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  فریدون یزدانی

 1395 پاییز، 1، شماره 11نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش، جلد    59

  هاي درسی هاي ارزشیابی کیفیت محتواي کتابشناسایی شاخص
  دورة ابتدایی 

  1فریدون یزدانی

  f.yazdani2012@gmail.com ،)مسئول ةنویسند(ریزي آموزش از راه دور رشتۀ برنامه ،استادیار دانشگاه پیام نور 1

  

 ارزشیابی در جهت ابزاري ساخت تهیه و براي درسی هايکتاب ارزشیابی هايشاخص استخراج پژوهش این از هدف :چکیده
 دوینت معیارهاي حوزة در الکترونیکی و چاپی منابع شامل آماري جامعۀ و پیمایشی تحقیق روش. بود دورة ابتدایی درسی هايکتاب
 به نفر 380 تعداد آموزگاران بین از. بود نفر 3150 تعداد به مالیر شهرستان ابتدایی آموزگاران نیز و 94 تا 79 هايسال بین محتوا
 ازيسمعتبر از پس و تهیه "درسی هايکتاب ارزشیابی پرسشنامۀ" ها،داده از بخشی آوريجمع براي. شد انتخاب دسترس در شیوة
 رزشیابیا در آن از توانمی و است برخوردار پایایینیز  و محتوایی و صوري روایی از ابزار که داد نشان نتایج. گرفت قرار استفاده مورد
 تک کت با رابطه در نیز و کل در مطالعه، تحت درسی هايکتاب کیفیت که شد معلوم. کرد استفاده دورة ابتدایی درسی هايکتاب

 یارهامع سایر از بیش مذهبی، هاينگرش با محتوا تناسب مؤلفۀ به مربوط معیارهاي که شد مشخص نیز. است خوبی حد در معیارها
 .است شده رعایت یادشده هايکتاب در

  .هاي درسی، معیارها، آموزش ابتداییهاي درسی، مقیاس ارزشیابی کیفیت کتابکتاب :کلیدي کلمات
  

Recognizing of the indicators for evaluation of elementary  
textbooks quality 
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Abstract: The aim of this study was to extract indicators of evaluating the textbooks for making a valid 
and reliable scale for evaluating of textbooks from teachers’ view. The research method was surveyed and 
statistical population of it includes all electronic and print resources in the field of curriculum that have 
published between the years of 2000-2015 and also all elementary teachers (3150 people) in Malayer city, 
between the years of 2014-15. For sampling, a biased method was used. So, 380 teachers selected. For 
gathering of data, the “scale of assessing the quality of textbooks” was used. This made based on the all 
criteria and indicators that extracted in the process of research. Results showed that the scale was valid and 
reliable for assessing the quality of textbooks. It cleared that the quality of elementary textbooks was good. 
Also, it cleared that among the six criteria, the religious criteria have regarded more than other criteria. 
Key words: Textbooks, The scale of textbooks quality evaluation, Criteria, Elementary education.  
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 فریدون یزدانی

 1931 پاییز، 1، شماره 11نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد    03

 مقدمه -1
ترین منابع یادگیری در هر نظام کتاب درسی یکی از مهم

ا ها رشترین نقآموزشی است و در ایران نیز یکی از مهم

ارزشیابی محتوای  .[1]نمایدهای درسی ایفا میبرنامهدر 

عنوان یک موضوع مهم، مورد های درسی همیشه بهکتاب

ص خصوریزان درسی بوده است؛ این مطلب بهتوجه برنامه

در کشور ما که از یک نظام آموزشی متمرکز برخوردار 

عنوان تنها منبعِ های درسی بهاست و گاهی کتاب

آید، اهمیتی دوچندان حساب میدرسی بهمحتوای برنامۀ 

های ها و کتابرغم انتشار مقالهدارد. در کشور ما، علی

متعدد در حوزۀ ارزشیابی برنامه درسی، متأسفانه هنوز 

های دقیق و مورد توافقی از معیارها چهارچوب یا شاخص

های درسی ارائه نشده بی کتاببرای سنجش و ارزشیا

های درسی زشیابی برنامهسنجش و ار در .[2]است

سنجه برای اشاره به های شاخص و معموالً از اصطالح

ه ها استفادهای کیفیت و اثربخشی کتابمعیارها و محک

ای برای اطمینان از ها وسیلههسنج ها وکنند. شاخصمی

 هایسنجش در فرایند ارزشیابی کتاب عینیّت و دقت

یارهایی که در آیند. الزامات و معحساب میدرسی به

رود باید کار میسنجه بهها و تعیین و نوشتن شاخص

هایی باشد که توسط متخصصان علوم دربرگیرنده ویژگی

ریزی درسی و نیز شناختی، یادگیری، برنامهروان

 .اندها مورد تأیید قرارگرفتهمتخصصان سایر رشته

برای تدوین  [9]درسی آمریکا هایکتابشورای 

ها معیارهای زیر را در ارزشیابی آن های درسی یاکتاب

ای کلی، سبک و محتوای کتاب، گیرد: پارامترهنظر می

سنجش و  هایهای آموزشی، کیفیت سؤالفعالیت ارائۀ

 ارزیابی. -خود

[ 4]اقبال، و سعیدی فوق، محمود، ظفربر معیارها عالوه

[ 1]روینابراساس معیارهای تولیدِ محصول گ

های درسی سنجش و ارزشیابی کتاب هایی برایشاخص

هشت ویژگی یا مؤلفه برای [ 1، 0]اند. گاروینارائه کرده

کند. محمود، و معرفی می ارزشیابی کیفیت محصول

هشت مؤلفه یا شاخص مطرح شده از سوی [ 4]همکاران

-های درسی استفاده کردهکتابگاروین را برای ارزشیابی 

بودن، خصوصیت ند از: اجراییها عبارتشاخصاند. این 

بارز، قابلیت اعتماد، هماهنگی با استاندادها، دیرپایی یا 

و  شناختیپذیری، کیفیت خدمات، زیبابیدوام

رح شده در الگوی های مطچند شاخصنامی. هرشخو

های درسی برای ارزشیابی کتاب[ 4]محمود و همکاران

های ها بیشتر روی کیفیتمفیدند؛ اما تمرکز این شاخص

بی سنجش و ارزشیا فنی است تا محتوایی، بنابراین برای

ساب حتواند ابزار کامل و مناسبی بههای درسی نمیکتاب

 بیاید.
محمود و همکاران که رویکرد فنی و صنعتی به  برخالف

[ 9]کافوریاند، ابراهیمدرسی داشته هایارزشیابی کتاب

سنجش و ارزشیابی  شناختی بهروانبیشتر با رویکرد 

با استفاده از روشِ  اواست.  های درسی پرداختهکتاب

چند رویکرد ارزشیابی  گیری ازپژوهشِ ارزشیابی و بهره

مدار و اعتبارسنجی( و با  -صصمدار، متخ -)مثل: هدف

شناسی تربیتی و ها و اصول رواندر نظر گرفتن نظریه

جش سن برای وارسی هرستفیادگیری، اقدام به تهیۀ یک 

های های درسی کرده است. شاخصو ارزشیابی کتاب

های عمومی، محتوا، او شامل: ویژگیۀ تهیه شد

شوند. شناختی، و ارزشیابی میدهی، اصول روانسازمان

مؤلفه همراه با تعدادی  -او برای هر مؤلفه نیز تعدادی زیر

ۀ برگیرند سنجه )گویه( تهیه کرده است که در مجموع در

سنجه )گویه(  44 مؤلفه و -پنج مؤلفۀ، سیزده زیر

 شده است.می

های دیگری نیز برای ارزشیابی ، روشهااینعالوه بر 

ایی ههای درسی ذکر شده است. اکثر چنین بررسیکتاب

نفعان برنامۀ درسی بوده و مبتنی بر نظرخواهی از ذی

ا انجام وصورت تحلیل محتتعداد اندک مطالعاتی نیز که به

های درسی بررسی اند، مفهوم خاصی را در کتابشده

 شود:ید. در ادامه به چند نمونه اشاره مانکرده

به بررسی تحلیلی و تطبیقی محتوای [ 8]رضاپور

از لحاظ مطابقت با های درسی پایۀ سوم ابتدایی کتاب

روش پردازد. میاعمال ذهنی گیلفورد  وعوامل خالقیت 

 وی جامعه آماری تحقیقبوده و  محتواتحلیل او پژوهش 

 نیزسوم ابتدایی و نمونه آماری  ۀهای درسی پایکتاب

تحت مطالعۀ او درسی  ها و تکالیف کتبکلیه پرسش

نشان داد که در طراحی تکالیف او های یافتهاند. بوده

به عوامل مربوط به خالقیت و تفکر  یادشدهدرسی کتب 

 ت.ای نشده اسواگرا توجه شایسته
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 های ارزشیابی کیفیت ...شاخصناسایی ش

 01   1931 پاییز، 1، شماره 11نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد    

های درسی به تحلیل محتوای کتاب[ 1]و عابدی عریضی

های سازۀ انگیزش و مؤلفه"به  توجهدورۀ ابتدایی از لحاظ 

مؤلفۀ  1 شاملها یک سیاهه اند. ابزار آن، پرداخته"آن

فرعی بوده که پایایی و روایی الزم را  مؤلفۀ 121اصلی و 

ها نشان داده که دارا بوده است. نتایج بررسی آن

 های درسی ریاضی و علوم تجربی بیش از کتابکتاب

تعلیمات اجتماعی به سازۀ انگیزش پیشرفت توجه 

های فارسی و دینی و قرآن نیز تا اندازۀ داشته؛ کتاب

؛ همچنین در اندجه داشتهمتوسطی به این موضوع تو

اند که های مختلف معلوم کردههای پایهکتاب مقایسۀ

های پنجم و چهارم در حد زیاد و های پایهکتاب

های اول و دوم کمتر به سازۀ انگیزۀ های پایهکتاب

 اند.پیشرفت توجه داشته

های درسی تعلیمات اببه بررسی کت [3]دهقانی

های ابتدایی بر اساس آموزش مهارت اجتماعی دورۀ

او برای این کار از . پردازدآموزان میاجتماعی به دانش

مورد بررسی او  جامعۀ. گیردنظر آموزگاران بهره می

 های تعلیمات اجتماعی دورۀف( کتابال: اند ازعبارت بوده

، که از هر کتاب بخش (سوم، چهارم و پنجم) ابتدایی

 202ب(  .تحلیل قرارگرفته استمدنی، مورد  1 تعلیمات

آموزگاران سوم، چهارم و پنجم دورۀ ابتدایی شهرستان 

نتایج . ابزار گردآوری او پرسشنامه بوده است. ارومیه

های اجتماعی در که میزان مهارتداده بررسی او نشان 

های تعلیمات اجتماعی در حد متوسط و متوسط کتاب

های های مهارتمقولهپایین بوده و تعداد و درصد به

اجتماعی کتاب پایه سوم بیشتر از کتاب پایه چهارم و 

 .درکتاب پایۀ چهارم بیشتر از کتاب پایۀ پنجم بوده است

ای وـتحلیلمحتبه [ 13]گسک، هاشمی و مقیمیمرعشی

و یم« ـبنویسو نیم اوـی »بخـسی دراـهباـکت

-33دورۀ ابتدایی در سال تحصیلی « ی آسمانیها»هدیه

فلسفه به زش موی آهاه مقولهـبتوجه ر ـمنظ، از 1983

ا ـبده و وـبا وـتحلیل محتها پردازند. روش آنن میکادکو

کنند. آوری میجمعرا ا ــهداده ،چکلیستیده از ستفاا

های ـابکتدر ه ـکدهد می ها نشاننتایج بررسی آن

به را نیها اوافرل بیشترین ستدالامقولۀ یادشده، ی ـسدر

وت رین توجه به مقولۀ قضاتـمـکص داده، اما ختصاد اخو

 صورت گرفته است.

به تحلیل محتوای [ 11]جعفریو میرشاه بلتورکعابدینی

های آموزش های درسی ابتدایی بر مبنای مؤلفهکتاب

صلح از قبیل: حس همبستگی، فرهنگ گذشت و 

بخشش، احساس مسئولیت در برابر دیگران، شناخت 

ی فردی، نفی تمایزهای قومی، نژادی و هاتنوع و تفاوت

ها پردازند. روش آنمذهبی، دوست داشتن دیگران، می

و واحد تحلیل نیز  آنتروپی شانوندر تحلیل محتوا، 

ها و تصاویر( بوده است. ها، تمرینصفحات )متن، پرسش

های های درسی پایهها تمامی کتابجامعۀ آماری آن

-83در سال تحصیلی  جلد کتاب 90دورۀ ابتدایی شامل 

دهد که بیشترین ها نشان میبوده است. نتایج آن 1988

فراوانی و ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حس همبستگی 

ترین فراوانی به مؤلفۀ نفی تمایزهای قومی، نژادی و کم

 است. اختصاص یافتهها و مذهبی در این کتاب

به بررسی [ 12]شنویسان، و چهارباشلو، خونجفی

دی و توسعۀ آن عاطفی بینفر -یمعنوط تبای ارمؤلفهها

هنمایی و رایی ابتددورۀ اسی ی درهابکتاای محتودر 

ا بوده تحلیل محتوها آنهش وپژپردازند. روش ان مییرا

ت تعلیماب: کتاان شامل سه عنوشان آماریجامعه و 

و یی ابتددوره اسی رفاو سمانی آهدیه ، جتماعیا

 نپی شانوونترها از روش آآن شده است.میهنمایی را
مؤلفهها از همیت هر یک اضریب آوردن ست دبهای بر

به ط همیت مربوابیشترین ضریب کنند. ده میستفاا

 940/3اهمیت ها با ضریب هشیوو یژگیها ل، وصوامؤلفه 

با ، مبانیو مینه ترین ضریب مربوط به مؤلفۀ زو کم

معلوم ها همچنین بوده است. آن 918/3همیت اضریب 

ها کنند که بیشترین ضریب اهمیت در کلیۀ کتابمی

مربوط به شاخص عاطفی )مؤلفۀ کارکرد و پیامدها( با 

و کمترین ضریب اهمیت مربوط به  333/3ضریب 

شاخص امر به معروف و نهی از منکر )مؤلفۀ اصول، 

 بوده است. 391/3ها( با ضریب اهمیت ها و شیوهویژگی

به بررسی جایگاه  [19]و عطاران، چهارباشلو عسگریعلی

های درسی دورۀ های حقوق بشر در محتوای کتابمؤلفه

گیری از روش ها با بهرهپردازند. آنابتدایی ایران می

جلد کتاب درسی دورۀ ابتدایی سال  90تحلیل محتوا، 

دهند. برای را مورد تحلیل قرار می 1931-32تحصیلی 

ش آنتروپی شانون ها از روتعیین ضریب اهمیّت مؤلفه
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های ها نشان داد که به مؤلفهکنند. نتایج آناستفاده می

 ها توجه متعادلی نشده است.حقوق بشر در این کتاب

به تحلیل محتوای [ 14]و احمدیان یزدیحسینی

های درسی علوم تجربی دورۀ ابتدایی از نظر میزان کتاب

ها آن پردازند. ابزارمیهای درسی، توجه به انواع پرسش

اش را متخصصان تأیید کرده لیستی بوده که رواییچک

بودند. برای تعیین پایایی آن نیز از فرمول ضریب توافق 

 81/3استفاده و ضریب پایایی آن را  ویلیام اسکات

دهد که در کتاب ها نشان میکنند. نتایج آنگزارش می

مدار بیشترین فراوانی  -های همگرا و فردپایۀ اول سؤال

مدار کمترین فراوانی را دارا هستند.  -های نتیجهسؤال و

ای بیشترین فراوانی های همگرا و زمینهدر پایۀ دوم سؤال

ر اند. دمدار کمترین فراوانی را داشته -های نتیجهو سؤال

های همگرا و عملی بیشترین پایۀ سوم و چهارم، سؤال

اند. هشتمدار کمترین فراوانی را دا -فراوانی و سؤال نتیجه

محور بیشترین  -های همگرا و موضوعدر پایۀ پنجم سؤال

بین، کمترین مدار و پیش -های نتیجهفراوانی و سؤال

دو اند. عالوه بر این، نتیجه آزمون خیفراوانی را داشته

دهد که بین مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار نشان می

وت معناداری ها، تفاهای درسی در تمام پایهانواع سؤال در

 وجود داشته است.

دهد که تا کنون برای ارزشیابی مرور بر پیشینه نشان می

های درسی از دیدگاه آموزگارانی که محتوای کتاب

ها را به عهده دارند، استفاده نشده است. تدریس این کتاب

های صورت گرفته نیز یا مبتنی بر تحلیل ضمناً بررسی

 که شاملص بوده یا اینای خاها از جنبهمحتوای کتاب

ها سری شاخص کلی برای ارزشیابی کتابه یکتهیه و ارائ

بوده است. از این روی، توجه به تهیه و استفاده از 

های های محتوایی و فنی برای ارزشیابی کتابشاخص

درسی دورۀ ابتدایی صورت نگرفته است. به هر روی، در 

های زیر گویی به سؤالدنبال پاسخاین پژوهش ما به

 ایم:بوده

ــیابی کتاب. 1 های درســی دورۀ ابتدایی معیارهای ارزش

ها را خالصه توان آنها هستند و در چند عبارت میکدام

 کرد؟

های های درسی یکی از پایهطور کلی کیفیت کتاببه. 2

ـــاس این  ـــوم( بر اس یۀ س پا ثال  تدایی )برای م دورۀ اب

ها، در تدریس آنمعیارها، از نظر آموزگاران مشــلول به 

 چه وضعیتی قرار دارد؟

تاب. 9 یت ک یهکیف پا ـــی یکی از  های دورۀ های درس

ـــاس معیارهای  ـــوم( بر اس ابتدایی )برای مثال پایۀ س

ها، در گانه، از نظر آموزگاران مشلول به تدریس آنشش

 چه وضعیتی قرار دارد؟

شش کیفیت کتاب. 4 سوم ابتدایی در  سی پایۀ  های در

فۀ مختلف های نگرش  مؤل یار ناســــب عمومی، مع )ت

سترش  مذهبی، معیارهای نگرش اجتماعی، معیارهای گ

ــناســی، معیارهای گســترش مهارتحس زیبایی های ش

سترش مهارتچهارگانۀ زبان سی و معیارهای گ های شنا

به نه رت گاران چگو گاه آموز ید ـــگری( از د ندی کاوش ب

 شوند؟می

 

 روش تحقیق -2
اســـت کاربردی  وی کمّ هایپژوهشاین پژوهش از نوع 

به حاظ روش  که  عات  جزء ها،گردآوری دادهل طال م

 جامعه آماری آن شــامل .شــودپیمایشــی محســوب می

ــی(  ــی و انگلیس تمامی منابع چاپی و الکترونیکی )فارس

تدوین محتوا بین  ـــده در حوزۀ معیارهای  ـــر ش منتش

و نیز کلیۀ آموزگاران مدارس  1934تا  1993های ســال

شده که نفر می 9113ابتدایی شهرستان مالیر به تعداد 

در مدارس دولتی این شهر  1934-31در سال تحصیلی 

ـــلول به تدریس بوده گیری از جامعۀ اند. برای نمونهمش

شد. به این معنی معلم ستفاده  سترس ا ها از روش در د

شهر و روستا( از که با رجوع به مدارس مختلف ابتدایی )

نفر بر اساس فرمول حجم نمونه  983بین معلمان تعداد 

گیری انتخاب گردید. برای نمونه [11]ورگانکرجسی و م

 از منابع علمی نیز از روش در دسترس استفاده شد.

 

 هادادهآوری ابزار گرد 2-1

ساخته با عنوان  -ای محققابزار مورد استفاده پرسشنامه

های درســی دورۀ کیفیت کتابپرســشــنامه ســنجش "

ساس معیارهای  "ابتدایی ست. این پرسشنامه بر ا بوده ا

ـــی دورۀ ابتدایی که در تدوین محتوای کتاب های درس

منابع علمی اخیر موجود بوده، تهیه شــد. بر این اســاس 

تعداد زیادی شــاخص یا ســنجه اســتخراج و ســ س در 
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شدند. این  93مؤلفه و  0قالب  سنجه( تدوین  شاخص )

( معیارهای مربوط به تناسب و کیفیت 1مؤلفه شامل:  0

ـــی،  به ( معیارهای مربوط 2عمومی محتوای کتاب درس

، آموزانهای مذهبی و دینی دانشتناسب محتوا با نگرش

با نگرش9 ـــب محتوا  ناس به ت یارهای مربوط  های ( مع

ـــترش 4اجتماعی،  به توجه به گس ( معیارهای مربوط 

ـــنــاختی و پرورش ذوق هنری، حس زیبــایی ( 1ش

هارت ـــترش م به گس جه  به تو های مربوط  یار های مع

بانی،  نۀ ز گا هار های مربوط 0چ یار به ( مع جه  به تو

و تفکر خالق و  پژوهش کاوشگری،های گسترش مهارت

شــدند. برای ســنجش معیارهای اول تا شــشــم ، مینقاد

گویه در قالب مقیاس  8، و  0،  3،  3،  8،  93ترتیب: به

نهپنج نهگزی ـــد. گزی ـــته ش ها طیفی از ای لیکرت نوش

شـــدند. ضـــعیف را شـــامل میخوب تا بســـیاربســـیار

ها به این ترتیب اســـت که برای گزینۀ هگذاری گوینمره

ـــیــار ؛ گزینــۀ 4؛ گزینــۀ خوب، نمرۀ 1خوب، نمرۀ بس

؛ و برای گزینۀ 2؛ گزینۀ ضــعیف، نمرۀ 9متوســط، نمرۀ 

 شود.درنظر گرفته می 1ضعیف، نمرۀ بسیار

 

 هادادهآوری گردروایی ابزار  2-2

های تدوین شده، پس به منظور اطمینان از تناسب گویه

نه از اجر یک نمو گاران،  33ای آن روی  نفری از آموز

ه از هایی کها محاسبه و گویهتکِ گویهتوان افتراقی تک 

برخوردار بودند، مورد بازنویســی  1/1توان افتراقی کمتر 

قرار گرفتند. برای تعیین روایی ابزار، از روایی صــوری و 

شد. برای اطمینان از روایی محتوایی  ستفاده  محتوایی، ا

های مربوط به ی شد که تمامی معیارها و شاخصآن سع

های درسی، از منابع علمی موجود تدوین محتوای کتاب

ــال اخیر به زبان فارســی و یا انگلیســی  که در پانزده س

منتشــر شــده بودند، اســتخراج و در تدوین ابزار مورد 

چه برای های ابزار از آناســتفاده قرار بگیرند تا ســنجه

است، چیزی کم یا زیادتر نداشته  سنجش هر مؤلفه الزم

باشند. عالوه بر آن، فرم ابتدایی پرسشنامه تحت قضاوت 

داوران متخصــص قرار داده شــد و با اســتفادۀ از فرمول 

یی الش  [10]الش توا ح م یی  ــه ضـــریــب روا کــه ب

ــی. ــهرت یافته آر.(وی.)س ــریب محتوایی [19]ش اش ض

ـــاس، تک  ـــبه گردید. بر این اس های تکِ گویهمحاس

داور که هم آشنایی کافی با  23پرسشنامه تحت قضاوت 

ـــتند و هم در حوزۀ آموزش  مفهوم روایی محتوایی داش

ــاحبکتاب ــی دورۀ ابتدایی ص نظر بودند، قرار های درس

ساس نظر داوران گویه شد. بر ا ضریب داده  هایی که از 

سی و پس روای ی محتوایی باالیی برخوردار نبودند، بازنوی

ـــاوت داوران گرفتند تا به  ـــالح، مجدداً تحت قض از اص

ضریب  ستاندارد الزم ) ضریب 42/3ا ضمناً  سیدند.  ( ر

روایی محتوایی کل که میانگین ضـــریب روایی تک تک 

ـــه با  11/3ها بود، گویه ـــبه گردید که در مقایس محاس

یب محتوایی الزم برای  ـــر یت ض نفره از  23یک جمع

 (، مناسب است.42/3داورها )

 

 هادادهآوری گردپایایی ابزار  2-3

 هایسازد که پایایی ابزارخاطر نشان می[ 18]استراب

با روش آلفای کرونباخ محاسبه  گیری را معموالًهانداز

یان باال م کنند. او معتقد است که همبستگی نسبتاًمی

عبارتی ضریب آلفای باالتر از  های پرسشنامه یا بهگویه

های پرسشنامه پایا گر این است که گویه، نشان93/3

برای تعیین میزان پایایی پژوهش نگارنده این  هستند.

بر روی یک  ، آن راآنمحاسبۀ روایی پرسشنامه پس از 

با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اجرا و نفری  33 ۀنمون

 نگاه کنید: 1ه جدول ب محاسبه کرد.پایایی آن را 

 

 

 

 

 

 

 

بینیم که میزان پایایی ابزار پژوهش در می فوقدر جدول 

نزدیک یا از آن  93/3ها به یک از مؤلفهکل و در هر 

دهد که این پرسشنامه از بیشتر است. این نشان می

 همسانی درونی کافی برخوردار است.

 پایایی ابزار پژوهش با آزمون آلفای کرونباخ -1جدول 

 عنوان پرسشنامه

ار 
قد

م

ب
ری
ض

 

داد
تع

 

ای هضریب آلفای کل )پرسشنامه سنجش کیفیت کتاب

 درسی ابتدایی(
83/3 93 

فه
مؤل

ی 
لفا

ب آ
ری
ض

مه
شنا

رس
ی پ

ها
 

 93 90/3 مؤلفۀ الف( تناسب کلی

 8 08/3 مؤلفۀ ب( نگرش مذهبی

 3 99/3 مؤلفۀ ج( نگرش اجتماعی

 3 08/3 شناسیمؤلفۀ د( گسترش حس زیبایی

های چهارگانۀ مؤلفۀ ه( گسترش مهارت

 شناسیزبان
93/3 0 

مؤلفۀ و( کاوشگری، پژوهش و تفکر خالق و 

 نقاد
00/3 8 
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های تحلیل کیفی و کمّی بنا ها از روشبرای تحلیل داده

به ضرورت استفاده گردید. در بخش تحلیل کیفی، 

 ها استخراجهای سنجش کیفیت کتابمعیارها و شاخص

بندی شدند و در بخش تحلیل کمّی از آمارهای و دسته

دو( و ناپارامتریک )چون آزمون فریدمن و آزمون خی

ای( نمونهآمارهای پارامتریک )مثل آزمون تی تک

 استفاده شد.

 

 نتایج و بحث -3

ست پژوهش سؤال معیارهای اصــلی ارزشــیابی : نخ

چند ها هستند و در های درسی دورۀ ابتدایی کدامکتاب

 را خالصه کرد؟ توان آنگویه می

و  آوریگویی به این سؤال از روش کیفی جمعبرای پاسخ

ها استفاده شد. بنابراین، تمامی منابع موجود تحلیل داده

ریزی درسی که به نوعی دربارۀ معیارهای در رشتۀ برنامه

خصوص های درسی و بهانتخاب و تدوین محتوای کتاب

ابتدایی، مطلب نوشته بودند،  های درسیتدوین کتاب

مرور و مورد استفاده قرار گرفتند. این منابع شامل 

د که شدنمحتوای کتب و مقاالت چاپی و الکترونیکی می

( منتشر شده 1984تا  1993سال اخیر )از  11در طی 

ها بودند. بر اساس این منابع، فهرست اولیه شاخص

و پس از  ها( تهیهها( و س س معیارها )مؤلفه)سنجه

ها از صافی ها و گذر دادن آنبندی آنترکیب و دسته

مؤلفه  0ها در قالب های روایی و پایایی، فهرست آنمالک

 .نگاه کنید 2گویه تهیه شد. به جدول شمارۀ  93و 

ها( ها )شاخصفهرستی از معیارها و سنجه یرزدر جدول 

ی های درسی ابتدایارزشیابی وضعیت محتوای کتاب برای

: ثالً مها )نتایج سایر پژوهشدر مقایسه با . شده است ارائه

، یا [9]های درسی امریکاهای شورای کتابشاخص

و  [4]شده توسط محمود و همکاران ارائهمعیارهای 

شده توسط  ارائههای همچنین معیارها و سنجه

های ، باید گفت معیارها و شاخص[9]کافوریابراهیم

تر و از جامعیت شده در این پژوهش کاملاستخراج

شده با های تهیهبرخوردارند و همچنین گویهبیشتری 

بافت فرهنگی مدارسِ کشور ما بیشتر همخوانی دارد. 

بنابراین مقیاس تهیه شده بر اساس این معیارها و 

ها از روایی محتوایی و صوری کافی برخوردار شاخص

 است.
 

شده برای ارزشیابی های استخراجمعیارها و شاخصه -2جدول 

 های درسی دورۀ ابتداییکتاب

معیار 

 )مؤلفه(
هاگویه  

ی
رس

 د
ب

کتا
ی 

توا
مح

ی 
وم

عم
ت 

فی
کی

 و 
ب

اس
 تن

 به
ط

ربو
ی م

ها
یار

مع
 

مناسب بودن حجم مطالب کل کتاب یا یا هر بخش از  .1

 های درسی پایۀ سوم ابتداییکتاب

 اطالعات علمیها و میزان جدید بودن و جذابیت دانش .2

 های پایۀ سوممطرح شده در کتاب

 رشد و تواناییها با سطح تناسب سطح دشواری مطالب کتاب .9

 آموزانذهنی دانش

های معنادار و مرتبط با زندگی واقعی طرح موضوع .4

 هاآموزان در کتابدانش

ها )از درستی سبک نگارش و ادبیات مطالب متن کتاب .1

 لحاظ ادبی، انشایی، امالیی و دستوری، قواعد سجاوندی و...(

های در متن کتاب وضوح و روشنی مطالب نوشته شده .0

 ابتدایی

 (خصوص مطالب پیچیده و دشوارمیزان تشریح مطالب )به .9

 ابتدایی های درسیدر کتاب

 هایموضوعات در کتاب مطالب و درستی ترتیب ارایۀمیزان  .8

 ابتدایی )مثالً ترتیب از ساده به دشوار( درسی

طوری که نتوان موضوعات را مند بودن مطالب بهمیزان ارزش .3

 از آن را حذف کردجا یا بخشی بهجا

ها و بندیها، خالصهتنظیم عنواندرست بودن وضعیت  .13

 مواردی از این قبیل

به استفاده از وسایل و معلم راهنمایی تشویق و میزان  .11

 جز استفاده از کتاب درسیدیگر در یادگیری به هایروش

 تناسب محتوای نوشتاریمیزان استفاده از تصاویر به .12

و همراه بودن  خود نبودن( تصاویر)بی بودنمند هدفمیزان  .19

 کافی هایتصاویر با توضیح

در داخل  میزان تناسب مکانی تصاویر ومحتوای نوشتاری .14

 هامتن کتاب

ها برای درک ها و جدولنمودارها، نقشهمیزان استفاده از  .11

 آموزان )در صورت لزوم(بهتر مطالب توسط دانش

ا در متن هها، نمودار و نقشهجدولدرست بودن انتخاب جای  .10

 کتاب )در صورت لزوم(

ها، خودی درنوشتهو بیجا همیزان احتراز از درج مطالب ناب .19

 هاها یا جدولها، شکلذیل نقشه

جهت تقویت اعتماد  ،های آسانها با مثالبیان شروع درس .18

 آموزاننفس دانشبه

تر جهت آماده کردن های پیچیدهاتمام درس با مثال .13

 زندگی مواجهه با مسائل واقعیبرای شاگردان 

میزان استفاده از وسایل مناسب جهت جلب توجه  .23

 های جذابو شکل مانند نمودارها،به محتوای درس آموزان دانش

آموزان از میزان تسهیل دسترسی به اطالعات توسط دانش .21

های مختلف متن، مشخص کردن طریق جدا کردن بخش

ها یا عنوان رنگِدر تفاوت ایجاد نمایی یا اطالعات مهم با درشت

 های مهممتن

مورد نیاز  های تدریسروش با تنظیم محتوا ۀتناسب شیو .22

 برای تدریس آن
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در  های خواسته شدهی فعالیتمیزان توجه به قابلیت اجرا .29

 آموزموقعیت واقعی کالس درس، مدرسه و محیط دانش

ها با های درس کتاببرقراری ارتباط موضوعمیزان توجه به  .24

آموزان )ارتباط عمودی ای قبلی و بعدی دانشهپایمطالب 

 ها(درس

نیازهای یادگیری، در یادگیری پیشرعایت میزان توجه به  .21

 هادرس جدید هایموضوع

 های مختلفمیزان انسجام کلی کتاب از طریق پیوند قسمت .20

 کتاب

موضوع درسی با سایر هر یادگیری بین مطالب میزان ارتباط  .29

 ها()ارتباط افقی درس موضوعات درسی در یک پایه

ا( های آشنمیزان استفاده از یادگیری قبلی )استفاده از مثال .28

 شناناآ برای توضیح مفاهیم جدید و

های آخر ها و آزمونمناسب بودن کیفیت و مقدار تمرین .23

 درس با مطالب متن کتاب

های درسی با روش هایمیزان تناسب محتوای کتاب .93

 آموزانهای دانشپیشنهادی برای سنجش و ارزشیابی از آموخته
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ها تصاویر های آفرینش خداوند در نوشتهانعکاس زیبایی .1

خداپرستی در کتاب به منظور ایجاد حس خداشناسی و 

 آموزاندانش

 هاهای خدا در زندگی و س اس از نعمتنعمتذکر  .2

ها مشارکت در کارهای خیر )معروف( و دوری از بدیترویج  .9

 )منکر(

ها مصرف انرژیدوری از اسراف در ترویج سادگی و قناعت و  .4

 هاو نعمت

ترویج حس خدمت به دیگران و اطاعت از فرامین خداوند و  .1

 دوستیدر جهت حس نوع معصومین

ها در متن کتاب )مثل اعیاد ها و آیینذکر برخی مناسبت .0

 قربان و فطر(

در صورت لزوم ارایۀ برخی از آیات و احادیث برای تعمیق  .9

 آموزان نسبت به یک موضوعهای مذهبی دانشنگرش

 معرفی زندگی و سیرۀ بزرگان دینی )مثل پیامبران و امامان( .8
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طرح موضوع احترام به قوانین و مقررات اجتماعی )عبور و  .1

 ها(مرور و مانند این

زیست و پرداختن به خطرات توجه به حفظ محیط .2

 محیطی -های زیستآلودگی

توجه به ایجاد حس همکاری و مشارکت در کارها و  .9

 های اجتماعیفعالیت

فردی و یادگیری تعامل  -های بینرشد مهارتتوجه به  .4

 اجتماعی مؤثر

مهم شمردن مشورت و مذاکره در انجام کارها و اخذ  .1

 هاتصمیم

های ها و آفتهای مقابله با آسیبتوجه به باالبردن مهارت .0

 های منحرف(اجتماعی )اعتیاد، باندهای خالف، گروه

)آشنا کردن توجه به گسترش بصیرت اجتماعی و سیاسی  .9

 های سیاسی مذهبی در داخل و خارج(آموز با چهرهدانش

ها و اقوام مختلف در آموزان با فرهنگساختن دانشآشنا  .8

ها تر در آنداخل و خارج از کشور در جهت ایجاد بینشی وسیع

 های دیگرنسبت به فرهنگ

ها و عقاید مخالف در باالبردن توانایی تحمل دیدگاه .3

 آموزاندانش
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های بصری به منظور استفاده از تصاویر خالق و داری جلوه .1

 آموزاندوستی در دانشبروز حس زیبایی

نامۀ هنرمندان و بزرگان مطرح کردن نام، تصویر و زندگی .2

 هاهنر و ادبیات و مانند این

دهی عناصر مختلف کتاب مناسب و سازمانآرایی صفحه .9

 نحویبه های مختلف صفحه،)نوشته ها و تصاویر( در قسمت

 مطلوب

طراحی جلد و پشتِ جلد مناسب و استفاده از تصاویر زیبا و  .4

 مرتبط به محتوای کتاب

ها برای متن و تصاویر کتاب استفاده مناسب و متنوع از رنگ .1

 استفاده از رنگروی در و عدم زیاده

گیری از های مناسب با مطلب محتوا و بهرهاستفاده از قلم .0

 ها و متناندازۀ قلم مناسب برای عنوان

ها و تصاویر مطالب و نوشته ارائهدستی شیوۀ نگارش و یک .9

 در سراسر کتاب

دستی کل کتاب، وجود مقداری تنوع در تصاویر در عین یک .8

 های مختلفو مطالب درس

آموزان از طریق اریه توجه به رشد مهارت خوشنویسی دانش .3

 های مناسبسرمشق
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آموز از طریق میزان توجه به رشد توانایی گفتاری دانش .1

 وگو و بحثآموز به شرکت در گفتدعوت دانش

آموزان از نوشتاری دانشهای ادبی و توجه به رشد مهارت .2

 آموزان به نوشتنطریق دعوت دانش

آموز از طریق ترسیم های ترسیمی دانشتوجه به رشد مهارت .9

 نمودار و نقشه یا سایر اشکال

 ارائهآموز از طریق های خواندن دانشتوجه به رشد مهارت .4

 آموزمطالب خواندنی مناسب سن دانش

آموز از طریق دادن دانشهای گوشتوجه به رشد مهارت .1

 هاآموز به شنیدن کالم معلم یا همکالسیدعوت دانش

 آموز از طریقتوجه به رشد توانایی تفسیر یا توضیح دانش .0

آموز به بیان نظرها و تفسیرهای شخصی راجع به دعوت دانش

 یک موضوع
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ها یا مسائلی که یافتن پاسخ و حل آن هاموضوع طرح .1

آوری و پردازش اطالعات )از های جمعکارگیری مهارتمستلزم به

 منابع گوناگون( باشد

آموزان را در هایی که دانشو فعالیت هالسؤا طرح .2

حل مشخصی راه برانگیز قرار دهد وهای مبهم و خالقیتموقعیت

 باشدها ذکر نشده مستقیماً در کتاب برای آن

 های جدید و ابتکاریحلبه ارائه راه آموزاندانش تشویق .9

 های مختلفبرای موضوع

جانبه یک موضوع و قضاوت )بررسی همهانه تقویت تفکر نقاد .4

 مناسب هایتجربهها و ها، فعالیتآگاهانه( از طریق طرح پرسش

 .و متنوع

برخورد های ن شیوهددا از طریق یادی علمی تقویت روحیه .1

 یا فرضیه منطقی و استداللی در هنگام رد یا قبول یک نظریه

 علمی

یابی و تشخیص مسائل از دنیای ی مسألهتقویت روحیه .0

 با ارایۀ الگوها و رهنمودهای مناسب اطراف خود

ورزی راجع به گری و اندیشهآموزان به پرسشتشویق دانش .9

 نظرهای گوناگون عقاید و

های علمی گیری از الگوی اکتشافی در طرح موضوبهره .8

های علمی کسب دانش آشنا آموزان با شیوهنحوی که دانشبه

 شوند.
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 فریدون یزدانی

 1931 پاییز، 1، شماره 11نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد    00

ــؤال  های طور کلی، کیفیت کتاببه پژوهش: دومس

تدایی از نظر ـــوم اب یۀ س پا ـــی  چه  درس گاران در  آموز

ـــت؟. ـــعیتی اس دارای  های مربوطجا که دادهاز آن وض

سخ سؤال از توزیع بهنجاری بودند، برای پا گویی به این 

 :ای استفاده شد. جدول زیرنمونهآزمون تی تک

های حاصل از ای بر روی دادهنمونهنتایج آزمون تی تک -9جدول 

 ها به کل پرسشنامهپاسخ

 متلیر 9 )جامعه(:میانگین مرجع 

سطح اطمینان 

31% 
 معناداری تفاوت

درجه 

 آزادی
t های کتاب

درسی 

سوم 

 ابتدایی

حد 

 باال

حد 

 پایین

10/3
 

49/3
 

11/3
 

33/3
 

99
3

 

32/
29

 

شود، مقدار تی گونه که از جدول فوق استنباط میهمان

مده: به جه آزادی با  32/29دســـت آ یک  993در در 

جدول ) آزمون قدار بحرانی تی  نه از م ( در 33/1دو دام

ست. بنابراینبزرگ 31/3سطح  توان گفت که از می ،تر ا

ـــی طور کلی کیفیت کتابها بهنظر آزمودنی های درس

 پایۀ سوم ابتدایی در حد مناسبی است.

[ ناهمسو است. 3]یافتۀ فوق با نتیجه بررسی دهقانی

وک و بلتعابدینیهمچنین این یافته با نتیجۀ بررسی 

همخوان است. لیکن این یافته به [ نا11]جعفریمیرشاه

[ 19]عسگری و همکاراننوعی با نتیجۀ تحقیق علی

های درسی دورۀ نویسند در کتابکه میهمراستا است 

ی محیطمؤلفۀ حقوق زیست -ابتدایی توجه الزم به خرده

انسان شده است. البته در توجیه چنین نتیجۀ متفاوتی 

های ها اشاره کرد. پژوهشاید به روش متفاوت بررسیب

قبلی بیشتر یک یا دو ویژگی از معیارهای کلی نگرش 

که در این اند، حال آناجتماعی را مورد بررسی قرار داده

ها در کنار هم مورد بررسی قرار پژوهش همۀ این ویژگی

های ما این معیارها دهندهاند. بنابراین، چون پاسخگرفته

د، انصورت کلی آن مورد ارزیابی قرار دادهها را بهویژگیو 

ویژه انتظار نیست؛ بهقابلوجود اندکی تفاوت در نتایج غیر

اند که رعایت این ها هم بیان کردهکه برخی از آن

ها در حد متوسطی بوده نه ضعیف. امروزه اهمیّت ویژگی

های اجتماعی مثبت برای کودکان از داشتن نگرش

ند کنضروریات مهم شناخته شده و کارشناسان سعی می

های مثبت تا از همان اوایل کودکی افراد را با نگرش

اجتماعی مثل: احترام به حقوق دیگران، حفظ حقوق 

زیست آشنا کنند؛ به همین شهروندی و حفظ محیط

ی هاهای درسی در این زمینه در سالدلیل وضعیت کتاب

 اخیر بهبود یافته است.

 های درسیوضعیت کیفیت کتابپژوهش:  سومؤال س

گانۀ پایۀ سوم ابتدایی از نظر رعایت معیارهای شش

 تدوین محتوا در چه وضعیتی است؟

های مربوط به معیار )مؤلفۀ( اول جا که توزیع دادهاز آن

گویی به وضعیت معیار اول از بهنجار بوده برای پاسخ

معیارها از آزمون  ای، اما برای سایرنمونهآزمون تی تک

نگاه  1و  4های دو استفاده شده است. به جدولخی

 کنید:

های حاصل از ای بر دادهنمونهآزمون تی تک نتیجة -4جدول 

 به مؤلفة اول پرسشنامه پاسخ

 متلیر 9میانگین مرجع )جامعه(: 

سطح اطمینان 

31% 
 تفاوت

معناداری 

 )دو دامنه(

درجه 

 آزادی
t 

معیارهای 
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کیفیت 

عمومی 

های کتاب

 درسی

حد 

 باال

حد 

 پایین

89/3
 

98/3
 

89/3
 

33/3
 

99
3

 

29/
91

 

 ۀدرجبا  29/91دست آمده: مقدار تی به 4جدول  در

دو دامنه از مقدار بحرانی  آزموندر یک  993آزادی 

تر است. بنابراین، از بزرگ 31/3( در سطح 33/1جدول )

درسی پایۀ سوم های ها کیفیت کتابنظر آزمودنی

تناسب و "ابتدایی از نظر رعایت معیارهای مربوط به 

 در حد مناسبی است. "کیفیت عمومی

[ 14]یزدی و احمدیاناین یافته با نتیجۀ پژوهش حسینی

 ایای باید اشارهناهمخوان است. در توجیه چنین نتیجه

داشت به گسترش دانش تخصصی در زمینۀ چاپ و 

 گیری سازمانایران و نیز بهره های درسی درتدوین کتاب

های درسی از متخصصان ریزی کتابپژوهش و برنامه

های تحصیلی مختلف. همین تلییرات اساسی ویژۀ دوره

های تخصصی سبب در زمینۀ استفاده از دانش و مهارت

های درسی فعلِی دورۀ ابتدایی از شده که کیفیت کتاب

 یند.سربلند بیرون بیا ،آزمون معیارهای عمومی
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های مربوط دو در دادهها با آزمون خینتیجه تحلیل داده -1جدول 

 های دوم تا ششم پرسشنامهبه مؤلفه

 آماره معیار
های ارزش

 عددی

های مربوط به به مؤلفۀ دوم داده

 های مذهبی()تناسب با نگرش

 83/10 دوخی

 3 درجه آزادی

 33/3 سطح معناداری

مؤلفۀ سوم های مربوط به به داده

 های اجتماعی()تناسب با نگرش

 40/48 دوخی

 12 درجه آزادی

 33/3 سطح معناداری

های مؤلفۀ چهارم )توجه گسترش داده

شناختی و پرورش ذوق حس زیبایی

 هنری(

 83/11 دوخی

 3 درجه آزادی

 33/3 سطح معناداری

های مربوط به به مؤلفۀ پنجم داده

های چهارگانۀ )توجه به گسترش مهارت

 شناسی(زبان

 23/81 دوخی

 3 درجه آزادی

 33/3 سطح معناداری

های مؤلفۀ ششم )توجه گسترش داده

های کاوشگری، های مهارتمهارت

 تفکر خالق و نقاد( ،پژوهش

 04/13 دوخی

 12 درجه آزادی

 33/3 سطح معناداری

دو با درجات های خیآزمون نتیجۀ 1در جدول شمارۀ 

آزادی مختلف در هر مؤلفه قابل مشاهده است. با توجه 

 31/3به سطح معناداری حاصله در هر مؤلفه که از 

توان نتیجه گرفت که از دیدگاه تر است؛ میکوچک

های دوم تا ها، معیارهای مربوط به مؤلفهدهندهپاسخ

های پایۀ سوم های درسی در تدوین کتابششم کتاب

 .اندشدهخوبی رعایت ابتدایی به

های درسی که کیفیت کتاب استمشخص  1در جدول 

های معیارهای مربوط نگرش"پایۀ سوم از نظر رعایت 

در وضعیت مناسبی است. این یافته با  "مذهبی و دینی

[ ناهمخوان است. 12نتیجۀ تحقیق نجفی و همکاران ]

 ها راباید در نظر داشت که نجفی و همکاران این شاخص

جا ابتدایی و راهنمایی به صورت یکدر هر دو دورۀ 

ها محدود به اند. به هر روی، اگر بررسی آنبررسی کرده

دست شد، شاید نتیجۀ متفاوتی بهدورۀ ابتدایی می

ای باید گفت پس از آوردند. در توجیه چنین نتیجهمی

پیروزی انقالب اسالمی، امکان توجه بیش از پیش به 

ا کرده و نظام آموزشی شعائر اسالمی در جامعه رشد پید

بهره نمانده است. البته دامنۀ توجه نیز از این تلییرات بی

های درسی ابتدا کُند، اما های دینی در کتاببه نگرش

های اخیر توجه به باورهای یافته و در سالرفته بهبودرفته

های درسی رشد مذهبی در تدوین مطالب کتاب

 های درسی ابتدایینحوی که کتابگیری یافته، بهچشم

 در این زمینه کیفیت و کمیّت الزم را دارا هستند.

های درسی پایۀ سوم نیز معلوم شد که کیفیت کتاب

های معیارهای مربوط به نگرش"ابتدایی از نظر رعایت 

 این یافته با نتیجهدر وضعیت مناسبی است.  "اجتماعی

[ ناهمسو است. همچنین این یافته با 3]بررسی دهقانی

[ 11]جعفریبلتوک و میرشاهتیجۀ بررسی عابدینین

همخوان است. لیکن این یافته به نوعی با نتیجۀ تحقیق نا

که همراستا است [ 19]عسگری و همکارانعلی

های درسی دورۀ ابتدایی توجه الزم نویسند در کتابمی

محیطی انسان شده است. مؤلفۀ حقوق زیست -به خرده

ۀ متفاوتی باید به روش البته در توجیه چنین نتیج

های قبلی بیشتر ها اشاره کرد. پژوهشمتفاوت بررسی

یک یا دو ویژگی از معیارهای کلی نگرش اجتماعی را 

که در این پژوهش همۀ اند، حال آنمورد بررسی قرار داده

. بنابراین، چون اندبررسی شدهها در کنار هم این ویژگی

صورت ها را بهیژگیهای ما این معیارها و ودهندهپاسخ

اند، وجود اندکی تفاوت در کلی آن مورد ارزیابی قرار داده

ها هم ویژه که برخی از آنانتظار نیست؛ بهقابلنتایج غیر

ها در حد متوسطی اند که رعایت این ویژگیبیان کرده

های بوده نه ضعیف. امروزه اهمیّت داشتن نگرش

ضروریات مهم شناخته اجتماعی مثبت برای کودکان از 

کنند تا از همان اوایل کودکی شده و کارشناسان سعی می

های مثبت اجتماعی مثل: احترام به افراد را با نگرش

حقوق دیگران، حفظ حقوق شهروندی و حفظ 

زیست آشنا کنند؛ به همین دلیل وضعیت محیط

های اخیر بهبود های درسی در این زمینه در سالکتاب

 یافته است.

های درسی پایۀ سوم از نظر علوم شد که کیفیت کتابم

معیارهای مربوط به گسترش حس "رعایت 

در وضعیت مناسبی است.  "شناسی و ذوق هنریزیبایی

ای باید گفت پرورش ذوق هنری در توضیح چنین نتیجه

های مهم رشد خالقیت، ذوق و استعدادهای یکی از جنبه

و پرورش ایران کودکان است و ریشۀ عمیقی در آموزش 

های دور توجه به این امر در دارد. به همین جهت از سال

های درسی مدنظر اندیشمندان بوده و هست. چاپ کتاب

ار ای غیر قابل انتظدست آمدن چنین نتیجهبنابراین، به
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کنیم که مهد ادب، نیست. ما در کشوری زندگی می

و  نزد عامفرهنگ و تاریخ بوده و هنر ایرانیان از دیرباز زبا

خاص بوده است؛ بنابراین، توجه به چنین معیار مهمی 

 درسی دورۀ ابتدایی منطقی است.هایدر چاپ کتاب

های درسی پایۀ سوم مشخص شد که کیفیت کتاب

معیارهای مربوط به گسترش "ابتدایی از نظر رعایت 

در وضعیت مناسبی  "شناسیهای چهارگانۀ زبانمهارت

ر راستای نتیجۀ قبلی است. است. این یافته نیز د

دانیم توجه به زبان و ادبیات فارسی و گونه که میهمان

های الزم در حوزۀ نوشتن، خواندن، آموزش مهارت

ها، از جمله کردن و مانند ایندادن، ترسیمگوش

هاست کارشناسان معیارهای مهمی است که سال

 اند و بنابراینریزی درسی بر روی آن کار کردهبرنامه

ای خیلی دور از ذهن نبوده دست آمدن چنین نتیجهبه

هایی است است. خوشبختانه کشور ما یکی از سرزمین

دهد و توجه به حفظ که به زبان و ادب اهمیت کافی می

های مهم قلمداد ادبیات ملّی یکی از معیارها و اولویت

 شود.می

ها پایۀ سوم ابتدایی از نظر معلوم شد که کیفیت کتاب

های معیارهای مربوط به گسترش مهارت"رعایت 

در وضعیت  "کاوشگری، پژوهش، و تفکر خالق و نقاد

[ 8]این یافته با نتیجه بررسی رضاپورمناسبی است. 

جه با یافتۀ پژوهش ناهماهنگ است. همچنین این نتی

[ ناهمخوان است. مرعشی و همکاران 1]عریضی و عابدی

 هایکنند که در کتابدر بررسی خود ادعا مینیز [ 13]

درسی دورۀ ابتدایی به مقولۀ رشد استدالل در کودکان 

بیش از مقولۀ قضاوت توجه شده است. در توضیح 

های موجود بین نتیجۀ این پژوهش و نتایج تفاوت

های قبلی، باید به تفاوت در نوع و شیوۀ بررسی بررسی

های قبلی به ها توجه داشت. در اکثر پژوهشاین پژوهش

ها و معیارهای گسترش ک یا دو مورد از ویژگیی

برخی نیز های کاوشگری و خالقیت توجه شده و مهارت

اند. این باعث محدود کرده ابکت بررسی را به یک یا دو

کمی متفاوت شود. به هرحال، در این  شده نتیجۀ

هاِی معیارهای کاوشگری، رشد پژوهش تمامی ویژگی

 گرفته و این بررسیجه قرارخالقیت و تفکر نقاد مورد تو

های پایۀ سوم ابتدایی گسترش یافته است، به همۀ کتاب

دست آمدن نتیجۀ متفاوت قابل توجیه از این روی، به

تواند موضوع است. البته چنین نتایج متفاوتی می

 های بیشتر در این زمینه را گوشزد کند.پژوهش

های درسی پایۀ کیفیت کتاب سؤال چهارم پژوهش:

وم ابتدایی در شش مؤلفۀ مختلف )تناسب عمومی، س

معیارهای نگرش مذهبی، معیارهای نگرش اجتماعی، 

شناسی، معیارهای معیارهای گسترش حس زیبایی

شناسی، و معیارهای های چهارگانۀ زبانگسترش مهارت

های کاوشگری( از دیدگاه آموزگاران گسترش مهارت

 یر نگاه کنید:شوند؟. به جدول زبندی میچگونه رتبه
 

ها به کیفیت های آزمودنیمقایسة رتبة میانگین پاسخ -6جدول 

 های درسی ابتداییهای مختلف کتابمؤلفه

 هامؤلفه
میانگین 

 رتبه
 رتبه

های معیارهای مربوط به تناسب کلی کتاب

 درسی
23/9 4 

 1 04/4 معیارهای مربوط به نگرش مذهبی

 2 08/9 معیارهای مربوط به نگرش اجتماعی

معیارهای مربوط به گسترش حس 

 شناختیزیبایی
34/9 0 

های معیارهای مربوط به گسترش مهارت

 شناسیچهارگانۀ زبان
10/9 1 

های معیارهای مربوط به گسترش مهارت

 کاوشگری
28/9 9 

 هاتوانیم به مقایسۀ رتبۀ میانگیندر جدول باال می

 رتبۀ میانگینبینیم بین گونه که میب ردازیم. همان

های مختلف، تفاوت وجود دارد، اما آیا این تفاوت مؤلفه

 :نگاه کنید 9از نظر آماری معنادار است؟، به جدول 

های کیفیت مؤلفهمربوط به  هایمقایسة میانگین -7جدول 

 های درسیگانه کتابشش
 133 تعداد

39/13 خی دو  

 1 درجۀ آزادی

33/3 سطح معناداری  

 بینیم که بین رتبه میانگیننتایج جدول میبا توجه به 

های مختلف، تفاوت معنادار آماری وجود کیفیت مؤلفه

P ،39/13( =133=N ،(1)<31/3دارد. زیرا: 
2 . ،بنابراین

رعایت »ها مؤلفۀ گیریم که از نظر آزمودنینتیجه می

 «مذهبیهای معیارهای مربوط به تناسب محتوا با نگرش

وده ها برخوردار باز کیفیت باالتری نسبت به سایر مؤلفه
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معیارهای مربوط به »صورت: ها بهو کیفیت سایر مؤلفه

معیارهای مربوط به گسترش »؛ «های اجتماعینگرش

؛ «های کاوشگری، پژوهش و تفکر خالق و نقادمهارت

؛ «هامعیارهای مربوط به تناسب و کیفیت عمومی کتاب»

های چهارگانۀ های مربوط به گسترش مهارتمعیار»

معیارهای مربوط به گسترش حس »؛ و «شناسیزبان

 .شوندبندی می، رتبه«شناختیزیبایی

دهد که از بین این شش معیار، توجه این یافته نشان می

شناسی در ردۀ آخر قرار به معیار گسترش حس زیبایی

دست های بهگرفته است. البته با توجه به رتبۀ میانگین

ها اندک هستند و فقط شود که این تفاوتآمده معلوم می

های اساسی را. بنابراین، دهند، نه تفاوترتبه را نشان می

، کننده باشدای نباید نگراندست آمدن چنین نتیجهبه

دهد که اولویت ما برای بهبود وضعیت لکن نشان می

 .های درسی در کدام معیارهاستکیفیت کتاب

 

 گیریتیجهن-4

شاخص  93در این پژوهش فهرستی از شش معیار و 

های درسی دورۀ ابتدایی استخراج و برای ارزشیابی کتاب

بر اساس آن مقیاسی معتبر ساخته شد. معلوم گردید که 

مقیاس معرفی شده، ابزاری روا و پایا برای سنجش و 

های درسی دورۀ ابتدایی است. ارزشیابی کیفیت کتاب

شود از این ابزار برای سنجش و ارزشیابی پیشنهاد می

های درسی دورۀ ابتدایی استفاده شود. نیز پیشنهاد کتاب

شود پژوهشگران از آن برای پژوهش در حوزۀ می

های درسی دورۀ ابتدایی اثربخشی و یا ارزشیابی کتاب

از دیگر نتایج پژوهش این بود که کیفیت  استفاده نمایند.

ت. اس مناسبیم ابتدایی در حد های درسی پایۀ سوکتاب

به هر حال، به موازات تلییرات در جامعه، فرهنگ و 

های درسی هم های بشری، لزوم بازنگری در کتابدانش

 های درسیشود. از این روی، وضعیت فعلی کتابالزم می

ها نیست. برای همۀ دوران هامالک مناسب بودن آن

های درسی کتاب تألیفشود کارشناسان پیشنهاد می

 ها نظارت داشته وطور مداوم بر وضعیت کیفیت کتاببه

 ها را روزآمد سازند.آن

نتیجۀ دیگر پژوهش این بود که بین رتبۀ کیفیت 

های درسی از نظر آموزگاران تفاوت وجود دارد؛ کتاب

نحوی که بهترین رتبۀ کیفیت به معیار مربوط به به

به ترین رتیینو پا "های مذهبیتناسب محتوا با نگرش"

تعلق  "شناختیگسترش حس زیبایی"به معیار مربوط به 

 هایشود کارشناسان تألیف کتابداشت. پیشنهاد می

های پایۀ سوم را به درسی اولویت بهبود وضعیت کتاب

 "شناختیگسترش حس زیبایی"معیار مربوط به 

شود معیارهای ارزشیابی اختصاص دهند. پیشنهاد می

خدمت به های آموزش ضمندر کالسهای درسی کتاب

کسر در کیفیت وآموزگاران معرفی شود تا در صورت کم

 خوبی تشخیصهای درسی، آنان بتوانند آن را بهکتاب

 و برای رفع آن اقدام کنند. دهند
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