵ ۱2/۳۹ الزاویهی قائمهانهشتی مثلثهم

 ۸جدول شماره

 هدف شماره فصل
 درصد

 ندارد دارد

۳ 

 ۲ ۹۲۲ توان

 ۲ ۹۲۲ دارتقسیم اعداد توان

 ۲ ۹۲۲ جذر تقریبی

 ۳۳/۳۳ ۶۶/۶۶ نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد

 ۲ ۹۲۲ هاخواص ضرب وتقسیم رادیکال

 ۹جدول شماره

 هدف شماره فصل
 درصد

 ندارد دارد

۵ 

 2۸ ۳۸ هابندی دادهدسته

 ۲ ۹۲۲ هامیانگین داده

 ۸۲ ۸۲ گیری شانساحتمال یا اندازه

 2۲ ۵۲ های ممکنبررسی حالت

 1۱جدول شماره

 هدف شماره فصل
 درصد

 ندارد دارد

۱ 

 ۲ ۹۲۲ خط ودایره

 ۳۳/۳۳ ۶۶/۶۶ های مرکزیزاویه

 ۲ ۹۲۲ های محاطیزاویه
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 گيرينتيجه بحث و
درصد از  ۱۳/۵۸،  ۹ی محتوای متن نوشتاری براساس اهداف آموزشی بود.باتوجه به جدول شمارههدف از انجام این پژوهش تحلیل 

ها مورد سوال گیری از اهداف در فعالیتتوان گفت درصد چشمهای کتاب پوشش داده شده است.پس میاهداف آموزشی ذکرشده در فعالیت

 و بررسی قرار گرفته است.

ها وضوح کامل راندارند یا اینکه تعدادکمی از ئم نگارشی مشاهده گردید که تعداد اندکی از هدفهایی که صورت گرفت،عالدر بررسی

 ها برطرف گردد.اند . ازاین رو بهتراست که این نقص جزئی در فعالیتها مورد بحث قرارنگرفتهاهداف در فعالیت

باشند و باعث ایجاد اولین تفکرات ایی از مبحث مورد تدریس میباشند و دورنمی آغازین هر مبحث میها نقطهاز آنجایی که فعالیت

باشند.پس بهتراست طوری طراحی شوند که جذاب و قابل فهم باشند و برای اینکه به اهداف مورد نظر آموزشی آموزان از فصل حاضر میدانش

 دهنده باشند.رسید باید غنی و پوشش

آموز را در ها باید اولین تصورات دانشاند،اما فعالیتها پوشش داده شدهردرکالسدرست است که برخی از اهداف توسط تمارین وکا

 ها مورد بررسی قرار گیرد.طور جدی در فعالیتمورد هدف مورد نظر شکل دهند.پس باید اهداف به

-طور همزمان دربرمیهها چندین هدف را بهایی که انجام گرفت به این موضوع برخورد کردیم که برخی از فعالیتدر طی بررسی

ل در اند؛یعنی چند سواها هستند که چندبخشیها تعدادی از فعالیتهای درگیرکننده وغنی هستند.درکنار این فعالیتها فعالیتگیرند،این

ه شود که این نکتتواند همزمان به چندین هدف آموزشی نائل ها میآموز با پاسخگویی به اینگونه از فعالیتمتن یک سوال قرار دارد.دانش

 .باشندی اهداف میدهندهها با تقریب بسیار خوبی غنی و پوششدهد که فعالیتطور کلی پژوهش مورد نظر نشان میبسیار مهم ومفید است ،به

 

 پيشنهادات

 ی اهداف افزایش یابد.دهندههای پوشششود که تعداد فعالیتبه مؤلفان کتب درسی پیشنهاد می 

 اشته آموزان دها توسط دانشای نسبت به انجام فعالیتشود که در طی تدریس خود توجه فزایندهد میبه معلمان پیشنها

 آموزان را همراهی نمایند.ها دانشباشند وخودشان نیز در طی مرحله حل فعالیت

ی به آموزان با پاسخگویها از سواالت غنی و چند بخشی استفاده شود تا دانششود که در متن فعالیتبه مؤلفان پیشنهاد می

 یابند. اینگونه سواالت همزمان به چند هدف آموزشی دست
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پور ظهیر(.تهران:انتشارات (.اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی )چاپ سوم(.)ترجمه علی تقی۹۳۵۹تایلر،رالف.و) [۳]

 آگاه.
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