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 بدنی -توجه به ساحت زیستی تحلیل محتوای کتب پایه سوم ابتدایی با

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
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 چکیده

بدنی سند تحول آموزش و پرورش در  –هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل میزان توجه به ساحت زیستی 

وهش ژجامعه آماری پ وباشد. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بوده رسی پایه سوم ابتدایی میکتب د

است که با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و  1319-1318در سال تحصیلی  مذکورهای پایه کتاب کلیه

اند. ابزار ه شدهکل آنها به عنوان نمونه در نظر گرفت وگیری صرف نظر محدودیت جامعه آماری از نمونه

های آماری ساخته بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخصلیست تحلیل محتوای محققگیری چکاندازه

 مرتبه 1421از مجموع  -1ایج پژوهش  بیانگر آن است که: اند. نتتوصیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

 232ا بی های آسماندرصد، هدیه 11/12اوانی یا فر 161 فارسی با های ، کتاببدنی - توجه به ساحت زیستی

 درصد، علوم با 11/12فراوانی یا  161 درصد، قرآن با 94/2فراوانی یا  34 با نگارش فارسی، 91/18فراوانی یا 

 فراوانی یا 314مطالعات اجتماعی با درصد و  14/8فراوانی یا  111یاضی با درصد، ر 92/22فراوانی یا  311

 99/31 فراوانی  یا 314کتاب مطالعات اجتماعی با  -2 اند.های مورد بررسی پرداختهمقولهدرصد به  99/31

 اند.درصد کمترین توجه را به خود اختصاص داده 94/2 فراوانی یا 34 درصد بیشترین و کتاب نگارش فارسی با

 

 .تواحلیل مح، تکتب درسی پایه سوم، بدنی –ساحت زیستی ، دوره ابتدایی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 سرمایه ارتقای برای جدی ابزار و کشور جانبه همه تعالی هایزیرساخت مهمترین از تربیت و تعلیم عرصه

 لمی،ع جمله از مختلفی کارکردهای دارای تربیت و تعلیم. است مختلف هایعرصه در کشور شایسته انسانی

 علمی، توسعه برای کارآمد و ثرؤم اریابز و مهم موضوعی رو این از .است اجتماعی و فرهنگی اقتصادی،

 در تحول. (2: 1389و کاظمی،  13: 1384)مرزوقی،  شودمی شناخته سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی،

 تحول برای مختلفی راهبردهای و هاسیاست تاکنون. است ناپذیراجتناب ضرورتی کنونی پرورش و آموزش نظام

 ،موجود پرورش و آموزش نظام که آنجا از. است نبوده آمیزموفقیت دانچن که شده بکارگرفته نظام این در

 وردم شخصیتی هایویژگی دارای التحصیلغفار آموزاندانش یعنی آن خروجی و بوده غربی و تقلیدی وارداتی،

 دافیاه به لنی برای و اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه بر پرورش و آموزش در زیربنایی تحول ؛باشندنمی انتظار

 طراحی 1414 اندازچشم به دستیابی نهایت در و واال هایارزش و هااندیشه و اسالم به عمیق باور ایجاد جمله از

 در که است راهی نقشه ترسیم نیازمند افهدا این تحقق (.1311پرورش، و آموزش عالی شورای) است شده

 و افشف صورت به مسیر این در الزامات و لیم سطح در کار تقسیم الزم، امکانات و منابع مسیر، طی نحوه آن

 گیریاماله با تا است شده کوشش پرورش و آموزش بنیادین تحول ملی سند تهیه در. باشد شده مشخص دقیق

 اسالمی جمهوری نظام راهبردی اهداف به توجه و آنها بنیادین هایارزش از گیریهبهر و باالدستی اسناد از

  (.همان) شود تبیین شمسی هجری1414 افق در تربیت و تعلیم اهداف و اندازچشم ایران،

 موفق تجارب از گیریهبهر و اجتماعی سریع تحوالت و شتابان حرکت با هماهنگی لزوم همچنین

 با. نمود نمایان پیش از بیش را کشور تربیت و تعلیم نظام در بنیادین تحول حاضر، عصر تربیتی و آموزشی

 نیادینب تحول دانشگاهی و حوزوی تربیت و تعلیم متخصصان نظران وصاحب از وسیعی گروه توان از گیریبهره

 لیعا شورای در ابتدا بنیادین، تحول سند مفاد تدوین و گرفت قرار کار دستور در و پرورش آموزش نظام در

 پس و گرفت قرار مورد بررسی 1311 سال تا و آغاز 12/11/88 تاریخ از متعددی درجلسات پرورش و آموزش

 جلسات از پس و مطرح فرهنگی انقالب عالی  در شورای پرورش، و آموزش وزارت عالی شورای در تصویب از

 ابالغ پرورش و وزارت آموزش به اجرا برای و گرفت قرار تصویب مورد انقالب فرهنگی عالی شورای در متعدد

 ترینهگسترد از (1311) پرورش و شآموز وزارت عالی شورای مصوبه پرورش و آموزش بنیادین تحول سند .شد

 و پیرامون محیط با و درون در نظام عناصر رابطه کیفی، هایجنبه بر تاکید با که است افزارینرم هایطرح

 در را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، از اعم توسعه هایعرصه سند قلمرو .است شده تدوین ساختاری مباحث

-راهنمای تصمیم و مالك پایه، سند این. کندمی تکلیف تعیین آنها برای و گیردبرمی در وپرورش آموزش

 حققت منظور به عمومی تربیت رسمی و تعلیم نظام ارزشیابی و نظارت راهبری، هدایت، برای اساسی هایگیری
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 ونشئ که است حدی به بنیادین تحول سند در تربیت مفهوم جامعیت. است و ساختاری محتوایی تحوالت

 : از عبارتند شئون این. برمی گیرددر را مختلفی

 بعد ،دینی بعد. است ینید - عبادی اعتقادی، بعد برگیرنده در ساحت این: دینی و عبادی اعتقادی، ساحت -

 و امتام نبوت، )توحید، اصول دربرگیرنده و تربیت است خاص بعد ،عبادی و اعتقادی بعد و است تربیت عام

 المیاس معیار نظام اساس بر تربیت اختیاری و آگاهانه انتخاب بر تربیت از نأش این. است دین فروع و معاد(

 آن باور به بلکه ؛نیست مطرح دین فروع و اصول دینی، هایآموزه شناخت صرف ساحت این در. دارد تاکید

)صدرالدین  است دنبال موحدسازی خاص قواعد با اسالمی تربیت و تعلیم نظام. است ارزش دارای اعتقادات

 (عملی) التزام زندگی، آیین عنوان به حق اختیاری دین و آگاهانه انتخاب بر ساحت این. (1389 ازی،شیر

 ولاص و دینی هایارزش و احکام به اختیاری تقید) زندگی شئون همه در دینی معیار نظام اختیاری و آگاهانه

 و کرامت حفظ) دینی معیار ظامن اساس بر خودسازی برای پیوسته تالش و( روزمره زندگی در اخالقی آداب و

 فاتص کسب و آداب رعایت طبیعی، تمایالت و عواطف تعدیل طبیعی، غرائز مهار و داریخویشتن نفس، عزت

 آموزش عالی شورای) دارد دکیتا آنها درمان و غیراخالقی رذائل و صفات تکوین از پیشگیری و اخالقی فضائل و

 (.1311 پرورش، و

 ان،دیگر و خود روانی و جسمی بهداشت و سالمت ارتقای و حفظ به ناظر ساحت این: بدنی و زیستی ساحت -

 طبیعت به احترام و زیست محیط از حفاظت بیماری، ضعف و عوامل با مبارزه روانی، و جسمی قوای تقویت

 و یمتعل جهانی مسائل مهمترین از زیست محیط تخریب و آلودگی مساله یکم و بیست قرن (. در)همان است

 طبیعت و انسان درباره خود کنونی افکار در که. کرد خواهد وادار را بشر تهدید این. بود خواهند تربیت

 و موزشآ بنابراین .کنند کسب جدیدی بینش خاکی کره محیطیزیست آینده به نسبت و کند تجدیدنظر

 که ایونهگ به سازد، هآگا زیست محیط آلودگی منفی تاثیرات و عواقب به را نسبت جوان نسل بایستی پرورش

 .آید وجود به نها آ در زیست محیط به نسبت عملی التزام و فکری تعهد نوعی احساس

 خویشاوندان، خانواده، دیگران )اعضای با مناسب ارتباط به ناظر ساحت این: سیاسی و اجتماعی ساحت -

 )رعایت سیاسی و مدنی نهادهای سایر و نهاد دولت با شایسته تعامل (،... و همکاران همسایگان، دوستان،

 اخالق دانش، کسب اجتماعی(، هایارزش پاسداشت سیاسی، و مشارکت اجتماعی پذیری،مسئولیت قانون،

 فهم و درك جویی،مسالمت اجتماعی، فهم و درك همدلی، و وفاق )بردباری، ارتباطی هایو مهارت اجتماعی

 است ملی( تفاهم و وحدت المللی، حفظبین تفاهم ،فرهنگی میان تعامل و درك اجتماعی، عدالت سیاسی،

 داندخود نمی به منحصر را فهم و درك و کندمی نفی را دیکتاتوری و استبداد هرگونه این ساحت. (همان)



 

992 
 

 ن)صدرالدی کندنمی خود فهم در منحصر را حقیقت و حق قلمرو و است قائل احترام هاانسان تمام برای بلکه

 (.1389 شیرازی،

 و )درك اقتصادی تالش و معاش امر تدبیر در آدمی توانایی به ناظر ساحت این: ایحرفه و اقتصادی احتس -

 و بطالت از پرهیز کارآفرینی، توان ای،حرفه اخالق التزام به ای،حرفه مهارت و درك اقتصادی، مسائل فهم

 نقوانی مراعات اقتصادی، عدالت بسط به اهتمام ثروت، توسعة و حفظ تالش جهت وری،بهره رعایت بیکاری،

 و عالی آموزش )شورای است اقتصادی( روابط در هاارزش و اخالق به التزام و معامالت احکام و کار، کسب

 و عدل اساس بر هارابطه که همه است ایحرفه و اقتصادی روابط از سطحی خواستار دین. (1311 پرورش،

 یجادا پی در امامان و انبیاء حرکت. فروکاست زندگی فردی دودهمح به نباید را دین اهداف. گیرد شکل احسان

 به نسبت او که یابددرمی دینی هایآموزش پرتو در منؤم. است و اقتصادی اجتماعی روابط در متفاوت شکلی

 ؛تفضل است احسان و است هااستحقاق رعایت عدل. دارند حقی او گردن بر دیگران و دارد تکلیفی دیگران

 در صمیمیت و افزایش محبت به تفضل و احسان و دارد دنبال به را تعادل و اعتدال ،روابط در لعد رعایت

 (.1،212: ج1392)کلینی، انجامدمی اجتماع

 نتایج توسعة و گیریبهره شناخت، در جامعه افراد توانمندی به ناظر ساحت این: فناوری و علمی ساحت -

 برای الزم و مفید هایدانش انواع درك )فهم و فناوری و دانش انواع در بشری متراکم تجربة و خردورزی

 فکرت توان زندگی، مسائل حل در منطقی و علمی تفکر بکارگیری شیوة افزایی،دانش مهارت کسب زندگی،

 ندگیز کیفیت بهبود برای فناورانه تفکر و بینش دانش، کسب دانش، انواع نوآوری در و خالقیت انتقادی،

 نظام که شودمی باعث فنآوری تکامل آورسرسام سرعت. (1311 پرورش، و آموزش عالی رایشو) است روزمره

 با. باشد تهداش علمی هایپیشرفت با متناسب و منطقی ایفاصله نتواند خود فعلی ساختار با تربیت و تعلیم

 علم بین منطقی و معقول فاصله حفظ ،رسدمی نظر به پرورش و آموزش و فناوری و علم میان ارتباط به توجه

 زمینه این در گذاریهدف تعیین در مهمی موضوع ،شودمی ارائه آموزشی سساتؤم و مدارس در آنچه و روز

 را آموزشی غنی منابع و اشخاص علمی، اطالعات به دسترسی که این بر عالوه اطالعات فناوری. بود خواهد

 و تسرشپاك )حیدری، باشد ثرؤم تواندمی نیز یدرس و آموزشی هایبرنامه کیفیت بهبود در ؛سازدمی میسر

 .(146: 1384 صفایی مقدم،

 و احساسات عواطف، مندی ازبهره و خیال قوة فعالیت به ناظر ساحت این: هنری و شناختیزیبایی ساحت -

 ثارآ خلق توان و معنوی( یا مادی زیبایی افعال دارای و موضوعات از تقدیر و درك )توان شناختیزیبایی ذوق

 زمینة در انسان حیات هدایت و تنظیم ،دین اصلی مقصود. است های هنریارزش و آثار از قدردانی و هنری

ش، خوی با )رابطة هستی با مختار و آگاه موجودی منزلة به باید فرد هر که است ثابتی اصیل و ارتباط چهار
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 در و)ول آدمی تجربة محدود و عقل. کند رقرارب طبیعت( با رابطة و دیگر هایانسان با رابطة خداوند، با رابطة

 وانندتنمی روابط، این به مربوط و حقائق واقعیات همة بر نداشتن احاطه دلیل به جمعی( یافتةتراکم شکل

 به ینید معیار نظام هدایت تخصیص اینرو از. شوند شایستة آنها تدبیر و تنظیم متکفل دین راهنمایی بدون

 عالی )شورای دارد منافات زندگی جامع آیین مثابة به، دین تشریع از مقصود ی بازندگ هایجنبه از برخی

 میعل و سیاسی، اقتصادی یکپارچگی نوعی به شدن جهانی فرآیند در بشری جامعه (.1311پرورش، آموزش و

 1384 همکاران، و )حیدری بود نخواهد هنری و فرهنگی تفاوتهای دربرگیرنده همسانی این ولی است، نیازمند

 هایمهبرنا. است درسی هایبرنامه بنیادین، تحول سند کردن اجرایی برای تاثیرگذار هایکانون جمله از(. 126:

 ظامن دهندةجهت موارد بیشتر در حتی و شکست و موفقیت نمایتمام آینة و عناصر مهمترین از یکی درسی

 نبزرگساال آموزان،دانش به هاییمهارت موزشآ و نگرش تغییر دانش، ارائه برای مناسبی محمل و است آموزشی

-تابک موجود وضعیت بررسی. است درسی کتاب درسی برنامه محصول. بود خواهند اولیه گیرندگانتصمیم و

 رد و دهدمی دستب مضامین این به توجه کیف و کم از دقیقی تصویر که است مهم جهت این از درسی های

 درسی هایبرنامه طراحی اندرکاراندست و ریزانبرنامه برای را الزم هایبینش موجود، وضعیت بررسی حکم

 مهرمحمدی) آوردمی فراهم مغفول و پنهان درسی هایبرنامه و هاحیطه دادن پوشش و هابرنامه تدوین جهت

 (.62 :1313 مسعود، و نصر موسوی، نیلی،؛ 146: 1311 محمودی، و

 و درسی کتاب چارچوب در مدارس پرورشی و آموزشی هایعالیتف اغلب متمرکز هاینظام در امروزه      

 دروس محتوای اینرو از (.81: 1314 نجفی، و هرندی جعفری نژاد؛سبحانی) گیردمی انجام آن محتوای

 نوشتن، خواندن،) فرآیندها ها،مهارت ،(تعاریف اصول، ها،تبیین حقایق،) هادانش از ایمجموعه دربردارنده

 (ازیب و زشت غلط، و صحیح بد، و خوب) هاارزش و (ارتباط ایجاد گیری،تصمیم منطقی، فکرت کردن، حساب

 )نوریان، گیردمی قرار تعامل در آن با یادگیری-یاددهی فرآیند در یا آموزش ضمن در آموزدانش که است

 پرورش و وزشآم بنیادین تحول سند تدوین دنبال به (.111:  2113 مارش، ؛68: 1381ملکی،  ؛62: 1381

 درسی هایکتاب تدوین آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان و شد آغاز درسی هایکتاب در تحول (1311)

 .نمود آغاز (1311) پرورش و آموزش بنیادین تحول سند مفاد اساس بر را ابتدایی دوره در جدید

شده است. هرچند  کننده تبدیلمحیط زیست در جهان امروز به یکی از مسائل مهم و نگران از سویی      

کلی در مورد وضعیت محیط زیست جهان، منطقه خاورمیانه و ایران به دلیل گستردگی و  دستیابی به آمار

ای حیاتی برای انسان و مناسب برای خاموش اما برای مثال شرایط آب که ماده ؛ها مقدور نیستتنوع موضوع

ورکننده آتش جنگ باشد. البته ست این ماده، خود شعلهکردن آتش است تا حدی بحرانی شده که ممکن ا
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گرم » نوشته است: «عصر اطالعات» کتاب در 2کاستلز های محیط زیستی است.کمبود آب تنها یکی از چالش

 ،شوندهای گرمسیری دچار حریق میزمین همچون تهدیدی مرگبار در افق طالع شده است. جنگل شدن کره

ها با و دولت ختهاند، دریایی از فقر، زندگی را تباه ساغذایی شده یق وارد زنجیرهمواد شیمیایی سمی بطور عم

اما، این واقعیت که تمامی مسائل مذکور و مسائل عدیده دیگر وارد مباحث . کنندسالمتی مردم بازی می

 که ستمده اوجود آتگی متقابل و خصلت جهانی آنها بهم بسای نسبت بو اینکه آگاهی فزایندهاند عمومی شده

ها به سوی نظام اقتصادی و مشیگیری نهادها و خطمبنایی برای حل آنها و شاید مبنایی برای اصالح جهت

 .(148-149 ،1382« )اجتماعی پاسخگو در برابر مسائل محیط زیست است

ر ت و دپایدار شده اس ری تدریجی رویکردی به نام توسعهگیاین مسائل درجهان امروز، سبب شکل همه      

 ئیس( برگزار کرد)سو 6ص محیط زیست و توسعه در شهر فونکسسازمان ملل سمیناری در خصو 1191سال 

از  یکیته شد. محیطی در فقر و صنعتی شدن شناخمسائل زیست . در این اجالس ریشه(61: 1398، 9)الیوت

ه ب موضوع اهمیت شد،بابدنی می –ساحت زیستی  ،های اساسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورشساحت

 در نآ جایگاه تحلیل و بنیادین تحول سند زمینه بررسی در زیادی پژوهشگران و نظرانصاحب که است حدی

های لذا هم اکنون با توجه به مواردی که در رابطه با بحران اند.انجام داده هاییپژوهش درسی هایکتاب

وان یکی از موضوعات مهم و اساسی است که بدنی به عن –بحث ساحت زیستی  ،محیطی عنوان شدتسزی

ای هبنابراین بررسی میزان پرداختن کتب درسی به  مقوله .بایست هرچه بهتر و بیشتر مورد توجه قرار گیردمی

جهت  یمقطع بسیار مهم ،ابتدایی توجه به اینکه دوره با .ای اساسی استاین ساحت حساس و اثرگذار مسئله

 نماید.جدی بودن مسئله را بهتر مشخص می ؛باشدرزشمند میهای اسازی خصلتنهادینه

 

 پیشینه پژوهش

ای تحت عنوان بررسی وضعیت تربیت زیست محیطی در مدارس دریافت که اهمیت ( در مقاله1319اندوز )

آموزان توانایی درست زندگی کردن و قدرت در مدارس برای این است که دانشهای تربیتی آموزش این ساحت

متاسفانه چرخه ناسالم آموزشی و آموزش سطحی  ش محیط زیست و حفاظت از آن را داشته باشند.آقرین

ای همدارس  شده و مدرسه نتوانسته است یادگیری را با ارزش باعث پایین آمدن کیفیت آموزشی و تربیتی در

 محیطی جامعه تلفیق کنند.زیست اخالقی و اجتماعی، سیاسی، دینی،

                                                           
5. Castells 
6. Phonx 
7 . Elliott 
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اساس  الطیر بر( در پژوهشی تحت عنوان تحلیل محتوای منطق1312) دیگران شهری وتازهناصری

 گیری ساحت تربیت زیستی و بدنیترین جهتگانه تربیتی  به این نتیجه رسیدند که مهمهای ششساحت

ای هطبگیری، رابطه بین روح و بدن رااین جهت با این توضیح که در .بارت است از تعامل مستمر روح و بدنع

پایه حرکت اشتدادی وجود، در ذات  به این معنا که ماده جسمانی بر .در اصل هستی است نیادین، عمیق وب

یابد و تری میمفهوم سالمت در این ساحت معنای گسترده ،شود. در این فضای فکریو جوهر خود کامل می

 شود.ابعاد روانی را نیز شامل می

اساس  بر البالغهمحتوای نهج تحلیل زمینه در خود همطالع در (1314) مومیوند و صالحی محمدی،

 ربیتت ساحت البالغهنهج در که پرورش دریافتند و آموزش بنیادین تحول سند تربیتی گانهشش هایساحت

 زیستی تربیت ساحت مؤلفه، 21 با سیاسی و اجتماعی ساحت تربیت مؤلفه، 49 با اخالقی و عبادی اعتقادی،

 8 با ایحرفه و اقتصادی تربیت ساحت مؤلفه، 13 با هنری و شناختیزیبایی حت تربیتسا مؤلفه، 8 با بدنی و

 تربیتی هایبین ساحت زیاد ارتباط. هستند پیگیری قابل مؤلفه 11 با فناوری و علمی تربیت ساحت مؤلفه،

 ستا این از یحاک اسالمی ارزشمند متون یکی از به عنوان البالغهنهج و پرورش و آموزش بنیادین تحول سند

 المیاس و دینی متون توسط تربیت و تعلیم اسناد ساختن تربه غنی تواندمی دست این از هاییپژوهش که

 .نماید کمک

 جایگاه و فلسفه پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند زمینه در خود مطالعه در (1312) گودرزی

 از و شده بدنی تربیت به خاصی و توجه ویژه ،پرورش و آموزش اندازچشم سند در که داد نشان بدنی تربیت

 .است شده تربیت یاد و تعلیم برای مهم ابزاری عنوان به آن

ضرورت مهندسی فرهنگی ورزش و تربیت بدنی در ایران  ( در مقاله خود در زمینه1312آقاپور )

ی جوانان، سند ملی منشور مل های فرهنگی و اصول آن،، سیاست1414در افق  ساله21انداز دریافت که  چشم

مگی دارای بندها و موادی جمهوری اسالمی ایران و نظایر آنها ه ساله توسعههای پنجآموزش و پرورش، برنامه

به عنوان  ورزش و تربیت بدنی و اصول و اهداف و رویکردهای آن در جامعه و نهادهای اجتماعی هستند. درباره

ه در بند الف بر جنبه فرهنگی و تربیتی و ورزش همگانی با اولویت ساله چهارم توسعبرنامه پنج 119 ماده مثال،

ساله پنجم توسعه، و در برنامه پنج و رهبری تاکید دارد )ره( ورزش بانوان و توجه به رهنمودهای امام راحل

ورزش روستایی و ورزش بسیج عمومی  آموزی،بر فضاهای ورزشی، ورزش دانش 6،1،13،11،114های ماده

 نماید.های فرهنگی و تربیتی تاکید میجنبه ه است که برتوجه کرد
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محیطی و رفتارهای حفاظت از آموزش زیست ( در مطالعات خود در زمینه1312) صالحی و قائمی

کم است و آموزش نتوانسته است در رفتار  آموزانمحیطی دانشمحیط زیست دریافتند که دانش زیست

 محیطی آنها تاثیری داشته باشد.زیست

حاکی از آن  آموزان در زمینه محیط زیست،( در مطالعه نیازسنجی آموزشی دانش1381)شبیری 

 آموزان و دبیران نیاز به کسب دانش بیشتری دارند.است که دانش

محیطی بر نگرش ( به این نتیجه رسیدند که آگاهی زیست1381) ولیو شاه (1388) نژادرفیعی 

ته و در نهایت منجر به رفتارهای مسئوالنه نسبت به محیط زیست شده آموزان اثر گذاشمحیطی دانشزیست

 است. 

 

 شناسی پژوهشروش

: 1384 رد،بیابانگ از کرلینجر )به نقل. است گردیده انجام محتوا تحلیل نوع از توصیفی شیوه به حاضر پژوهش

 حلیلیت جامعه. است ستهدان متغیرها یکمّ و منظم عینی، توصیف برای پژوهشی روشی را محتوا ( تحلیل311

 در که باشدمی 1319 -1318 تحصیلی سال ابتدایی در درسی پایه سوم دوره هایکتاب شامل حاضر پژوهش

کتب پایه سوم ابتدایی شامل ریاضی، علوم، قرآن،  .است شده تدوین درسی کتب ریزیبرنامه و لیفأت دفتر

های مربوط درس گویه که سعی شده است در هر است فارسی و نگارش فارسی ،اجتماعی ،یهای آسمانهدیه

 القاط محتوا رمزگذاری قابل و معنادار بخش به ثبت . واحدگیرد قرار بدنی مورد بررسی –به ساحت زیستی 

 یامپ ،مضمون از منظور. است شناختیها و نمادهای زبانشخصیت ، تصاویر،مطالعه، مضمون این در که شودمی

شناختی شامل اعداد و و نمادهای زبان است گرفته توجه قرار مورد پیام تندهفرس جانب از که است خاصى

 اب تحقیق این در هاتعیین شاخص و بندیمقوله. است فراوانى مطالعه، این در شمارش روشباشد. می الگوها

 دلیل نمیه به و شدند تعیین تحقیق اجرای از ها( قبل)مقوله طبقات یعنی ؛است پذیرفته انجام ایجعبه روش

 این در(. 1314 ملکی، و وفائی نجفی، ؛62: 1381 )نوریان، می گویند نیز شدهتعیینازپیش روش آن، به

 بنیادین حولت سندبدنی  -ساحت زیستی با مرتبط هایلفهؤم ابتدا شود، انجام محتوا تحلیلاینکه  برای پژوهش

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد چارچوب نآ اساس بر محتوا آن دنبال به و شد، استخراج پرورش و آموزش

 

 های پژوهشتهیاف

 سند بدنی -تیت زیسساح اساس بر ابتدایی دوره پایه سوم درسی کتابهای محتوای تحلیل به پژوهش این در 

 تشریح شده است: به تفکیک دروس حاصل هاییافته و شده پرداخته پرورش، و آموزش بنیادین تحول
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نسبت  1319در سال  ابتدایی های آسمان پایه سومن در محتوای کتاب هدیهبه چه میزا ال اول:ؤس

 بدنی توجه شده است؟ –به ساحت زیستی

بدنی سند تحول  –مرتبه به ساحت زیستی 332مجموع  تحلیل کتاب مورد بررسی نشان داد که در

های مقولهبوط به ها و درصدهای مرآموزش و پرورش توجه شده است. در جدول شماره یک مجموع فراوانی

 بدنی در کتاب مورد بررسی آمده است که به شرح ذیل است: –ساحت زیستی

 
 بدنی  –آسمان پایه سوم ابتدایی به لحاظ میزان توجه به ساحت زیستی یها: نتایج تحلیل محتوای کتاب هدیه1جدول

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

هاواحد مضمون شخصیت تصاویر نماد  جمع   

ف هایهگو
دی

 ر

 1 آموزش شناخت اعضای بدن 2 1 2 1 4

 2 مراقبت و استفاده صحیح از اعضای بدن 9 1 3 1 11

 3 معرفی و رعایت نکات ایمنی 1 1 1 1 11

 4 آموزش رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 19 1 1 1 19

 2 ها و روش مصونیت از آنهامعرفی بیماری 1 1 1 1 1

 6 محیط زیست و منابع طبیعی و حفاظت از آنهاتوجه به  1 1 112 1 112

 9 های مناسب(توجه به تربیت جسمانی )ورزش و فعالیت 88 1 2 1 11

 8 های مختلف رشددوره واجتماعیروانی،های جسمیمعرفی ویژگی 4 1 1 1 2

 1 مجموع 111 1 212 1 332

111 1 82/63  31/1  84/32  11 درصد فراوانی 

 

 –به ساحت زیستی 1319در سال میزان در محتوای کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی به چه  ال دوم:ؤس

 بدنی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است؟

سند بدنی  –مرتبه به ساحت زیستی 161دهد که در مجموعتحلیل کتاب درسی مورد نظر نشان می

بدنی در  –زیستی درصدهای مربوط به مقولهاوانی و است. در جدول شماره دو، مجموع فرتحول توجه شده 

 کتاب مورد بررسی آمده که به شرح ذیل است:
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 تحول سند بدنی –زیستی ساحت به توجه میزان لحاظ به ابتدایی سوم فارسی پایه کتاب محتوای تحلیل نتایج: 2جدول

پرورش و آموزش بنیادین  

 جمع 
هاواحد مضمون شخصیت تصاویر نماد   

ف هاگویه
دی

 ر

 1 آموزش شناخت اعضای بدن 9 1 1 1 9

 2 مراقبت و استفاده صحیح از اعضای بدن 1 1 1 1 1

 3 معرفی و رعایت نکات ایمنی 1 1 1 1 1

 4 آموزش رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 4 2 4 1 11

 2 ها و روش مصونیت از آنهامعرفی بیماری 2 1 1 1 3

 6 نابع طبیعی و حفاظت از آنهاتوجه به محیط زیست و م 99 1 29 1 114

 9 های مناسب(توجه به تربیت جسمانی )ورزش و فعالیت 21 2 11 1 36

 8 مختلف رشدهایدورهاجتماعیوروانی،جسمیهایمعرفی ویژگی 1 1 1 1 1

 1 مجموع 111 9 42 1 161

111 1 22/26  39/4  39/61  11 هادرصد فراوانی پایه 

 

نسبت به  1319در سال  ن در محتوای کتاب نگارش فارسی پایه سوم ابتداییال سوم: به چه میزاؤس

 بدنی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است؟ –ساحت زیستی

بدنی سند تحول  –مرتبه به ساحت زیستی 34دهد که در مجموع تحلیل کتاب مورد بررسی نشان می

-شماره سه مجموع فراوانی و درصدهای مربوط به مقولهدر جدول  بنیادین آموزش و پرورش توجه شده است.

 در کتاب مورد بررسی آمده که به شرح ذیل است:بدنی  –های ساحت زیستی

 

 سند بدنی –زیستی ساحت به توجه میزان لحاظ به ابتدایی سوم پایه نگارش فارسی کتاب محتوای تحلیل نتایج: 3جدول

 پرورش و آموزش بنیادین تحول

اویرتص نماد  جمع  هاواحد مضمون شخصیت   

ف هاگویه
دی

 ر

 1 آموزش شناخت اعضای بدن 1 1 1 1 1

 2 مراقبت و استفاده صحیح از اعضای بدن 1 1 1 1 1

 3 معرفی و رعایت نکات ایمنی 1 1 1 1 1

 4 آموزش رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 4 1 4 1 8

 2 ها و روش مصونیت از آنهامعرفی بیماری 1 1 1 1 1

 6 توجه به محیط زیست و منابع طبیعی و حفاظت از آنها 11 1 4 1 14
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 9 های مناسب(توجه به تربیت جسمانی )ورزش و فعالیت 8 1 3 1 11

 8 های مختلف رشددورهروانی و اجتماعی ،جسمیهای معرفی ویژگی 1 1 1 1 1

 1 مجموع 23 1 11 1 34

111 1 32/32  1 64/69  11 درصد فراوانی 

 

 به نسبت 1319 سال در ابتدایی سوم پایه اجتماعی کتاب محتوای در میزان چه ال چهارم: بهؤس

 است؟ شده توجه پرورش و آموزش بنیادین تحول سند بدنی –زیستی ساحت

 سند بدنی –زیستی ساحت به مرتبه 314 مجموع در که دهدمی نشان بررسی مورد کتاب تحلیل

 مربوط درصدهای و فراوانی مجموع چهار شماره جدول در .است شده توجه پرورش و آموزش بنیادین تحول

 :است ذیل شرح به که آمده بررسی مورد کتاب در بدنی –زیستی ساحت هایمقوله به

 
 حولت سند بدنی –زیستی ساحت به توجه میزان لحاظ به ابتدایی سوم پایه اجتماعی کتاب محتوای تحلیل نتایج: 4جدول

 شپرور و آموزش بنیادین
 واحدها مضمون شخصیت تصاویر نماد  جمع 

ف هاگویه
دی

 ر

 1 آموزش شناخت اعضای بدن 2 1 1 1 3

 2 مراقبت و استفاده صحیح از اعضای بدن 3 1 2 1 2

 3 معرفی و رعایت نکات ایمنی 41 1 32 38 131

 4 آموزش رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 24 2 13 1 43

 2 روش مصونیت از آنها ها ومعرفی بیماری 1 1 1 1 1

 6 توجه به محیط زیست و منابع طبیعی و حفاظت از آنها 64 1 41 1 114

 9 های مناسب(ورزش و فعالیتتوجه به تربیت جسمانی ) 23 1 6 1 21

 8 های مختلف رشددوره و اجتماعیروانی،جسمیهایمعرفی ویژگی 61 1 19 1 98

 1 مجموع 229 14 114 31 314

111 81/1  13/28  22/3  61/29  11 درصد فراوانی 

 

 ساحت به نسبت 1319 سال در ابتدایی سوم پایه ریاضی کتاب محتوای در میزان چه به ال پنجم:ؤس

 است؟ شده توجه پرورش و آموزش بنیادین تحول سند بدنی –زیستی
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 تحول ندس بدنی –زیستی ساحت به مرتبه111مجموع در که دهدمی نشان بررسی مورد کتاب تحلیل

 به مربوط درصدهای و فراوانی مجموع پنج شماره جدول در .است شده توجه پرورش و آموزش بنیادین

 :است ذیل شرح به که آمده بررسی مورد کتاب در بدنی –زیستی ساحت هایمقوله

 
 حولت سند دنیب –زیستی ساحت به توجه میزان لحاظ به ابتدایی سوم ریاضی پایه کتاب محتوای تحلیل نتایج: 2جدول 

 پرورش و آموزش بنیادین

نماد جمع 

  

هاواحد مضمون شخصیت تصاویر  

ف هاگویه
دی

 ر

 1 آموزش شناخت اعضای بدن 1 1 1 1 1

 2 مراقبت و استفاده صحیح از اعضای بدن 1 1 1 1 1

 3 معرفی و رعایت نکات ایمنی 1 1 1 1 1

 4 آموزش رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 1 1 1 1 1

 2 ها و روش مصونیت از آنهامعرفی بیماری 1 1 1 1 1

 6 توجه به محیط زیست و منابع طبیعی و حفاظت از آنها 32 1 63 1 12

 9 های مناسب(توجه به تربیت جسمانی )ورزش و فعالیت 2 1 1 1 3

 8 های مختلف رشددوره و اجتماعی روانی ،جسمیهای معرفی ویژگی 1 1 1 1 1

 1 مجموع 32 1 66 1 111

111 1 34/62  1 62/34  11 درصد فراوانی 

 

 به نسبت 1319 سال در ابتدایی سوم پایه علوم تجربی کتاب محتوای در میزان چه به ال ششم:ؤس

 است؟ شده توجه پرورش و آموزش بنیادین تحول سند بدنی –زیستی ساحت

 سند بدنی –زیستی تساح به مرتبه 311 مجموع در که دهدمی نشان بررسی مورد کتاب تحلیل

 مربوط درصدهای و فراوانی مجموع شش، شماره جدول در .است شده توجه پرورش و آموزش بنیادین تحول

 :است ذیل شرح به که آمده بررسی مورد کتاب در بدنی –زیستی ساحت هایمقوله به

 
 تحول ندس بدنی –زیستی ساحت به جهتو میزان لحاظ به ابتدایی سوم پایه علوم تجربی کتاب محتوای تحلیل نتایج: 6جدول

 پرورش و آموزش بنیادین

 واحدها مضمون شخصیت تصاویر نماد  مجموع

ف هاگویه
دی

 ر

 1 آموزش شناخت اعضای بدن 9 2 9 3 22

 2 مراقبت و استفاده صحیح از اعضای بدن 12 6 12 12 48
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 3 معرفی و رعایت نکات ایمنی 12  2 12 8 43

 4 ایت بهداشت فردی و اجتماعیآموزش رع 11 2 1 3 28

 2 ها و روش مصونیت از آنهامعرفی بیماری 1 1 3 1 6

 6 توجه به محیط زیست و منابع طبیعی و حفاظت از آنها 38 1 42 19 116

 9 های مناسب(توجه به تربیت جسمانی )ورزش و فعالیت 21 11 21 16 68

 8 مختلف رشدهایدورهیاجتماعوروانی،جسمیهایمعرفی ویژگی 1 1 1 1 1

 1 مجموع 118 41 112 28 311

111 18/18  11/32  82/12  82/33  11 درصد فراوانی 

 

 ساحت به نسبت 1319 سال در ابتدایی سوم پایه قرآن کتاب محتوای در میزان چه به: ال هفتمؤس

 است؟ شده توجه پرورش و آموزش بنیادین تحول سند بدنی –زیستی

 تحول سند بدنی –زیستی ساحت به مرتبه161مجموع در که دهدمی نشان ررسیب مورد کتاب تحلیل

 به مربوط درصدهای و فراوانی مجموع هفت، شماره جدول در .است شده توجه پرورش و آموزش بنیادین

 :است ذیل شرح به که آمده بررسی مورد کتاب در بدنی –زیستی ساحت هایمقوله

 
 ولتح سند بدنی –زیستی ساحت به توجه میزان لحاظ به ابتدایی سوم پایه قرآن کتاب محتوای تحلیل نتایج : 9جدول

 پرورش و آموزش بنیادین

 جمع 
 واحدها مضمون شخصیت تصاویر نماد 

ف هاگویه
دی

 ر
 1 آموزش شناخت اعضای بدن 9 1 1 1 9

 2 مراقبت و استفاده صحیح از اعضای بدن 1 1 1 1 1

 3 ایمنیمعرفی و رعایت نکات  1 1 1 1 1

 4 آموزش رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 4 2 4 1 11

 2 ها و روش مصونیت از آنهامعرفی بیماری 2 1 1 1 3

 6 توجه به محیط زیست و منابع طبیعی و حفاظت از آنها 99 1 29 1 114

 9 های مناسب(توجه به تربیت جسمانی )ورزش و فعالیت 21 2 11 1 36

 8 های مختلف رشددورهو اجتماعی روانی،جسمیهای معرفی ویژگی 1 1 1 1 1

 1 مجموع 111 9 42 1 161

111 1 22/26  39/4  39/61  11 هادرصد فراوانی پایه 
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 –نسبت به ساحت زیستی 1319در سال : به چه میزان کتابهای درسی پایه سوم ابتدایی  هشتمال ؤس

 ست؟بدنی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه نموده ا

بدنی در  –دهد که میزان توجه به ساحت زیستیتحلیل محتوای کتابهای مورد بررسی نشان می

و همچنین نمودارهای شماره یک  تشدر جدول شماره ه .ی تحصیلی متفاوت استهاهریک از کتابهای پایه

 :ه شرح ذیل استبدنی در کتابهای مورد بررسی آمده که ب –های مربوط به ساحت زیستیمجموع فراوانی دو، و

 
نیادین بدنی سند تحول ب –جمع بندی تحلیل محتوای کتابهای درسی پایه سوم ابتدایی نسبت به ساحت زیستی :هشت جدول

 آموزش و پرورش

 مجموع کتب پایه سوم ابتدایی آماره کتب اهداف /

مطالعات  علوم ریاضی

 اجتماعی

آموزش 

 قرآن 

نگارش  فارسی یهدیه های آسمان

 فارسی

 44 1 9 4 9 3 22 1 فراوانی آموزش شناخت اعضای بدن 

 24/3 1 26/1 32/1 26/1 24/1 99/1 18/1 درصد

مراقبت و استفاده صحیح از 

 اعضای بدن

 62 1 1 11 1 2 48 1 فراوانی

 24/2 1 1 88/1 1 41/1 89/3 18/1 درصد

 181 1 1 11 1 131 31 1 فراوانی رعایت نکات ایمنی معرفی و

 21/14 1 1 81/1 1 26/11 14/3 1 ددرص

آموزش رعایت بهداشت فردی و 

 اجتماعی

 119 8 11 19 11 43 28 1 فراوانی

 11/1 64/1 81/1 39/1 81/1 46/3 22/2 18/1 درصد

ها و روش معرفی بیماری

 مصونیت از آنها

 11 1 3 1 3 1 4 1 فراوانی

 88/1 1 24/1 1 24/1 18/1 32/1 1 درصد

اظت از محیط زیست توجه و حف

 و منابع

 922 14 114 112 114 114 111 12 فراوانی

 46/28 12/1 38/8 12/1 38/8 38/8 16/8 66/9 درصد

توجه به تربیت جسمانی )ورزش 

 و فعالیتهای مناسب(

 292 11 36 11 36 21 68 3 فراوانی

 13/21 88/1 11/2 22/9 11/2 33/2 48/2 24/1 درصد

 روانی سمی،جهایویژگی معرفی

 رشد مختلف هایدورهواجتماعی

 84 1 1 2 1 98 1 1 فراوانی

 99/6 18/1 1 41/1 1 21/6 1 1 درصد

 جمع کل

 

 1241 34 161 232 161 314 311 111 فراوانی

 111 94/2 11/12 91/18 11/12 99/31 92/22 14/8 درصد
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دنی ب –ساحت زیستیهای مربوط به مقوله نسبت به  بتداییبندی تحلیل محتوای کتابهای درسی پایه سوم ا: جمع1نمودار

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دنیب –زیستی ساحتهای مربوط به مقوله  به نسبت ابتدایی سوم پایه درسی کتابهای محتوای تحلیل بندی: جمع2نمودار

 پرورش و آموزش بنیادین تحول سند
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  گیرینتیجه

های آموزان را طبق الگوی اعتقادات و ارزشای این است که دانشهدف کلی آموزش و پرورش هر جامعه

 فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی خود تربیت نماید و انسانی متناسب و شایسته آن جامعه تحویل دهد. بر

ائل است. از ن قآنی برای و غایت معی معنا و ای از انسان مطلوب خود تصوری داردجامعه همین اساس، هر

ه جهت بایست به عناصر اصلی کبنابراین می .را بر اساس این تصور و معنا تربیت کند کوشد افراد خودرو میاین

های تربیتی در باشد را مد نظر قرار دهد. لذا این عناصر مهم تحت عنوان ساحتثر میؤتحقق این اهداف م

توان ساحت گانه میهای ششرده شده است. در بین این ساحتموزش و پرورش نام بآسند تحول بنیادین 

در ساحت  بدنی را به عنوان یک عنصر مهم در تحقق برخی اهداف آموزش و پرورش معرفی نمود.-زیستی

-3، های درمان آنها و راهشناخت بیماری-2 ،های بدنشناخت اندام-1 هایی از قبیل:بدنی به مقوله –زیستی

توجه به -6، توجه به شرایط رشدی بدن-2 ، حفاظت از محیط زیست-4، رعایت نکات ایمنیمراقبت از بدن و 

 اشاره دارد. ای زیستی )ورزش و تربیت جسمانی(هفعالیت

های درسی بدنی در کتاب –پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان توجه به ساحت زیستی

های درسی مذکور های مرتبط  در محتوای کتابقولهپایه سوم ابتدایی انجام شده است و طی آن ابعاد و م

 دهد که :بررسی گردید. نتایج نشان می

فراوانی حاکی از توجه بسیار خوب به  314، کتاب مطالعات اجتماعی با در کتابهای پایه سوم ابتدایی

رقراری که به ب باشد. با توجه به رویکرد کتاب مطالعات اجتماعیبدنی می –های مربوط به ساحت زیستیمقوله

آموزان همچون شهروندان مطلوبی به گروهی تاکید دارد و به نحوی در نظر دارد دانش روابط بین فردی و

علوم  در کتاب. باشدبدنی قابل پذیرش می –جامعه تحویل دهد پرداختن به این میزان به بحث ساحت زیستی

ناهمسو  ،ت که این در واقع با انتظارات محققهای ساحت زیستی بدنی پرداخته اسبه مقوله 311با فراوانی 

چرا که محقق با توجه به رویکرد مربوط به درس علوم  که تاکید بر شناخت بدن و مراقبت از آن، توجه  .است

 انتظار ؛ها و رعایت نکات بهداشتی و ایمنی داردبه محیط زیست و نگهداری از آن و موارد مربوط به بیماری

تبه ها درس علوم در مرها در درس علوم بیشتر پرداخته شود که با توجه به بررسیمقوله اینبه داشته است که 

بدنی توجه –های مربوط به ساحت زیستیبه مقوله 232با فراوانی های آسمان قرار دارد. در درس هدیه مدو

و و تالش برای های  اشناخت خدا و نعمتبه که  یهای آسماندرس هدیه با رویکرد است شده است که منطبق

های به یک اندازه به مقوله 161در کتاب فارسی  و کتاب قرآن با فراوانی  د.پردازمی داری از آنهاحفظ و نگه

کتاب نگارش فارسی  34بدنی توجه شده است که  این تعداد فراوانی کتاب فارسی با فراوانی  –ساحت زیستی

ته است نداش باشد و محقق انتظاره از کتاب فارسی میباشد. چرا که کتاب نگارش فارسی برگرفتدر تضاد می
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به مقوله های مربوط به ساحت  111گردد و کتاب ریاضی با فراوانی  هکه این تعداد تضاد در فراوانی آنها مشاهد

نجام ورزی و اتوجه به رویکرد درس ریاضی که تاکید بر دست نجا هم باه است که در آبدنی پرداخت –زیستی

 .های مذکور بپردازدرفت که با فراوانی بیشتری به مقولهانتظار می ؛باشدریاضی می-بازیهای فعالیت

که  هددنشان می ،شودکتابهای پایه سوم ابتدایی می به نتایج میزان توجه در ی کهبنابراین با نگاه

و تعداد  انددهبدنی  قائل نش –ای به ساحت زیستیبرخی کتب درسی اهمیت قابل مالحظه چنان که باید درآن

ماید نرا جلب می انای که تا حدی نظر محققاما نتیجه .باشدبخش نمیهای مشاهده شده آنچنان رضایتفراوانی

 119ت و فراوانی توجه و حفاظت محیط زیس های درسی مذکور مربوط به مقولهکتاب 922مجموع فراوانی 

ت پاسخ مناسبی به مسئله مطرح توانسته اس باشد که این موردآموزش بهداشت فردی می مربوط به مقوله

ردد گلذا پیشنهاد می نیست.پوشی قابل چشم وجود دارد،باشد. اما نارسائی که در کتاب نگارش فارسی  شده

و اینکه مباحث مربوط ساحت ارسی و نگارش فارسی ایجاد گردد درسی ف که توازن مناسب بین دو ماده

طه  . بنابراین معلمان گرانقدر سعی نمایند در حیاختی و دانشی باشدمنحصر به سطح شن دباینبدنی  –زیستی

زان آمومهارتی، فعالیتهای مربوطه را با دانش و در حیطه ای مربوطه را ایجاد نمودهانجام مهارته نگرشی انگیزه

 تمرین نمایند.
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 .111-91(،41)11. تربیتی نوین هایفصلنامه اندیشه
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 .فصلنامه فرهنگ ارتباطات. نگاری محیط زیستایران بر اساس معیارهای روزنامه زیست محیطی در مطبوعات

 .41شماره  دوره نوزدهم،

 وزارت عالی شورای: تهران .بنیادین تحول سند نظری مبانی .(1311) پرورش و آموزش عالی شورای

 .پرورش و آموزش

طی و رفتارهای حفاظت از محیط بررسی رابطه آموزش زیست محی. (1312) زهرا قائمی، ؛صالح صالحی،

 .22شماره . فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار. زیست

 .بهرام علیشعبان و پیران شایسته فاطمه ترجمة .گفتمان انتقادی تحلیل .(1391) نورمن فرکالف،
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Abstract: 

 

The purpose of this study was to investigate and analyze the amount of attention 

to the biological and physical status of the document on the development of 

education in elementary school curriculum. The research method is descriptive 

as content analysis. The statistical population of this study is all the basic books 

mentioned in the academic year 3937-3931. Considering the nature of the subject 

matter of the research and the constraints of the statistical society, the sample is 

considered to be totally considered as a sample. have became. The researcher-

made content analysis checklist was designed and the results of the research were 

analyzed using descriptive statistics. The results of the research show that: 

3- Of 3243 times, attention was paid to the biological and physical aspects of 

books, Farsi with 363 abundance or 349331, gifts of the sky with 494 abundances, 

319671, Persian version with 92 abundances or 49721, Quran with 363 

abundances or 34931, sciences with 933 abundances or 74971 451, maths with 

333 frequency or 14321, and social studies with 932 abundances or 939771 for 

the categories studied. 

4-Social studies book with 932 abundances or 939771, and the Persian textbook 

with 92 abundances or 49721 has the least attention. 

 

Key Words: Primary, Biosciences - Physical, Third grade textbooks, Content 

Analysis. 

 


