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چكيده:

رحمت اله مرزوقی *         جعفر جهانی **      علیرضا عصاره ***       نبی اله صادقیان ****

هدف این پژوهش کاوش راهنمای عمومی تألیف کتاب های درسی و تعیین ویژگی های کتاب درسی 
مطلوب در دورة ابتدایی بود. در این خصوص، بر اساس یک مطالعة کیفی، مراحل و مؤلفه های تألیف 
کتاب های درسی و ویژگی های مطلوب آن ها با استفاده از ابزار مصاحبة نیمه ساختارمند بررسی و برای 
اطمینان از صحت روایی و پایایی داده ها از شاخص گوبا و لینکلن استفاده شد. روش نمونه گیری در 
پژوهش هدفمند بود و داده ها بر اساس اشباع داده ها در مصاحبه با 17 نفر از متخصصان برنامه ریزی 
درسی و مؤلفان کتاب های درسی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با معیار داشتن تجربه در 
برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب های درسی گردآوری شدند. داده های به دست آمده از طریق تحلیل 
مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و برای اعتباریابی داده های کیفی از روش همسوسازی نتایج حاصل 
از شــبکة مضامین و تحلیل اسناد استفاده شد. نتایج نشان داد که فرایند عمومی تألیف کتاب های 
درســی دورة ابتدایی شامل هشت مرحله گردآوری، تحلیل و استخراج داللت ها، طراحی تألیف کل 
کتاب، طراحی تألیف واحدهای یادگیری، اعتبارسنجی عملی، تألیف کتاب های درسی، اعتبارسنجی 
از منظر معلمان و متخصصان و اصالح و تألیف کتاب های درسی است. همچنین معیارها و ویژگی های 
کتاب درســی مطلوب در دورة ابتدایی شامل انطباق با برنامة درسی حوزة یادگیری و تأکیدات دوره 
تحصیلی، ساختار، محتوا، زبان، تصاویر و صفحه بندی است و هریک دارای مؤلفه های گوناگونی است 

که در یافته های تفصیلی پژوهش مطرح شده اند.

طراحی راهنمای عمومی 
تألیف کتاب های درسی و ویژگی های
 کتاب درسی مطلوب در دورة ابتدایی:

 یک مطالعة کیفی
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مقدمه و بیان مسئله
طراحی و تولید کتاب های درسی در نظام های آموزش وپرورش فعالیتی بسیار خطیر و گسترده است. 
در ايران، در هرســال، بیش از 140 میلیون جلد کتاب درســی برای دانش آموزان سراســر کشور تهیه و 
تولید می شود و انتشار می يابد که اتفاق بزرگ و قابل توجهی است )محمدی، 1395(. از سوی ديگر بايد 
گفت که کتاب های درســی به عنوان ابزار آموزشی )وستبری1، 1991؛ بالر2، 1991؛ شاهید3، 2008؛ ادارة 
کمیتة کتاب درســی4، 2016؛ قورچیان، 1371؛ صادقیان، 1395(، مبتنی بر برنامة درسی )شاهید، 2008؛ 
ادارة کمیتة کتاب درسی، 2016؛ صادقیان، 1395( معرف مجموعه ای از اطالعات )شعاری نژاد، 1376؛ 
لوريچ، کاملســن، لويیز وترخوو5، 1970؛ وســتبری، 1991( در يک اثر چاپی )اديب ســلطانی، 1365( 
برای يک موضوع خاص و گروه تحصیلی مشخصی است. به عبارت ديگر، کتاب درسی به عنوان سندی 
تلقی می شود مبتنی بر چارچوب انتظارات حوزة يادگیری و ابعاد موردنیاز فرايند يادگیری که در مراکز 
آموزشی رسمی و عمومی مورداستفاده قرار می گیرد )سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 1395(. 
کتاب های درســی عنصری مهم برای آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی هستند )اداره آموزشی کمیتة 
کتاب درســی هنگ کنگ6، 2016؛ محمود7، 2011؛ کافی زاده و موسی پور، 1385(. درهرحال، کتاب های 
درســی به منزله يک عامل مهم در نظام آموزشــی از جايگاه ويژه ای برخوردار هســتند و از جنبه های 
مختلف نقش های متعددی را ايفا می کنند. به عنوان مثال کتاب های درسی نقش اطالع رسانی، ساختاردهی 
و سازمان دهی يادگیری و هدايت يادگیری )سگین8، 1989( را که يک کتاب مطلوب می تواند به نمايش 

بگذارد، ايفا می کنند. 
از سوی ديگر بايد گفت که کتاب درسی چنانچه خوب طراحی و تدوين شود، مزيت هايی فراوان 
همچون روشــن شدن ســاختار و موضوعات برنامه آموزش، کمک به استانداردسازی آموزش، کمک 
به ســنجش و يادگیری دانش آموز، منبعی برای ارتقاء به ســطوح باالتر، حفظ ارتقاءی کیفیت آموزشی 
)گــراوز9، 2000؛ ريچــاردز10، 2001؛ گک11، 2011( دارد. بــه همین دلیل بخــش قابل توجهی از زمان 
آموزش به اســتفاده از كتاب درســي در فرايند يادگیري اختصاص دارد. به عنوان مثال در سنگاپور )رتبه 
سوم مطالعه تیمز( و فنالند )رتبه پنجم مطالعه تیمز( در درس رياضی به ترتیب 70 درصد و 95 درصد 
و در درس علوم 68 درصد و 94 درصد از زمان آموزش با اســتفاده از کتاب درســی در فرايند يادگیری 

اختصاص می يابد )اتس12، 2014(.
در نظــام آموزش وپرورش ايران علیرغم اينکه تقريبًا به طور کامل در دورة ابتدايی از زمان رســمی 
آموزش از کتاب های درسی به عنوان مبنا و چارچوب آموزش استفاده می شود و نقش بسیار مهمی دارد، 
بررســی کتاب های موجود اين حقیقت را آشــکار می سازد که بســیاری از آن ها معیارهای الزم و کافی 
برای يک کتاب درســی مطلوب را ندارند )آرمنــد، 1377(. به عنوان مثال، بی توجهی به نیازها و عاليق 
دانش آموزان و معلمان و اولیای دانش آموزان به عنوان مخاطبان اصلی برنامة درسی و محتوای آموزشی 
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کتاب درســی باعث شده است درصد پايینی از اهداف در نظر گرفته شده در آن ها تحقق يابند )حسنی، 
1391؛ تورانــی، 1392؛ امیــن خندقی، 1392، به نقل از مظاهــری، 1395؛ احقر، 1392(. قديمی بودن 
محتوای برخی از کتاب های درسی، پايین بودن سطح مطالب درسی، ارتباط ضعیف محتوای بعضی از 
کتاب های درسی با زندگی واقعی دانش آموزان، ضعف رويکرد آموزشی در بعضی از دروس، بی توجهی 
بــه آينده نگری در تدوين متن ها و مشــترک بودن محتوای دروس برای تمــام دانش آموزان )مظاهری، 
1395( ازجمله اين مواردند. همچنین يافته ها حاکی از آن اســت که در کتاب های درسی ضعف در 52 
شاخص )خرده معیار( معیارهای مرتبط با يادگیرنده، محتوا، شرايط اجرا و ابعاد هنری و زيبايی شناسی 
کتاب های درسی نونگاشت که با مشارکت و ارزيابی 1500 معلم خبره از سراسر کشور انجام گرفت، امر 
مشهودی است )رضاعلی، 1395( و پژوهش های متعددی نشان می دهد که کتاب های درسی از جنبه های 

مختلف دارای اشکال هستند. 
احتمااًل مهم ترين دلیل اين مســئله، مشــخص نبودن راهنمای مطلوب تألیف کتاب های درســی در 
دوره ها و رشته های مختلف درسی و همچنین ناآشنايی بیشتر مؤلفان با دانش پداگوژيک تدوين محتوا 
به ويژه در دورة ابتدايی اســت. ممکن اســت گفته شود که تنوع و اختالف در شیوه های تألیف و تدوين 
کتاب های درســی اجتناب ناپذير است و نمی توان در تألیف و تدوين کتاب ها از شیوه يکسانی استفاده 
نمود؛ اما بايد به اين نکته توجه داشت که به دلیل آنکه کتاب های درسی برای مقاصد مشابه و مخاطبان 

معینی تألیف می شوند، ضروری است که از سبک و شیوه يکسانی پیروی شود )موسی پور، 1385(.
به هرحال تهیة کتاب های درسی خوب، کار بسیار بزرگی است. برای اين منظور مواد متعددی بايد 
گردآوری شــوند، ازجمله محتوای آموزشــی موردنظر، تصويرها، ســؤال ها و نظاير اين ها؛ چراکه بايد 
بهترين مواد آموزشــی را در تناســب با اهداف آموزشی هر موضوع درسی انتخاب نمود. همچنین بايد 
کتاب درسی را ازلحاظ ابعاد مختلفی به طور کامل تحلیل کرد و مواردی همچون خوانش پذيری، تعداد 
مفاهیم ارائه شده، ابعاد ارزش سازانه و غیره و از همه مهم تر آزمايش میدانی آن در چند مرکز آموزشی  
اقداماتی اســت که منجر به تهیه يک کتاب درسی خوب می شود. به هرحال، فرايند تدوين کتاب درسی 
ابعاد متعددی همچون محتوا )دانش ها، نگرش ها، مهارت ها(، عناصر انگیزشــی، درک پذيری، تصاوير، 
راهنمای مطالعه و مواردی از اين قبیل دارد. لذا برای نیل به تمامی ويژگی های يک کتاب درسی خوب، 
متخصصان بسیاری بايد همکاری کنند )میک13، 1999/ 1393( چراکه نوع سازمان دهی محتوای آموزشی 
عامل بسیار مهمی در تعیین چگونگی يادگیری است. به هرحال بهترين و واقعی ترين انديشه ها و افکار و 
تجربیات درصورتی که به نحو مطلوب سازمان دهی نشوند، انتقال پذير و کاربردی نیستند، زيرا پراکندگی 
محتوای آموزشی سبب کاهش انگیزه برای مطالعه و يادگیری، همچنین مانع برداشت و نتیجه گیری واحد 
می شــود و نه تنها يادگیری را دشوار می سازد، بلکه گاهی اوقات در دانش و اطالعات و يافته های قبلی 
خواننده نیز اختالل ايجاد می کند. برعکس، اگر محتوای کتاب های درســی خوب ســازمان دهی شوند، 
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نقش بســزايی در يادگیری دانش آموزان دارند. در اين رابطه نتايج تجزيه وتحلیل کتاب درســی علوم و 
رياضی در ســنگاپور نشان می دهد کتاب های درسی به دلیل ســاختار روشن، توضیحات عالی مفاهیم 
کلیدی، مثال های مفید برای فعالیت، فرصت برای تمرين به منظور افزايش تســلط بر مطالب ارائه شــده 
و همچنیــن درک و فهم موقعیت برتر از قابلیت الزم و ويژگی های مطلوبی برخوردار هســتند )عابدی 

کرجی بان، 1395(. 
از ســوی ديگر بايد گفت که کتاب های درسی ويژگی ها و ابعاد مختلفی دارند که نويسندگان چنین 
کتاب هايی بايد بدان توجه کنند. شايان ذکر است که يکی از موضوعات موردتوجه بیشتر متخصصان و 
نظام های آموزشی درزمینة کتاب درسی توجه به ويژگی ها يا معیارهای کتاب درسی است، زيرا کتاب های 
درسی ابزاری هستند که کیفیت محتوا و مسیر آموزش را تعیین می کنند و همچنین به عنوان مجموعه ای 
از معیارهای اساســی در جريان ياددهی–يادگیری عمل می کنند. البته در رابطه با ويژگی های کتاب های 
درسی نیز تقسیم بندی های مختلفی وجود دارد. بعضی از صاحب نظران بر ابعاد مختلف کتاب به عنوان 
معیارهای کتاب درسی تأکید دارند )ادارة کمیتة کتاب درسی، 2016؛ سگین، 1989؛ اداره آموزشی کمیتة 
کتاب درســی هنگ کنگ، 2016؛ صفحه وب مؤسسة برنامه ريزی درســی14، 2012؛ صادقیان، 1395( و 
مواردی همچون تناســب محتوا با انتظارات موردنظر برنامة درسی، رويکردهای آموزشی، سازمان دهی 
محتــوا، زبــان، تصاوير، صفحه بندی و نظاير اين ها را موردتوجه قــرار می دهند. بعضی ديگر بر محتوا 
به عنوان معیار کتاب درسی تأکید دارند )ملکی،1393؛ خلخالی، 1395؛ آيويچ، پسیکان و آنتیچ15، 2013؛ 
شــادر16، 2008؛ پینچین17، 2011( و ابعاد محتوايی شــامل اهمیت مطالب محتوا، اعتبار محتوا، ايجاد 
عالقه، سودمندی محتوا، قابلیت يادگیری محتوا، انعطاف پذيری محتوا و ... را موردتوجه قرار می دهند. 
از اين منظر در نظام های مختلف آموزشــی به جهت ويژگی های اختصاصی نظام آموزشــی شاهد تنوع 

اين تقسیم بندی ها هستیم )صادقیان، 1395(.
مروری بر پژوهش های پیشین همچنین نشان می دهد که محتوای کتاب درسی عمدتًا بر اساس دو 
حالت موردتوجه پژوهشــگران قرار می گیرد؛ يا بر اســاس ويژگی های مطلوب کتاب های درسی مانند 
اهمیت، اعتبار و ســودمندی محتوا، قابلیت يادگیری محتوا، تناســب با اهداف پیش بینی شده، توجه به 
ساختار کتاب، ويژگی های ظاهری، ويژگی های پداگوژيکی و ... )محمود، 2001؛ ناظم18، 2015؛ بارتلت 
و مورگان19، 1991؛ فیشــر20، 1976؛ مونتگنســر21، 2004، به نقل از اگاروال22، 2014؛ صفايی نیا، 1389؛ 
نوريان، 1386؛ عريضی و عابدی، 1382؛ جمالی زواره، نیلی و آرمند، 1389؛ آرمند، 1377، اسماعیلی فر 
و غالمی پور، 1394؛ آرمند، 1396؛ نصر، جمالی زواره و آرمند، 1385 و ...( و يا بر اساس مفاهیم اساسی 
)محتوا( مورد انتظار، همچون جنسیت، مؤلفه های امنیت اجتماعی، هويت ملی، آگاهی از سالمت بدنی، 
صلح، مهارت های اجتماعی و ... )واگر23، 2014؛ صالحی، چهارباشلو و هاشمی، 1390؛ صالحی، 1391؛ 
مؤمنی مهموتی و جعفری، 1394؛ قائدی، چهارباشــلو و خوشنويسان، 1393؛ زارعی بیدسگان، 1394؛ 
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مرزوقی و منصوری، 1394؛ منصوری و فريدونی، 1388؛ عصاره و فضايلی فر، 1394؛ ايزدی، عابدينی 
بلترک و منصوری و میرشاه جعفری، 1390؛ حیدرزادگان و تقوی، 1394؛ تاج مزينانی و حامد، 1393؛ 
فتحی، 1394؛ صالحی و هاشــمی،1390؛ محمدی و سورگی، 1394؛ عابدينی بلترک و میرشاه جعفری، 
1392؛ رجــب زاده و امامــی، 1394؛ نوريان، 1389؛ نوغانی  و رحمتی محمودی،1390؛ ...(  موردتوجه 

قرار می گیرند.
در سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش نیز به عنوان متولی اصلی تألیف 
کتاب های درسی در دوره های مختلف تحصیلی، مؤلفان به هنگام نگارش متن های درسی با چالش های 
فراوانی روبرو هســتند. انتخاب دامنه های وســیع محتوايی، ســازمان دادن به آن ها در قالب تراکمی يا 
به صورت تداومی، استفاده از ظرفیت های متنی، تصويری، گرافیکی، چگونگی و در چه بافتی و درجه 
تناســب، چگونگی توســعه دادن مفاهیم در قالب انسجام و يکپارچگی مطالب و مباحث، ارائه فعاالنه 
مجموعه فعالیت ها در بخش انگیزشــی، توســعه ای و تحکیم يادگیری و نظاير اين ها مواردی است که 
مؤلفان را به هنگام تدوين متن های درسی با چالش فراوان روبرو می سازد. شايان ذکر است اين چالش ها 
و فقدان مراکز علمی حمايتگر و پشــتیبان در حوزه تألیف متون درســی باعث شده است که مؤلفان در 
گروه های درسی و موضوعات خاص خودشان به ابتکارات جديدی در اين حوزه دست پیدا کنند. بديهی 
است که استفاده از اين تجارب و گردآوری آن ها در قالب يک مطالعة کیفی چه در ابعاد چالش ها، چه در 
ابعاد راه حل های مؤلفان و همچنین استفاده از اسناد مربوط، می تواند مبنايی برای تدوين راهنمای تألیف 
کتاب های درسی باشد. به هرحال، ازآنجاکه در سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی در حوزه تدوين 
و تألیف کتاب های درســی يک راهنمای دقیق و روشن بر مبنای ويژگی های دوره های تحصیلی وجود 
ندارد، به همین دلیل قضاوت راجع به اکثر کتاب های درســی موجود را  با مشکل روبرو ساخته است.

لذا با توجه به پیشینه و اهمیت تولید کتاب های درسی تالش نگارنده اين است که درزمینة چگونگی 
نــگارش و ويژگی مطلوب کتاب درســی  مطالعه ای کیفی انجام گیــرد تا راهنمای عمومی تألیف کتاب 

درسی با تأکید بر دورة ابتدايی مشخص شود.

روش پژوهش
روش پژوهش مطالعه کیفی موردی است. مشارکت کنندگان شامل مؤلفان کتاب درسی، متخصصان 
برنامه ريزی درســی و مديران مربوط به حوزه تألیف کتاب درســی در ســازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشــی با معیار داشتن تجربه و مشــارکت در برنامه ريزی و تألیف کتاب های درسی دورة ابتدايی در 
گروه های درسی شــامل مؤلفان درس علوم )3 نفر در رشته های فیزيک، زيست شناسی، زمین شناسی(، 
درس رياضــی )3 نفر(، درس مطالعات اجتماعی )3 نفر با تخصص هــای تاريخ، جغرافیا، اجتماعی(، 
درس تفکــر و پژوهش )2 نفر(، درس دينی و قــرآن )2 نفر(، درس زبان آموزی )1 نفر(، مديريت دورة 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 76
ë سال نوزدهم 

ë زمستان 1399
160

طراحی راهنمای عمومی تألیف کتاب های درسی و ویژگی های کتاب درسی مطلوب در دورة ابتدایی: یک مطالعة کیفی

ابتدايی )2 نفر، معاون دورة ابتدايی، کارشــناس مســئول دورة ابتدايی(و مديرکل تألیف کتاب درســی، 
به عنوان مؤلف کتاب های درســی علوم هستند. حجم مشارکت کنندگان بر اساس حد اشباع داده ها بوده 

که در پايان مصاحبه ها به 17 نفر رسیده است.
ابــزار گــردآوری اطالعات، مصاحبــه به صورت فــردی و با ارائه ســؤاالت نیمه ســاختارمند از 
مشــارکت کنندگان است. به منظور اعتبار داده ها از معیارهای پیشنهادی گوبا و لینکلن24 )1989( استفاده 
شــد. برای اطمینــان از صحت و پايايی داده ها از معیارهای مقبولیــت، قابلیت اطمینان و قابلیت تأيید 
استفاده شد. درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با موضوع پژوهش و داده ها به جهت تجربه زيسته طوالنی 
در سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و نیز مشاهده و تأيید کدهای استخراج شده و متن مصاحبه 
از سوی چند تن از مشارکت کنندگان و همین طور اساتید راهنما، تأيیدی بر مقبولیت پژوهش بود. قابلیت 
اطمینان، ثبت داده ها در اســرع وقت و ثبت دقیق کلیه مراحل پژوهش از ســوی پژوهشگر است. برای 
تأيیدپذيری پژوهش بخش هايی از متن های پژوهش همراه با کدها و زيرکدها استخراج شدند و مورد 
ارزيابی ناظران خارج از تیم پژوهش قرار گرفتند و از آن ها خواسته شد تطابق کدها و متن مصاحبه ها 
را بررسی و در صورت عدم تطابق به پژوهشگر اعالم کنند. در اين پژوهش ناظران خارجی، تطابق کدها 

و متن مصاحبه و روند کدگذاری را تأيید کردند.
تجزيه وتحلیل اطالعات با روش تحلیل مضمون و تشکیل شبکة مضامین انجام گرفت. زيرا تحلیل 
مضمون يکی از فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی است که داده های پراکنده و متنوع را به داده های 
غنی تبديل می کند )عابدی جعفری، تســلیمی، فقیهی و شــیخ زاده، 1390(. بــرای اعتباريابی داده های 

به دست آمده از روش همسوسازی مضامین پايه و تحلیل اسناد )مبانی نظری و پژوهشی( استفاده شد.

گزارش یافته ها
سؤال اول: راهنمای عمومی تألیف کتاب های درسی دورة ابتدایی دارای چه مراحلی است؟

در بررســی و گردآوری داده ها پیرامون پاســخگويی به سؤاالت پژوهش، ابتدا به منظور کاوش دربارة 
راهنمای عمومی تألیف کتاب های درسی دورة ابتدايی، داده های کیفی جمع آوری و برای تحلیل داده ها از 
فن تحلیل مضمون و تشکیل شبکة مضامین استفاده شد. بر اين اساس، در گام نخست، داده ها طی فرايند 
مصاحبه گردآوری شد؛ سپس متون مصاحبة مکتوب به دفعات مطالعه و بازبینی شده و فهرستی از کدهای 

اولیه ايجاد و شبکه مضامین برای راهنمای عمومی تألیف کتاب های درسی دورة ابتدايی استخراج شد.
در مرحله اول برای سؤال اول 121 کد اولیه شناسايی شد و در گام های بعدی کدهای به دست آمده 
در گروه های مشــابه و منســجمی دسته بندی شدند و شبکة مضامین چندين بار تحلیل و بازبینی شد که 
نهايتًا برای راهنمای عمومی تألیف کتاب های درســی دورة ابتدايی به عنوان مضمون فراگیر، 8 مضمون 

سازمان دهنده و 50 مضمون پايه شناسايی شد که نتايج آن در جدول شماره )1( ارائه شده است.
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جدول 1.   شبکه مضامین مراحل راهنمای عمومی تألیف کتاب های درسی دورة ابتدایی                                                                                       

مضمون
مضامین پایهمضامین سازمان دهنده فراگیر

یی
دا

 ابت
رة

دو
ی 

رس
ی د

ها
ب 

کتا
ف 

ألی
ی ت

وم
عم

ی 
ما

هن
را

منطق حوزة یادگیری1. گردآوری اطالعات
شایستگی های 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 ویژگی های شروع واحدهای یادگیری

توجه به ویژگی های متن اصلی واحدهای یادگیری
توجه به ویژگی های تحکیم یادگیری واحدهای یادگیری

بررسی کتاب های درسی موجود
بررسی کتاب های درسی سایر کشورها

بررسی پژوهش های داخلی مربوط به تولید و امور کتاب درسی
بررسی پژوهش های خارجی مربوط به تولید و امور کتاب درسی

توجه به مهارت های مورد تأکید دوره تحصیلی
توجه به ارزش های مورد تأکید دوره تحصیلی

توجه به ایده های کلیدی مورد تأکید در دوره تحصیلی
توجه به نیازهای دانش آموزان

توجه به عالیق دانش آموزان
توجه به نقش معلم در دوره تحصیلی

توجه به نقش دانش آموز در دوره تحصیلی
2. طراحی تدوین کلی 

کتاب درسی
تعیین تعداد واحدهای یادگیری

تعیین عناوین واحدهای یادگیری

مشخص کردن تعداد صفحات
3. طراحی تدوین واحد 

یادگیری
توزیع اهداف بین واحدهای یادگیری

توزیع ایده های کلیدی، مفاهیم و مهارت های اساسی بین واحد های یادگیری
تعیین شبکه مفهومی

تعیین عناصر تکرارشونده
تعیین عناصر تکرارشونده

تعیین هندسه تدوین کتب بر مبنای مسیر یادگیری
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مضمون
مضامین پایهمضامین سازمان دهنده فراگیر
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نگارش بخش ورودی بر اساس ساختار کتاب درسی و مسیر یادگیری4. تدوین واحد 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

به کارگیری عناصر تکرارشونده

انتخاب تصاویر

نحوه صفحه بندی

تهیه نسخه اولیه

 5. اعتبارسنجی 
عملی

تعیین مدارس و کالس ها

آماده کردن معلمان

اجرای واحدهای یادگیری تولیدشده

مشاهده و گردآوری اطالعات

اصالح واحدهای یادگیری6. تدوین کتاب درسی

تدوین بخش مقدماتی کتاب درسی

تدوین بخش پایانی کتاب درسی

تصمیم گیری در مورد جلد و صفحه آخر کتاب

7. اعتبارسنجی از منظر 
معلمان و متخصصان

شناسایی معلمان و متخصصان

آماده کردن مطالب پشتیبان برای توجیه

تهیه ابزار بررسی )پرسشنامه و ...(

ارسال پرسشنامه ها

گردآوری و تهیه گزارش

اصالح مطالب درسی واحدهای یادگیری8. اصالح و تألیف نهایی

اصالح ابعاد گرافیکی

جدول )1( که حاصل پژوهش کیفی است، نشان می دهد »راهنمای عمومی تألیف کتاب های درسی 
دورة ابتدايی« )مضمون فراگیر( شــامل هشــت مرحله گردآوری اطالعــات، طراحی تدوين کلی کتاب 

 جدول 1. )ادامه(
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درسی، طراحی تدوين واحد يادگیری، تدوين واحد يادگیری، اعتبارسنجی عملی، تدوين کتاب درسی، 
اعتبارسنجی از منظر معلمان و متخصصان، اصالح و تدوين نهايی )مضامین سازمان دهنده( است.

سؤال دوم: ویژگی های کتاب درسی مطلوب در دورة ابتدایی چیست؟
در مرحله بعد برای سؤال دوم نیز فهرستی از کدهاي اولیه ايجاد و 161 کد اولیه شناسايی شد. در گام 
بعد کدهاي به دست آمده در گروه هاي مشابه و منسجمی دسته بندي شدند و شبکه مضامین چندين بار مورد 
تحلیل و بازبینی قرار گرفت و درنهايت برای ويژگی های کتاب های درسی مطلوب دورة ابتدايی به عنوان 

مضمون فراگیر، 6 مضمون سازمان دهنده و 68 مضمون پايه شناسايی و شبکه مضامین استخراج شد.

جدول 2.   ویژگی های کتاب درسی مطلوب در دورة ابتدایی                                                                                               

مضمون
 فراگیر
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رعایت رویکردهاي آموزشي، تربیتی مبتنی بر منطق پیش بینی شده در راهنماي برنامة درسي 
حوزة یادگیری 

توجه به توزیع مناسب شایستگي های موردنظر در پایه تحصیلي حوزة یادگیری بین بخش هاي 
مختلف کتاب )بخش/ فصل/ درس( 

توجه به توزیع مناسب محدوده محتوایي )مفاهیم کلیدي، مفاهیم و مهارت هاي اساسي( حوزة 
یادگیری بین بخش هاي مختلف کتاب )بخش/فصل / درس( 

رعایت راهبردهاي یاددهي یادگیري مورد تأکید برنامة درسي دوره دوم ابتدایی در کتاب درسي 

توجه به راهبردهاي ارزشــیابي و به کارگیري انواع سنجش های مورد تأکید برنامه در کتاب های 
درسی

رعایت ایده های کلیدی، ارزش ها و مهارت های اساســی مورد انتظار برنامة درسی دورة ابتدایی 
در کتاب درسی 

ـار
خت

ـا
س

توجه به کاربرد محتواي کتاب در زندگي دانش آموز در بخش مقدماتی کتاب

توجه به روش مطالعه کتاب درسي براي دانش آموز در بخش مقدماتی کتاب

توجه به ساختار کلی کتاب درسي در بخش مقدماتی کتاب

توجه به انتظارات به صورت کلي در بخش مقدماتی کتاب 

توجه به فهرست عناوین و موضوعات کتاب درسي به صورت اجمالی یا گسترده متناسب با دوره 
تحصیلي ابتدایی در بخش مقدماتی کتاب

توجه به چگونگي ایجاد انگیزه از طرق مختلف )نوشتار، تصویر( در شروع یک واحد یادگیري

توجه به ارتباط مطالب با مسائل زندگي و نیازهاي مخاطبان در شروع یک واحد یادگیري
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مضمون
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رة 

دو
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ب د
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ی 

ها
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و

ـار
خت

ـا
س

توجه به پیش سازمان دهنده و دانش پیشین در شروع یک واحد یادگیري 
توجه به طراحي فرصت هاي یادگیري )موقعیت هاي آموزشي( مبتني بر جهت گیري هاي برنامه 

در میانه واحد یادگیری 
توجه به یادگیری های عمیق در میانه واحد یادگیری به صورت مناسب 

توجه به فعالیت های عمق دهنده، رشــددهنده و ارزشــمند به منظور دستیابی به سطوح باالتر 
یادگیری در میانه واحد یادگیری

توجه به تصاویر، اشکال، جداول و نقشه ها در میانه واحد یادگیری
توجه به جمع بندي، نتیجه گیري، مرور کلي بر نکات مهم در پایان واحد یادگیری 

توجه به خودآزمایي ها، تمرین ها، پرســش ها، فعالیت هاي تکمیلي به منظور تثبیت و توســعه 
یادگیري دانش آموزان در پایان واحد یادگیری 

منظم کردن پیوست ها، منابع، واژه نامه ها، نقشه ها و ... متناسب با نیازهای مخاطبان در پایان کتاب 

توا
حـ

م

توجــه به برقراری ارتباط محتوا با رغبت دانش آمــوزان از حیث مثال ها، مصادیق در نحوه ارائه 
محتوا 

برقراری تناسب بین محتوا و توان یادگیري دانش آموزان 
برقراری تناســب بین حجم محتوا )چگالي مفاهیم و مهارت ها( و زمان پیش بینی شــده براي 

آموزش 
برقراری ارتباط بین محتوا و سودمندي )در راستاي زندگي روزمره دانش آموزان(

تقســیم محتوا )فعالیت هاي یادگیري تکرارشــونده( به صورت منطقي و متعادل بین واحدهاي 
یادگیري

محتوا و ارتبــاط عمودي: توزیع فعالیت هاي یادگیري در ســطوح مختلف یک دوره تحصیلي 
به صورت متعادل 

محتوا و ارتباط افقي:  مفاهیم، مهارت ها و ارزش ها دریک کتاب با محتواي کتاب هاي دیگر در 
همان پایه به صورت هماهنگ 

برقراری تناسب متعادل بین محتوا و راهبردهاي یادگیري 
توجه به اعتبار و صحت علمي محتوا

پیش بینی فعالیت هاي متنوع )فردي، گروهي و ...( براي دانش آموزان در محتوا 
توجه به تجربیات و پیش آموخته ها و توانایي هاي فراگیران در سازمان دهی مطالب 

توجه به امکان تولید بخشي از محتواي یادگیري در فرایند یاددهي- یادگیري 
توجه به استفاده از ظرفیت های دیگر رسانه ها )رسانه های پرشمار( 

توجه به امکان استفاده از کالس وارون )معکوس( 
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م

توجه به امکان ارائه معنی دار و عمیق یادگیری به صورت های مختلف توسط دانش آموزان 

توجه به سیر منطقی یادگیری از شروع تا پایان در یک واحد یادگیری 

توجه به امکان یکپارچه سازی یادگیری و انتقال آن به موقعیت واقعی زندگی دانش آموزان 

توجه به اصل وحدت ملی و دینی مردم ایران و پرهیز از طرح مســائل اختالف انگیز و تمرکز بر 
موضوعات وحدت آفرین

توجه به برخی از سیاست های کالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران درزمینة خانواده، امور 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

توجه به راهبردهاي مناسب در چینش محتوا 

توجه به موقعیت هاي یادگیری متناسب و متنوع و غنی در چینش محتوا 

برقراری ارتباط بین فعالیت هاي یادگیري دانش آموزان با موقعیت هاي واقعي زندگي 

توجه به سبک هاي مختلف یادگیري دانش آموزان در ارائه محتوا

توجه به مهارت هاي یادگیري مستقل دانش آموزان در سازمان مطالب محتوایی 

ارائه فعالیت های یادگیري براي سنجش شایستگی های فردي و گروهي دانش آموزان 

توجه به فعالیت های توسعه اي و ترمیمي موردنیاز دانش آموزان 

توجه به نحوه کمک به استحکام یادگیري دانش آموزان از طریق فعالیت های یادگیری 
ان

زبـ

رعایت رسم الخط یکسان و مصوب 

اســتفاده از نگارش ســلیس، روان، یکدســت و قابل درک مطالب برای مخاطب )واژگان پایه و 
جمالت مناسب(

ـر
اوی

صـ
ت

رعایت تناســب تصاویر با مخاطبان در یک دوره و پایه )نوع، رنگ، فرم، اندازه، ســبک، تجارب 
زیسته مخاطبان( 

توجه به چگونگی جلب توجه و دقت در مطالعه از طریق تصاویر، جداول و نمودارها 

توجــه به نقش تصاویر، جداول و نمودارها در افزایش یادگیري و تســهیل یادگیری و کمک به 
درک متن به ویژه جزئیات 

رعایت عدالت و توجه به هویت جنسیتي )نقش و وظایف( 

رعایت تناسب متن و تصویر 

توجه به مستندسازي تصاویر و اشکال )مانند شماره گذاري، نوشته زیر تصویر و ...(

توجه به عناصر هویت دینی و ملی و انتخاب تصاویر اصیل ایرانی 

توجه به بازنمایی و پوشش عادالنه استان ها در استفاده از تصاویر
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و
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ـه ب
فح

ص

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

توجه به تناسب تیتربندي و حروف کتاب با دوره سني دانش آموزان

توجه به تناسب طرح جلد کتاب با محتواي آن و اهداف اصلي کتاب 

پیش بینی قالب مشترک و هماهنگ جلد براي یک پایه و دوره تحصیلي 

توجه به کیفیت مطلوب کاغذ و چاپ و صحافي 

صفحه آرایي مناسب کتاب

جدول فوق که حاصل پژوهش کیفی اســت، نشــان می دهد »ويژگی های تألیف کتاب های درســی 
دانش آموزان در دورة ابتدايی« )مضمون فراگیر( شــامل ابعاد انطباق با برنامة درســی حوزة يادگیری و 
تأکیدات دوره تحصیلی ابتدايی، ســاختار، محتوا، زبان، تصاوير، صفحه بندی )مضامین سازمان دهنده( 

است.
اعتباريابی داده های کیفی: داده های برآمده از روش تحلیل مضمون و شــکل گیری شــبکة مضامین 
نشــان دهندة آن اســت که »راهنمای عمومی تألیف کتاب های درسی دورة ابتدايی« دارای يک مضمون 
فراگیــر، 8 مضمــون ســازمان دهنده و 50 مضمون پايه اســت و »ويژگی های تألیف کتاب های درســی 
دانش آموزان در دورة ابتدايی« دارای يک مضمون فراگیر، 6 مضمون ســازمان دهنده و 68 مضمون پايه 

است.
برای اعتبارســنجی چارچوب ايــن راهنمای عمومــی و ويژگی های مطلــوب آن، از معیارهای 
اعتبارســنجی کیفــی، قابل قبول بودن )روش های همسوســازی و خودبازبینی محقــق )و قابل اعتماد 
بودن( روش هدايت دقیق جريان مصاحبه و اســتفاده از اعضای کمیتة رساله برای ارزيابی و اجرای 
برنامة مصاحبه و همچنین به عنوان داور بیرونی اســتفاده شــد(. جداول شمارة 3 و 4 نتايج حاصل از 

همسوسازی را نشان می دهد.
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جدول 3.   همسوسازی داده های کیفی مربوط به مراحل عمومی تألیف کتاب درسی                                                                                       

مبانی نظریمضامین سازمان دهنده

ت
عا

طال
ی ا

ور
دآ

گر

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 به عنوان 
چارچوب انتظارات، محتوای کتاب های درســی قبلی و موجــود، نتایج پژوهش ها در خصوص 
کتاب درســی مذکور، توجه به تأکیدات دوره تحصیلی، زمان آموزش، نیازســنجی ها و عالیق 
دانش آموزان، روش های آموزش و ... اســت )شاهید، 2008؛ ادارة کمیتة کتاب درسی، 2016؛ 
صادقیان، 1395؛ شادر، 2008؛ سگین، 1989؛ اداره آموزشی کمیتة کتاب درسی هنگ کنگ، 

2016؛ صفحه وب مؤسسة برنامه ریزی درسی، 2012؛ محمود، 2001؛ ناظم، 2015(.

ب
کتا

ی 
 کل

ین
دو

ی ت
اح

طراحی تألیف کتاب درســی شرح مختصري از کتاب و شامل مجموعه اي از اطالعات درباره طر
کتابی است که مؤلف قصد تألیف آن را دارد. به عبارت دیگر مؤلف در قالب طرح تألیف، تصویري 
جامع و کامل از کتاب درســی موردنظر خود را ارائه می کند. عناوین درســی، تعداد واحدهای 
یادگیری، تعداد تقریبی صفحات ازجمله مواردی است که در طراحی کلی کتاب موردتوجه قرار 
می گیرد )کارگاه تربیت مؤلف، 1389؛ ملکی، 1384؛ شاهید، 2008؛ بختیاری، 1392؛ فتحی 

واجارگاه و آقازاده، 1384(.

ری
گی

اد
ی ی

ها
حد

 وا
حی

طرا
هر کتاب درسی از تعدادی واحد یادگیری تشکیل شده است. هر واحد یادگیری می تواند تنها 
از یک درس یا یک فصل یا یک بخش تشــکیل شــده باشد. معموالً کتاب ها برای دانش آموزان 
دورة ابتدایی واحدهای یادگیری ســاده ای )در حد درس( دارند و در دوره های باالتر، واحدهای 
یادگیری به طور گســترده تر انتخاب می شوند. همچنین هر واحد یادگیری محتواي خاص خود 
را دارد که پیش نیاز 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 ســازمان یافته، مفاهیم، اصول و واقعیات مربوط به یک موضوع درســی را تشکیل 
می دهند. تعیین مســیر یادگیری و چگونگی چینش محتوا ازجمله موارد مهمی اســت که در 

طراحی واحدهای یادگیری موردتوجه قرار می گیرد )شاهید، 2008؛ بختیاری، 1392(. 

ری
گی

اد
ی ی

ها
حد

 وا
ین

دو
تألیف واحد یادگیري با عنایت به رویکردهاي متنوع یاددهي-یادگیري یک فرایند پویاست ت

کــه نیازمند دانش باالیي از فرایند یادگیري و وقت گذاري مناســب اســت زیرا مباحث کتاب 
در بخش های اصلی شــامل فصل ها، بخش ها و درس هایي اســت که مي بایســت به شیوه ای 
ســازمان دهی شوند که فهم آن را براي دانش آموزان تســهیل کنند؛ بنابراین مهم ترین وظیفه 
مؤلفان پس از طراحی دقیق و همه جانبه واحدهای یادگیری، عملیاتی کردن آن یعنی نوشتن 
واحدهای یادگیری به صورت فعال اســت )شــادر، 2008؛ ادارة کمیتة کتاب درســی، 2016؛ 

پینچین، 2011؛ شاهید، 2008(.
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مبانی نظریمضامین سازمان دهنده

لی
عم

ی 
نج

رس
تبا

اع

اعتبارسنجی عملی از واحدهای یادگیری تولیدشده به صورت آزمایشی روی گروه کوچکی 
از دانش آموزان انجام می گیرد. در این مرحله هدف، ارزشیابی از کتاب درسی نیست )این کار 
بعــداً انجام می گیرد( بلکه به صورت عملی، به کنترل صحت تصمیم گیری هایی که در مراحل 
قبلی اتخاذ گردیده، پرداخته می شــود. در مرحله اعتبارســنجی باید دید که محتوای درسی 
به طور منظم آورده شــده، راهبردهای یاددهی-یادگیری به خوبی انتخاب و سازمان دهی شده 
اســت. نحوه ارائه محتوا با توان و عالیق دانش آموزان تناســب دارد، کدام بخش از مطالب و 
مفاهیم برای دانش آموزان مشــکل است، بدفهمی ها در چه بخش هایی اتفاق می افتد و موارد 
دیگر موردتوجه قرار می گیرد )شــاهید، 2008؛ صادقیــان، 1395؛ قورچیان، 1371؛ میک، 

.)1393/1999

سی
در

ب 
کتا

ن 
دوی

ت

بــرای تألیف کل کتاب درســی که اصلی ترین کار مؤلفان اســت اقداماتــی مانند اصالح 
واحد های 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 دانش آموزان و قسمت 
پایانی کتاب درسی مشتمل بر پیوست ها، منابع، واژه نامه ها، نقشه ها و ... متناسب با مخاطبان 
تدوین می شــود. تصمیم گیری در مورد جلد و صفحــه آخر کتاب هم در همین مرحله انجام 

می گیرد )بختیاری، 1392؛ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1385(.

ظر 
 من

 از
جی

سن
بار

عت
ا

ان
صص

تخ
و م

ن 
ما

هدف از اعتبارســنجی در این مرحله، آگاهی از نقاط ضعف و اشکاالت احتمالی کل کتاب معل
درســی تألیف شده به منظور اصالح و بهبود و اطمینان از صحت تصمیمات اتخاذ شده است. 
بنابراین این قسمت از کار پس از تألیف کتاب درسی و با همکاری بخش های درگیر با استفاده 
از نظرات معلمان و متخصصان انجام می گیرد )شاهید، 2008؛ سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی، 1389؛ کارگاه تربیت مؤلف، 1389(.

یی
ها

ف ن
ألی

و ت
ح 

صال
آخرین مرحله تألیف کتاب درســی، اصالح نهایی بخش های مختلف کتاب درسی بر اساس ا

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 همین طور اصالح ابعاد گرافیکی شامل 
تصاویر، اشکال، جداول، صفحه آرایی و ... نیازمند تغییراتی است، اصالح می شود )شاهید، 2008؛ 

بختیاری، 1392؛ کارگاه تربیت مؤلف، 1389(.
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جدول 4.   همسوسازی داده های کیفی مربوط به ابعاد ویژگی های کتاب درسی                                                                                       

مضامین 
سازمان دهنده

پیشینه پژوهشیمبانی نظری

ری
گی

اد
ة ی

وز
 ح

سی
در

مة 
رنا

با ب
ق 

طبا
ان

محتــوا و مجموعه فرصت هــای یادگیری 
در کتــاب درســی بایــد منطبق، ســازگار و 
پوشــش دهنده مؤلفه هــای موردنظــر برنامة 
درســی حوزة یادگیری برای مخاطبان معینی 
باشد. عناصر این برنامه می تواند اهداف، محتوا، 
راهبردهای یاددهی-یادگیری، ارزشــیابی و ... 
باشد. )سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
1395؛ شــاهید، 2008؛ دپارتمان آموزش پایه 
آفریقای جنوبــی25، 2015؛ ادارة کمیتة کتاب 
درسی، 2016؛ صادقیان، 1395؛ آرمند، 1396؛ 
آیویچ و همکاران، 2013؛ شادر، 2008؛ سگین، 
1989؛ صفحه وب مؤسسة برنامه ریزی درسی، 

2012؛ محمود، 2001؛ ناظم، 2015(.

کتاب هــای درســی از حیث تناســب با 
مؤلفه های چارچوب انتظارات )برنامة درســی 
حوزه های یادگیــری( به خصوص مؤلفه هدف 
را موردتوجه قرار داده اند. نتایج نشــان می داد 
که اکثر کتاب های درسی موردمطالعه انطباق 
الزم با بعضی از مؤلفه های چارچوب انتظارات 
ندارند. )عابــدی کرجی بــان، 1395؛ آرمند، 

.)1396

ـار
خت

ـا
س

نوع ســازمان دهی محتوای آموزشی عامل 
بســیار مهمی در تعیین چگونگــی یادگیری 
است. ساختار روشن، توضیحات دقیق مفاهیم 
کلیدی، مثال های مفید برای فعالیت ها، فرصت 
برای تمرین به منظور افزایش تسلط بر مطالب 
ارائه شــده، حفظ یک ساختار همسان در همه 
واحدهــاي یادگیــري، اســتفاده از عناوین و 
اصطالحات معنــادار، توجه به تعداد مفاهیم و 
سلســله مراتب در ارائة مطالب و تکرار مفاهیم 
مهم ازجمله مواردی است که کتاب درسی را 
دارای یک ســاختار محکم و معنادار می سازد 
)ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی، 
1395؛ شــادر، 2008؛ ادارة کمیتــة کتــاب 
درســی، 2016؛ فتحــی واجــارگاه و آقازاده، 
1384؛ ســگین، 1989؛ بالر،1991؛ آیویچ و 
همکاران، 2013؛ پینچین، 2011؛ صفحه وب 
مؤسسة برنامه ریزی درســی، 2012؛ اگاروال، 

.)2014

ابعاد ســاختار کتاب ماننــد هماهنگی با 
دیگر کتاب های همان پایه، ســنجش پایانی 
فصل، تمرینات و محتوای واحدهای یادگیری، 
ســازمان دهی محتوا و ارائه متــن، ارائه یک 
مقدمــه و خالصه خــوب در ابتداي هر فصل، 
اصول جامعیت، مداومت، عملي بودن مؤلفه ها، 
ســازه انگیزه پیشرفت، تناســب راهبردها با 
چینش محتوا، ســازمان مطالــب و یادگیری 
فعالی چون پرسشگری  دانش آموز، روش های 
و جستجوگری مداوم برای یافتن پاسخ و موارد 
دیگر موردتوجه بوده است که اکثر کتاب های 
درســی در این زمینه دارای مشــکل هستند. 
)عابدی کرجی بان، 1395؛ محمدی و سورگی، 
1394؛ اســماعیلی فر و غالمی پــور، 1394؛ 
حیدرزادگان و دیگران، 1394؛ فتحی، 1394؛ 
مؤمنــی مهموتی و همکاران، 1394؛ عابدینی 
بلترک و میرشــاه جعفــری، 1392؛ قائدی و 
دیگــران، 1393؛ بارتلت و مــورگان، 1991؛ 

محمود، 2001(. 
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مضامین 
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پیشینه پژوهشیمبانی نظری

توا
حـ

م

اصطالح محتواي درسي به دانش، اطالعات، 
مهارت ها، ارزش ها، گرایش ها و وسایلي اطالق 
مي شــود که به منظور گــردآوري و یا تحقق 
یادگیرنده  هدف هــاي موردنظر مي بایســتي 
بیاموزد. بدین معنا که محتواي برنامة درســي 
مي توانــد از میــان اطالعات ســازمان یافته و 
دانش آموخته شــده اي که ســاختار یک رشته 
علمي را تشــکیل مي دهد و یــا موضوعات و 
مطالب چند رشته ای علمی انتخاب شود. نکتة 
قابل تأمــل در تدوین محتوای کتاب درســی، 
توجه به انتخاب درســت محتواست. ازجمله 
می تــوان به رعایت ارتباط محتــوا با رغبت و 
تــوان یادگیری دانش آمــوزان، حجم محتوا و 
زمان پیش بینی شده براي آموزش، سودمندي 
محتوا، توزیع فعالیت هاي یادگیري در سطوح 
مختلف یک دوره تحصیلي به صورت متعادل، 
هماهنگی بین مفاهیم، مهارت ها و ارزش ها در 
یک کتاب با محتواي ســایر کتاب ها در همان 
پایــه، توجه به راهبردهــاي یادگیري، صحت 
علمي، پیش بینــی فعالیت هاي متنوع )فردي، 
گروهي و ...( توجه به پیش سازمان دهنده ها در 
سازمان مطالب و دیگر موارد اشاره کرد )فتحی 
واجــارگاه و آقازاده، 1384؛ ادارة کمیتة کتاب 
درسی، 2016؛ لوریچ و دیگران، 1970؛ آرمند، 
1396؛ ادیب سلطانی، 1365؛ ملکی، 1393؛ 
خلخالی، 1395؛ آیویچ و همــکاران، 2013؛ 
دپارتمان آموزش پایه آفریقای جنوبی، 2015؛ 
ســگین،1989؛ پینچین، 2011؛ صفحه وب 
مؤسسة برنامه ریزی درسی، 2012؛ مولتون26، 
اگاروال،2011؛ محمود،  1997؛ واگر، 2014؛ 

2001؛ بارتلت و مورگان، 1991(.

مقوله هایــی همچــون صحت یــا معتبر 
بودن متن ها، تناســب محتوا با ســطح فهم 
دانش آموزان، تجــارب دانش آموزان با اهداف 
موردنظر، شــیوه های ارائه محتوا، کم توجهی 
به مفاهیمــی همچون امنیت اجتماعی، انجام 
فعالیت هــای بدنــی و تربیت بدنی و نقش آن 
بر ســالمتی، مؤلفه های همدلی، شــادمانی و 
انعطاف پذیــری، جای خالی فانتــزی، ارتباط 
بین محتوا و زندگی واقعی دانش آموز، مفاهیم 
زیســت محیطی، مهارت های زندگی، جذابیت 
مطالب براي یادگیرنده و تناســب آن با عالیق 
و توانایی هــا، الگوهای اجتماعــی، نقش های 
شغلی، هویت ملی، شخصیت کنشگر زن و مرد 
و موارد دیگر موردتوجه قرار گرفته اســت که 
اکثراً کتاب های درسی دارای مشکل هستند. 
)صالحی عمران، 1391؛ مرزوقی و منصوری، 
1394؛ منصــوری و فریدونــی، 1388؛ نوری 
فرد و اکبری، 1394؛ زارعی بیدسگان، 1394؛ 
دعایــی، 1394؛ عصــاره و فضائلی فر، 1394؛ 
بلند قامت پور، 1394؛ جمالی زواره و همکاران، 

1388؛ حسنی،1391(.
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پیشینه پژوهشیمبانی نظری

ان
زبـ

کتاب درســی از مجموعــه ای از کلمات و 
تصاویر تشکیل می شود که می بایست با درک 
دانش آموزان تناسب داشــته باشد. مهم است 
که مؤلف بتواند ســطح درک دانش آموزان را 
ارزیابی کند زیرا ارزش کتاب درســی به عنوان 
یک ابزار آموزش و یادگیری به آن بستگی دارد. 
ارزیابی این سطح از درک، به طور عمده بستگی 
به واژگان، عبارات، ســاختار آن ها، طول آن ها، 
نشانه گذاری و سبک نوشــتن دارد )دپارتمان 
آمــوزش پایه آفریقای جنوبــی، 2015؛ ادارة 
کمیتة کتاب درسی، 2016؛ سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی، 1395؛ آیویچ و همکاران، 
2013؛ شــادر، 2008؛ سگین، 1989؛ صفحه 
وب مؤسسة برنامه ریزی درسی، 2012؛ ناظم، 
2015؛ بارتلــت و مــورگان، 1991؛ اگاروال، 

2014؛ محمود، 2001(. 

مســائل زبانی از حیث افزایش مهارت های 
زبانــی، نوشــتار روشــن و ســاده، توجه به 
قابلیــت خواندنی محتوای کتاب و موارد دیگر 
موردتوجه بوده است )ناظم، 2015؛ بارتلت و 

مورگان، 1991؛ اگاروال، 2014(. 

ـر
صوی

تـ
به طورکلــی تصویــر، بیــان موضوعــات، 
مفاهیم، توصیفات، ارتباطات، ارزش ها، اشیا و 
شخصیت هاست. تصاویر ممکن است به صورت 
عکس، نقاشــی، نقشــه، عکس-نقشه، طرح، 
جدول، نمودار و ... در کتاب های درسی آورده 
شوند. این تصاویر با توّجه به موضوع، نوع کتاب 
و گروه ســّنی مخاطب، از تنــوع موضوعی و 
ویژگی های خاص خود بهره می برد )ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی، 1395؛ ادارة 
کمیتة کتاب درسی، 2016؛ آیویچ و همکاران، 
2013؛ شــادر، 2008؛ دپارتمان آموزش پایه 
آفریقای جنوبی، 2015؛ سگین، 1989؛ صفحه 
وب مؤسسة برنامه ریزی درسی، 2012؛ بارتلت 

و مورگان،1991(.

کم توجهی بــه معیارهای تصویرگری، عدم 
تناســب بین متن و تصویــر موردتوجه قرار 
گرفته است )صفایی نیا، 1389؛ عباسی سروک 

و ابراهیمی، 1394(. 
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مضامین 
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پیشینه پژوهشیمبانی نظری

دی
نـ

ـه ب
فح

ص

هــدف از صفحه بندی )آرایی( کتاب، ایجاد 
انگیزه بیشتر برای خواندن، راحتی در خواندن 
و ایجــاد زیبایی با به کارگیــری عناصر بصری 
معقول اســت. صفحه آرایی خوب و مناسب با 
موضوع کتــاب می تواند رغبــت دانش آموز را 
افزایــش دهد. صفحات هر کتاب به تناســب 
قطــع، موضوع و مخاطــب، دارای چارچوب و 
کرســی بندی مناسبی است. آرایش هر صفحه 
نیز بر اســاس این شبکه بندی انجام می شود و 
برای داشتن یک شبکه بندی مناسب ضرورت 
دارد که فضای صفحه دارای تناســبی موزون 
و چشم نواز باشــد )آیویچ و همکاران، 2013؛ 
شــادر، 2008؛ ادارة کمیتــة کتاب درســی، 
2016؛ ســگین،1989؛ صفحه وب مؤسســة 

برنامه ریزی درسی، 2012؛ فیشر، 1976(. 

تهیــه طرحی بــرای روی جلد متناســب 
با محتــواي کتاب، حرکت چشــم در هنگام 
خوانــدن، نشــانه گذاري بصــري از طریــق 
فاصله گذاري بــراي درک متن، طراحی متن، 
طراحــی جلد، طراحی عکس ها و نقاشــی ها، 
طراحی اشــکال و جداول و طراحی صفحات 
اســت )ســلیمان زاده  قرار گرفته  موردتوجه 
نجفی، اشرفی ریزی، یارمحمدیان و شهرزادی، 
1392؛ نجفی، خوشنویســان و چهارباشــلو، 

1392؛ آرمند، 1377(.

همان طور که مالحظه می شــود، مضامین برآمده از روش تحلیــل مضمون در اين پژوهش با مبانی 
نظری و پژوهشی گذشته همسو بوده که نشانة اعتبار بسیار زياد داده هاست.

بحثونتيجهگيری
طراحــی و تدويــن مجموعه فرصت هــای يادگیری در قالب کتاب درســی، 
مهارتی دشــوار و پیچیده است و مؤلفان در فرايند تألیف و تدوين کتاب درسی 
بايد به عوامل مختلفی توجه داشــته باشــند که يکــی از مهم ترين آن ها توجه به 
مراحل يا فرايند نگارش متن درســی و ديگری توجــه به معیارها و ويژگی های 

مطلوب کتاب درسی است.
نتايــج به دســت آمده از پژوهش نشــان داد که بر اســاس ديــدگاه مؤلفان و 
دســت اندرکاران تألیف کتاب درســی در دورة ابتدايی، در نگارش کتاب درسی 
بايد به هشــت مرحله شــامل گــردآوری اطالعات، طراحی تدويــن کلی کتاب 
درســی، طراحی تدوين واحد يادگیــری، تدوين واحد يادگیری، اعتبارســنجی 

 جدول 4. )ادامه(
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عملی، تدوين کتاب درســی، اعتبارسنجی از منظر معلمان و متخصصان، اصالح 
و تدوين نهايی توجه کرد.

الزم به ذکر اســت به دلیل اســتفاده نکردن تحقیقات گذشته از مطالعة کیفی، 
مراحل و مؤلفه های تألیف کتاب های درســی، اجــزای کلی هیچ يک از نظريه ها 
و تحقیقات گذشــته با اجزای اين چارچوب تطبیق ندارد ولی به لحاظ مفهومی 

می توان مقايسه هايی در برخی از اجزای اين چارچوب انجام داد.
در تحقیقات گذشته به مؤلفه های »گردآوری اطالعات« به عنوان اولین مرحله 
تألیف کتاب درســی، يعنی توجه به داللت های موردنیاز ويژگی های شروع، متن 
اصلــی و تحکیم يادگیــری واحدهای يادگیری و همین طــور توجه به ارزش ها، 
مهارت هــا وايده های کلیدی مورد تأکید دوره تحصیلــی و نقش مورد انتظار از 
معلم و دانش آموز در دوره تحصیلی اشــاره ای نشــده است که اين ها مؤلفه های 
جديدی هســتند که در اين پژوهش به دســت آمده اســت ولی مؤلفه های منطق 
حوزة يادگیری، شايستگی های مورد انتظار، محتوا، راهبردهای ياددهی ـ  يادگیری 
و ارزشــیابی موردنظر حوزة يادگیری، به عنوان عناصر برنامة درســی يک حوزة 
يادگیری، بررســی کتاب های درســی ساير کشــورها و کتاب های درسی قبلی و 
فعلی، پژوهــش داخلی و خارجی مربوط به کتاب های درســی، توجه به نیازها 
و عاليــق دانش آموزان ازجمله مؤلفه هايی بودند که مــورد تأکید مطالعات قبلی 
قرار گرفته اند )شاهید، 2008؛ ادارة کمیتة کتاب درسی، 2016؛ صادقیان، 1395؛ 
شــادر، 2008؛ ســگین، 1989؛ صفحه وب مؤسســة برنامه ريزی درسی، 2012؛ 

محمود، 2001؛ ناظم، 2015(.
در هیچ يک از نظريه ها و تحقیقات گذشته به دو مرحله »طراحی تدوين کلی 
کتاب« و »طراحی تدوين واحد يادگیری« به عنوان ماکت کلی کتاب درسی به طور 
مشــخص و روشــن و مجزا از هم اشاره ای نشده اســت و همچنین مؤلفه های 
مربــوط بــه هرکدام از آنهــا به عنوان بخشــی از مراحل نگارش کتاب درســی، 
يعنی مؤلفه های مربوط به طراحی تدوين کلی کتاب درســی شــامل تعیین تعداد 
واحدهــای يادگیــری، عناوين واحدهای يادگیری و تعــداد صفحات به صورت 
تقريبی و همچنین مؤلفه های مربوط به طراحی تدوين واحد يادگیری که شــامل 
توزيع مناســب ايده هــای کلیدی، مفاهیم و مهارت های اساســی بین واحدهای 
يادگیــری به عنــوان توزيع دامنه محتوايی بین بخش های مختلف کتاب درســی، 
تعیین شــبکه مفهومی، تعیین مســیر يادگیری، تعیین عناصر تکرارشونده، تعیین 
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هندســه تدوين بر مبنای مسیر يادگیری اســت که مؤلفه های جديدی هستند که 
در اين پژوهش به دســت آمده است. شايان ذکر است که به صورت خیلی کلی و 
بدون ذکر دقیق جزئیات و بدون تفکیک، فقط به طراحی تألیف کتاب درسی در 
مطالعات قبلی اشــاره ای شده است )کارگاه تربیت مؤلف، 1389؛ ملکی، 1384؛ 

شاهید، 2008؛ بختیاری، 1392؛ فتحی واجارگاه و آقازاده، 1384(.
در مرحلة چهارم »تدوين واحد يادگیری« مؤلفه های نگارش بخش ورودی، 
بخش متن اصلی و بخش تحکیم يادگیری بر اساس ساختار کتاب درسی و مسیر 
يادگیری و همین طور به کارگیری متعادل عناصر تکرارشــونده مواردی بودند که 
در اين پژوهش به دســت آمده اســت. همچنین انتخاب تصاوير مناسب و نحوه 
صفحه بندی از ديگر مؤلفه هايی هســتند که به هنگام تدوين يک واحد يادگیری 
و نه در پايان تدوين کتاب درســی می بايست موردتوجه قرار گیرد و مورد تأکید 
مطالعات قبلی اســت )شــادر، 2008؛ ادارة کمیتة کتاب درسی، 2016؛ پینچین، 

2011؛ شاهید، 2008(. 
در »اعتبارســنجی عملی« به عنوان پنجمین مرحله تألیف کتاب درسی که در 
نظام آموزشــی ما مــورد غفلت قرار می گیرد. مؤلفه آمــاده کردن معلمان و ديگر 
عوامــل، مورد جديدی اســت که در اين تحقیق به دســت آمده اســت. الزم به 
ذکر اســت که برخی از مؤلفه های موجود در مطالعات قبلی در اين پژوهش نیز 
مــورد تأکید قرار گرفتند. برای مثــال، مؤلفه های تعیین مدارس و کالس، اجرای 
واحدهای يادگیری تولیدشــده، مشاهده و گردآوری اطالعات را می توان نام برد 

)شاهید، 2008؛ صادقیان، 1395؛ قورچیان، 1371؛ میک، 1393/1999(.
در مرحلة ششم »تدوين کتاب درسی« مؤلفه های اصالح واحدهای يادگیری 
بر اســاس نتايج اعتبارســنجی عملی به صورت يکپارچه و سپس تدوين بخش 
مقدماتی و پايانی کتاب در مرحله تدوين کتاب درســی، ازجمله مؤلفه های مورد 
تأکیــد اين پژوهش هســتند و البته به طورکلی و بدون ذکــر جزئیات مورد تأکید 
مطالعات قبلی است )بختیاری، 1392؛ سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 

.)1395
آماده کردن مطالب پشتیبان برای توجیه کسانی که بنا است در اين مرحله اظهار 
نظر کنند، به عنوان يک مؤلفه مرحله »اعتبارسنجی از منظر معلمان و متخصصان« 
مؤلفه جديدی است که در اين پژوهش به دست آمده است. مؤلفه های شناسايی 
معلمــان و متخصصان، تهیه ابزار بررســی و تهیه و گــردآوری گزارش به منظور 
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اصالح مطالب کتاب درســی ازجمله مواردی اســت که در مطالعات قبلی مورد 
تأکید قرار گرفته است )شاهید، 2008؛ سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 
1395؛ کارگاه تربیت مؤلف، 1389( و درنهايت مؤلفه های اصالح مطالب درسی 
واحدهای يادگیری و ابعاد گرافیکی در مرحله پايانی تألیف کتاب درســی يعنی 
»اصــالح و تدوين نهايی« به طورکلی و بــدون ذکر جزئیات مؤلفه هايی بودند که 
هم راستا با مطالعات قبلی هستند )شاهید، 2008؛ بختیاری، 1392؛ کارگاه تربیت 

مؤلف، 1389(.
همچنین، نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بر اساس ديدگاه مؤلفان 
و دســت اندرکاران تألیف کتاب درسی در دورة ابتدايی، در نگارش کتاب درسی 
بايد تصوير روشــنی از معیارها و ويژگی های کتاب درسی وجود داشته باشد تا 
بر اساس آن بتوان کتاب های درسی مطلوبی تهیه کرد. شش بعد شامل معیارهايی 
چون انطباق با برنامة درســی حوزة يادگیری موردنظر، توجه به ســاختار کتاب 

درسی، در نظر گرفتن ابعاد محتوايی، زبانی، تصويری و صفحه بندی هستند.
الزم بــه ذکر اســت ابعــاد و ويژگی های به دســت آمده از ايــن پژوهش با 
نظريه ها و تحقیقات گذشته کم و بیش تطبیق دارد ولی به لحاظ مفهومی می توان 

مقايسه هايی در برخی از اجزای اين چارچوب انجام داد.
در ُبعد اول يعنی »انطباق با برنامة درســی حــوزة يادگیری و تأکیدات دوره 
تحصیلــی« مؤلفه های رعايــت رويکردهاي آموزشــی، تربیتی مبتنــی بر منطق 
پیش بینی شــده در راهنماي برنامة درسي، توزيع مناسب شايستگي های موردنظر 
بیــن بخش هاي مختلف کتــاب )بخش/ فصل/ درس(، توزيع مناســب محدوده 
محتوايي )مفاهیم کلیدي، مفاهیم و مهارت هاي اساسي( بین بخش هاي مختلف 
کتــاب )بخش/ فصل/ درس(، رعايت راهبردهاي ارزشــیابي و به کارگیري انواع 
سنجش موردنظر، توجه به ايده های کلیدی، ارزش ها و مهارت های اساسی مورد 
انتظــار در برنامة درســی دوره تحصیلی، مؤلفه های جديدی هســتند که در اين 

پژوهش به دست آمده است.
شايان  ذکر است که در نظريه ها و پژوهش ها به انطباق با برنامة درسی حوزة 
يادگیری به صورت کلی اشاره شده است و عمدتًا بر يک مؤلفه آن يعنی اهداف 
توجه ويژه می کنند )ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشــی، 1395؛ شــاهید، 
2008؛ دپارتمان آموزش پايه آفريقای جنوبی، 2015؛ ادارة کمیتة کتاب درســی، 
2016؛ صادقیان، 1395؛ آرمند، 1396؛ آيويچ و همکاران، 2013؛ شــادر، 2008؛ 
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سگین، 1989؛ صفحه وب مؤسســة برنامه ريزی درسی، 2012؛ محمود، 2001؛ 
ناظم،2015(.

در بعد دوم يعنی »ســاختار« مؤلفه های بیان کاربرد محتواي کتاب در زندگي 
دانش آمــوز، روش مطالعه، بیان ســاختار کلــی کتاب در قســمت مقدماتی آن، 
چگونگي ايجاد انگیزه از طرق مختلف )نوشــتار، تصوير( در شــروع يک واحد 
يادگیري، ارتباط مطالب با مسايل زندگي و نیازهاي مخاطبان در شروع يک واحد 
يادگیري، توجه به پیش سازمان دهنده و دانش پیشین در شروع يک واحد يادگیري، 
طراحي فرصت هاي يادگیري )موقعیت هاي آموزشــي( مبتني بر جهت گیري هاي 
برنامة درســی در میانه واحــد يادگیری، فعالیت های عمق دهنده، رشــددهنده و 
ارزشمند به منظور دســتیابی به سطوح باالتر يادگیری به صورت مناسب در میانه 
واحد يادگیری، ارائه جمع بنــدي، نتیجه گیري، مرور کلي بر نکات مهم در پايان 
واحد يادگیری، ازجمله مؤلفه های جديدی هســتند که در اين پژوهش به دست 
آمده اســت ولی مؤلفه های توجه به انتظارات به صورت کلی در بخش مقدماتی، 
فهرســت عناوين و موضوعات کتاب درسي در قسمت مقدماتی کتاب، تصاوير، 
اشکال، جداول و نقشه ها در میانه واحد يادگیری، ارائه خودآزمايي ها، تمرين ها، 
پرسش ها، فعالیت هاي تکمیلي به منظور تثبیت و توسعه يادگیري دانش آموزان در 
پايان واحد يادگیری، ارائه پیوســت ها، منابع، واژه نامه ها، نقشه ها و... متناسب با 
مخاطبان در پايان کتاب، ازجمله مواردی است که در مطالعات قبلی مورد تأکید 
قرار گرفته است )سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 1395؛ شادر، 2008؛ 
ادارة کمیتة کتاب درسی، 2016؛ فتحی واجارگاه و آقازاده، 1384؛ سگین، 1989؛ 
بالر، 1999؛ آيويچ و همکاران، 2013؛ شادر، 2008؛ پینچین، 2011؛ صفحه وب 
مؤسســة برنامه ريزی درســی، 2012؛ اگاروال، 2011؛ عابدی کرجی بان، 1395؛ 
محمدی و ســورگی، 1394؛ اســماعیلی فر و غالمی پــور، 1394؛ حیدرزادگان و 
همکاران، 1394؛ مؤمنی مهموتی و همکاران، 1394؛ قائدی و همکاران، 1393؛ 

بارتلت و مورگان، 1991؛ محمود، 2001(.
در بعد سوم يعنی »ويژگی های محتوا« مؤلفه های تقسیم محتوا )فعالیت هاي 
يادگیــري تکرارشــونده( به صورت منطقــي و متعادل بین واحدهــاي يادگیري، 
تناسب متعادل بین محتوا و راهبردهاي يادگیري، توجه به استفاده از ظرفیت های 
ديگــر رســانه ها، توجه به امکان يکپارچه ســازی برای يادگیــری و انتقال آن به 
موقعیت واقعی دانش آموزان، اســتفاده از راهبردهاي مناسب در چینش محتوا، 
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اســتفاده از موقعیت هــاي يادگیری متناســب و متنوع و غنــی در چینش محتوا، 
توجــه به مهارت هاي يادگیري مســتقل دانش آموزان در ســازمان مطالب، توجه 
به فعالیت های توســعه اي و ترمیمي موردنیاز دانش آمــوزان، ازجمله مؤلفه های 
جديدی هســتند که در اين پژوهش به دســت آمده است ولی مؤلفه های رعايت 
ارتباط محتوا با رغبت دانش آموزان از حیث مثال ها، مصاديق، نحوه پرداخت در 
ارائه محتوا، تناســب بین محتوا و توان يادگیري آن ها، تناسب بین حجم محتوا 
)چگالي مفاهیم و مهارت ها( و زمان پیش بینی شــده بــراي آموزش، ارتباط بین 
محتوا و سودمندي )در راستاي زندگي روزمره دانش آموزان(، توزيع فعالیت هاي 
يادگیــري در ســطوح مختلف يک دوره تحصیلي به صــورت متعادل، هماهنگی 
بیــن مفاهیم، مهارت ها و ارزش هــا در يک کتاب با محتواي کتاب هاي ديگر در 
همان پايه، برخــورداری محتوا از اعتبار و صحت علمي، پیش بینی فعالیت هاي 
متنــوع )فردي، گروهــي و ...( براي دانش آموزان در محتــوا، توجه به تجربیات 
و پیــش آموخته ها وتوانايي هاي فراگیران در ســازمان مطالب، تولید بخشــي از 
محتواي يادگیري در فرايند ياددهي- يادگیري، توجه به امکان استفاده از کالس 
وارون )معکوس(، توجه به امکان ارائه معنی دار و عمیق يادگیری به صورت های 
مختلف توســط دانش آموزان، توجه به ســیر يادگیری از شــروع تا پايان در يک 
واحــد يادگیری به صورت منطقی، توجه به اصل وحدت ملی و دينی مردم ايران 
و پرهیــز از طرح مســائل اختالف انگیز و تمرکز بــر موضوعات وحدت آفرين، 
توجه به برخی سیاســت های کالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران درزمینة 
خانواده، امور فرهنگی، سیاســی و اقتصادی، ارتبــاط بین فعالیت هاي يادگیري 
دانش آمــوزان با موقعیت هاي واقعــي زندگي، توجه در ارائــة مطالب محتوا به 
ســبک هاي مختلف يادگیري دانش آموزان، توجه در کمک به استحکام يادگیري 
دانش آمــوزان از طريــق فعالیت هــای يادگیری به صورت پراکنــده و کم و بیش 
ازجمله مواردی اســت که در مطالعات قبلی مورد تأکید قرار گرفته است )فتحی 
واجارگاه و آقازاده، 1384؛ ادارة کمیتة کتاب درســی، 2016؛ لوريچ و همکاران، 
1970؛ آرمنــد، 1396؛ اديب ســلطانی، 1365؛ ملکــی، 1393؛ خلخالی، 1395؛ 
آيويــچ و همــکاران، 2013؛ دپارتمــان آمــوزش پايه آفريقــای جنوبی، 2015؛ 
ســگین،1989؛ پینچین، 2011؛ صفحه وب مؤسســة برنامه ريزی درسی، 2012؛ 
مولتــون، 1997؛ واگر، 2014؛ اگاروال، 2011؛ حســنی، 1391؛ محمود، 2001؛ 
بارتلت و مــورگان، 1991؛ صالحی عمران، 1391؛ مرزوقی و منصوری، 1394؛ 
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منصوری و فريدونی، 1388؛ نوری فرد و اکبری، 1394؛ زارعی بیدسگان، 1394؛ 
دعايــی، 1394؛ عصاره و فضائلی فر، 1394؛ بلند قامت پور، 1394؛ جمالی زواره 

و همکاران، 1388؛ حسنی، 1391(.
در بعد چهارم »ويژگی زبانی« دو مؤلفه توجه به رسم الخط يکسان و مصوب 
و توجه به نگارش ســلیس، روان، يکدســت و قابل درک مخاطب )واژگان پايه 
و جمالت مناســب( به طورکلی هم راســتا با پژوهش های قبلی است )دپارتمان 
آموزش پايه آفريقای جنوبی، 2015؛ ادارة کمیتة کتاب درســی، 2016؛ ســازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 1395؛ آيويچ و همکاران، 2013؛ شادر، 2008؛ 
ســگین، 1989؛ صفحه وب مؤسســة برنامه ريزی درســی، 2012؛ ناظم، 2015؛ 

بارتلت و مورگان، 1991؛ اگاروال، 2011؛ محمود، 2001(.
در بعــد پنجم »ويژگی تصاوير کتاب درســی« مؤلفه های جلب توجه و دقت 
بــه مطالعه متــن از طريق تصاوير، جداول و نمودارها، توجه به تناســب متن و 
تصوير، توجه به مستندســازي تصاوير و اشكال )مانند شماره گذاري، نوشته زير 
تصوير و ...( هم راســتا با مطالعات قبلی اســت )سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشــی، 1395؛ ادارة کمیتة کتاب درســی، 2016؛ آيويــچ و همکاران، 2013؛ 
شــادر، 2008؛ دپارتمان آمــوزش پايه آفريقای جنوبی، 2015؛ ســگین، 1989؛ 
صفحه وب مؤسســة برنامه ريزی درســی، 2012؛ بارتلت و مــورگان، 1991( و 
مؤلفه های تناســب تصاوير بــا مخاطبان در يک دوره و پايه )نــوع، رنگ، فرم، 
اندازه، سبک، تجارب زيسته مخاطبان(، رعايت عدالت و هويت جنسیتي )نقش 
و وظايف(، توجه به عناصر هويت دينی و ملی و انتخاب تصاوير اصیل ايرانی، 
توجــه به بازنمايی و پوشــش عادالنه اســتان ها در تصاويــر ازجمله مؤلفه های 

جديدی هستند که در اين پژوهش به دست آمده است.
در بعد ششم يعنی »ويژگی صفحه بندی« مؤلفه های تناسب قطع و وزن کتاب 
با دوره ســني دانش آموزان و موضوع درسي، تناسب با تیتربندي و حروف کتاب 
با دوره ســني آن ها، رعايت کیفیت مطلوب کاغذ و چاپ و صحافي، برخورداری 
كتاب از صفحه آرايي مناسب در مطالعات قبلی مورد تأکید قرار گرفته است )آيويچ 
و همکاران، 2013؛ شــادر، 2008؛ سگین، 1989؛ صفحه وب مؤسسة برنامه ريزی 
درسی، 2012؛ فیشر، 1976( و مؤلفه های تناسب طرح جلد کتاب با محتواي آن و 
اهداف اصلي کتاب، پیش بینی قالب مشترک و هماهنگ جلد براي يك پايه و دوره 

تحصیلي، مؤلفه های جديدی هستند که در اين پژوهش به دست آمده است.
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پيشنهادها
بر اســاس نتايج پژوهش و به منظور بهبود وضعیت تالیف كتاب هاي درسي 

در دورة ابتدايي پیشنهادهايي به شرح زير ارائه مي شود:

پيشنهادهایكاربردی:

é در راســتای اجرای مصوبه 528 شورای عالی آموزش وپرورش در خصوص 
ســاماندهی منابع آموزشــی و تربیتی )مواد و رســانه ها( و همچنین راهکار 
5-5 ســند تحول بنیادين آموزش وپرورش مبنی بر واگذاری بخشی از زمان 
آمــوزش به ســطوح مختلف اســتانی و همین طور راهکار 9-3 ســند تحول 
بنیادين مبنی بر سیاســت چند تألیفی و بند 13-1- برنامة درسی ملی ناظر بر 
تعیین اســتانداردهای ملی برای مواد آموزشی از نتايج اين پژوهش می توان 

استفاده کرد.

é راهنمای عمومی تألیف و ويژگي هاي مطلوب كتاب درسي در اختیار مؤلفان، 
معلمان، پژوهشــگران و عالقه مندان قرار گیرد تا در حوزه مأموريت خود از 

آنها استفاده کنند.

é به منظور آشــنايی مؤلفان، معلمان همکار در حوزه تألیف، افراد و مؤسسات 
عالقه مند با چگونگی تألیف كتب درسي مبتنی بر ويژگی های کتاب درسی و 
راهنمای عمومی تألیف، کارگاه های آموزشی مناسب توسط نهادهای مربوط 

طراحی و اجرا شود.

é در طراحی و تدوين كتب درســي، عالوه بر متخصصان موضوعی و معلمان 
مجرب، حضور متخصصان رشــته هايی چون برنامه ريزی درســی، طراحی و 

گرافیک، روان شناسی تربیتی، سنجش و اندازه گیری نیز ضروری است.

é برخالف رويه های موجود تألیف کتاب های درسی الزم است انتخاب فونت، 
تصاوير و طــرح صفحه بندی به عنوان بخش مهمی از محتوا در مراحل اولیه 
تألیف کتاب درســی انجام گیرد و نه در پايان آن تا انســجام الزم بین متن و 

تصوير و صفحه بندی ايجاد شود )مرحله تدوين واحد يادگیری(.

é در تدوين کتاب های درســی مناســب اســت عالوه بر توجه بــه مؤلفه های 
موردنظــر در راهنمای حوزة يادگیری، به موارد تأکید شــده در دورة ابتدايی 
مانند ارزش ها، مهارت های اساســی، رويکردها و ... توجه شود تا کتاب های 
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درســی از انسجام و يکپارچگی بیشــتری برخوردار شوند )مرحله گردآوری 
اطالعات(.

é تدويــن نهايی كتاب هاي درســي برخــالف رويه های موجــود، پس از طي 
اعتبارســنجی عملی انجام شود. الزم اســت اين امر در چند مرحله، ازجمله 
اجرای آزمايشی واحدهاي يادگیري در تیراژی محدود و سپس اعتباريابی در 
تیراژ باالتر جهت کســب نظر متخصصان و معلمان انجام شود )اعتبارسنجی 

عملی(.

é ضروری اســت سامانة مناسبی برای دريافت نظرات معلمان و شبکة معلمان 
راهنما در خصوص کتاب های درسی در حال تألیف و تألیف شده ايجاد شود 
تــا از داده های آن برای اصالح و بهبود کتاب ها به عنوان يکی از مراحل مهم 

تألیف استفاده شود )مرحله گردآوری اطالعات برای تألیف(.

é برخالف رويه های موجود تألیف کتاب های درســی، قبل از تألیف کتاب های 
درســی، مناسب اســت ماکت کتاب درســی موردنظر )طراحی تدوين کتاب 
درســی( متناسب با ويژگی های کتاب درســی تهیه شود تا تصوير روشنی از 
ابعاد مختلف کتاب در اختیار و ساير افراد مشارکت کننده در تألیف  مؤلفان 

کتاب قرار گیرد )مرحله طراحی تدوين(.

پيشنهادهایپژوهشی:

é انجــام پژوهش هايی با رويکرد مقايســه ای در مورد میــزان اجرای راهنمای 
عمومی تألیف کتاب های درسی و ويژگی های کتاب درسی

é بهره گیری از ساير ذينفعان نظام آموزش وپرورش در پژوهشی مشابه

é اجرای راهنمای عمومی تألیف کتاب های درســی و ويژگی کتاب درســی و 
ارزيابی آن در پژوهش های ديگر.
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Designing textbooks' general curriculum guide and desirable 
textbook's characteristics for the primary school level:
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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 text-
book 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 theo-
retical saturation. The criteria for including the experts within the interview 
sample was having experience in the curriculum planning and textbook de-
velopment. 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 vali-
dation, 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.

Rahmatollāh Marzooghi (PhD), Shirāz University1 
Ja'far Jahāni (PhD), Shirāz University2

Alirezā Assāre (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University3 
Nabiollāh Sādeghiyān, PhD Candidate in Curriculum Studies at University of Shirāz4 

1. Marzoghi@yahoo.com     2. Jjahani37@gmail.com     3. alireza_assareh@yahoo.com
4. E-mail:nabisadeghian2@gmail.com (Corresponding Author) 

10


