
 

 
 
 
 

 هاي درسي دوره ابتدايي بررسي مباني، اصول و فرايند تأليف كتاب

 در نظام آموزش و پرورش ايران  

 
* 

 
 دهيكچ

و  هاي درسي دوره ابتدايي در ايران هدف از انجام اين تحقيق آگاهي از مباني، اصول و فرايند تأليف كتاب

مناسب براي آن است. پژوهش حاضر در دومرحله انجام شده است؛ در مرحله اول پيشنهاد اصول و فرايند 

ها انتخاب شد و در مرحلـه دوم   هاي درسي شاخص به روش مطالعه اسنادي و نظرخواهي از مؤلفان كتاب

نظـران بررسـي    ها ، فرايندها و اصول تأليف كتاب درسي از نظر تعـدادي از صـاحب   به كمك اين شاخص

 شد.

نفـر از   50 كتاب درسـي دوره ابتـدايي دركشـور ايـران،     28نمونه آماري اين پژوهش شامل  جامعه و

هـا پرسشـنامه    نفر از كارشناسان خبره در دوره ابتدايي است. ابزارهاي گردآوري داده 25معلمان مجرب و 

  ،بنـدي  نظرسنجي بود. براي تجزيه و تحليل نتايج بـه دسـت آمـده از روش آمـار توصـيفي(مقياس رتبـه      

 ميانگين و درصدگيري) استفاده شده است.

كـم بايـد ده    هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه در طراحي و تأليف يك كتـاب درسـي دسـت    يافته

فرايند طي شود، از سوي ديگر، در انتخاب و سازماندهي محتـواي دروس مختلـف افـزون بـر معيارهـاي      

 ري است.عمومي، رعايت معيارهاي ويژه براي هر ماده درسي ضرو
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 مقدمه

هـا،   تـرين عناصـر برنامـه درسـي اسـت و از طريـق آن دانـش        كتاب درسي يكي از مهم
هاي مصوب در راهنماي برنامه درسي به مخاطبـان معينـي    ها و نگرش ها، انديشه مهارت

يك راهنماي برنامه درسي يا يـك نقشـه از    شود. كتاب درسي معموالً براساس منتقل مي
شود. گزينش محتـوا، سـازماندهي تجـارب يـادگيري در هـر       قبل تعيين شده تدوين مي

گيرد. اين اصول را  موضوع درسي و انتخاب تصاوير براساس اصول مختلفي صورت مي
كي شناسي تربيتي، دانشي وايـدئولوژي  شناختي، روان توان به مالحظات فلسفي، جامعه مي

تقسيم كرد. تأليف يك كتاب درسي و وارد شدن آن به چرخه آموزشي مدارس مسـتلزم  
، 1381مهرمحمـدي،    ؛225 -99،  ص1382فرايندهاي خاصي است(الكساندر و سيلور، 

 ).156-59، ص 1388؛ ملكي، 265ص 
در اين مقاله مباني برنامه درسي، اصول علمـي در انتخـاب و سـازماندهي محتـواي     

هاي درسي از طريـق مطالعـه    درسي دوره ابتدايي، نكات قوت و ضعف كتابهاي  كتاب
ريزي درسي و معلمـان مجـرب بررسـي شـد.      اسنادي و نظرسنجي از كارشناسان برنامه

روشن شدن اين مباني و اصول به ارائه چهارچوب مناسب براي تعيين فرايندهاي علمي 
 در دوره ابتدايي كمك خواهد كرد.هاي درسي  ها و بهبود كيفيت كتاب در طراحي برنامه

 

 اهميت و ضرورت پژوهش

كتاب درسي براساس يك طرح و نقشه يادگيري يا به عبـارتي راهنمـاي برنامـه درسـي     
شود. گزينش محتواي يك كتاب درسـي بـا رعايـت يـك سـري از       طراحي و تأليف مي

ــه    ــي، جامع ــي، تربيت ــي، آموزش ــات علم ــول و مالحظ ــناختي، روان اص ــناختي و  ش ش
شـود.   ريزي درسي مشخص مي گيرد كه توسط شوراهاي برنامه ايدئولوژيكي صورت مي

تصاوير يك كتاب درسي نيز اگرچه جزئي از محتـواي يـك كتـاب درسـي اسـت، امـا       
انتخاب آنها نيز الزم است كه با رعايت يك سري از مالحظات هنـري و فنـي صـورت    

 گيرد.
هـاي   باط طولي و عرضي محتواي برنامهسازماندهي محتوا نيز كه اشاره به رعايت ارت

هاي مختلف با يكديگر دارد، الزم است كه با رعايت يك سري  درسي يك پايه و يا پايه
ريزي درسي و حتي محيطـي صـورت     شناختي، علمي، تربيتي و برنامه از مالحظات روان
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، 1386؛ ملكـي،  56، ص 1374گيرد تا زمينه براي تحكم يادگيري فـراهم شـود.(پروند،   
، ص 1991؛ لـوي،  74،ص 1384؛ ميرزابيگـي،  11، ص 1377؛ فتحي واجارگاه، 31ص 
 ).114، ص 1991، 1؛ آرم بروستر و اندرسون22

برخي از اصول انتخاب و سازماندهي محتوا جنبـه عمـومي دارنـد امـا برخـي جـزء       
ها ملزم به رعايـت   اصول خاص هستند. اصول عام از جمله اصولي هستند كه همة كتاب

هاي ديني و اخالقي جزء  اصول عـام در انتخـاب    آنها هستند. براي مثال توجه به ارزش
هاي قبل جزء اصـول عـام در سـازماندهي     ها در پايه دانسته محتواست و يا توجه به پيش

 محتواست. اما اصول خاص متأثر از ماهيت هر موضوع درسي است.
حتوا و توجه بـه مالحظـات   توجه به اصول عام و خاص در انتخاب و سازماندهي م

آمـوزان بـه    هاي درسي و افزايش عالئـق دانـش   هنري و فني موجب ارتقاء كيفيت كتاب
هاي درسي خواهد شد. اين پژوهش به دنبال آن است كه مشخص كند اوالً مبـاني   كتاب

برنامه درسي و اصول برخاسته از آن چيست؟ ثانياً اصول عام در انتخاب و سـازماندهي  
هاي درسـي دوره ابتـدايي    صول هنري در انتخاب تصاوير تا چه اندازه دركتابمحتوا و ا

هـاي درسـي دوره ابتـدايي بـا توجـه بـه        رعايت شده است؟ در اين پژوهش همة كتاب
 اند.    اصول عام و مشترك يكساني بررسي شده

 اهداف پژوهش

 هـاي درسـي در   آگاهي از مباني و اصول علمي حاكم بر طراحي و تأليف كتـاب  .1
 ريزان درسي؛ هاي درسي و نظرات برنامه دوره ابتدايي با توجه به  اسناد برنامه

هـاي درسـي دورة    آگاهي از اصول عام در انتخاب و سازماندهي محتواي كتـاب   .2
 هاي درسي؛ ابتدايي و ميزان توجه به رعايت اين اصول از سوي مؤلفان دركتاب

هاي درسـي دوره   ي كتابشناسايي اصول خاص در انتخاب و سازماندهي محتوا .3
 نظر؛ ابتدايي از ديد افراد صاحب

هـاي درسـي و ارزيـابي كيفيـت تصـاوير       آگاهي از اصول انتخاب تصاوير كتاب .4
 هاي درسي دوره ابتدايي؛ كتاب

                                                           
1. Arm bruster and Anderson  
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هاي درسي دوره ابتدايي در نظام آموزش و پـرورش   شناسايي فرايند تأليف كتاب .5
 ايران؛

هـاي   درسـي، محتـواي كتـاب     اي برنامـه ارائه پيشنهاد در جهت اصالح راهنماهـ  .6
 درسي و تأليف كتاب درسي براي دوره ابتدايي در نظام آموزش و پرورش كشور ايران.

 هاي پژوهش پرسش

هـاي درسـي دوره ابتـدايي     مباني و اصول علمي حاكم بر طراحي و تأليف كتاب .1
 چيست؟

ش كـدام  هاي درسي دوره ابتدايي در نظـام آمـوزش و پـرور    فرايند تأليف كتاب .2
 است؟

هـاي درسـي دوره ابتـدايي چيسـت و ايـن       اصول عام در انتخاب محتواي كتاب .3
 هاي درسي رعايت شده است؟ اصول تا چه اندازه دركتاب

هاي درسي دوره ابتدايي چيست و ايـن   اصول عام در سازماندهي محتواي كتاب .4
 هاي درسي رعايت شده است؟ اصول تا چه اندازه در كتاب

هـاي درسـي دوره ابتـدايي     و تربيتي در انتخاب تصاوير كتاب اصول هنري، فني .5
 هاي درسي دوره ابتدايي رعايت شده است؟ چيست و اين اصول تا چه اندازه در كتاب

هـاي درسـي از ديـد افـراد      اصول خاص در انتخاب و سازماندهي محتواي كتاب .6
 نظر چيست؟ صاحب

 پيشينه پژوهش

هـاي درسـي دورة ابتـدايي     تحقيقات در مورد  مباني، اصول علمي و فرايند تأليف كتاب
هاي درسي دوره ابتـدايي در   هر چند كه در ارتباط با ارزشيابي كتاب  چندان زياد نيست،

؛ 1378تـوراني،  ؛ 1376پانزده سال اخير چندين پژوهش صورت گرفتـه اسـت (جـوادي،   
؛ ميرزارضــايي، 1382؛ صــادقيان،1382اســاني،؛ شــعباني و سرشورخر1380فــروش، حــج
؛ 1386؛ اسـدي يـزدي و نيلـي،   1386؛ بـذل و زنـدي،   1383؛ طاهري و دانشـور،  1383

ها ناظر بر يـك برنامـه خـاص اسـت و برخـي       ). برخي از اين پژوهش1387گودرزي،  
ظر ها هر كدام از من اند. اين پژوهش هاي درسي دوره ابتدايي را بررسي كرده عموم برنامه

انـد. نتـايج هـر يـك از ايـن       هاي درسـي دوره ابتـدايي پرداختـه    خاصي به مطالعه كتاب
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) در 1386ها بوده است. براي مثال بـذل و زنـدي(   مطالعات نيز تابع اهداف اين پژوهش
هـا   هاي فارسي دوره ابتدايي به اين نتيجه رسيدند كه محتواي اين كتـاب  ارزشيابي كتاب

محـوري را بـه جـاي     ن تناسـبي نـدارد و اغلـب حافظـه    با سطح سـني فراگيـران چنـدا   
هاي فارسـي   ) نيز در مورد كتاب1383كند. ميرزارضايي و ساكي( گرايي دنبال مي ساختن

اي به ويـژه   اي و ناحيه هاي منطقه پايه اول تا سوم ابتدايي به عدم انطباق محتوا با تفاوت
) در 1378اني و همكـاران( انـد. تـور   به لحاظ دوزبانگي و مسايل فرهنگـي توجـه كـرده   

هـاي شـناختي    هاي فارسي دوره ابتدايي به عدم انطبـاق محتـوا بـا توانـايي     تحليل كتاب
تـوجهي بـه اهـداف     هاي سوم، چهارم و پنجم ابتدايي و كم آموزان به ويژه در پايه دانش

 اند. تربيت اجتماعي و رشد تفكر اشاره كرده
هاي قران، به عـدم تناسـب حجـم     اب) در مورد كت1382شعباني و سرشورخراساني(

هـا بـا    ها با زمـان در نظـر گرفتـه شـده و مـرتبط نبـودن مطالـب ايـن كتـاب          اين كتاب
) در تحليـل  1386انـد. اسـدي يـزدي و نيلـي(     آموزان اشاره كرده هاي قبلي دانش آموخته

انـد كـه    هاي علوم تجربي پاية چهارم ابتدايي بـه ايـن نكتـه توجـه كـرده      محتواي كتاب
 كند. آموزان را در جريان يادگيري فعال نمي ها، دانش واي اين كتابمحت

هاي درسي دوره ابتدايي را از هفت منظر تربيت  ) كتاب1380فروش و همكاران( حج
آمـوزي، خالقيـت، مسـايل روانشـناختي و امـور       ديني، اجتماعي، علمي و فناوري، زبان

ها به لحاظ انطبـاق محتـوا بـا     ن كتاباند كه اي و به اين نتيجه رسيده  هنري بررسي كرده
هاي جدي است. اين پـژوهش بـه    گانه فوق دچار كاستي اهداف هر يك از مقاصد هفت

 بودن جامعه آماري از اهميت زيادي برخوردار است.  دليل گسترده
هاي دينـي پايـه پـنجم ابتـدايي بـه عـدم        ) در بررسي كتاب1383طاهري و دانشور(

آموزان  ها براي دانش فراگيران و جاذبة كم محتواي اين كتابتناسب محتوا با سطح سني 
 اند. اشاره كرده

هاي درسي دوره ابتـدايي چهـارم و پـنجم ابتـدايي را از منظـر       ) كتاب1378جوادي(
 آموزان بررسي كرده و به نتايج زير دست يافته است: معلمان، والدين و دانش

 بيني شده؛ ناهماهنگي حجم كتاب با زمان پيش -
 آموزان؛ دم تناسب محتوا با نيازهاي آني و آتي دانشع  -

 آموزان؛ عدم انطباق محتوا با شرايط سني دانش -
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 آموزان؛   عدم ارتباط محتوا با تجارب قبلي دانش  -

 به روز نبودن اطالعات.  -

 مفاهيم عملياتي

 . مفهوم كتاب درسي1
 درحال حاضر سه نوع تعريف از كتاب درسي وجود دارد:

 شود. كالس درس براي مخاطبان خاصي تدريس ميكتابي كه در  .1

هـايي را در يـك    ها و نگرش ها، مهارت ترين سند رسمي و مكتوبي كه دانش مهم .2
ها به صورت منسجم و درهم تنيـده و بـا بكـارگيري     حوزه از دانش و در مواردي دانش

 دهد. زباني خاص به مخاطبان معين آموزش  مي

ساير منابع يادگيري كـه معمـوالً زيرمجموعـه    يك ماده آموزشي مكتوب در كنار  .3
). اشـنايدرمعتقد اسـت كـه    8، ص 2008 1گيـرد (اشـنايدر،   هاي آموزشي قرار مـي  رسانه

كتاب درسي نوع خاصي از يك رسانه آموزشي و عنصري مهم در برنامـه درسـي اسـت    
ري ها در يك حوزه يـادگي  ها و نگرش اي از مفاهيم، مهارت كه به دنبال آموزش مجموعه

 معين است.

 . مباني برنامه درسي2
مبـاني برنامـه درسـي اشـاره بـه مفروضـات برگرفتـه از باورهـاي فلسـفي و اعتقـادي،           

شناسـي رشـد و    هـاي مـورد نيـاز و دانـش روان     هاي جامعه ايران،  مباني دانـش  ويژگي
 ).  1390يادگيري دارد (سند برنامه درسي ملي، نگاشت پنجم، 

 ول انتخاب و سازماندهي محتوادرسي، اص . محتواي كتاب3
هـا و   مهـارت   يافتـه،  هـا و تجـارب سـازمان    منظور از محتواي يـك مـاده درسـي دانـش    

ارزشـي،    فرهنگـي،  اجتماعي،  اي از اصول علمي،  هايي است كه براساس مجموعه نگرش
تربيتي، ايدئولوژيكي، سياسي و اجرايي براي يـك كتـاب درسـي توسـط       شناختي، روان

براساس  شود. انتخاب محتوا معموالً  ريزي درسي و يا مؤلف انتخاب مي رنامهشوراهاي ب

                                                           
1. Schnider  
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هاي سنتي (محتوا در خدمت انتقال ميـراث فرهنگـي)، ديـدگاه پويـا و      تلفيقي از ديدگاه
سازنده (محتوا در خدمت تغيير و تحـول)، ديـدگاه پاسـخگويي بـه نيازهـا (محتـوا در       

ملـي و جهـاني)، ديـدگاه رشـد فـردي و        ،محلي  خدمت پاسخگويي به نيازهاي فردي،
هـاي اجتمـاعي)،    اجتماعي (محتوا در خدمت رشد همـه جانبـه فـرد و توسـعه مهـارت     

ديدگاه تبيين فلسفه عقيدتي و سياسي (محتوا درخدمت ترويج فلسفه اجتماعي مـردم و  
 ).30-12، ص 1377گيرد (فتحي واجارگاه،  فلسفه سياسي دولت) صورت مي

هاي درسي دوره ابتـدايي بـا توجـه بـه آراء      انتخاب محتوا در كتابترين اصول  مهم
 نظران  به شرح زير است: صاحب
 انتقال ميراث فرهنگي؛ -

هـا و   آشنايي با مفـاهيم اساسـي علـوم مختلـف و روش كسـب دانـش، مهـارت        -
 ها در علوم؛ نگرش

 كاربرد در زندگي روزانه؛ -

 ياد دادن چگونه ياد گرفتن؛ -

 آموزان؛ دانش كمك به رشد قدرت تفكر -

 هاي اعتقادي و سياسي؛ توجه به آرمان -

 هاي علمي و فناوري؛ توجه به پيشرفت -

 توجه به نيازهاي محلي، ملي و جهاني؛ -

 آموزان؛ توجه به عالئق و نيازهاي دانش -

 هاي ديني و اخالقي؛ توجه به ارزش -

؛ ملكـي،  13، ص  1377تناسب حجم محتـوا بـا زمـان تـدريس (شـريعتمداري،       -
ــاه، 36-13 ، ص1386 ــي واجارگ ــي11، ص 1386؛ فتح ــور،  ؛ موس -113، ص 1382پ
 ).69، ص 1998 1نيكوالس،  ؛63-62، ص 1377آقازاده و احديان،  ؛120

هاي درسـي   سازماندهي محتوا به نحوه چينش محتوا در يك كتاب درسي و يا كتاب
هـاي   ايـه هاي مختلف و چگونگي ارتباط طولي و عرضي مفـاهيم در پ  يك پايه و يا پايه

ــا رعايــت مجموعــه  ــي (مالحظــات منطقــي،  اي از اصــول علمــي مختلــف و ب و تربيت
، 2(اسـميت   شناسي نظير تحوالت رشد، اصـول يـادگيري) و محيطـي اشـاره دارد     روان

                                                           
1 Nichollas 

2. Ismitt 
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پـورظهير،   ، تقـي 2005، 2؛ هورسلي و والكـر 1386؛ فردانش، 2002، 1؛ رام چاندرا2005
 ).2009؛ معافي، 1370پور،  ؛ موسي1375
هاي درسـي دوره ابتـدايي بـا توجـه بـه       ترين اصول سازماندهي محتوا در كتاب همم

 منابع مكتوب به شرح زير است:
 تنظيم محتوا از ساده به مشكل و از محيط نزديك به دور(اصل توالي)؛ -

تنظيم محتوا با توجه به تكرار و تعميق مفاهيم با توجه به رشد ذهنـي فراگيـر در    -
 ستمرار و مداومت)؛هاي مختلف (اصل ا پايه

حفظ تعادل بين يادگيري دانش و روش توليد دانش(اصـل تعـادل بـين روش و     -
 محتوا)؛

اي كـه   هاي درسـي در يـك پايـه بـه گونـه      حفظ ارتباط افقي بين محتواي برنامه -
ــه  ــزاء برنام ــانگي)    عناصــر و اج ــا يگ ــت كنند(اصــل وحــدت ي ــديگر را تقوي ــا، يك ه

ــي ــورظهير،  (تق ــي، ؛ مل178-88، ص 1375پ ــي، 76-23، ص 1388ك ، 1384؛ ميرزابيگ
 ).78-65ص

) معتقـد اسـت كـه در دوره ابتـدايي شايسـته اسـت كـه اصـل         2003( 3مارلو اديگر
آموز، مورد توجـه قـرار گيـرد. بـراي      سازماندهي محتوا با توجه به شرايط محيطي دانش

كه متنـوع   هاي علوم و مطالعات اجتماعي  با توجه به تنوع محيطي الزم است مثال كتاب
 باشد.

هاي سازماندهي محتوا شامل مواردي خواهد بـود كـه    هاي باال، مالك افزون بر مالك
ريـزي درسـي    در راهنماي برنامه درسي به آنها اشاره شده است و يا متخصصـان برنامـه  

 هاي مختلف يادگيري بر روي آن تأكيد دارند. ابتدايي در حوزه
 

 . اصول انتخاب تصاوير4
تصوير اشاره به معيارهاي فني و هنري در انتخاب تصاوير مناسـب بـراي    اصول انتخاب

ريـزان   هاي درسي دارد. اين اصول بايد مـورد تفـاهم كارشناسـان هنـري و برنامـه      كتاب
 درسي باشد.

                                                           
1 .Ram Chandra 

2 . Horsley and walker 

3. Marlow Ediger 
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 درسي  .  فرايند تأليف كتاب5
ريـزي   هاي دانـش برنامـه   هاي عملي با توجه به توصيه منظور از اين قسمت اشاره به گام

 درسي در تأليف يك كتاب درسي است.

 روش پژوهش

پيمايشي است. اما بـا   -آوري اطالعات از نوع اسنادي اين پژوهش با توجه به روش گرد
،  1383كاربردي است (گال و بورگ،  -كند از نوع توصيفي توجه به اهدافي كه دنبال مي

رسـي دوره  هـاي د  ). مالك قضاوت در مورد ميزان رعايت هر اصـل در كتـاب  616ص 
 صورت گرفته است.   1اي ليكرت به شرح جدول  ابتدايي براساس مقياس پنج درجه

 1شماره  جدول

 بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد معناي گزينه

 1/0-1 1/1-2 1/2-3 1/3-4 1/4-5 درجه امتياز

 1-20 21-40 41-60 61-80 81-99 درصد تناسب

 جامعه و نمونه آماري پژوهش

 شود: مورد مطالعه در اين پژوهش به چهار دسته تقسيم ميجامعه 
همة راهنماهـاي برنامـه درسـي دوره ابتـدايي شـامل (راهنمـاي زبـان فارسـي،          .1

 رياضي)؛  مطالعات اجتماعي، علوم تجربي و   قرآن،  تعليمات ديني،

هـاي درسـي (زبـان فارسـي      هاي درسـي دورة ابتـدايي شـامل كتـاب     تمام كتاب .2
هـاي آسـمان)، تعليمـات اجتمـاعي، علـوم       تعليمات ديني (هديـه  بنويسيم)، (بخوانيم و 

 كتاب درسي؛ 28)، مجموعاً 1389تجربي و رياضي (چاپ 

معلمان مجرب پنج پايه ابتدايي، در ايـن مطالعـه پنجـاه نفـر از معلمـان مجـرب        .3
مـدير  ابتدايي از شهر تهران (هر پايه ده نفر با حداقل ده سال سـابقة كـاري و بـا تأييـد     

هـاي درسـي دوره ابتـدايي انتخـاب      مدرسه) به منظور بررسي و تحليل محتـواي كتـاب  
 شدند؛
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ريزي درسـي در حـوزه    نظران موضوعي و برنامه نفر از كارشناسان و صاحب 25 .4
ريـزي و   هـاي درسـي دفتـر برنامـه     آموزش ابتدايي(با حداقل ده سال سابقه كار در گروه

 تأليف كتب درسي).

 گيري روش نمونه

نظران درسي در حوزه آمـوزش   ها از ميان معلمان مجرب و صاحب روش انتخاب نمونه
، 2000 2و مـنن،  1دار بـوده اسـت (كـوهن    گيـري هـدف   ابتدايي به صورت روش نمونه

). در انتخاب اسناد به كليه راهنماهاي برنامه درسي كه محصول آنهـا بـه توليـد    160 ص
س هنـر و تربيـت بـدني كـه در دوره     كتاب درسي منجر شده، توجـه شـده اسـت. درو   

 ابتدايي فاقد كتاب درسي هستند، در اين مطالعه حذف شده است.

 ها منابع اطالعاتي و ابزار گردآوري داده

 ريزي درسي و سند برنامه درسي ملي؛ منابع برنامه .1

هـاي   راهنماهاي برنامه درسي در دوره ابتدايي كه خروجي آنها بـه توليـد كتـاب    .2
 است؛درسي منجر شده 

 هاي درسي دوره ابتدايي؛ كتاب .3

 هاي درسي دوره ابتدايي؛ تحليل محتوا و تصاوير كتاب  چك ليست .4

 نظران در دوره ابتدايي؛ پرسشنامه ويژة كارشناسان و صاحب .5

 هاي درسي؛ پرسشنامه ويژه كارشناسان امور هنري در انتخاب تصاوير كتاب .6

 پرسشنامه ويژه معلمان مجرب در دوره ابتدايي؛ .7

 هاي درسي. مصاحبه با كارشناسان و مؤلفان كتاب .8

 

 ها و اطالعات روش گردآوري و تجزيه و تحليل داده

در بدو امر از طريق مطالعة اسنادي، ادبيات علمي مربوطه و راهنماهاي برنامه درسي در 
دوره ابتدايي، اصول انتخاب و سازماندهي محتوا و اصول انتخـاب تصـاوير مشـخص و    
                                                           
1. Cohen 

2 .Manion 
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هـا و   ليسـت  ها مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. چـك      ها و پرسشنامه ليست در طراحي چك
نظر بـا هـدف    ها پس از اجراي آزمايشي محدود و نظرخواهي از افراد صاحب پرسشنامه

تعيين اعتبار و روايي آن مورد بازنگري قرار گرفـت و اصـالحات الزم در سـؤاالت بـه     
از طريـق يـك دوره     مجرب در دوره ابتـدايي  عمل آمد. پس از انتخاب معلمان نمونه و

توجيهي معلمان با مقاصد پژوهش، انتظارات، اصول و ديگر سؤاالت پـژوهش و نحـوه   
هاي مربوط به هر اصل آشنا شدند و با نحـوة   ها براساس شاخص قضاوت در مورد داده
هـاي درسـي و نحـوه تشـخيص اصـول و معيارهـاي انتخـاب و         تحليل محتواي كتـاب 

 دهي محتوا و ارزيابي كمي و كيفي آن آشنا شدند.  سازمان

 ها و نتايج پژوهش يافته

در خصوص پرسش اول پژوهش كه مباني و اصول علمـي حـاكم بـر طراحـي وتـأليف      
هاي درسي دوره ابتدايي چيست؟ نتـايج مطالعـه اسـنادي حـاكي از آن اسـت كـه        كتاب

شـناختي و   شناختي، جامعه روانبرنامه درسي مبتني بر يكسري ازمباني فلسفي/ اعتقادي، 
هاي درسي  گيري كلي برنامه هاي رايج (اعم از كالسيك و يا نوين) است كه جهت دانش

و يا مالحظاتي را كه در طراحي عناصر برنامه درسي بايـد بـدان توجـه كـرد، مشـخص      
 كند. مي

شــناختي،  : اشـاره بــه باورهــاي هســتي مبــاني فلســفي تعلــيم و تربيــت اســالمي 
شـناختي از ديـدگاه اسـالم دارد. مصـاحبه بـا       شـناختي و ارزش  ناختي، معرفـت ش انسان
هاي ديني در تدوين  ريزان درسي تحت تاثير آموزه ريزان درسي نشان داد كه برنامه برنامه

 اهداف و گزينش محتوا به اين مالحظات ديني و ارزشي عميقاً توجه دارند.  

هـا در   شناسـي و كـاربرد ايـن يافتـه     انهـاي رو  : اشاره بـه يافتـه  شناختي مباني روان
ريـزان درسـي و مراجعـه بـه اسـناد راهنمـاي        ريزي درسي دارد. مصاحبه با برنامه برنامه
شـناختي   ريـزان درسـي بـه مبـاني روان     هاي درسي حاكي از آن اسـت كـه برنامـه    برنامه

از مبـاني  ها توجه دارند. الزامـات برخاسـته    ومالحظات برگرفته از آنها در طراحي برنامه
ها به تحوالت رشـد   ريزان درسي در طراحي برنامه كند كه برنامه شناختي ايجاب مي روان

اجتمـاعي و اخالقـي     عـاطفي،   عقالنـي، روانـي،    نيازهـاي جسـماني،   شناختي كودكان، 
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ظرفيت يـادگيري هـر كـودك، و     هاي متفاوت يادگيري كودكان،  برخاسته از رشد، شيوه
 ي مخاطبان توجه كنند.هاي فردي و جنس تفاوت

اي كه  شناسان در ارتباط با جامعه هاي جامعه اين مباني به يافته شناختي: مباني جامعه
ريـزي   فراگير متعلق به آن است، خصوصيات و نيازهاي جامعه و كاربرد آنهـا در برنامـه  

درسي توجه دارد تا از اين طريق بـين مخاطـب و جامعـه انـس و الفـت بوجـود آيـد.        
ريزان درسـي حـاكي از توجـه آنـان بـه نيازهـاي جامعـه در طراحـي          با برنامهمصاحبه 

اي و جهـاني.   هاي درسي دارد. اين نيازها عمدتاً جنبه ملي دارد تـا محلـي، منطقـه    برنامه
ميراث فرهنگي جامعه، زبان ملي، گذشته و حـال    توجه به نيازهاي ثابت و متغير جامعه،

هاي دينـي و مـذهبي، هويـت     تفاوت گي و اقتصادي، فرهن  هاي اجتماعي، جامعه، تفاوت
هاي مـرتبط بـا خـود و     هاي اجتماعي، ارزش نهادهاي جامعه، مسئوليت جامعه، عملكرد 

هاي مورد نياز بـراي زنـدگي در    شناخت سرزمين، مهارت خانواده، هموطنان و بشريت، 
هـاي درسـي    هجامعه از جمله اصول و مالحظاتي است كه رعايت آنها در طراحي برنامـ 

 ريزان درسي است. مورد توجه برنامه
هاي كالسيك و نو در انتخاب مواد درسـي و   اين مباني اشاره به دانش مباني دانشي:
هـايي   ها به نوعي مورد نياز فرد و جامعه است. آشنايي با دانـش  دانش  محتواي آنها دارد،

ريخ و جغرافياي سـرزمين  شناسي، علوم انتزاعي (رياضيات)، تا شناسي، دين نظير طبيعت
هاي شـهروندي، اخـالق اسـالمي،     و همسايگان، علوم بهداشتي و تربيت بدني، آموزش

هنر از جمله اين موارد است كه از قبـل مـورد     هاي آن و مادري و مهارت  شناخت زبان
هـاي   هاي زنـدگي، آمـوزش   هاي محيطي، مهارت توجهي به آموزش كم توجه بوده است. 

هاي اطالعاتي و ارتباطاتي و آموزش تفكـر از جملـه نقـايص     تي، آموزشاي مقدما حرفه
هاي درسي است كه مورد توجه سند برنامه درسـي ملـي قـرار گرفتـه      در طراحي برنامه

) حـاكي از آن اسـت كـه    1390است. بررسي سند برنامه درسي ملـي (نگاشـت پـنجم،    
ار در تالش اسـت تـا بـر    هاي يادگيري براي نخستين ب هاي درسي جديد و حوزه برنامه

 هاي برگرفته از آنها استوار و طراحي شود. مباني فلسفي، علمي و ديني و داللت
هـاي درسـي در نظـام آمـوزش و      در ارتباط با اين پرسش كه فرايند در تأليف كتاب

 پرورش ايران كدام است؟  
يف ريـزي و تـأل   ريـزان درسـي و مراجعـه بـه منشـور دفتـر برنامـه        مصاحبه با برنامه

هاي درسي كم و بيش مراحـل زيـر    ) حاكي از آن است كه گروه1384هاي درسي( كتاب
 كنند:   هاي درسي رعايت مي را در طراحي، تأليف و اجراي كتاب
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ها به مطالعات تطبيقي كمتر توجـه دارنـد و    پژوهش و نيازسنجي (برخي از گروه .1
 يا نيازسنجي محدود به جامعه در دسترس است)؛

 برنامه درسي؛ توليد راهنماي .2

اعتباربخشــي راهنمــاي برنامــه درســي (نظرســنجي در خصــوص ميــزان توافــق  .3
 ريزان درسي و برخي از معلمان در مورد عناصر برنامه)؛ متخصصان، برنامه

كتاب درسي، كتاب راهنماي معلم، در مواردي كتاب   توليد مواد آموزشي (عمدتاً .4
 )؛ هاي فشرده نوري كار و يا لوح

واد آموزشي (ارزشيابي روشنگر) معموالً حجم نمونه به سختي بـه  اعتباربخشي م .5
 رسد؛ سي نفر مي

 اصالح اوليه مواد آموزشي؛ .6

اجراي آزمايشي برنامه (در برخي مواقع در تعدادي از مدارس تهران و يا حداقل  .7
 در چهار استان و در هر استان دو مدرسه)؛

 به نتايج اجراي برنامه)؛ اصالح مجدد برنامه (راهنما و مواد آموزشي با توجه .8

 اجراي سراسري برنامه؛ .9

 ارزشيابي از اجراي سراسري (معموالً دو يا سه سال بعد از اجراي برنامه). .10

كـم در دو سـال اول اجـرا،     هـاي درسـي دسـت    دهـد كـه كتـاب    تجربيات نشان مي
ين كند. در اجراي آزمايشي نيز به دليل ا هاي جديدي مواجه مي آموزان را با چالش دانش

آمـوزان در شـهر و روسـتا و يـا      هاي انتخابي كمتر معرف جامعه واقعي دانـش  كه نمونه
آموزان سراسـر   مناطق جغرافيايي، فرهنگي و اقتصادي است، نتيجه به سختي براي دانش

كشور قابل تعميم است. غفلت از نظارت بر اجراي برنامه و رها كردن برنامه در مدارس 
ديگر معايـب ايـن فراينـد اسـت كـه الزم اسـت بـراي آن         و كمبود خدمات پشتيبان از

 انديشي شود. چاره
هـاي   در خصوص پرسش سوم پژوهش كه اصول عـام در انتخـاب محتـواي كتـاب    

هاي درسي دوره ابتـدايي   درسي دوره ابتدايي چيست و اين اصول تا چه اندازه در كتاب
رستي از اين اصول را نفر از كارشناسان مجرب) فه 25رعايت شده است؟ پاسخگويان (

ارائـه شـده اسـت. ايـن اصـول كـه در تـأليف         4و  2اند كه در جدول شماره  ارائه كرده
هاي درسي توسط مؤلفان بايـد رعايـت شـود، از طريـق مراجعـه بـه راهنماهـاي         كتاب
هاي درسي، نظرسنجي از پنجاه معلم مجرب ابتدايي(هر پايـه ده معلـم) و تحليـل     حوزه

مصـاديق    رسي هر پايه و پس از آشنايي معلمان با آنها و بيان نمونههاي د محتواي كتاب
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هاي درسي مورد وارسي قرار گرفتند. اكثريت قريب به اتفاق معلمـان معتقدنـد    در كتاب
درصد(در حـد زيـاد و خيلـي زيـاد) از سـوي مؤلفـان در        100تا  81كه اين اصول بين 

ا رعايت شده است. اگرچه برخـي از  انتخاب محتوا، انتخاب تصاوير و سازماندهي محتو
انــداز  اصــول درحــد متوســط رعايــت شــده اســت. نتــايج بررســي در مجمــوع چشــم 

 دهد.   هاي درسي نشان مي اي را از كيفيت كتاب اميدواركننده

 هاي درسي دوره ابتدايي : اصول عام در انتخاب محتوا در كتاب2جدول شماره

ف
ردي

 

شده بـه    ميانگين امتياز داده           

 مجموع

 هاي هر پايه كتاب 

 اصول انتخاب محتوا

 پايه

اول 

 ابتدايي

 پايه

دوم 

 ابتدايي

 پايه

سوم 

 ابتدايي

 پايه

چهارم 

 ابتدايي

 پايه

پنجم 

 ابتدايي

 08/4 20/4 77/4 70/4 5/4 اهداف دوره ابتدايي 1

 19/4 40/4 41/4 4 25/4 عالقه يادگيرندگان 2

 97/3 31/4 44/4 4 68/4 قدرت و فهم فراگيران 3

4 
ــي و   ارزش ــي، اخالق ــاي دين ه

 اجتماعي
52/4 73/4 41/4 23/4 83/3 

 3/27 33/4 49/4 58/4 87/4 مفاهيم اساسي درس مربوطه 5

 33/3 86/3 61/4 83/4 18/4 رشد همه جانبه فراگير 6

7 
پايه بودن براي يادگيري مستمر 

 هاي بعدي و آموزش
87/4 73/4 88/4 25/4 33/3 

8 

ايجاد آمـادگي درفراگيـر بـراي    

ــائل    ــا مس ــحيح ب ــورد ص برخ

 اجتماعي

81/3 4 55/4 02/4 33/3 

 66/3 50/4 55/4 73/4 56/4 هاي زباني پرورش مهارت 9

 33/3 16/4 66/4 96/3 43/4 ها و اطالعات جديد علمي يافته 10

 22/3 15/4 10/4 31/4 37/4 آموزان نيازهاي روزمره دانش 11

 22/3 18/4 22/4 31/4 06/4 مهم جامعهنيازهاي  12

ــادگيري  انجــام فعاليــت 13  83/4 30/4 50/4 60/4 75/4هــاي ي
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 آموزان توسط دانش

14 
ــي  تجـــارب و اطالعـــات قبلـ

 فراگيران
68/4 77/4 66/4 13/4 99/3 

 3/4 96/3 20/4 51/4 38/4 46/4 ميانگين امتياز براي دروس هر پايه

 

هاي درسـي هـر    ميانگين امتيازات داده شده براي كتاب ،2هاي جدول با توجه به داده
) از نظـر معلمـان مجـرب، اصـول     3/4هـاي بـه دسـت آمـده (     پايه و ميـانگين ميـانگين  

هاي درسـي   هاي درسي از سوي مؤلفان كتاب گانه انتخاب عام در محتواي كتاب چهارده
ظهـار داشـت كـه    توان ا در حدزياد و يا بسيار زياد رعايت شده است و به طور كلي مي

-81هاي درسي دوره ابتدايي با اين اصول در مجموع بـين(  درصد تناسب محتواي كتاب
توجهي به رعايت برخي  شود. با اين حال كم درصد) يا درحد بسيار زياد ارزيابي مي 99

هـاي پايـه دوم و پـنجم     از اين اصول و با توجه به پايين بودن امتياز داده شده به كتـاب 
توجه است، به ويژه در مورد اصولي مانند توجـه بـه مفـاهيم اساسـي يـك       ابتدايي قابل

هـاي تكميلـي،    پايه بودن براي يادگيري مستمر و آموزش  رشته، رشد همه جانبه فراگير،
هـاي   ايجاد آمادگي در فراگير براي برخورد صحيح با مسائل اجتماعي، پرورش مهـارت  

لمـي، توجـه بـه نيازهـاي حـال و آينـده       هـا و اطالعـات جديـد ع    زباني، توجه به يافته
 آموزان و جامعه. دانش
توجهي به اين اصـول ناشـي از روشـن نبـودن ايـن اصـول بـراي         احتماالً علت كم 

ريـزان و يـا محـدوديت برخـي از موضـوعات       مؤلفان، عدم تبيين نيازها از سوي برنامـه 
سـي داراي  درسي در توجه به همه اصول است. از سوي ديگر، محتـواي هـر كتـاب در   

تـوان   توان محدودي در پاسخگويي به رعايت كليه اصول در انتخاب محتواسـت و نمـي  
 هاي مختلف به نحو يكساني به اين اصول پاسخ دهند.  انتظار داشت كه كتاب

پژوهش كه اصول عام در سـازماندهي محتـواي كتـب درسـي      4در ارتباط با سئوال 
نظران  ي درسي رعايت شده است؟ صاحبها چيست و اين اصول تا چه اندازه در كتاب

 اند. پيشنهاد نموده 3گانه زير را به شرح جدول  اصول دوازده
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: اصول عام در سازماندهي محتوا و ميزان رعايت آن از سوي مؤلفان در 3جدول شماره

 هاي درسي دوره ابتدايي كتاب

 

ف
ردي

 

شـده بـه     ميانگين امتيـاز داده           

 مجموعه 

 هر پايههاي  كتاب

 اصول عام در سازماندهي محتوا

 پايه

اول 

 ابتدايي

 پايه

دوم 

 ابتدايي

 پايه

سوم 

 ابتدايي

 پايه

چهارم 

 ابتدايي

 پايه

پنجم 

 ابتدايي

1 
هاي  ارتباط عمودي مطالب در پايه

 مختلف
64/4 44/4 64/4 43/4 96/3 

2 
ارتباط افقي مطالب درسي در يك 

 پايه
52/4 92/3 64/4 45/4 58/3 

3 
توجه به انواع راهبردهاي يـاددهي  

 و يادگيري
52/4 90/3 73/4 02/4 52/3 

4 
بيني شده بـراي   توجه به زمان پيش

 تدريس
45/4 93/4 06/4 68/4 85/3 

5 
ــيوه  ــه ش ــه ب ــف   توج ــاي مختل ه

 ها ارزشيابي و تنوع در آزمون
27/4 4 06/4 13/4 13/3 

6 
آموزان در جريان  فعال كردن دانش

 يادگيري
77/4 55/4 02/4 30/4 94/3 

 44/4 54/4 76/4 77/4 91/4 توجه به تجربيات قبلي معلم 7

8 
ترغيب معلم بـه اسـتفاده از انـواع    

 ها مواد و رسانه
58/4 4 76/3 52/4 27/3 

 99/2 45/4 16/4 16/4 75/4 هاي جنسيتي توجه به تفاوت 9

 94/3 15/4 5 80/3 33/4 توالي منطقي مطالب 10

 91/3 22/4 57/4 4 91/4 رويكرد برنامه درسيتوجه به  11

 83/3 37/4 5 93/3 59/4 آرايي اصول نگارش و صفحه 12

 25/4 69/3 35/4 57/4 05/4 59/4 ميانگين امتياز براي هر پايه
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هاي درسي  هاي جدول فوق و ميانگين امتيازات داده شده براي كتاب با توجه به داده
گانـه فـوق از نظـر     ) اصـول دوازده 25/4هاي به دست آمـده (  هر پايه و ميانگين ميانگين

ها در حد زياد و بسيار زياد از سـوي   معلمان بررسي كننده در سازماندهي محتواي كتاب
تـوان اظهـار داشـت كـه درصـد تناسـب        طور كلـي مـي   مؤلفان رعايت شده است و به

 99-81هاي درسي با معيارهاي مـورد نظـر در مجمـوع بـين(     سازماندهي محتواي كتاب
شود. با اين حال رعايت اين اصول با توجـه بـه    درصد) يا درحد بسيار زياد ارزيابي مي

بتدايي(بـه ويـژه   هاي پايه دوم، سوم و پـنجم ا  پايين بودن امتيازات داده شده براي كتاب
هـاي   ) قابل توجه است و اين بدان معناست كه كتاب11و  10،  8، 6، 5، 4، 3، 2اصول 

درسي پايه دوم، سوم و پنجم ابتدايي به لحاظ سازماندهي محتوا نيازمند بازنگري مجدد 
 هستند. 

هاي درسي چيست و ايـن   كه اصول انتخاب تصوير براي كتاب 5در ارتباط با سؤال 
هاي درسـي رعايـت شـده اسـت؟ مـديران امـور هنـري و         ا چه اندازه در كتاباصول ت

 اند. پيشنهاد كرده 4ريزان درسي درمجموع شانزده اصل را به شرح جدول  برنامه
 

 هاي درسي دوره ابتدايي :  اصول تربيتي، هنري و فني در انتخاب تصاوير كتاب4جدول شماره

ف
ردي

 

 به تصاويرشده   ميانگين امتياز داده        

 هاي هر پايه كتاب

 اصول انتخاب تصوير

 پايه 

اول 

 ابتدايي

 پايه 

دوم 

 ابتدايي

 پايه

ــوم   سـ

 ابتدايي

 پايه 

چهارم 

 ابتدايي

 پايه 

ــنجم  پ

 ابتدايي

 08/4 51/4 5 31/4 64/4 ارتباط با اهداف كتاب 1

 24/4 69/4 5 58/4 87/4 ارتباط با محتوا و موضوع درسي 2

 33/3 23/4 27/4 38/3 18/4 زيبايي و جذابيت 3

 49/3 05/4 5 68/3 75/4 واقعي بودن 4

 91/3 66/4 55/4 90/3 85/4 اندازه و بزرگ نمايي 5

 99/3 73/4 5 58/4 72/4 محل قرار گرفتن درصفحه 6

 33/4 27/4 5 12/4 91/4 وضوح 7

 38/4 58/4 5 44/4 72/4 تناسب كادر 8

 13/4 22/4 69/4 56/4 45/4 آموز كمك به درك بهتر دانش 9
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 91/3 33/4 83/4 5 5 بندي و ارتباط اجزاي آن تركيب 10

 66/4 40/4 5 44/4 5 سنديت و اعتبار علمي 11

 50/4 23/4 5 92/3 87/4 تناسب با تجارب قبلي فراگيران 12

 31/4 88/3 41/4 78/3 53/4 به روز بودن 13

 13/4 45/4 66/4 72/4 87/4 استفاده به جا در متن 14

 85/3 93/3 58/4 72/3 20/4 سازي اجزاي مهم برجسته 15

 91/3 84/3 69/4 04/4 29/4 يادگيري -تسهيل فرايند ياددهي 16

 ميانگين امتيازات داده شده براي تصاوير 

 هاي هر پايه كتاب
67/4 19/4 79/4 38/4 88/3 38/4 

 
داده شده در خصوص رعايـت  هاي جدول فوق و ميانگين امتيازهاي  با توجه به داده

) به 38/4هاي به دست آمده ( هاي درسي و ميانگين ميانگين اصول انتخاب تصاوير كتاب
هاي درسي دوره ابتـدايي   توان اظهار داشت كه درصد تناسب تصاوير كتاب طور كلي مي

درصد) يا  99-81هنري و فني از نظر معلمان مجرب دوره ابتدايي بين(  با اصول تربيتي،
حد بسيار زياد ارزيابي شده است. مقايسه ميانگين ها در خصوص رعايت برخـي از   در

سازي اجزاء  نمايي و  برجسته واقعي بودن، اندازه و بزرگ  اصول نظير زيبايي و جذابيت،
هاي دوم و پنجم ابتـدايي از   مهم، حاكي از آن است كه رعايت اين اصول در مورد كتاب

هاي درسي نياز دارند كـه   است. در حقيقت مؤلفان كتابسوي مؤلفان كمتر رعايت شده 
 هاي درسي بيشتر آشنا شوند. با اصول هنري و فني در انتخاب تصاوير كتاب

پژوهش كه، اصول خاص در انتخاب و سـازماندهي محتـواي    6در ارتباط با پرسش 
نظران موضوعي اصول خـاص زيـر را در انتخـاب و     هاي درسي چيست؟ صاحب كتاب
 اند: دهي محتوا به تفكيك موضوعات درسي مطرح نمودهسازمان

 الف) زبان فارسي

 هاي زباني؛ توجه به يادگيري اقسام مهارت -
 آموزي در دوره ابتدايي تا يادگيري ادبيات؛ توجه بيشتر به زبان -

 توجه بيشتر به زبان فارسي معاصر تا ادبيات كهن؛ -
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 توجه به متون ساده نظم و نثر كالسيك و معاصر؛ -

 هاي محلي و ملي)؛ ها، اشعار و افسانه توجه به ادبيات كودكان (قصه -

 توجه به مطالب طنز و مفاهيم اخالقي و اجتماعي؛ -

 هاي مورد عالقه كودكان؛ توجه به شخصيت -

 هاي خلق و آفرينش فكري و زباني؛ توجه به زمينه -

توجه به شخصيت بخشي به اشياء بي جان و سخن گفتن از زبان حيوانات بـه   -
 نظور پرورش خالقيت در كودكان؛م

در ارتباط با اصول سازماندهي محتواي فارسي دوره ابتدايي، افزون بر تأييـد اصـول   
 مشترك، اصول خاص زير در سازماندهي محتواي فارسي پيشنهاد شده است:

 اي به سمت زبان فارسي معيار؛ شروع آموزش از زبان شنيداري و محاوره -
 ه سمت واژگان عمومي؛شروع از واژگان پركاربرد ب -

 شروع از زبان معاصر به سمت زبان كالسيك؛ -

شروع از خط تحريري و نسـخ در پايـه اول ابتـدايي و بعـد آشـنايي بـا انـواع         -
 ها؛ خط

محـوري) در   محـوري و جملـه   استفاده از روش كل به جزء (تركيـب روش واژه  -
ر نوشـتن  بـه كـل (روش تحليلـي) د     هاي خوانـدن پايـه و روش جـزء     آموزش مهارت

 هاي پايه؛ مهارت

ها به سمت  اي در نوشتن جمالت و پاراگراف حركت از زبان توصيفي و مشاهده -
 ها و بعد تحقيق در موضوعات ساده؛ روش ثبت شنيده

 نويسي به سمت زيبانويسي؛ حركت از درست -

الخـط   هاي زباني از طريق ساير كتـب درسـي و اسـتفاده از رسـم     تقويت مهارت -
 ها. كتابيكسان در همه 

 ب) تعليمات ديني

اصـول خـاص    افزون بر رعايت اصول عام در انتخاب محتواي كتاب درسـي دينـي،   
 شود: زير در انتخاب محتواي كتاب ديني پيشنهاد مي
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ترغيب اميدواري وعشق به خداوند، پيامبر و ائمه اطهار(عليهم السـالم) و اوليـاء    -
 دين.

 خاص زير پيشنهاد شده است: اصول در سازماندهي محتواي تعليمات ديني،

خداشناسي از طريق مشاهده مخلوقات خداوند در طبيعت و طرح سؤاالت مورد  -
نظر در مورد آيات خدا و ايجاد زمينه براي درك عالم غيـب (حركـت ذهـن ازمـاده بـه      

 مجرد).

 ج) آموزش قرآن

 اصول خاص زير مطرح شده است:  در انتخاب محتواي آموزش قرآن،
 خواني)؛ خواني وصحيح به اهداف مهارتي درخواندن قرآن(درستاولويت دادن  -

 هاي كوتاه و آيات قابل فهم؛ انتخاب سوره -

 اصول خاص زير پيشنهاد شده است:  در سازماندهي محتواي آموزش قرآن،

 هاي قرآني قبل از خواندن آيات قرآني؛ تقدم آشنايي با قصه -

ـ    - م خـط عربـي و بعـد    آشنايي با تلفظ صحيح حروف عربـي و حركـات و عالئ
 پركاربرد قرآني  كلمات

هـاي كوتـاه قرآنـي و سـپس      استفاده از آيات ساده قرآني و بعد خوانـدن سـوره   -
 هاي نيمه كوتاه قرآني همراه با شنيدن نوارهاي قرائت قاريان بزرگ؛ سوره

روخواني آيات كوتاه قرآن همراه با درك معناي آيات قرآني از پايه دوم ابتـدايي   -
هاي چهارم و پنجم ابتدايي  هاي كوتاه و نسبتاً كوتاه از پايه سپس خواندن سورهبه بعد و 

 به بعد.

 د)  علوم تجربي
 در انتخاب محتواي علوم تجربي، توجه به اصول خاص زير پيشنهاد شده است:

 ها و فرايندها؛ شناخت طبيعت از طريق مشاهده پديده -

 علوم در زندگي؛توجه به ارتباط علوم تجربي با فناوري وكاربرد  -

شناسـي،   هاي علوم تجربـي (زيسـت   توجه به مفاهيم اساسي در هر يك از حوزه -
 شناسي، بهداشت)؛ شيمي، زمين  فيزيك،
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توجه به اصول خاص زير عالوه بر اصول عام  در سازماندهي محتواي علوم تجربي، 
 پيشنهاد شده است:

 توجه به توليد علم به جاي حفظ كردن مفاهيم علمي؛ -

زيسـتي، شـيمي،    به وسعت علوم تجربي و ارتباط مفاهيم علـوم فيزيكـي،    توجه -
 زمين و بهداشت با يكديگر.

 ه)  مطالعات اجتماعي

هاي مطالعات اجتماعي توجه به اصول خاص زيـر مطـرح    در انتخاب محتواي كتاب
 شده است:

 توجه به ارتباط انسان و طبيعت و تأثير اين دو بر روي يكديگر؛ -

هاي اساسـي در حـوزه مطالعـات اجتمـاعي      ها و نگرش مهارت يم، توجه به مفاه -
 اقتصاد و تعليمات مدني)؛ (تاريخ، جغرافيا، 

هــاي زنــدگي اجتمــاعي در برنامــه مطالعــات  توجــه بــه تلفيــق آداب و مهــارت -
 اجتماعي؛

توجه به پرورش تفكر انتقـادي و حـل مسـئله از طريـق موضـوعات اجتمـاعي،        -
 جغرافيايي و تاريخي؛

هاي مطالعات اجتماعي توجه بـه  اصـول خـاص زيـر      ازماندهي محتواي كتابدر س
 پيشنهاد شده است:

تاريخي و اقتصادي از محيط نزديك  شروع آموزش مفاهيم جغرافيايي، اجتماعي،  -
هـاي توسـعه    هاي دورتر يا به عبـارتي اسـتفاده از الگـوي محـيط     و توسعة آن به محيط

 يابنده؛

اريخي، جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي با يكـديگر  توجه به ارتباط موضوعات ت -
 معنا. و پرهيز از تلفيق بي

 ر)  رياضي

 هاي رياضي توجه به اصول خاص زير پيشنهاد شده است: در انتخاب محتواي كتاب
 انتخاب مفاهيم رياضي متناسب با رشد عقلي كودكان؛ -

 استفاده از زبان ساده و قابل فهم در ارائه مفاهيم رياضي؛ -
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 هاي كاربردي رياضي در حل مسائل زندگي روزانه؛ توجه به جنبه -

 شود: درسازماندهي محتوا توجه به اصول خاص زير توصيه مي

دار، براي مثال يادگيري مفهوم عدد مقدم بر چهـار   ارائه مفاهيم در يك نظم معني -
 عمل اصلي است و يا مفهوم اشكال هندسي مقدم بر يادگيري احجام است؛

 محتواي حساب از جزء به كل و در هندسه از كل به جزء؛ سازماندهي -

هـاي درسـي دوره ابتـدايي را بـا      پژوهش، فرايند تأليف كتـاب  7در ارتباط با سئوال 
توان بهبود بخشيد؟ نتايج نظرسنجي از كارشناسان نشان داده است  اتخاذ چه تدابيري مي

 خشيد:توان بهبود ب كه اين فرايند را با اتخاذ تدابير زير مي
 اند: نظر به موارد زير اشاره نموده پاسخگويان و افراد صاحب

انـد و يـا حـداقل زبـان      از مؤلفاني استفاده شود كه در دوره ابتدايي تدريس كرده -
 درصد)؛ 80شناسند ( كودكان را در دوره ابتدايي مي

مؤلفان از طريق يك كارگاه آموزشي با اهداف كلي و جزئـي برنامـه و اصـول و     -
هايي  هاي انتخاب و سازماندهي محتوا و انتخاب تصوير آشنا شوند و نوشتن درسمعيار

 درصد)؛ 70ها تمرين كنند ( را با توجه به اين اصول ومالك

تأليف به صورت گروهي باشد و در ايـن گـروه دو معلـم (از همـان پايـه) نيـز        -
 درصد)؛ 90مشاركت داشته باشند (

تـدريج اجـراي آزمايشـي شـود و از     دروس تأليف شده در كالس مورد نظر بـه   -
 80آموزان و جذاب بودن آنها اطمينان حاصـل شـود (   تناسب محتوا با سطح سني دانش

 درصد)؛

ها از مناطق مختلف شهري، روستايي، فرهنگي،  در اجراي آزمايشي نمونه كالس -
 درصد)؛ 80اقتصادي و جغرافيايي انتخاب شود (

 درصد)؛ 100د (الزحمه تأليف كتاب درسي افزايش ياب حق -

 درصد)؛ 100هاي درسي ( استفاده از نظام رقابتي در تأليف كتاب -

 هاي درسي. كاهش تمركز در تأليف برخي از كتاب -
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 گيري بحث و نتيجه

شـناختي و   شناختي، جامعه روان  ريزي درسي مبتني بر يكسري از مباني فلسفي، . برنامه1
شـود كـه برنامـه     مباني موجب مـي  هاي مدون (كالسيك و نو) است. توجه به اين دانش

هاي مورد نياز فرد  نيازهاي فردي و اجتماعي و دانش  درسي متناسب با فلسفه اجتماعي،
هاي موردنياز  اجتماعي و دانش شود. توجه به نيازهاي فردي،  و جامعه طراحي و تدوين 

دي شود. توجه نكردن بـه نيازهـاي فـر    موجب حفظ توازن در محتواي برنامه درسي مي
شود كه برنامه كمتر از سوي فراگيران مورد استقبال فراگير قـرار گيـرد. عـدم     موجب مي

شود كه برنامه درسي اوالً نتوانـد زمينـه انطبـاق و     توجه به نيازهاي اجتماعي موجب مي
سازگاري اجتماعي را در مخاطبان ايجاد كند؛ ثانياً برنامـه درسـي پاسـخگويي نيازهـاي     

هـاي   شود كه فراگير با مباني دانـش  نيز موجب مي  توجه به دانش اجتماعي نخواهد بود.
كالسيك و مدون آشنا شود و زمينه براي توسعه دانش توسط فراگيـر در جامعـه فـراهم    
شود. توجه به هر يك از اين مباني اصول خاصي را در طراحي عناصر برنامـه درسـي از   

 ).2010، جمله انتخاب و سازماندهي محتوا به دنبال دارد (رون
) 2هاي درسي (ر.ك: جدول شـماره   گانه درانتخاب محتواي كتاب اصول چهارده -

نظر و متخصصان آموزش ابتدايي، از نظـر معلمـان مجـرب     با توجه به آراء افراد صاحب
هـاي   درصد) از سـوي مؤلفـان در بيشـتر كتـاب     99-81در حد زياد و بسيار زياد بين (

اصول در حد متوسط رعايت شـده اسـت. بـراي    درسي رعايت شده است. اما برخي از 
هاي تربيتي مختلف، توجـه بـه نيازهـاي     مثال توجه به رشد همه جانبه فراگير و ساحت

حال و آينده، تناسب محتوا با قـدرت فهـم فراگيـران، ايجـاد آمـادگي در فراگيـر بـراي        
ـ        ا برخورد صحيح با مسائل اجتماعي و بـه روز بـودن اطالعـات، نتـايج ايـن پـژوهش ب

) در مـورد  1380) و دانشـور( 1380فروش( )، حج1382)، شعباني(1383ساكي(  پژوهش
تـوجهي مؤلفـان در رعايـت     هاي درسي همخواني دارد. احتماالً اين نقايص به كـم  كتاب

ها و در مواردي به كهنه بودن منابع مؤلفان و يا روشن نبودن نيازهاي حـال   اين شاخص
 گردد. و آينده فراگيران برمي

هاي درسي بـه   گانه (تربيتي، هنري و فني) در انتخاب تصاويركتاب ل شانزدهاصو -
 99-81) درحد زيـاد و بسـيار زيـاد بـين (    3اعتقاد معلمان مجرب (ر.ك: جدول شماره 

هاي درسي رعايـت شـده اسـت. بـا ايـن حـال        درصد) از سوي مؤلفان در بيشتر كتاب
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واقعـي بـودن، انـدازه و      بيت،هـا ماننـد زيبـايي و جـذا     توجهي به برخي از شـاخص  كم
سـازي اجـزاي مهـم بـه ويـژه در       برجسته نمايي، انتخاب محل مناسب در صفحه،  بزرگ
) نيـز  1383) و سـاكي( 1380فـروش(  هاي درسي قابل توجه است. پـژوهش حـج   كتاب

هاي درسي را مورد تأكيـد قـرار داده     توجهي به معيارهاي انتخاب تصاوير براي كتاب كم
توجهي  اين نقايص به جنس كاغذ انتخاب شده براي كتاب درسي و يا كم است. احتماالً

 گردد. مؤلفان به رعايت اصول هنري، فني در انتخاب تصاوير برمي

هاي درسي (ر.ك: جدول شـماره   گانه در سازماندهي محتواي كتاب اصول دوازده -
سوي مؤلفان  درصد) از 99-81) از نظر معلمان مجرب در حد زياد و بسيار زياد بين (4

توجهي به برخي از اصول نظيـر توجـه    هاي درسي رعايت شده است. كم در بيشتر كتاب
هاي فعال، تناسب بين حجم محتـوا   گيري از انواع روش به ارتباط عمودي، توجه به بهره

هاي جنسيتي و اصول  ها، تفاوت ها، استفاده از انواع مواد و رسانه و زمان، تنوع در آزمون
هاي ذكر شده نيـز مويـد    خورد. پژوهش آرايي عمدتاً بيشتر به چشم مي فحهنگارش و ص

ها عمدتاً به عدم آشنايي مؤلفان با اصول سازماندهي محتوا  هاست. اين نقيصه اين كاستي
و يا ناتواني مؤلفـان در رعايـت ايـن اصـول در سـازمان دادن بـه محتـواي يـك درس         

 گردد. برمي

وق قابل ذكر است اين اسـت كـه اوالً در ايـران نظـام     آنچه كه در ارتباط با مراحل ف
به همين دليل رقابت بـين مؤلفـان     تك تأليفي است و نه چندتأليفي، تاليف كتاب درسي،
شـود كـه    هاي درسي وجود ندارد. بدين لحاظ همـواره تصـور مـي    در تأليف بهتر كتاب

تـأليف كتـاب    هاي موجود بهترين كتاب درسي هستند. عدم مشاركت معلمـان در  كتاب
درسي و رقابتي نبودن تأليف از ديگر معايب اين شيوه از تأليف است. در ايـران تـأليف   

التأليف براي هر صفحه از كتـاب درسـي    كتاب درسي بر عهده بخش دولتي است و حق
ريـزي و   ، دفتر برنامـه 1390ريال است (تعرفه دستمزد كتاب درسي،  000/250معادل با 

الزحمه با توجه به اين كه تنهـا در   رسد كه اين مقدار حق ه نظر ميب تاليف كتب درسي)، 
شود كافي نيست و شايد بخشي از علل ضـعف كيفـي    چاپ اول به مؤلفان پرداخت مي

گـردد. از سـوي ديگـر در مرحلـه اعتباربخشـي،       هاي درسي به اين موضوع برمـي  كتاب
نظر قـرار   دي از افراد صاحبنسخه در اختيار تعدا 25نسخه اوليه كتاب حداقل به تعداد 

گيرد. معموًال پس از تـأليف كتـاب درسـي، دروس مختلـف الزم اسـت كـه توسـط         مي
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ريزي درسي مـورد ارزشـيابي روشـنگرانه قـرار گيـرد و نظـرات معلمـان         شوراي برنامه
آوري شود كه البته ايـن موضـوع كمتـر رعايـت      ها در اين خصوص جمع مجرب استان

هاي كوچـك و در يـك يـا دو     دروس تأليف شده بر روي گروهاجراي محدود  شود.  مي
كالس  تجربي با هدف آگاهي از تناسب محتـوا بـا رشـد سـني و عقالنـي فراگيـران و       

هاي اجرايي به ويژه در شهرها و روستاها و منـاطق دوزبانـه از جملـه     انطباق با واقعيت
اجـراي آزمايشـي هـر     گيرد. توجه به مرحلـه  مواردي است كه كمتر مورد توجه قرار مي

چند كه از نكات قوت اين فرايند است، اما اجراي آزمايشـي عمـدتاً در منـاطق شـهري     
گيرد. در مرحلـه اجـراي سراسـري آنچـه      است و در روستاها كمتر مورد توجه قرار مي

هاي نظرسنجي است كـه تنهـا بـه چنـد اسـتان       قابل ذكر است، كافي نبودن حجم نمونه
 شود. تان كشور) و اغلب به جوامع شهري محدود ميكشور (چهار يا شش اس

هاي درسي دوره ابتدايي در كشـور ايـران    هر چند كه فرايند و شيوه تأليف كتاب -
كمبـود متخصـص در تـأليف     كند. با اين حال،  كم و بيش از يك روال علمي پيروي مي

تناسـب  هاي درسي دوره ابتدايي و نوشتن دروس متناسب با زبان كودكـان، عـدم    كتاب
محتوا با رشد سني و خزانه لغات كودكان به ويژه در مناطق روستايي و دوزبانه از جمله 
مشكالت عمده در زمينة تأليف كتب درسي دوره ابتدايي در نظـام آمـوزش و پـرورش    

 ايران است.

 هاي درسي و فرايند تأليف هايي جهت ارتقاي كيفيت كتاب پيشنهاد

ريـزي   شناختي و دانشـي در برنامـه   جامعه  شناختي، وانر  . با توجه به مباني فلسفي،1
 هاي درسي دوره ابتدايي ضرورت دارد: درسي توجه به اصول زير در طراحي برنامه

هـاي   توجه به فلسفه تعليم و تربيت اسـالمي در انتخـاب رويكـرد كـالن برنامـه      -
 يادگيري و شيوه ارزشيابي؛   -هاي ياددهي درسي، اهداف، محتوا، روش

 هاي كسب معرفت در اسالم؛ به تنوع روشتوجه  -

عاطفي، جسماني، اجتماعي و اخالقي كودكان در   توجه به نيازهاي متنوع رواني، -
 هاي ارزشيابي؛ ها و شيوه انتخاب اهداف، محتوي روش

 توجه به تحوالت رشد شناختي كودكان در انتخاب و سازماندهي محتوا؛ -

 اي فردي آنها؛ه توجه به ظرفيت يادگيري كودكان و تفاوت -
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 توجه به تنوع شرايط اجتماعي و فرهنگي در مناطق شهري و روستايي؛ -

 توجه به هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي؛ -

 توجه به نيازهاي حال و آينده كودكان و مطالعه در اين خصوص؛ -

هاي سنتي و مدرن در انتخاب اهداف و محتوا و تناسـب آنهـا بـا     توجه به دانش -
 نيازهاي كودكان؛

 هاي متنوع يادگيري در كودكان؛ گيري از شيوه به بهره توجه -

 توجه به راهبردهاي متنوع ارزشيابي در انتخاب و سازماندهي محتوا؛ -

گيري از معلمـان در تـأليف    هاي درسي و بهره ايجاد نظام رقابتي در تأليف كتاب -
 هاي درسي؛ كتاب

تبيـين معيارهـاي   برگزاري كارگاه آموزشي براي مؤلفان قبـل از تـأليف كتـاب و     -
 درسي؛  انتخاب و سازماندهي محتوا و چگونگي پياده كردن آنها در تأليف كتاب

هـاي اول   هاي درسي علوم، هنر و فارسي به ويژه در پايه سازي تأليف كتاب بومي -
 تا سوم ابتدايي؛

 هاي درسي. الزحمه تأليف كتاب افزايش حق -

 پيشنهادهاي پژوهش

هاي ويژه در  دوره ابتدايي به لحاظ رعايت شاخصهاي درسي  تحليل محتواي كتاب
 انتخاب و سازماندهي محتوا.

 

 هاي پژوهش محدوديت

 ها؛ كننده محتواي كتاب محدود بودن تعداد معلمان بررسي -

 منحصر بودن تحليل محتوا به معيارهاي عام در انتخاب و سازماندهي محتوا؛ -

 گسترده بودن موضوعات مورد مطالعه. -
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