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چكيده:
هدف این پژوهش کاوش راهنمای عمومی تألیف کتابهای درسی و تعیین ویژگیهای کتاب درسی
مطلوب در دورة ابتدایی بود .در این خصوص ،بر اساس یک مطالعة کیفی ،مراحل و مؤلفههای تألیف
کتابهای درسی و ویژگیهای مطلوب آنها با استفاده از ابزار مصاحبة نیمهساختارمند بررسی و برای
اطمینان از صحت روایی و پایایی دادهها از شاخص گوبا و لینکلن استفاده شد .روش نمونهگیری در
پژوهش هدفمند بود و دادهها بر اساس اشباع دادهها در مصاحبه با  17نفر از متخصصان برنامهریزی
درسی و مؤلفان کتابهای درسی در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با معیار داشتن تجربه در
برنامهریزی درسی و تألیف کتابهای درسی گردآوری شدند .دادههای بهدستآمده از طریق تحلیل
مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و برای اعتباریابی دادههای کيفی از روش همسوسازی نتایج حاصل
از شــبکة مضامين و تحليل اسناد استفاده شد .نتایج نشان داد که فرایند عمومی تألیف کتابهای
درســی دورة ابتدایی شامل هشت مرحله گردآوری ،تحلیل و استخراج داللتها ،طراحی تألیف کل
کتاب ،طراحی تألیف واحدهای یادگیری ،اعتبارسنجی عملی ،تألیف کتابهای درسی ،اعتبارسنجی
از منظر معلمان و متخصصان و اصالح و تألیف کتابهای درسی است .همچنین معیارها و ویژگیهای
کتاب درســی مطلوب در دورة ابتدایی شامل انطباق با برنامة درسی حوزة یادگیری و تأکیدات دوره
تحصیلی ،ساختار ،محتوا ،زبان ،تصاویر و صفحهبندی است و هریک دارای مؤلفههای گوناگونی است
که در یافتههای تفصیلی پژوهش مطرح شدهاند.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله98/5/27 :

کتاب درسی ،مراحل تألیف کتابهای درسی ،مؤلفههای مراحل کتابهای درسی ،ویژگیهای
کتاب درسی ،دورة ابتدایی
 ïتاريخ شروع بررسي98/8/11 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/6/24 :

*استاد گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیرازMarzoghi@yahoo.com ...................................................................... .
** دانشیار گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیرازJjahani37@gmail.com ................................................................ .
*** دانشیار گروه برنامهریزی درسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران alireza_assareh@yahoo.com ..................................................... .
**** دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول) nabisadeghian2@gmail.com .......................................................................................................................... .
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مقدمه و بیان مسئله

طراحی و تولید کتابهای درسی در نظامهای آموزشوپرورش فعالیتی بسیار خطیر و گسترده است.
در ایران ،در هرســال ،بیش از  140میلیون جلد کتاب درســی برای دانشآموزان سراســر کشور تهیه و
تولید میشود و انتشار مییابد که اتفاق بزرگ و قابلتوجهی است (محمدی .)1395 ،از سوی دیگر باید
گفت که کتابهای درســی بهعنوان ابزار آموزشی (وستبری1991 ،1؛ بالر1991 ،2؛ شاهید2008 ،3؛ ادارة
کمیتة کتاب درســی2016 ،4؛ قورچیان1371 ،؛ صادقیان ،)1395 ،مبتنی بر برنامة درسی (شاهید2008 ،؛
ادارة کمیتة کتاب درسی2016 ،؛ صادقیان )1395 ،معرف مجموعهای از اطالعات (شعاری نژاد1376 ،؛
لوریچ ،کاملســن ،لوییز وترخوو1970 ،5؛ وســتبری )1991 ،در یک اثر چاپی (ادیب ســلطانی)1365 ،
برای یک موضوع خاص و گروه تحصیلی مشخصی است .بهعبارتدیگر ،کتاب درسی بهعنوان سندی
تلقی میشود مبتنی بر چارچوب انتظارات حوزة یادگیری و ابعاد موردنیاز فرایند یادگیری که در مراکز
آموزشی رسمی و عمومی مورداستفاده قرار میگیرد (سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.)1395 ،
کتابهای درســی عنصری مهم برای آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی هستند (اداره آموزشی کمیتة
کتاب درســی هنگکنگ2016 ،6؛ محمود2011 ،7؛ کافیزاده و موسیپور .)1385 ،درهرحال ،کتابهای
درســی بهمنزله یک عامل مهم در نظام آموزشــی از جایگاه ویژهای برخوردار هســتند و از جنبههای
مختلف نقشهای متعددی را ایفا میکنند .بهعنوانمثال کتابهای درسی نقش اطالعرسانی ،ساختاردهی
و سازماندهی یادگیری و هدایت یادگیری (سگین )1989 ،8را که یک کتاب مطلوب میتواند به نمایش
بگذارد ،ایفا میکنند.
از سوی دیگر باید گفت که کتاب درسی چنانچه خوب طراحی و تدوین شود ،مزیتهایی فراوان
همچون روشــن شدن ســاختار و موضوعات برنامه آموزش ،کمک به استانداردسازی آموزش ،کمک
به ســنجش و یادگیری دانشآموز ،منبعی برای ارتقاء به ســطوح باالتر ،حفظ ارتقاءی کیفیت آموزشی
(گــراوز2000 ،9؛ ریچــاردز2001 ،10؛ گک )2011 ،11دارد .بــه همين دليل بخــش قابلتوجهی از زمان
آموزش به اســتفاده از كتاب درســي در فرايند يادگيري اختصاص دارد .بهعنوانمثال در سنگاپور (رتبه
سوم مطالعه تیمز) و فنالند (رتبه پنجم مطالعه تیمز) در درس ریاضی به ترتیب  70درصد و  95درصد
و در درس علوم  68درصد و  94درصد از زمان آموزش با اســتفاده از کتاب درســی در فرایند یادگیری
اختصاص مییابد (اتس.)2014 ،12
در نظــام آموزشوپرورش ایران علیرغم اینکه تقریب ًا بهطور کامل در دورة ابتدایی از زمان رســمی
آموزش از کتابهای درسی بهعنوان مبنا و چارچوب آموزش استفاده میشود و نقش بسیار مهمی دارد،
بررســی کتابهای موجود این حقیقت را آشــکار میسازد که بســیاری از آنها معیارهای الزم و کافی
برای یک کتاب درســی مطلوب را ندارند (آرمنــد .)1377 ،بهعنوانمثال ،بیتوجهی به نیازها و عالیق
دانشآموزان و معلمان و اولیای دانشآموزان بهعنوان مخاطبان اصلی برنامة درسی و محتوای آموزشی
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کتاب درســی باعث شده است درصد پایینی از اهداف در نظر گرفتهشده در آنها تحقق یابند (حسنی،
1391؛ تورانــی1392 ،؛ امیــن خندقی ،1392 ،به نقل از مظاهــری1395 ،؛ احقر .)1392 ،قدیمی بودن
محتوای برخی از کتابهای درسی ،پایین بودن سطح مطالب درسی ،ارتباط ضعیف محتوای بعضی از
کتابهای درسی با زندگی واقعی دانشآموزان ،ضعف رویکرد آموزشی در بعضی از دروس ،بیتوجهی
بــه آیندهنگری در تدوین متنها و مشــترک بودن محتوای دروس برای تمــام دانشآموزان (مظاهری،
 )1395ازجمله این مواردند .همچنین یافتهها حاکی از آن اســت که در کتابهای درسی ضعف در 52
شاخص (خرده معیار) معیارهای مرتبط با یادگیرنده ،محتوا ،شرایط اجرا و ابعاد هنری و زیباییشناسی
کتابهای درسی نونگاشت که با مشارکت و ارزیابی  1500معلم خبره از سراسر کشور انجام گرفت ،امر
مشهودی است (رضاعلی )1395 ،و پژوهشهای متعددی نشان میدهد که کتابهای درسی از جنبههای
مختلف دارای اشکال هستند.
احتما ًال مهمترین دلیل این مســئله ،مشــخص نبودن راهنمای مطلوب تألیف کتابهای درســی در
دورهها و رشتههای مختلف درسی و همچنین ناآشنایی بیشتر مؤلفان با دانش پداگوژیک تدوین محتوا
بهویژه در دورة ابتدایی اســت .ممکن اســت گفته شود که تنوع و اختالف در شیوههای تألیف و تدوین
کتابهای درســی اجتنابناپذیر است و نمیتوان در تألیف و تدوین کتابها از شیوه یکسانی استفاده
نمود؛ اما باید به این نکته توجه داشت که به دلیل آنکه کتابهای درسی برای مقاصد مشابه و مخاطبان
معینی تألیف میشوند ،ضروری است که از سبک و شیوه یکسانی پیروی شود (موسیپور.)1385 ،
بههرحال تهیة کتابهای درسی خوب ،کار بسیار بزرگی است .برای این منظور مواد متعددی باید
گردآوری شــوند ،ازجمله محتوای آموزشــی موردنظر ،تصویرها ،ســؤالها و نظایر اینها؛ چراکه باید
بهترین مواد آموزشــی را در تناســب با اهداف آموزشی هر موضوع درسی انتخاب نمود .همچنین باید
کتاب درسی را ازلحاظ ابعاد مختلفی بهطور کامل تحلیل کرد و مواردی همچون خوانشپذیری ،تعداد
مفاهیم ارائهشده ،ابعاد ارزشسازانه و غیره و از همه مهمتر آزمایش میدانی آن در چند مرکز آموزشی
اقداماتی اســت که منجر به تهیه یک کتاب درسی خوب میشود .بههرحال ،فرایند تدوین کتاب درسی
ابعاد متعددی همچون محتوا (دانشها ،نگرشها ،مهارتها) ،عناصر انگیزشــی ،درکپذیری ،تصاویر،
راهنمای مطالعه و مواردی از این قبیل دارد .لذا برای نیل به تمامی ویژگیهای یک کتاب درسی خوب،
متخصصان بسیاری باید همکاری کنند (میک )1393 /1999 ،13چراکه نوع سازماندهی محتوای آموزشی
عامل بسیار مهمی در تعیین چگونگی یادگیری است .بههرحال بهترین و واقعیترین اندیشهها و افکار و
تجربیات درصورتیکه به نحو مطلوب سازماندهی نشوند ،انتقالپذیر و کاربردی نیستند ،زیرا پراکندگی
محتوای آموزشی سبب کاهش انگیزه برای مطالعه و یادگیری ،همچنین مانع برداشت و نتیجهگیری واحد
میشــود و نهتنها یادگیری را دشوار میسازد ،بلکه گاهی اوقات در دانش و اطالعات و یافتههای قبلی
خواننده نیز اختالل ایجاد میکند .برعکس ،اگر محتوای کتابهای درســی خوب ســازماندهی شوند،
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نقش بســزایی در یادگیری دانشآموزان دارند .در این رابطه نتایج تجزیهوتحلیل کتاب درســی علوم و
ریاضی در ســنگاپور نشان میدهد کتابهای درسی به دلیل ســاختار روشن ،توضیحات عالی مفاهیم
کلیدی ،مثالهای مفید برای فعالیت ،فرصت برای تمرین بهمنظور افزایش تســلط بر مطالب ارائهشــده
و همچنیــن درک و فهم موقعیت برتر از قابلیت الزم و ویژگیهای مطلوبی برخوردار هســتند (عابدی
کرجی بان.)1395 ،
از ســوی دیگر باید گفت که کتابهای درسی ویژگیها و ابعاد مختلفی دارند که نویسندگان چنین
کتابهایی باید بدان توجه کنند .شایانذکر است که یکی از موضوعات موردتوجه بیشتر متخصصان و
نظامهای آموزشی درزمینة کتاب درسی توجه به ویژگیها یا معیارهای کتاب درسی است ،زیرا کتابهای
درسی ابزاری هستند که کیفیت محتوا و مسیر آموزش را تعیین میکنند و همچنین بهعنوان مجموعهای
از معیارهای اساســی در جریان یاددهی–یادگیری عمل میکنند .البته در رابطه با ویژگیهای کتابهای
درسی نیز تقسیمبندیهای مختلفی وجود دارد .بعضی از صاحبنظران بر ابعاد مختلف کتاب بهعنوان
معیارهای کتاب درسی تأکید دارند (ادارة کمیتة کتاب درسی2016 ،؛ سگین1989 ،؛ اداره آموزشی کمیتة
کتاب درســی هنگکنگ2016 ،؛ صفحه وب مؤسسة برنامهریزی درســی2012 ،14؛ صادقیان )1395 ،و
مواردی همچون تناســب محتوا با انتظارات موردنظر برنامة درسی ،رویکردهای آموزشی ،سازماندهی
محتــوا ،زبــان ،تصاویر ،صفحهبندی و نظایر اینها را موردتوجه قــرار میدهند .بعضی دیگر بر محتوا
بهعنوان معیار کتاب درسی تأکید دارند (ملکی1393،؛ خلخالی1395 ،؛ آیویچ ،پسیکان و آنتیچ2013 ،15؛
شــادر2008 ،16؛ پینچین )2011 ،17و ابعاد محتوایی شــامل اهمیت مطالب محتوا ،اعتبار محتوا ،ایجاد
عالقه ،سودمندی محتوا ،قابلیت یادگیری محتوا ،انعطافپذیری محتوا و  ...را موردتوجه قرار میدهند.
از این منظر در نظامهای مختلف آموزشــی به جهت ویژگیهای اختصاصی نظام آموزشــی شاهد تنوع
این تقسیمبندیها هستیم (صادقیان.)1395 ،
مروری بر پژوهشهای پيشين همچنین نشان میدهد که محتوای کتاب درسی عمدت ًا بر اساس دو
حالت موردتوجه پژوهشــگران قرار میگیرد؛ یا بر اســاس ویژگیهای مطلوب کتابهای درسی مانند
اهمیت ،اعتبار و ســودمندی محتوا ،قابلیت یادگیری محتوا ،تناســب با اهداف پیشبینیشده ،توجه به
ساختار کتاب ،ویژگیهای ظاهری ،ویژگیهای پداگوژیکی و ( ...محمود2001 ،؛ ناظم2015 ،18؛ بارتلت
و مورگان1991 ،19؛ فیشــر1976 ،20؛ مونتگنســر ،2004 ،21به نقل از اگاروال2014 ،22؛ صفایینیا1389 ،؛
نوریان1386 ،؛ عریضی و عابدی1382 ،؛ جمالی زواره ،نیلی و آرمند1389 ،؛ آرمند ،1377 ،اسماعیلیفر
و غالمیپور1394 ،؛ آرمند1396 ،؛ نصر ،جمالیزواره و آرمند 1385 ،و  )...و یا بر اساس مفاهیم اساسی
(محتوا) مورد انتظار ،همچون جنسیت ،مؤلفههای امنیت اجتماعی ،هویت ملی ،آگاهی از سالمت بدنی،
صلح ،مهارتهای اجتماعی و ( ...واگر2014 ،23؛ صالحی ،چهارباشلو و هاشمی1390 ،؛ صالحی1391 ،؛
مؤمنی مهموتی و جعفری1394 ،؛ قائدی ،چهارباشــلو و خوشنویسان1393 ،؛ زارعی بیدسگان1394 ،؛
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مرزوقی و منصوری1394 ،؛ منصوری و فریدونی1388 ،؛ عصاره و فضایلیفر1394 ،؛ ایزدی ،عابدینی
بلترک و منصوری و میرشاه جعفری1390 ،؛ حیدرزادگان و تقوی1394 ،؛ تاج مزینانی و حامد1393 ،؛
فتحی1394 ،؛ صالحی و هاشــمی1390،؛ محمدی و سورگی1394 ،؛ عابدینی بلترک و میرشاه جعفری،
1392؛ رجــبزاده و امامــی1394 ،؛ نوریان1389 ،؛ نوغانی و رحمتی محمودی1390،؛  )...موردتوجه
قرار میگیرند.
در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش نیز بهعنوان متولی اصلی تألیف
کتابهای درسی در دورههای مختلف تحصیلی ،مؤلفان به هنگام نگارش متنهای درسی با چالشهای
فراوانی روبرو هســتند .انتخاب دامنههای وســیع محتوایی ،ســازمان دادن به آنها در قالب تراکمی یا
بهصورت تداومی ،استفاده از ظرفیتهای متنی ،تصویری ،گرافیکی ،چگونگی و در چه بافتی و درجه
تناســب ،چگونگی توســعه دادن مفاهیم در قالب انسجام و یکپارچگی مطالب و مباحث ،ارائه فعاالنه
مجموعه فعالیتها در بخش انگیزشــی ،توســعهای و تحکیم یادگیری و نظایر اینها مواردی است که
مؤلفان را به هنگام تدوین متنهای درسی با چالش فراوان روبرو میسازد .شایانذکر است این چالشها
و فقدان مراکز علمی حمایتگر و پشــتیبان در حوزه تألیف متون درســی باعث شده است که مؤلفان در
گروههای درسی و موضوعات خاص خودشان به ابتکارات جدیدی در این حوزه دست پیدا کنند .بدیهی
است که استفاده از این تجارب و گردآوری آنها در قالب یک مطالعة کیفی چه در ابعاد چالشها ،چه در
ابعاد راهحلهای مؤلفان و همچنین استفاده از اسناد مربوط ،میتواند مبنایی برای تدوین راهنمای تألیف
کتابهای درسی باشد .بههرحال ،ازآنجاکه در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در حوزه تدوین
و تألیف کتابهای درســی یک راهنمای دقیق و روشن بر مبنای ویژگیهای دورههای تحصیلی وجود
ندارد ،به همین دلیل قضاوت راجع به اکثر کتابهای درســی موجود را با مشکل روبرو ساخته است.
لذا با توجه به پیشینه و اهمیت تولید کتابهای درسی تالش نگارنده این است که درزمینة چگونگی
نــگارش و ویژگی مطلوب کتاب درســی مطالعهای کیفی انجام گیــرد تا راهنمای عمومی تألیف کتاب
درسی با تأکید بر دورة ابتدایی مشخص شود.

روش پژوهش

روش پژوهش مطالعه کيفی موردی است .مشارکتکنندگان شامل مؤلفان کتاب درسی ،متخصصان
برنامهریزی درســی و مدیران مربوط به حوزه تألیف کتاب درســی در ســازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی با معیار داشتن تجربه و مشــارکت در برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی دورة ابتدایی در
گروههای درسی شــامل مؤلفان درس علوم ( 3نفر در رشتههای فیزیک ،زیستشناسی ،زمینشناسی)،
درس ریاضــی ( 3نفر) ،درس مطالعات اجتماعی ( 3نفر با تخصصهــای تاریخ ،جغرافیا ،اجتماعی)،
درس تفکــر و پژوهش ( 2نفر) ،درس دینی و قــرآن ( 2نفر) ،درس زبانآموزی ( 1نفر) ،مدیریت دورة
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ابتدایی ( 2نفر ،معاون دورة ابتدایی ،کارشــناس مســئول دورة ابتدایی)و مدیرکل تألیف کتاب درســی،
بهعنوان مؤلف کتابهای درســی علوم هستند .حجم مشارکتکنندگان بر اساس حد اشباع دادهها بوده
که در پایان مصاحبهها به  17نفر رسيده است.
ابــزار گــردآوری اطالعات ،مصاحبــه بهصورت فــردی و با ارائه ســؤاالت نيمه ســاختارمند از
مشــارکتکنندگان است .بهمنظور اعتبار دادهها از معیارهای پیشنهادی گوبا و لینکلن )1989( 24استفاده
شــد .برای اطمینــان از صحت و پایایی دادهها از معیارهای مقبولیــت ،قابلیت اطمینان و قابلیت تأیید
استفاده شد .درگیری طوالنیمدت پژوهشگر با موضوع پژوهش و دادهها به جهت تجربه زیسته طوالنی
در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و نیز مشاهده و تأیید کدهای استخراجشده و متن مصاحبه
از سوی چند تن از مشارکتکنندگان و همینطور اساتید راهنما ،تأییدی بر مقبولیت پژوهش بود .قابلیت
اطمینان ،ثبت دادهها در اســرع وقت و ثبت دقیق کلیه مراحل پژوهش از ســوی پژوهشگر است .برای
تأییدپذیری پژوهش بخشهایی از متنهای پژوهش همراه با کدها و زیرکدها استخراج شدند و مورد
ارزیابی ناظران خارج از تیم پژوهش قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تطابق کدها و متن مصاحبهها
را بررسی و در صورت عدم تطابق به پژوهشگر اعالم کنند .در این پژوهش ناظران خارجی ،تطابق کدها
و متن مصاحبه و روند کدگذاری را تأیید کردند.
تجزیهوتحلیل اطالعات با روش تحليل مضمون و تشکيل شبکة مضامين انجام گرفت .زیرا تحليل
مضمون یکی از فنون تحليلی مناسب در تحقيقات کيفی است که دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای
غنی تبدیل میکند (عابدی جعفری ،تســلیمی ،فقیهی و شــیخزاده .)1390 ،بــرای اعتباریابی دادههای
بهدستآمده از روش همسوسازی مضامين پایه و تحليل اسناد (مبانی نظری و پژوهشی) استفاده شد.

گزارش یافتهها

سؤال اول :راهنمای عمومی تألیف کتابهای درسی دورة ابتدایی دارای چه مراحلی است؟
در بررســی و گردآوری دادهها پیرامون پاســخگویی به سؤاالت پژوهش ،ابتدا بهمنظور کاوش دربارة
راهنمای عمومی تألیف کتابهای درسی دورة ابتدایی ،دادههای کيفی جمعآوری و برای تحليل دادهها از
فن تحليل مضمون و تشکيل شبکة مضامين استفاده شد .بر این اساس ،در گام نخست ،دادهها طی فرایند
مصاحبه گردآوری شد؛ سپس متون مصاحبة مکتوب به دفعات مطالعه و بازبينی شده و فهرستی از کدهای
اوليه ایجاد و شبکه مضامین برای راهنمای عمومی تألیف کتابهای درسی دورة ابتدایی استخراج شد.
در مرحله اول برای سؤال اول  121کد اوليه شناسایی شد و در گامهای بعدی کدهای بهدستآمده
در گروههای مشــابه و منســجمی دستهبندی شدند و شبکة مضامين چندین بار تحليل و بازبينی شد که
نهایت ًا برای راهنمای عمومی تألیف کتابهای درســی دورة ابتدایی بهعنوان مضمون فراگیر 8 ،مضمون
سازماندهنده و  50مضمون پایه شناسایی شد که نتایج آن در جدول شماره ( )1ارائه شده است.
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جدول  .1شبکه مضامین مراحل راهنمای عمومی تألیف کتابهای درسی دورة ابتدایی
مضمون
فراگیر

مضامین سازماندهنده
 .1گردآوری اطالعات

مضامین پایه

منطق حوزة یادگیری
شایستگیهای مورد انتظار در حوزة یادگیری
محدوده محتوایی حوزة یادگیری
راهبردهای یاددهی -یادگیری مورد انتظار در حوزة یادگیری
راهبردهای ارزشیابی موردنظر در حوزة یادگیری
توجه به ویژگیهای شروع واحدهای یادگیری
توجه به ویژگیهای متن اصلی واحدهای یادگیری
توجه به ویژگیهای تحکیم یادگیری واحدهای یادگیری
بررسی کتابهای درسی موجود

راهنمای عمومی تألیف کتابهای درسی دورة ابتدایی

بررسی کتابهای درسی سایر کشورها
بررسی پژوهشهای داخلی مربوط به تولید و امور کتاب درسی
بررسی پژوهشهای خارجی مربوط به تولید و امور کتاب درسی
توجه به مهارتهای مورد تأکید دوره تحصیلی
توجه به ارزشهای مورد تأکید دوره تحصیلی
توجه به ایدههای کلیدی مورد تأکید در دوره تحصیلی
توجه به نیازهای دانشآموزان
توجه به عالیق دانشآموزان
توجه به نقش معلم در دوره تحصیلی
توجه به نقش دانشآموز در دوره تحصیلی
 .2طراحی تدوین کلی
کتاب درسی

تعیین تعداد واحدهای یادگیری
تعیین عناوین واحدهای یادگیری
مشخص کردن تعداد صفحات

 .3طراحی تدوین واحد
یادگیری

توزیع اهداف بین واحدهای یادگیری
توزیع ایدههای کلیدی ،مفاهیم و مهارتهای اساسی بین واحدهای یادگیری
تعیین شبکه مفهومی
تعیین عناصر تکرارشونده
تعیین عناصر تکرارشونده
تعیین هندسه تدوین کتب بر مبنای مسیر یادگیری
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جدول ( .1ادامه)
مضمون
فراگیر

مضامین پایه

مضامین سازماندهنده

 .4تدوین واحد یادگیری نگارش بخش ورودی بر اساس ساختار کتاب درسی و مسیر یادگیری
نگارش بخش متن اصلی بر اساس ساختار کتاب درسی و مسیر یادگیری
نگارش بخش تحکیم یادگیری بر اساس ساختار کتاب درسی و مسیر یادگیری
بهکارگیری عناصر تکرارشونده
انتخاب تصاویر
نحوه صفحهبندی
تهیه نسخه اولیه
راهنمای عمومی تألیف کتابهای درسی دورة ابتدایی

 .5اعتبارسنجی
عملی

تعیین مدارس و کالسها
آماده کردن معلمان
اجرای واحدهای یادگیری تولیدشده
مشاهده و گردآوری اطالعات

 .6تدوین کتاب درسی

اصالح واحدهای یادگیری
تدوین بخش مقدماتی کتاب درسی
تدوین بخش پایانی کتاب درسی
تصمیمگیری در مورد جلد و صفحه آخر کتاب

 .7اعتبارسنجی از منظر شناسایی معلمان و متخصصان
معلمان و متخصصان

آماده کردن مطالب پشتیبان برای توجیه
تهیه ابزار بررسی (پرسشنامه و )...
ارسال پرسشنامهها
گردآوری و تهیه گزارش

 .8اصالح و تألیف نهایی اصالح مطالب درسی واحدهای یادگیری
اصالح ابعاد گرافیکی

جدول ( )1که حاصل پژوهش کیفی است ،نشان میدهد «راهنمای عمومی تألیف کتابهای درسی
دورة ابتدایی» (مضمون فراگیر) شــامل هشــت مرحله گردآوری اطالعــات ،طراحی تدوین کلی کتاب
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درسی ،طراحی تدوین واحد یادگیری ،تدوین واحد یادگیری ،اعتبارسنجی عملی ،تدوین کتاب درسی،
اعتبارسنجی از منظر معلمان و متخصصان ،اصالح و تدوین نهایی (مضامین سازماندهنده) است.
سؤال دوم :ویژگیهای کتاب درسی مطلوب در دورة ابتدایی چیست؟
در مرحله بعد برای سؤال دوم نیز فهرستی از کدهاي اولیه ایجاد و  161کد اولیه شناسایی شد .در گام
بعد کدهاي بهدستآمده در گروههاي مشابه و منسجمی دستهبندي شدند و شبکه مضامین چندین بار مورد
تحلیل و بازبینی قرار گرفت و درنهایت برای ویژگیهای کتابهای درسی مطلوب دورة ابتدایی بهعنوان
مضمون فراگیر 6 ،مضمون سازماندهنده و  68مضمون پایه شناسایی و شبکه مضامین استخراج شد.
جدول  .2ویژگیهای کتاب درسی مطلوب در دورة ابتدایی
مضامین
مضمون
فراگیر سازماندهنده

مضامین پایه

ویژگیهای کتاب درسی دورة ابتدایی

انطباق با برنامة درسی حوزة یادگیری و تأکیدات
دورة تحصیلی دوم ابتدایی

رعایت رویکردهاي آموزشي ،تربیتی مبتنی بر منطق پیشبینیشده در راهنماي برنامة درسي
حوزة یادگیری
توجه به توزیع مناسب شايستگيهای موردنظر در پايه تحصيلي حوزة یادگیری بين بخشهاي
مختلف کتاب (بخش /فصل /درس)
توجه به توزیع مناسب محدوده محتوايي (مفاهيم کليدي ،مفاهيم و مهارتهاي اساسي) حوزة
یادگیری بين بخشهاي مختلف کتاب (بخش/فصل  /درس)
رعایت راهبردهاي ياددهي يادگيري مورد تأکید برنامة درسي دوره دوم ابتدایی در کتاب درسي
توجه به راهبردهاي ارزشــيابي و بهکارگيري انواع سنجشهای مورد تأکید برنامه در کتابهای
درسی
رعایت ایدههای کلیدی ،ارزشها و مهارتهای اساســی مورد انتظار برنامة درسی دورة ابتدایی
در کتاب درسی
توجه به کاربرد محتواي کتاب در زندگي دانشآموز در بخش مقدماتی کتاب
توجه به روش مطالعه کتاب درسي براي دانشآموز در بخش مقدماتی کتاب

سـاختـار

توجه به ساختار کلی کتاب درسي در بخش مقدماتی کتاب
توجه به انتظارات بهصورت کلي در بخش مقدماتی کتاب
توجه به فهرست عناوين و موضوعات کتاب درسي بهصورت اجمالی یا گسترده متناسب با دوره
تحصيلي ابتدایی در بخش مقدماتی کتاب
توجه به چگونگي ايجاد انگيزه از طرق مختلف (نوشتار ،تصوير) در شروع يک واحد يادگيري
توجه به ارتباط مطالب با مسائل زندگي و نيازهاي مخاطبان در شروع يک واحد يادگيري
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جدول ( .2ادامه)
مضامین
مضمون
فراگیر سازماندهنده

مضامین پایه

توجه به پیشسازماندهنده و دانش پیشین در شروع يک واحد يادگيري
توجه به طراحي فرصتهاي يادگيري (موقعيتهاي آموزشي) مبتني بر جهتگيريهاي برنامه
در میانه واحد یادگیری
توجه به یادگیریهای عمیق در میانه واحد یادگیری بهصورت مناسب
سـاختـار

توجه به فعالیتهای عمقدهنده ،رشــددهنده و ارزشــمند بهمنظور دستیابی به سطوح باالتر
یادگیری در میانه واحد یادگیری
توجه به تصاوير ،اشکال ،جداول و نقشهها در میانه واحد یادگیری
توجه به جمعبندي ،نتيجهگيري ،مرور کلي بر نکات مهم در پایان واحد یادگیری
توجه به خودآزماييها ،تمرينها ،پرســشها ،فعاليتهاي تکميلي بهمنظور تثبيت و توســعه
يادگيري دانشآموزان در پایان واحد یادگیری
منظم کردن پيوستها ،منابع ،واژهنامهها ،نقشهها و  ...متناسب با نیازهای مخاطبان در پایان کتاب

ویژگیهای کتاب درسی دورة ابتدایی

توجــه به برقراری ارتباط محتوا با رغبت دانشآمــوزان از حيث مثالها ،مصاديق در نحوه ارائه
محتوا
برقراری تناسب بين محتوا و توان يادگيري دانشآموزان
برقراری تناســب بين حجم محتوا (چگالي مفاهيم و مهارتها) و زمان پیشبینیشــده براي
آموزش
برقراری ارتباط بين محتوا و سودمندي (در راستاي زندگي روزمره دانشآموزان)
تقســیم محتوا (فعاليتهاي يادگيري تکرارشــونده) بهصورت منطقي و متعادل بين واحدهاي
يادگيري
محـتوا

محتوا و ارتبــاط عمودي :توزيع فعاليتهاي يادگيري در ســطوح مختلف يک دوره تحصيلي
بهصورت متعادل
محتوا و ارتباط افقي :مفاهيم ،مهارتها و ارزشها دريک کتاب با محتواي کتابهاي ديگر در
همان پايه بهصورت هماهنگ
برقراری تناسب متعادل بين محتوا و راهبردهاي يادگيري
توجه به اعتبار و صحت علمي محتوا
پیشبینی فعاليتهاي متنوع (فردي ،گروهي و  )...براي دانشآموزان در محتوا
توجه به تجربيات و پیشآموختهها و تواناييهاي فراگيران در سازماندهی مطالب
توجه به امکان تولید بخشي از محتواي يادگيري در فرايند ياددهي -يادگيري
توجه به استفاده از ظرفیتهای دیگر رسانهها (رسانههای پرشمار)
توجه به امکان استفاده از کالس وارون (معکوس)
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جدول ( .2ادامه)
مضامین
مضمون
فراگیر سازماندهنده

مضامین پایه

توجه به امکان ارائه معنیدار و عمیق یادگیری به صورتهای مختلف توسط دانشآموزان
توجه به سیر منطقی یادگیری از شروع تا پایان در یک واحد یادگیری
توجه به امکان یکپارچهسازی یادگیری و انتقال آن به موقعیت واقعی زندگی دانشآموزان
توجه به اصل وحدت ملی و دینی مردم ایران و پرهیز از طرح مســائل اختالفانگیز و تمرکز بر
موضوعات وحدتآفرین
توجه به برخی از سیاستهای کالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران درزمینة خانواده ،امور
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
محـتوا

توجه به راهبردهاي مناسب در چینش محتوا
توجه به موقعيتهاي یادگیری متناسب و متنوع و غنی در چینش محتوا
برقراری ارتباط بين فعاليتهاي يادگيري دانشآموزان با موقعيتهاي واقعي زندگي
توجه به مهارتهاي يادگيري مستقل دانشآموزان در سازمان مطالب محتوایی
ارائه فعالیتهای يادگيري براي سنجش شایستگیهای فردي و گروهي دانشآموزان
توجه به فعالیتهای توسعهاي و ترميمي موردنیاز دانشآموزان
توجه به نحوه کمک به استحکام يادگيري دانشآموزان از طريق فعالیتهای یادگیری

زبـان

ویژگیهای کتاب درسی دورة ابتدایی

توجه به سبکهاي مختلف يادگيري دانشآموزان در ارائه محتوا

رعایت رسمالخط يکسان و مصوب
اســتفاده از نگارش ســليس ،روان ،يکدســت و قابلدرک مطالب برای مخاطب (واژگان پايه و
جمالت مناسب)
رعایت تناســب تصاوير با مخاطبان در يک دوره و پايه (نوع ،رنگ ،فرم ،اندازه ،ســبک ،تجارب
زيسته مخاطبان)
توجه به چگونگی جلبتوجه و دقت در مطالعه از طریق تصاوير ،جداول و نمودارها

تصـاویـر

توجــه به نقش تصاویر ،جداول و نمودارها در افزايش يادگيري و تســهيل یادگیری و کمک به
درک متن بهویژه جزئیات
رعایت عدالت و توجه به هويت جنسيتي (نقش و وظایف)
رعایت تناسب متن و تصوير
توجه به مستندسازي تصاوير و اشكال (مانند شمارهگذاري ،نوشته زير تصوير و )...
توجه به عناصر هویت دینی و ملی و انتخاب تصاویر اصیل ایرانی
توجه به بازنمایی و پوشش عادالنه استانها در استفاده از تصاویر
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جدول ( .2ادامه)
مضامین
مضمون
فراگیر سازماندهنده

مضامین پایه

توجه به تناسب تيتربندي و حروف کتاب با دوره سني دانشآموزان
صفحـهبنـدی

ویژگیهای کتاب درسی دورة ابتدایی

توجه به تناسب قطع و وزن کتاب با دوره سني دانشآموزان و موضوع درسي

توجه به تناسب طرح جلد کتاب با محتواي آن و اهداف اصلي کتاب
پیشبینی قالب مشترک و هماهنگ جلد براي يك پايه و دوره تحصيلي
توجه به کيفيت مطلوب کاغذ و چاپ و صحافي
صفحهآرايي مناسب کتاب

جدول فوق که حاصل پژوهش کیفی اســت ،نشــان میدهد «ویژگیهای تألیف کتابهای درســی
دانشآموزان در دورة ابتدایی» (مضمون فراگیر) شــامل ابعاد انطباق با برنامة درســی حوزة یادگیری و
تأکیدات دوره تحصیلی ابتدایی ،ســاختار ،محتوا ،زبان ،تصاویر ،صفحهبندی (مضامین سازماندهنده)
است.
اعتباریابی دادههای کیفی :دادههای برآمده از روش تحليل مضمون و شــکلگيری شــبکة مضامين
نشــاندهندة آن اســت که «راهنمای عمومی تألیف کتابهای درسی دورة ابتدایی» دارای یک مضمون
فراگيــر 8 ،مضمــون ســازماندهنده و  50مضمون پایه اســت و «ویژگیهای تألیف کتابهای درســی
دانشآموزان در دورة ابتدایی» دارای یک مضمون فراگیر 6 ،مضمون ســازماندهنده و  68مضمون پایه
است.
برای اعتبارســنجی چارچوب ایــن راهنمای عمومــی و ویژگیهای مطلــوب آن ،از معيارهای
اعتبارســنجی کيفــی ،قابلقبول بودن (روشهای همسوســازی و خودبازبينی محقــق (و قابلاعتماد
بودن) روش هدایت دقيق جریان مصاحبه و اســتفاده از اعضای کميتة رساله برای ارزیابی و اجرای
برنامة مصاحبه و همچنين بهعنوان داور بيرونی اســتفاده شــد) .جداول شمارة  3و  4نتایج حاصل از
همسوسازی را نشان میدهد.
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جدول  .3همسوسازی دادههای کیفی مربوط به مراحل عمومی تألیف کتاب درسی
مضامین سازماندهنده

مبانی نظری

گردآوری اطالعات

برای نگارش کتاب درسی قبل از هر چیز نیاز است منابع متعددی گردآوری ،بررسی و تحلیل
شوند ازجمله مواردی که الزم است موردتوجه قرار گیرد برنامة درسی حوزة یادگیری بهعنوان
چارچوب انتظارات ،محتوای کتابهای درســی قبلی و موجــود ،نتایج پژوهشها در خصوص
کتاب درســی مذکور ،توجه به تأکیدات دوره تحصیلی ،زمان آموزش ،نیازســنجیها و عالیق
دانشآموزان ،روشهای آموزش و  ...اســت (شاهید2008 ،؛ ادارة کمیتة کتاب درسی2016 ،؛
صادقیان1395 ،؛ شادر2008 ،؛ سگین1989 ،؛ اداره آموزشی کمیتة کتاب درسی هنگکنگ،
2016؛ صفحه وب مؤسسة برنامهریزی درسی2012 ،؛ محمود2001 ،؛ ناظم.)2015 ،

طراحی تدوین کلی کتاب

طراحی تألیف کتاب درســی شرح مختصري از کتاب و شامل مجموعهاي از اطالعات درباره
کتابی است که مؤلف قصد تألیف آن را دارد .بهعبارتدیگر مؤلف در قالب طرح تألیف ،تصویري
جامع و کامل از کتاب درســی موردنظر خود را ارائه میکند .عناوین درســی ،تعداد واحدهای
یادگیری ،تعداد تقریبی صفحات ازجمله مواردی است که در طراحی کلی کتاب موردتوجه قرار
میگیرد (کارگاه تربیت مؤلف1389 ،؛ ملکی1384 ،؛ شاهید2008 ،؛ بختیاری1392 ،؛ فتحی
واجارگاه و آقازاده.)1384 ،

طراحی واحدهای یادگیری

هر كتاب درسی از تعدادی واحد یادگیری تشکیل شده است .هر واحد یادگیری میتواند تنها
از یك درس یا یك فصل یا یك بخش تشــکیل شــده باشد .معموالً کتابها برای دانشآموزان
دورة ابتدایی واحدهای یادگیری ســادهای (در حد درس) دارند و در دورههای باالتر ،واحدهای
یادگیری بهطور گســتردهتر انتخاب میشوند .همچنین هر واحد یادگیری محتواي خاص خود
را دارد که پیشنیاز محتواي واحد یادگیری بعدی و در امتداد و مکمل محتواي واحد یادگیری
قبل است .همه واحدهای یادگیری یک کتاب درسی ،جزئی از یک طرح کلی هستند که همگی
با هم دانش ســازمانیافته ،مفاهیم ،اصول و واقعیات مربوط به یک موضوع درســی را تشکیل
میدهند .تعیین مســیر یادگیری و چگونگی چینش محتوا ازجمله موارد مهمی اســت که در
طراحی واحدهای یادگیری موردتوجه قرار میگیرد (شاهید2008 ،؛ بختیاری.)1392 ،

تدوین واحدهای یادگیری

تأليف واحد يادگيري با عنايت به رويكردهاي متنوع ياددهي-يادگيري يك فرايند پوياست
كــه نيازمند دانش بااليي از فرايند يادگيري و وقتگذاري مناســب اســت زیرا مباحث كتاب
در بخشهای اصلی شــامل فصلها ،بخشها و درسهايي اســت که ميبايســت به شیوهای
ســازماندهی شوند که فهم آن را براي دانشآموزان تســهیل کنند؛ بنابراین مهمترین وظیفه
مؤلفان پس از طراحی دقیق و همهجانبه واحدهای یادگیری ،عملیاتی کردن آن یعنی نوشتن
واحدهای یادگیری بهصورت فعال اســت (شــادر2008 ،؛ ادارة کمیتة کتاب درســی2016 ،؛
پینچین2011 ،؛ شاهید.)2008 ،
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جدول ( .3ادامه)
مبانی نظری

مضامین سازماندهنده

اعتبارسنجی عملی از واحدهای یادگیری تولیدشده بهصورت آزمایشی روی گروه کوچکی
اعتبارسنجی عملی

از دانشآموزان انجام میگیرد .در این مرحله هدف ،ارزشیابی از کتاب درسی نیست (این کار
بعــدا ً انجام میگیرد) بلکه بهصورت عملی ،به کنترل صحت تصمیمگیریهایی که در مراحل
قبلی اتخاذ گردیده ،پرداخته میشــود .در مرحله اعتبارســنجی باید دید که محتوای درسی
بهطور منظم آورده شــده ،راهبردهای یاددهی-یادگیری بهخوبی انتخاب و سازماندهی شده
اســت .نحوه ارائه محتوا با توان و عالیق دانشآموزان تناســب دارد ،کدام بخش از مطالب و
مفاهیم برای دانشآموزان مشــکل است ،بدفهمیها در چه بخشهایی اتفاق میافتد و موارد
دیگر موردتوجه قرار میگیرد (شــاهید2008 ،؛ صادقیــان1395 ،؛ قورچیان1371 ،؛ میک،
.)1393/1999

بــرای تألیف کل کتاب درســی که اصلیترین کار مؤلفان اســت اقداماتــی مانند اصالح
تدوین کتاب درسی

واحدهای یادگیری بر اساس گردآوری اطالعات از نتایج اعتبارسنجی ،نوشتن بخش مقدماتی
از قبیل تعریف موضــوع کتاب ،اهمیت آن و چگونگی آموزش و تدریس آن ،کاربرد محتواي
کتاب در زندگی ،روش مطالعة کتاب درســی ،ســاختار کتاب درسی دانشآموزان و قسمت
پایانی کتاب درسی مشتمل بر پیوستها ،منابع ،واژهنامهها ،نقشهها و  ...متناسب با مخاطبان
تدوین میشــود .تصمیمگیری در مورد جلد و صفحــه آخر کتاب هم در همین مرحله انجام
میگیرد (بختیاری1392 ،؛ سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.)1385 ،

اعتبارسنجی از منظر
معلمان و متخصصان
اصالح و تألیف نهایی
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هدف از اعتبارســنجی در این مرحله ،آگاهی از نقاط ضعف و اشکاالت احتمالی کل کتاب
درســی تألیف شده بهمنظور اصالح و بهبود و اطمینان از صحت تصمیمات اتخاذ شده است.
بنابراین این قسمت از کار پس از تألیف کتاب درسی و با همکاری بخشهای درگیر با استفاده
از نظرات معلمان و متخصصان انجام میگیرد (شاهید2008 ،؛ سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی1389 ،؛ کارگاه تربیت مؤلف.)1389 ،

آخرین مرحله تألیف کتاب درســی ،اصالح نهایی بخشهای مختلف کتاب درسی بر اساس
نتایج اعتبارســنجی است یعنی اصالح مطالب درسی واحدهای یادگیری شامل بخش ورودی،
متن اصلی و بخش پایانی واحدهای یادگیری ،چنانچه نتایج اعتبارســنجی نشان دهد از حیث
نحوه ارائه ،منطق چینش محتوا ،تناســب با یادگیری و همینطور اصالح ابعاد گرافیکی شامل
تصاویر ،اشکال ،جداول ،صفحهآرایی و  ...نیازمند تغییراتی است ،اصالح میشود (شاهید2008 ،؛
بختیاری1392 ،؛ کارگاه تربیت مؤلف.)1389 ،
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جدول  .4همسوسازی دادههای کیفی مربوط به ابعاد ویژگیهای کتاب درسی

مضامین
سازماندهنده

انطباق با برنامة درسی حوزة یادگیری
سـاختـار

مبانی نظری

پیشینه پژوهشی

محتــوا و مجموعه فرصتهــای یادگیری
در کتــاب درســی بایــد منطبق ،ســازگار و
پوشــشدهنده مؤلفههــای موردنظــر برنامة
درســی حوزة یادگیری برای مخاطبان معینی
باشد .عناصر این برنامه میتواند اهداف ،محتوا،
راهبردهای یاددهی-یادگیری ،ارزشــیابی و ...
باشد( .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی،
1395؛ شــاهید2008 ،؛ دپارتمان آموزش پایه
آفریقای جنوبــی2015 ،25؛ ادارة کمیتة کتاب
درسی2016 ،؛ صادقیان1395 ،؛ آرمند1396 ،؛
آیویچ و همکاران2013 ،؛ شادر2008 ،؛ سگین،
1989؛ صفحه وب مؤسسة برنامهریزی درسی،
2012؛ محمود2001 ،؛ ناظم.)2015 ،

کتابهــای درســی از حیث تناســب با
مؤلفههای چارچوب انتظارات (برنامة درســی
حوزههای یادگیــری) بهخصوص مؤلفه هدف
را موردتوجه قرار دادهاند .نتایج نشــان میداد
که اکثر کتابهای درسی موردمطالعه انطباق
الزم با بعضی از مؤلفههای چارچوب انتظارات
ندارند( .عابــدی کرجیبــان1395 ،؛ آرمند،
.)1396

نوع ســازماندهی محتوای آموزشی عامل
بســیار مهمی در تعیین چگونگــی یادگیری
است .ساختار روشن ،توضیحات دقیق مفاهیم
کلیدی ،مثالهای مفید برای فعالیتها ،فرصت
برای تمرین بهمنظور افزایش تسلط بر مطالب
ارائهشــده ،حفظ یک ساختار همسان در همه
واحدهــاي يادگيــري ،اســتفاده از عناوین و
اصطالحات معنــادار ،توجه به تعداد مفاهيم و
سلســلهمراتب در ارائة مطالب و تکرار مفاهیم
مهم ازجمله مواردی است که کتاب درسی را
دارای یک ســاختار محکم و معنادار میسازد
(ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی،
1395؛ شــادر2008 ،؛ ادارة کمیتــة کتــاب
درســی2016 ،؛ فتحــی واجــارگاه و آقازاده،
1384؛ ســگین1989 ،؛ بالر1991،؛ آیویچ و
همکاران2013 ،؛ پینچین2011 ،؛ صفحه وب
مؤسسة برنامهریزی درســی2012 ،؛ اگاروال،
.)2014

ابعاد ســاختار کتاب ماننــد هماهنگی با
دیگر کتابهای همان پایه ،ســنجش پایانی
فصل ،تمرینات و محتوای واحدهای یادگیری،
ســازماندهی محتوا و ارائه متــن ،ارائه یک
مقدمــه و خالصه خــوب در ابتداي هر فصل،
اصول جامعيت ،مداومت ،عملي بودن مؤلفهها،
ســازه انگیزه پیشرفت ،تناســب راهبردها با
چینش محتوا ،ســازمان مطالــب و یادگیری
دانشآموز ،روشهای فعالی چون پرسشگری
و جستجوگری مداوم برای یافتن پاسخ و موارد
دیگر موردتوجه بوده است که اکثر کتابهای
درســی در این زمینه دارای مشــکل هستند.
(عابدی کرجیبان1395 ،؛ محمدی و سورگی،
1394؛ اســماعیلیفر و غالمیپــور1394 ،؛
حیدرزادگان و دیگران1394 ،؛ فتحی1394 ،؛
مؤمنــی مهموتی و همکاران1394 ،؛ عابدینی
بلترک و میرشــاه جعفــری1392 ،؛ قائدی و
دیگــران1393 ،؛ بارتلت و مــورگان1991 ،؛
محمود.)2001 ،
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جدول ( .4ادامه)
مضامین
سازماندهنده

مبانی نظری
اصطالح محتواي درسي به دانش ،اطالعات،
مهارتها ،ارزشها ،گرايشها و وسايلي اطالق
ميشــود كه بهمنظور گــردآوري و يا تحقق

دانشآموزان ،تجــارب دانشآموزان با اهداف

هدفهــاي موردنظر ميبايســتي يادگيرنده

موردنظر ،شــیوههای ارائه محتوا ،کمتوجهی

بياموزد .بدين معنا که محتواي برنامة درســي

به مفاهیمــی همچون امنیت اجتماعی ،انجام

ميتوانــد از ميــان اطالعات ســازمانیافته و

فعالیتهــای بدنــی و تربیتبدنی و نقش آن

دانشآموختهشــدهاي كه ســاختار يك رشته

بر ســامتی ،مؤلفههای همدلی ،شــادمانی و

علمي را تشــكيل ميدهد و یــا موضوعات و

انعطافپذیــری ،جای خالی فانتــزی ،ارتباط

مطالب چند رشتهای علمی انتخاب شود .نکتة

بین محتوا و زندگی واقعی دانشآموز ،مفاهیم

قابلتأمــل در تدوین محتوای کتاب درســی،

زیســتمحیطی ،مهارتهای زندگی ،جذابیت

توجه به انتخاب درســت محتواست .ازجمله

مطالب براي یادگیرنده و تناســب آن با عالیق

میتــوان به رعایت ارتباط محتــوا با رغبت و

و تواناییهــا ،الگوهای اجتماعــی ،نقشهای

تــوان یادگیری دانشآمــوزان ،حجم محتوا و

شغلی ،هویت ملی ،شخصیت کنشگر زن و مرد

محتوا ،توزيع فعاليتهاي يادگيري در سطوح

و موارد دیگر موردتوجه قرار گرفته اســت که
اکثرا ً کتابهای درسی دارای مشکل هستند.

مختلف يک دوره تحصيلي بهصورت متعادل،

(صالحی عمران1391 ،؛ مرزوقی و منصوری،

هماهنگی بین مفاهيم ،مهارتها و ارزشها در

1394؛ منصــوری و فریدونــی1388 ،؛ نوری

يک کتاب با محتواي ســایر کتابها در همان

فرد و اکبری1394 ،؛ زارعی بیدسگان1394 ،؛

پايــه ،توجه به راهبردهــاي يادگيري ،صحت

دعایــی1394 ،؛ عصــاره و فضائلیفر1394 ،؛

علمي ،پیشبینــی فعاليتهاي متنوع (فردي،

بلند قامتپور1394 ،؛ جمالی زواره و همکاران،

محـتوا

گروهي و  )...توجه به پیشسازماندهندهها در
سازمان مطالب و دیگر موارد اشاره کرد (فتحی
واجــارگاه و آقازاده1384 ،؛ ادارة کمیتة کتاب
درسی2016 ،؛ لوریچ و دیگران1970 ،؛ آرمند،
1396؛ ادیب سلطانی1365 ،؛ ملکی1393 ،؛
خلخالی1395 ،؛ آیویچ و همــکاران2013 ،؛
دپارتمان آموزش پایه آفریقای جنوبی2015 ،؛
ســگین1989،؛ پینچین2011 ،؛ صفحه وب
مؤسسة برنامهریزی درسی2012 ،؛ مولتون،26
1997؛ واگر2014 ،؛ اگاروال2011،؛ محمود،
2001؛ بارتلت و مورگان.)1991 ،
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جدول ( .4ادامه)
مضامین
سازماندهنده

مبانی نظری

پیشینه پژوهشی

کتاب درســی از مجموعــهای از کلمات و

مســائل زبانی از حیث افزایش مهارتهای

تصاویر تشکیل میشود که میبایست با درک

زبانــی ،نوشــتار روشــن و ســاده ،توجه به

دانشآموزان تناسب داشــته باشد .مهم است

قابلیــت خواندنی محتوای کتاب و موارد دیگر

که مؤلف بتواند ســطح درک دانشآموزان را

موردتوجه بوده است (ناظم2015 ،؛ بارتلت و

ارزیابی کند زیرا ارزش کتاب درســی بهعنوان

مورگان1991 ،؛ اگاروال.)2014 ،

یک ابزار آموزش و یادگیری به آن بستگی دارد.
ارزیابی این سطح از درک ،بهطور عمده بستگی

زبـان

به واژگان ،عبارات ،ســاختار آنها ،طول آنها،
نشانهگذاری و سبک نوشــتن دارد (دپارتمان
آمــوزش پایه آفریقای جنوبــی2015 ،؛ ادارة
کمیتة کتاب درسی2016 ،؛ سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی1395 ،؛ آیویچ و همکاران،
2013؛ شــادر2008 ،؛ سگین1989 ،؛ صفحه
وب مؤسسة برنامهریزی درسی2012 ،؛ ناظم،
2015؛ بارتلــت و مــورگان1991 ،؛ اگاروال،
2014؛ محمود.)2001 ،
بهطورکلــی تصویــر ،بیــان موضوعــات،

کمتوجهی بــه معیارهای تصویرگری ،عدم

مفاهیم ،توصیفات ،ارتباطات ،ارزشها ،اشیا و

تناســب بین متن و تصویــر موردتوجه قرار

شخصیتهاست .تصاویر ممکن است بهصورت

گرفته است (صفایینیا1389 ،؛ عباسی سروک

عکس ،نقاشــی ،نقشــه ،عکس-نقشه ،طرح،

و ابراهیمی.)1394 ،

جدول ،نمودار و  ...در کتابهای درسی آورده
توجه به موضوع ،نوع کتاب
شوند .این تصاویر با ّ

تـصویـر

و گروه ســ ّنی مخاطب ،از تنــوع موضوعی و

ویژگیهای خاص خود بهره میبرد (ســازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشــی1395 ،؛ ادارة
کمیتة کتاب درسی2016 ،؛ آیویچ و همکاران،
2013؛ شــادر2008 ،؛ دپارتمان آموزش پایه
آفریقای جنوبی2015 ،؛ سگین1989 ،؛ صفحه
وب مؤسسة برنامهریزی درسی2012 ،؛ بارتلت
و مورگان.)1991،
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جدول ( .4ادامه)
مضامین
سازماندهنده

صفحـهبنـدی

مبانی نظری

پیشینه پژوهشی

هــدف از صفحهبندی (آرایی) كتاب ،ایجاد
انگیزه بیشتر برای خواندن ،راحتی در خواندن
و ایجــاد زیبایی با بهكارگیــری عناصر بصری
معقول اســت .صفحهآرایی خوب و مناسب با
موضوع كتــاب میتواند رغبــت دانشآموز را
افزایــش دهد .صفحات هر كتاب به تناســب
قطــع ،موضوع و مخاطــب ،دارای چارچوب و
كرســیبندی مناسبی است .آرایش هر صفحه
نیز بر اســاس این شبكهبندی انجام میشود و
برای داشتن یك شبكهبندی مناسب ضرورت
دارد كه فضای صفحه دارای تناســبی موزون
و چشمنواز باشــد (آیویچ و همکاران2013 ،؛
شــادر2008 ،؛ ادارة کمیتــة کتاب درســی،
2016؛ ســگین1989،؛ صفحه وب مؤسســة
برنامهریزی درسی2012 ،؛ فیشر.)1976 ،

تهیــه طرحی بــرای روی جلد متناســب
با محتــواي کتاب ،حرکت چشــم در هنگام
خوانــدن ،نشــانهگذاري بصــري از طریــق
فاصلهگذاري بــراي درك متن ،طراحی متن،
طراحــی جلد ،طراحی عکسها و نقاشــیها،
طراحی اشــکال و جداول و طراحی صفحات
موردتوجه قرار گرفته اســت (ســلیمانزاده
نجفی ،اشرفی ریزی ،یارمحمدیان و شهرزادی،
1392؛ نجفی ،خوشنویســان و چهارباشــلو،
1392؛ آرمند.)1377 ،

همانطور که مالحظه میشــود ،مضامين برآمده از روش تحليــل مضمون در این پژوهش با مبانی
نظری و پژوهشی گذشته همسو بوده که نشانة اعتبار بسيار زیاد دادههاست.

بحث و نتیجهگیری
طراحــی و تدویــن مجموعه فرصتهــای یادگیری در قالب کتاب درســی،
مهارتی دشــوار و پیچیده است و مؤلفان در فرایند تألیف و تدوین کتاب درسی
باید به عوامل مختلفی توجه داشــته باشــند که یکــی از مهمترین آنها توجه به
مراحل یا فرایند نگارش متن درســی و دیگری توجــه به معیارها و ویژگیهای
مطلوب کتاب درسی است.
نتایــج بهدســتآمده از پژوهش نشــان داد که بر اســاس دیــدگاه مؤلفان و
دســتاندرکاران تألیف کتاب درســی در دورة ابتدایی ،در نگارش کتاب درسی
باید به هشــت مرحله شــامل گــردآوری اطالعات ،طراحی تدویــن کلی کتاب
درســی ،طراحی تدوین واحد یادگیــری ،تدوین واحد یادگیری ،اعتبارســنجی
172

 ëشمارة 76
 ëسال نوزدهم
 ëزمستان 1399

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی راهنمای عمومی تألیف کتابهای درسی و ویژگیهای کتاب درسی مطلوب در دورة ابتدایی :یک مطالعة کیفی

عملی ،تدوین کتاب درســی ،اعتبارسنجی از منظر معلمان و متخصصان ،اصالح
و تدوین نهایی توجه کرد.
الزم به ذکر اســت به دلیل اســتفاده نکردن تحقیقات گذشته از مطالعة کیفی،
مراحل و مؤلفههای تألیف کتابهای درســی ،اجــزای کلی هیچیک از نظریهها
و تحقیقات گذشــته با اجزای این چارچوب تطبیق ندارد ولی به لحاظ مفهومی
میتوان مقایسههایی در برخی از اجزای این چارچوب انجام داد.
در تحقیقات گذشته به مؤلفههای «گردآوری اطالعات» بهعنوان اولین مرحله
تألیف کتاب درســی ،یعنی توجه به داللتهای موردنیاز ویژگیهای شروع ،متن
اصلــی و تحکیم یادگیــری واحدهای یادگیری و همینطــور توجه به ارزشها،
مهارتهــا وایدههای کلیدی مورد تأکید دوره تحصیلــی و نقش مورد انتظار از
معلم و دانشآموز در دوره تحصیلی اشــارهای نشــده است که اینها مؤلفههای
جدیدی هســتند که در این پژوهش به دســت آمده اســت ولی مؤلفههای منطق
حوزة یادگیری ،شایستگیهای مورد انتظار ،محتوا ،راهبردهای یاددهیـیادگیری
و ارزشــیابی موردنظر حوزة یادگیری ،بهعنوان عناصر برنامة درســی یک حوزة
یادگیری ،بررســی کتابهای درســی سایر کشــورها و کتابهای درسی قبلی و
فعلی ،پژوهــش داخلی و خارجی مربوط به کتابهای درســی ،توجه به نیازها
و عالیــق دانشآموزان ازجمله مؤلفههایی بودند که مــورد تأکید مطالعات قبلی
قرار گرفتهاند (شاهید2008 ،؛ ادارة کمیتة کتاب درسی2016 ،؛ صادقیان1395 ،؛
شــادر2008 ،؛ ســگین1989 ،؛ صفحه وب مؤسســة برنامهریزی درسی2012 ،؛
محمود2001 ،؛ ناظم.)2015 ،
در هیچیک از نظریهها و تحقیقات گذشته به دو مرحله «طراحی تدوین کلی
کتاب» و «طراحی تدوین واحد یادگیری» بهعنوان ماکت کلی کتاب درسی بهطور
مشــخص و روشــن و مجزا از هم اشارهای نشده اســت و همچنین مؤلفههای
مربــوط بــه هرکدام از آنهــا بهعنوان بخشــی از مراحل نگارش کتاب درســی،
یعنی مؤلفههای مربوط به طراحی تدوین کلی کتاب درســی شــامل تعیین تعداد
واحدهــای یادگیــری ،عناوین واحدهای یادگیری و تعــداد صفحات بهصورت
تقریبی و همچنین مؤلفههای مربوط به طراحی تدوین واحد یادگیری که شــامل
توزیع مناســب ایدههــای کلیدی ،مفاهیم و مهارتهای اساســی بین واحدهای
یادگیــری بهعنــوان توزیع دامنه محتوایی بین بخشهای مختلف کتاب درســی،
تعیین شــبکه مفهومی ،تعیین مســیر یادگیری ،تعیین عناصر تکرارشونده ،تعیین
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هندســه تدوین بر مبنای مسیر یادگیری اســت که مؤلفههای جدیدی هستند که
در این پژوهش به دســت آمده است .شایانذکر است که بهصورت خیلی کلی و
بدون ذکر دقیق جزئیات و بدون تفکیک ،فقط به طراحی تألیف کتاب درسی در
مطالعات قبلی اشــارهای شده است (کارگاه تربیت مؤلف1389 ،؛ ملکی1384 ،؛
شاهید2008 ،؛ بختیاری1392 ،؛ فتحی واجارگاه و آقازاده.)1384 ،
در مرحلة چهارم «تدوین واحد یادگیری» مؤلفههای نگارش بخش ورودی،
بخش متن اصلی و بخش تحکیم یادگیری بر اساس ساختار کتاب درسی و مسیر
یادگیری و همینطور بهکارگیری متعادل عناصر تکرارشــونده مواردی بودند که
در این پژوهش به دســت آمده اســت .همچنین انتخاب تصاویر مناسب و نحوه
صفحهبندی از دیگر مؤلفههایی هســتند که به هنگام تدوین یک واحد یادگیری
و نه در پایان تدوین کتاب درســی میبایست موردتوجه قرار گیرد و مورد تأکید
مطالعات قبلی اســت (شــادر2008 ،؛ ادارة کمیتة کتاب درسی2016 ،؛ پینچین،
2011؛ شاهید.)2008 ،
در «اعتبارســنجی عملی» بهعنوان پنجمین مرحله تألیف کتاب درسی که در
نظام آموزشــی ما مــورد غفلت قرار میگیرد .مؤلفه آمــاده کردن معلمان و دیگر
عوامــل ،مورد جدیدی اســت که در این تحقیق به دســت آمده اســت .الزم به
ذکر اســت که برخی از مؤلفههای موجود در مطالعات قبلی در این پژوهش نیز
مــورد تأکید قرار گرفتند .برای مثــال ،مؤلفههای تعیین مدارس و کالس ،اجرای
واحدهای یادگیری تولیدشــده ،مشاهده و گردآوری اطالعات را میتوان نام برد
(شاهید2008 ،؛ صادقیان1395 ،؛ قورچیان1371 ،؛ میک.)1393/1999 ،
در مرحلة ششم «تدوین کتاب درسی» مؤلفههای اصالح واحدهای یادگیری
بر اســاس نتایج اعتبارســنجی عملی بهصورت یکپارچه و سپس تدوین بخش
مقدماتی و پایانی کتاب در مرحله تدوین کتاب درســی ،ازجمله مؤلفههای مورد
تأکیــد این پژوهش هســتند و البته بهطورکلی و بدون ذکــر جزئیات مورد تأکید
مطالعات قبلی است (بختیاری1392 ،؛ سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی،
.)1395
آماده کردن مطالب پشتیبان برای توجیه کسانی که بنا است در این مرحله اظهار
نظر کنند ،بهعنوان یک مؤلفه مرحله «اعتبارسنجی از منظر معلمان و متخصصان»
مؤلفه جدیدی است که در این پژوهش به دست آمده است .مؤلفههای شناسایی
معلمــان و متخصصان ،تهیه ابزار بررســی و تهیه و گــردآوری گزارش بهمنظور
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اصالح مطالب کتاب درســی ازجمله مواردی اســت که در مطالعات قبلی مورد
تأکید قرار گرفته است (شاهید2008 ،؛ سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی،
1395؛ کارگاه تربیت مؤلف )1389 ،و درنهایت مؤلفههای اصالح مطالب درسی
واحدهای یادگیری و ابعاد گرافیکی در مرحله پایانی تألیف کتاب درســی یعنی
«اصــاح و تدوین نهایی» بهطورکلی و بــدون ذکر جزئیات مؤلفههایی بودند که
همراستا با مطالعات قبلی هستند (شاهید2008 ،؛ بختیاری1392 ،؛ کارگاه تربیت
مؤلف.)1389 ،
همچنین ،نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان داد که بر اساس دیدگاه مؤلفان
و دســتاندرکاران تألیف کتاب درسی در دورة ابتدایی ،در نگارش کتاب درسی
باید تصویر روشــنی از معیارها و ویژگیهای کتاب درسی وجود داشته باشد تا
بر اساس آن بتوان کتابهای درسی مطلوبی تهیه کرد .شش بعد شامل معیارهایی
چون انطباق با برنامة درســی حوزة یادگیری موردنظر ،توجه به ســاختار کتاب
درسی ،در نظر گرفتن ابعاد محتوایی ،زبانی ،تصویری و صفحهبندی هستند.
الزم بــه ذکر اســت ابعــاد و ویژگیهای به دســت آمده از ایــن پژوهش با
نظریهها و تحقیقات گذشته کم و بیش تطبیق دارد ولی به لحاظ مفهومی میتوان
مقایسههایی در برخی از اجزای این چارچوب انجام داد.
در بُعد اول یعنی «انطباق با برنامة درســی حــوزة یادگیری و تأکیدات دوره
تحصیلــی» مؤلفههای رعایــت رویکردهاي آموزشــی ،تربیتی مبتنــی بر منطق
پیشبینیشــده در راهنماي برنامة درسي ،توزیع مناسب شايستگيهای موردنظر
بيــن بخشهاي مختلف کتــاب (بخش /فصل /درس) ،توزیع مناســب محدوده
محتوايي (مفاهيم کليدي ،مفاهيم و مهارتهاي اساسي) بين بخشهاي مختلف
کتــاب (بخش /فصل /درس) ،رعایت راهبردهاي ارزشــيابي و بهکارگيري انواع
سنجش موردنظر ،توجه به ایدههای کلیدی ،ارزشها و مهارتهای اساسی مورد
انتظــار در برنامة درســی دوره تحصیلی ،مؤلفههای جدیدی هســتند که در این
پژوهش به دست آمده است.
شایانذکر است که در نظریهها و پژوهشها به انطباق با برنامة درسی حوزة
یادگیری بهصورت کلی اشاره شده است و عمدت ًا بر یک مؤلفه آن یعنی اهداف
توجه ویژه میکنند (ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی1395 ،؛ شــاهید،
2008؛ دپارتمان آموزش پایه آفریقای جنوبی2015 ،؛ ادارة کمیتة کتاب درســی،
2016؛ صادقیان1395 ،؛ آرمند1396 ،؛ آیویچ و همکاران2013 ،؛ شــادر2008 ،؛
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سگین1989 ،؛ صفحه وب مؤسســة برنامهریزی درسی2012 ،؛ محمود2001 ،؛
ناظم.)2015،
در بعد دوم یعنی «ســاختار» مؤلفههای بیان کاربرد محتواي کتاب در زندگي
دانشآمــوز ،روش مطالعه ،بیان ســاختار کلــی کتاب در قســمت مقدماتی آن،
چگونگي ايجاد انگيزه از طرق مختلف (نوشــتار ،تصوير) در شــروع يک واحد
يادگيري ،ارتباط مطالب با مسايل زندگي و نيازهاي مخاطبان در شروع يک واحد
يادگيري ،توجه به پیشسازماندهنده و دانش پیشین در شروع يک واحد يادگيري،
طراحي فرصتهاي يادگيري (موقعيتهاي آموزشــي) مبتني بر جهتگيريهاي
برنامة درســی در میانه واحــد یادگیری ،فعالیتهای عمقدهنده ،رشــددهنده و
ارزشمند بهمنظور دســتیابی به سطوح باالتر یادگیری بهصورت مناسب در میانه
واحد یادگیری ،ارائه جمعبنــدي ،نتيجهگيري ،مرور کلي بر نکات مهم در پایان
واحد یادگیری ،ازجمله مؤلفههای جدیدی هســتند که در این پژوهش به دست
آمده اســت ولی مؤلفههای توجه به انتظارات بهصورت کلی در بخش مقدماتی،
فهرســت عناوين و موضوعات کتاب درسي در قسمت مقدماتی کتاب ،تصاوير،
اشکال ،جداول و نقشهها در میانه واحد یادگیری ،ارائه خودآزماييها ،تمرينها،
پرسشها ،فعاليتهاي تکميلي بهمنظور تثبيت و توسعه يادگيري دانشآموزان در
پایان واحد یادگیری ،ارائه پيوســتها ،منابع ،واژهنامهها ،نقشهها و ...متناسب با
مخاطبان در پایان کتاب ،ازجمله مواردی است که در مطالعات قبلی مورد تأکید
قرار گرفته است (سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی1395 ،؛ شادر2008 ،؛
ادارة کمیتة کتاب درسی2016 ،؛ فتحی واجارگاه و آقازاده1384 ،؛ سگین1989 ،؛
بالر1999 ،؛ آیویچ و همکاران2013 ،؛ شادر2008 ،؛ پینچین2011 ،؛ صفحه وب
مؤسســة برنامهریزی درســی2012 ،؛ اگاروال2011 ،؛ عابدی کرجیبان1395 ،؛
محمدی و ســورگی1394 ،؛ اســماعیلیفر و غالمیپــور1394 ،؛ حیدرزادگان و
همکاران1394 ،؛ مؤمنی مهموتی و همکاران1394 ،؛ قائدی و همکاران1393 ،؛
بارتلت و مورگان1991 ،؛ محمود.)2001 ،
در بعد سوم یعنی «ویژگیهای محتوا» مؤلفههای تقسیم محتوا (فعاليتهاي
يادگيــري تکرارشــونده) بهصورت منطقــي و متعادل بين واحدهــاي يادگيري،
تناسب متعادل بين محتوا و راهبردهاي يادگيري ،توجه به استفاده از ظرفیتهای
دیگــر رســانهها ،توجه به امکان یکپارچهســازی برای یادگیــری و انتقال آن به
موقعیت واقعی دانشآموزان ،اســتفاده از راهبردهاي مناسب در چینش محتوا،
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اســتفاده از موقعيتهــاي یادگیری متناســب و متنوع و غنــی در چینش محتوا،
توجــه به مهارتهاي يادگيري مســتقل دانشآموزان در ســازمان مطالب ،توجه
به فعالیتهای توســعهاي و ترميمي موردنیاز دانشآمــوزان ،ازجمله مؤلفههای
جدیدی هســتند که در این پژوهش به دســت آمده است ولی مؤلفههای رعایت
ارتباط محتوا با رغبت دانشآموزان از حيث مثالها ،مصاديق ،نحوه پرداخت در
ارائه محتوا ،تناســب بين محتوا و توان يادگيري آنها ،تناسب بين حجم محتوا
(چگالي مفاهيم و مهارتها) و زمان پیشبینیشــده بــراي آموزش ،ارتباط بين
محتوا و سودمندي (در راستاي زندگي روزمره دانشآموزان) ،توزيع فعاليتهاي
يادگيــري در ســطوح مختلف يک دوره تحصيلي بهصــورت متعادل ،هماهنگی
بیــن مفاهيم ،مهارتها و ارزشهــا در يک کتاب با محتواي کتابهاي ديگر در
همان پايه ،برخــورداری محتوا از اعتبار و صحت علمي ،پیشبینی فعاليتهاي
متنــوع (فردي ،گروهــي و  )...براي دانشآموزان در محتــوا ،توجه به تجربيات
و پيــش آموختهها وتواناييهاي فراگيران در ســازمان مطالب ،تولید بخشــي از
محتواي يادگيري در فرايند ياددهي -يادگيري ،توجه به امکان استفاده از کالس
وارون (معکوس) ،توجه به امکان ارائه معنیدار و عمیق یادگیری به صورتهای
مختلف توســط دانشآموزان ،توجه به ســیر یادگیری از شــروع تا پایان در یک
واحــد یادگیری بهصورت منطقی ،توجه به اصل وحدت ملی و دینی مردم ایران
و پرهیــز از طرح مســائل اختالفانگیز و تمرکز بــر موضوعات وحدتآفرین،
توجه به برخی سیاســتهای کالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران درزمینة
خانواده ،امور فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی ،ارتبــاط بين فعاليتهاي يادگيري
دانشآمــوزان با موقعيتهاي واقعــي زندگي ،توجه در ارائــة مطالب محتوا به
ســبکهاي مختلف يادگيري دانشآموزان ،توجه در کمک به استحکام يادگيري
دانشآمــوزان از طريــق فعالیتهــای یادگیری بهصورت پراکنــده و کم و بیش
ازجمله مواردی اســت که در مطالعات قبلی مورد تأکید قرار گرفته است (فتحی
واجارگاه و آقازاده1384 ،؛ ادارة کمیتة کتاب درســی2016 ،؛ لوریچ و همکاران،
1970؛ آرمنــد1396 ،؛ ادیب ســلطانی1365 ،؛ ملکــی1393 ،؛ خلخالی1395 ،؛
آیویــچ و همــکاران2013 ،؛ دپارتمــان آمــوزش پایه آفریقــای جنوبی2015 ،؛
ســگین1989،؛ پینچین2011 ،؛ صفحه وب مؤسســة برنامهریزی درسی2012 ،؛
مولتــون1997 ،؛ واگر2014 ،؛ اگاروال2011 ،؛ حســنی1391 ،؛ محمود2001 ،؛
بارتلت و مــورگان1991 ،؛ صالحی عمران1391 ،؛ مرزوقی و منصوری1394 ،؛
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منصوری و فریدونی1388 ،؛ نوریفرد و اکبری1394 ،؛ زارعی بیدسگان1394 ،؛
دعایــی1394 ،؛ عصاره و فضائلیفر1394 ،؛ بلند قامتپور1394 ،؛ جمالی زواره
و همکاران1388 ،؛ حسنی.)1391 ،
در بعد چهارم «ویژگی زبانی» دو مؤلفه توجه به رسمالخط يکسان و مصوب
و توجه به نگارش ســليس ،روان ،يکدســت و قابلدرک مخاطب (واژگان پايه
و جمالت مناســب) بهطورکلی همراســتا با پژوهشهای قبلی است (دپارتمان
آموزش پایه آفریقای جنوبی2015 ،؛ ادارة کمیتة کتاب درســی2016 ،؛ ســازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی1395 ،؛ آیویچ و همکاران2013 ،؛ شادر2008 ،؛
ســگین1989 ،؛ صفحه وب مؤسســة برنامهریزی درســی2012 ،؛ ناظم2015 ،؛
بارتلت و مورگان1991 ،؛ اگاروال2011 ،؛ محمود.)2001 ،
در بعــد پنجم «ویژگی تصاویر کتاب درســی» مؤلفههای جلبتوجه و دقت
بــه مطالعه متــن از طریق تصاوير ،جداول و نمودارها ،توجه به تناســب متن و
تصوير ،توجه به مستندســازي تصاوير و اشكال (مانند شمارهگذاري ،نوشته زير
تصوير و  )...همراســتا با مطالعات قبلی اســت (سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی1395 ،؛ ادارة کمیتة کتاب درســی2016 ،؛ آیویــچ و همکاران2013 ،؛
شــادر2008 ،؛ دپارتمان آمــوزش پایه آفریقای جنوبی2015 ،؛ ســگین1989 ،؛
صفحه وب مؤسســة برنامهریزی درســی2012 ،؛ بارتلت و مــورگان )1991 ،و
مؤلفههای تناســب تصاوير بــا مخاطبان در يک دوره و پايه (نــوع ،رنگ ،فرم،
اندازه ،سبک ،تجارب زيسته مخاطبان) ،رعایت عدالت و هويت جنسيتي (نقش
و وظايف) ،توجه به عناصر هویت دینی و ملی و انتخاب تصاویر اصیل ایرانی،
توجــه به بازنمایی و پوشــش عادالنه اســتانها در تصاویــر ازجمله مؤلفههای
جدیدی هستند که در این پژوهش به دست آمده است.
در بعد ششم یعنی «ویژگی صفحهبندی» مؤلفههای تناسب قطع و وزن کتاب
با دوره ســني دانشآموزان و موضوع درسي ،تناسب با تيتربندي و حروف کتاب
با دوره ســني آنها ،رعایت کيفيت مطلوب کاغذ و چاپ و صحافي ،برخورداری
كتاب از صفحهآرايي مناسب در مطالعات قبلی مورد تأکید قرار گرفته است (آیویچ
و همکاران2013 ،؛ شــادر2008 ،؛ سگین1989 ،؛ صفحه وب مؤسسة برنامهریزی
درسی2012 ،؛ فیشر )1976 ،و مؤلفههای تناسب طرح جلد کتاب با محتواي آن و
اهداف اصلي کتاب ،پیشبینی قالب مشترک و هماهنگ جلد براي يك پايه و دوره
تحصيلي ،مؤلفههای جدیدی هستند که در این پژوهش به دست آمده است.
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پیشنهادها
بر اســاس نتايج پژوهش و بهمنظور بهبود وضعيت تاليف كتابهاي درسي
در دورة ابتدايي پيشنهادهايي به شرح زير ارائه ميشود:
پیشنهادهای کاربردی:

 éدر راســتای اجرای مصوبه  528شورایعالی آموزشوپرورش در خصوص
ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی (مواد و رســانهها) و همچنین راهکار
 5-5ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش مبنی بر واگذاری بخشی از زمان
آمــوزش به ســطوح مختلف اســتانی و همینطور راهکار  3-9ســند تحول
بنیادین مبنی بر سیاســت چند تألیفی و بند  -1-13برنامة درسی ملی ناظر بر
تعیین اســتانداردهای ملی برای مواد آموزشی از نتایج این پژوهش میتوان
استفاده کرد.
 éراهنمای عمومی تألیف و ويژگيهاي مطلوب كتاب درسي در اختيار مؤلفان،
معلمان ،پژوهشــگران و عالقهمندان قرار گيرد تا در حوزه مأموریت خود از
آنها استفاده کنند.

 éبهمنظور آشــنایی مؤلفان ،معلمان همکار در حوزه تألیف ،افراد و مؤسسات
عالقهمند با چگونگی تأليف كتب درسي مبتنی بر ویژگیهای کتاب درسی و
راهنمای عمومی تألیف ،کارگاههای آموزشی مناسب توسط نهادهای مربوط
طراحی و اجرا شود.

 éدر طراحی و تدوين كتب درســي ،عالوه بر متخصصان موضوعی و معلمان
مجرب ،حضور متخصصان رشــتههایی چون برنامهريزی درســی ،طراحی و
گرافيک ،روانشناسی تربیتی ،سنجش و اندازهگیری نیز ضروری است.

 éبرخالف رویههای موجود تألیف کتابهای درسی الزم است انتخاب فونت،
تصاویر و طــرح صفحهبندی بهعنوان بخش مهمی از محتوا در مراحل اولیه
تألیف کتاب درســی انجام گیرد و نه در پایان آن تا انســجام الزم بین متن و
تصویر و صفحهبندی ایجاد شود (مرحله تدوین واحد یادگیری).

 éدر تدوین کتابهای درســی مناســب اســت عالوه بر توجه بــه مؤلفههای
موردنظــر در راهنمای حوزة یادگیری ،به موارد تأکید شــده در دورة ابتدایی
مانند ارزشها ،مهارتهای اساســی ،رویکردها و  ...توجه شود تا کتابهای
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درســی از انسجام و یکپارچگی بیشــتری برخوردار شوند (مرحله گردآوری
اطالعات).

 éتدويــن نهایی كتابهاي درســي برخــاف رویههای موجــود ،پس از طي
اعتبارســنجی عملی انجام شود .الزم اســت این امر در چند مرحله ،ازجمله
اجرای آزمایشی واحدهاي يادگيري در تيراژی محدود و سپس اعتباریابی در
تيراژ باالتر جهت کســب نظر متخصصان و معلمان انجام شود (اعتبارسنجی
عملی).
 éضروری اســت سامانة مناسبی برای دریافت نظرات معلمان و شبکة معلمان
راهنما در خصوص کتابهای درسی در حال تألیف و تألیف شده ایجاد شود
تــا از دادههای آن برای اصالح و بهبود کتابها بهعنوان یکی از مراحل مهم
تألیف استفاده شود (مرحله گردآوری اطالعات برای تألیف).

 éبرخالف رویههای موجود تألیف کتابهای درســی ،قبل از تألیف کتابهای
درســی ،مناسب اســت ماکت کتاب درســی موردنظر (طراحی تدوین کتاب
درســی) متناسب با ویژگیهای کتاب درســی تهیه شود تا تصویر روشنی از
ابعاد مختلف کتاب در اختیار و سایر افراد مشارکت کننده در تألیف مؤلفان
کتاب قرار گیرد (مرحله طراحی تدوین).
پیشنهادهای پژوهشی:

 éانجــام پژوهشهایی با رویکرد مقایســهای در مورد میــزان اجرای راهنمای
عمومی تألیف کتابهای درسی و ویژگیهای کتاب درسی

 éبهرهگیری از سایر ذینفعان نظام آموزشوپرورش در پژوهشی مشابه

 éاجرای راهنمای عمومی تألیف کتابهای درســی و ویژگی کتاب درســی و
ارزیابی آن در پژوهشهای دیگر.
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شعارینژاد ،علی اکبر .)1377( .چگونه کتاب درسی تهیه کنیم .پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی.61-56 ،)2(3 ،
شعارینژاد ،علی اکبر .)1376( .مبانی روانشناختی تربیت .تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات و فرهنگی.

صادقیان ،نبی اله .)1395( .ویژگیهای اختصاصی کتاب درســی (چاپ نشــده) .دفتر تألیف کتابهای درســی ،سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی.

صالحی ،عمران .)1391( .تحلیل محتوای کتابهای درسی دورة ابتدایی بر مبنای مؤلفههای امنیت اجتماعی .فصلنامة پژوهشهای
انتظام اجتماعی.41-64 ،)3(4 ،
صالحی ،عمران ،.چهارباشلو ،حسین و هاشمی ،سهیال .)1390( .بررسی مقایسهای مؤلفههای فرهنگ کار در کتابهای درسی دورة
ابتدایی و روش تدریس مربیان .پژوهشهای آموزش و یادگیری.173-194 ،)1(8 ،

صفایینیا ،مهدیه .)1389( .نقش و جایگاه تصویرســازی در کتابهای درسی مقطع دبستان بعد از انقالب تاکنون (پایاننامة منتشر
نشدة کارشناسی ارشد) .دانشگاه هنر ،دانشکده هنرهای تجسمی.

عابدی جعفری ،حســن ،.تسلیمی ،محمد ســعید ،.فقیهی ،ابوالحسن و شیخزاده ،محمد .)1390( .تحلیل مضمون و شبکه مضامین:
روشی ساده و کارآمد برای تعیین الگوهای موجود در دادههای کیفی .فصلنامة اندیشه مدیریت راهبردی.151-198 ،)2(5 ،
عابدی کرجیبان ،زهره .)1395( .چرا کتاب درسی مدرسهای مهم است .ویژهنامة تجلیل از مؤلفان کتابهای درسی (صص-33 .
 .)32سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.

عابدینی بلترک ،میمنت و میرشاه جعفری ،ابراهیم .)1392( .بررسی و تحلیل مؤلفههای آموزش صلح در کتاب درسی دورة ابتدایی.
مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.151-170 ،)2(20 ،
عباســي ســروك ،لطف اله و ابراهیمی ،زهراســادات .)1394( .تحليل جايگاه روحية تحقيق و علمگرايي در كتاب درســي تفكر و
پژوهش پايه ششم ابتدايي .در مجموعه مقاالت همايش ملي آموزش ابتدايي (صص .)312-320 .بیرجند :دانشگاه بيرجند.

عصــاره ،عليرضا و فضائليفر ،زینب .)1394( .جايگاه آموزش كارآفريني در برنامههاي درســي دورة ابتدايي .در مجموعه مقاالت
همايش ملي آموزش ابتدايي (صص .)126-135 .بیرجند :دانشگاه بيرجند.
فتحي ،ميترا .)1394( .ارزشيابي سازماندهي محتواي كتابهاي درسي علوم ابتدايي در آموزش مفهوم انرژي .در مجموعه مقاالت
همايش ملي آموزش ابتدايي (صص .)74-88 .بیرجند :دانشگاه بيرجند.
فتحی واجارگاه ،کوروش و آقازاده ،محرم .)1384( .راهنمای تألیف کتابهای درسی .تهران :آییش.

قائدی ،یحیی ،.چهارباشلو ،حسین و خوشنویسان ،فاطمه .)1393( .تحلیل محتوای کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی و هدیههای
آسمان دوره آموزش ابتدایی بر اساس مؤلفههای حقوق کودک .دوفصلنامة تفکر کودک.۱۰۴-۸۱ ،)1(5 ،
قورچیان ،نادرقلی .)1371( .نقدی بر جستجوی معیارهای انتخاب محتوا .فصلنامة تعلیموتربیت.81-76 ،)2(8 ،
کارگاه تربیت مؤلف ( .)1389سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.

کافیزاده ،منصوره و موســیپور ،نعمتاله .)1385( .ویژگیهای کتاب درســی دانشگاهی .درکتاب درسی دانشگاهی ( )1ساختار و
ویژگیها (صص .)158-167 .تهران :مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

محمدي ،ريحانه و ســورگی ،آســيه .)1394( .تحليل محتواي كتب پايه اول ابتدايي از نظر ميــزان توجه به كنجكاوي.در مجموعه
مقاالت همايش ملي آموزش ابتدايي (صص .)418-428 .بیرجند :دانشگاه بيرجند.
محمدی ،محمد ابراهیم .)1395( .کتابهای درســی و قابلیتهای ملی و بین المللی .ویژهنامة تجلیل از مؤلفان کتابهای درســی
(صص .)2-3 .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.
مرزوقــی ،رحمت اله و منصوری ،ســیروس .)1394( .تحلیل محتــوای کیفی کتابهای درســی دورة ابتدایی از منظر جهتگیری
جنسیتی .زن در توسعه و سیاست.469-485 ،)4(13 ،

مظاهری ،حسن .)1395( .جایگاه دانشآموزان در تدوین برنامههای درسی و محتوای آموزشی .ویژهنامة تجلیل از مؤلفان کتابهای
درسی (صص .) 24-25 .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.
ملکی ،حسن .)1384( .شیوة طراحی و تألیف کتاب درسی ،بخش پیکره و متن .پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی.28-7 ،)15(10 ،
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. انتشارات مدرسه: تهران.) برنامهریزی درسی (راهنمای عمل.)1393( . حسن،ملکی

 فصلنامة. تبلور هویت ملی در کتاب درســی بررســی محتوای کتاب فارسی دورة ابتدایی.)1388( . آزیتا، علی و فریدونی،منصوری
.27-47 ،)2(10 ،مطالعات ملي
. انتشارات سمت: تهران.)1  کتاب درسی دانشگاهی (جلد. ویژگیهای کتاب درسی.)1385( . نعمت اله،موسیپور

 ســازگاري اجتماعي و، تأثير روش تدريس همياري بر مهارتهاي ارتباطي.)1394( . عليرضا، حســين و جعفری،مؤمني مهموتي
 دانشگاه: بیرجند.)139-148 .در مجموعه مقاالت همايش ملي آموزش ابتدايي (صص.پيشرفت تحصيلي درس مطالعات اجتماعي
.بيرجند
. انتشارات سمت: تهران.) پژوهش و نگارش کتاب درسی (ترجمة شهروز مرادزاده و رامین گلشایی.)1393( . جان،میک

 عاطفی بین فردی و توسعه آن در، بررســی ارتباط معنوی.)1392( . حســین، فاطمه و چهارباشــلو، خوشنویســان،. محمد،نجفی
.29-54 ،)2( 8 ، رویکردهای نوین آموزشی،کتابهای درسی دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی ایران

 بررسی میزان تحقق معیارهای تدوین کتابهای درسی در کتابهای.)1385( . محمد، بتول و آرمند، جمالی زواره،. احمدرضا،نصر
 مرکز تحقیق و توسعه: تهران.)59-81 .) ساختار و ویژگیها (صص1(  درکتاب درســی دانشگاهی.دورة کارشناســی علوم تربیتی
.)علوم انسا نی (سمت

 در مجموعه مقاالت همايش. بررســي ساختار داستانهاي كتاب فارسي دورة ابتدايي.)1394( . مرتضي، شــبنم و اکبری،نوري فرد
. دانشگاه بيرجند: بیرجند.)135-144 . صص،2 ملي آموزش ابتدايي (جلد
-357 ،)12(3 ، فصلنامة روانشناسی تحولی. تحلیل محتوای کتابهای فارســی سال اول دبستان در ایران.)1386( . محمد،نوریان
.366
 خمس و زکات در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی و بخوانیم، حج، جهاد، روزه، چگونگی معرفی نماز.)1389( . محمد،نوریان
.79-59 ،)11(5 ، فصلنامة علمی پژوهشی تربیت اسالمی.مدارس دورة ابتدایی ایران

 مقالة. تحلیل محتوای کلیشههاي جنســيتي در كتب درسي دورة ابتدايي.)1390( . شــهربانو، محســن و رحمتی محمودی،نوغانی
. دانشگاه فردوسي مشهد،ارائهشده در اولين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبانشناسي
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Baller, E. (1991). The Impact of Textbook. In Arieh Lewy (Ed), International Encyclopedia of Curricullum (p. 138).
London: Pergamone Press.
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Abstract
The purpose of this study was designing the textbooks' general curriculum
guide and desirable textbook's characteristics for the primary school level.
In this regard, based on a qualitative design, stages and components of textbook development and the desirable textbook's characteristics were explored
through semi-structured interview. To ensure the validity and reliability of
the study, two criteria of Lincoln and Guba were used. The research sample
was selected using purposeful sampling method and the data were collected
through interview with 17 curriculum experts and textbook developers of
the Organization for Educational Research and Planning based on the theoretical saturation. The criteria for including the experts within the interview
sample was having experience in the curriculum planning and textbook development. The data was analyzed through thematic analysis and to validate
the qualitative data, the triangulation of the findings of the themes' network
and the document analysis were used. The results showed that the general
process of the primary school textbooks' development includes 8 stages of
collecting, analyzing and extracting the implications, designing the textbook
development, designing the development of the learning units, practical validation, textbook development, validation from the viewpoint of teachers and
experts, and revising and textbook development. Also, the criteria and the
characteristics of the desirable textbooks at the primary school level consist
of adaptation with learning area curriculum, course highlights, structure,
content, language, illustration, and paging and each of them has different
components which have been presented in the detailed findings of the study.
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