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 یادگیری-معیارهای یاددهیتالیف کتابهای درسی بر اساس 

 
 

 چكیده :

اهمیت تألیف واحدهای یادگیری کتابهای درسی بر اساس یک نقشه یادگیری منسجم، مهمترین در این مقاله، ضمن تأکید بر 

مرور شده است. این مشخصه ها بر اساس ترسیم فضای مطلوب  مشخصه هایی که این نقشه به عنوان سیر یادگیری باید واجد باشد،

یادگیری و با نگاهی نوین به نقش معلم، نقش دانش آموز و نقش کتاب درسی به عنوان مهم ترین نماد مواد آموزشی تنظیم شده 

در این نگاه معلم به عنوان راهنمای یادگیری، دانش آموز به عنوان عنصر فعال یادگیری و یادگیرنده ی مادام العمر و کتاب  است.

تجربیات یادگیری رشد دهنده مد نظر قرار می گیرد و به ده مشخصه ی کتاب درسی مطلوب اشاره شده  درسی به عنوان ارائه کننده

یادگیری، تکالیف -یاددهی ه درسی یعنی اهداف، محتوا، روشهایاین مشخصات ضمن پوشش دادن به عناصر اصلی یک برنام است.

برای بهبود سازماندهی فکری، سازماندهی شکلی و سازماندهی  یادگیری، انتظارات عملکردی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی راهی را

  شکل چاپ کتابهای درسی ارائه می کند.

 

 .(ده مشخصه ی کتاب درسی، برنامه درسی عناصر اصلی ،یادگیری-یاددهی ،کتابهای درسی تألیف:)كليد واژه ها

 
 

Developing Textbooks based on Pedagogy Criteria 
 

 

Abstract: 
In this article, the necessity of having a comprehensive learning map for developing a qualified textbook unit 

has been discussed. In addition, a list of the most important characteristics or criteria, which this map should 

acquire, is presented. These criteria are based on the desired feature of the learning atmosphere including the 

role of teachers, students and textbooks. In this perspective, teachers are acting as learning guides, students as 

long life learners, and textbooks as presenters of the learning experiences. Thus, ten criteria of an effective 

textbook is presented. These criteria are almost cover all the basic elements of a school curriculum including, 

goals and objectives, content, teaching-learning methods, learning assignments, performance expectations, and 

evaluation. Also, it suggests ways for enhancing intellectual organization of textbook units and its printing form.     

Keywords:  (textbook development criteria, curriculum design, curriculum elements, active learning). 
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 مقدمه :

یادگیری در مقاطع آموزشی ابتدایی و متوسطه، کتاب -در آموزش رسمی کشور ما، یکی از ارکان های اساسی در فرآیند یاددهی

درسی است. کتابهای درسی راهنمای آموزشی و تعیین کننده حدود و ثغور یادگیری هستند. بنابراین در تألیف و تدوین آنها باید 

رعایت شود، به عبارت دیگر  وجه به ابعاد مختلف آموزشی به عمل آید و استانداردهای تألیف کتاب درسی در آنهانهایت دقت و ت

کتابهای درسی باید بر اساس طراحی آموزشی باشد. به گونه ای که مولفان کتابهای درسی با اشراف کامل بر ابعاد و زوایای تألیف 

کان کشتی آموزش کشور را به دست گیرند و با استفاده حداکثری از جدیدترین یافته یادگیری، س-آشکار و پنهان فرآیند یاددهی

های علمی جهان، مدلهای آموزشی و تربیتی بومی را به منصه ظهور رسانند. با کمی تامل در کتابهای درسی فعلی واقع در چرخه 

 .آموزش کشور، جای خالی طراحی آموزشی را در بیشتر این کتابها می توان دید
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 تأليف بر اساس طراحی آموزشی:

پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل محتوا و بررسی روند تألیف کتابهای درسی موجود در چرخه آموزش کشور، در بیشتر 

عاد مختلف موارد حکایت از آن دارند که: تألیف کتابهای مذکور از الگوهای ترجمه ای و تقلیدی و دانشی تبعیت می کنند. که به اب

آموزشی و تربیتی بومی دانش آموزان توجه کمتری داشته اند درحالیکه در تألیف بر اساس طراحی آموزشی، مالک و معیار تألیف، 

ید دانسته های قبلی دانش آموز، توانمندیهای ادانش آموز است. به این ترتیب که در طراحی و تدوین هر فعالیتی در کتاب درسی ب

 جام میانشود، بنابراین تألیف بر اساس طراحی آموزشی با عنایت به موارد زیر  تی زندگی او توجه ویژه ای میفعلی و افق های آ

 شود:

 

 توجه به پيش دانسته های دانش آموز: -1

( معتقد است که یادگیرندگان یاد می گیرند که در ساختارهای شناختی خود بین دانش جدید و پیشین خویش ارتباطی 8691)آزوبل

عامل اثرگذار بر یادگیری، چیزی است که یادگیرنده از پیش می داند. بنابراین در تألیف کتابهای  تنهارقرار کنند، او می گوید: ب

دیگر پیش سازمان دهنده د. به عبارت یرد و بر اساس آن تألیفات جدید انجام شوگقراردر نظر  ی، باید پیش دانسته های فراگیردرس

روی آن استوار نمود. ساخت شناختی یلی را می توان به آن ارتباط داد و بر مل می کنند که اطالعات تفصها به مثابه داربستی ع

شود و حفظ  کنونی دانش آموز، نخستین عامل در تعیین این نکته است که مواد درسی در چه سطحی از معنی داری، فرا گرفته می

  .(8691خواهد شد)آزوبل 
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یادگیری، یادگیرنده اطالعات دریافتی -کسی آن را به دیگری تزریق کند، بلکه در فرآیند یاددهی که تدانش یا آگاهی، چیزی نیس

را به شیوه خود و بر اساس عواملی چون دانش پیشین، عالئق، انگیزش به خود و... تعبیر و تفسیر می کند، سپس اطالعات مذکور را 

نتیجه، دو یادگیرنده ممکن است از نظر یادگیری و انتقال  ط می دهد. دربا ارتباط دادن آن به آموخته های پیشین خود، شرح و بس

از این رو پرواضح است که در تألیف کتابهای درسی باید به پیش . (8961)آقازاده ا، هیچ وجه مشترکی نداشته باشندیادگرفته ه

 وار نمود.دانسته های دانش آموزان توجه نمود و مطالب جدید را به دانسته های قبلی آنها است

 

 طراحی دقيق و رشد دهنده:-2

سازمان دهی محتوای آموزشی به شیوه های مختلفی انجام می شود. اما پیداکردن شیوه ای در آن دانش آموز در یک رشد تدریجی 

ازه ها معتقد است: آموزش در اصل تعادل در ت نماید، اهمیت زیادی دارد. پیاژهو منطقی، پله های ارزشمند ارتقاء آموزشی را طی 

را واژگون نکند. در برخی از  خوب، آموزشی است که در آن مطالب تازه ارائه شود و تعادل فراگیر را به هم بزند بطوریکه او

شود و فاصله ی بین پله های ارتقاء کم و زیاد می باشد.  کتابهای درسی این سیر تدریجی و منطقی رشد دهنده بخوبی دیده نمی

 ین در تألیف کتابهای درسی باید مراقبت نمود که ارائه مفاهیم از یک نظم و هارمونی تدریجی تبعیت نماید.بنابرا

 

 توجه به سطوح عملکردی باالتر:-3

سطح یادگیری در همه دانش آموزان یکسان نیست، برخی از دانش آموزان در یادگیری مفاهیم به سطح پایین بسنده می کنند در 

دگیری عمیق تری دارند. از این شوند و یا آنها به سطوح باالتر و دسته ای دیگر به الیه های درونی مفاهیم وارد می حالیکه گروهی از

در سازمان دهی محتوای کتابهای درسی باید به سطوح مختلف یادگیری فراگیران توجه شود. مطالعات انجام شده در زمینه رو 

ارد که بیشتر کتابهای مذکور به سطوح پایین یادگیری بسنده نموده اند. به عنوان سطوح یادگیری کتابهای درسی حکایت از آن د

شود و کمتر به سطوح باالتر  به عنوان یک فعالیت مرسوم در بسیاری از کتابها دیده می <<اطالعات جمع آوری کنید>>مثال فعالیت 

تفسیر اطالعات جمع آوری شده و... می پردازند. به عبارت فرضیه سازی،  مانند: مقایسه اطالعات جمع آوری شده، برهم نهی آنها، 

دیگر ظاهرا فعالیتهای زیادی در کتاب مطرح شده است اما عمده این فعالیتها در سطوح پایین یادگیری مطرح شده اند. نتایج پژوهشی 

یت سواد اطالعاتی توجه شده است مورد به کم 896که در همین زمینه در کتابهای متوسطه دوره دوم انجام شده، نشان می دهد در 

در  <<تحقیق کنید>>و یا  <<جمع آوری اطالعات>>از سوی دیگر فعالیت  .عملکردی است 2و  8محدود به سطوح اما این مطالب 

 مدارس به فعالیت پیش پا افتاده و سطح پایین تنزل پیدا کرده و دانش آموزان آنرا معادل گرفتن پرینت از یک مطلب اینترنتی می

 ها، بفروش می رسند. دانند و بعضا به صورت محتوای از پیش تهیه شده در کتابفروشی
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 توجه به شيوه های فعال یادگيری:-4

فعال، اهل  گر زی جز مشاهدهشود. تصویر یادگیرنده در قرآن کریم، چی از منظر دین مبین اسالم، انسان یادگیرنده فعال تلقی می

شمسی در نظرگرفتن یادگیرنده به عنوان ضبط صوت و یا  8931میالدی و  8611تقریبا از نیمه دهه ی  اج نیست.مقایسه، تفسیر و استنت

ن را اسفنج که صرفا ضبط و جذب کننده اطالعات است، رو به افول گذاشته و نظریه یادگیرنده به مشابه سازنده فعال معنا، جای آ

 (.8961)آقازاده گرفته است

(. امروز این نکته عیان شده است که 8919م، تفسیرگر و رمزگشای طبیعت به شمار می رود )علم الهدی معلم در نظریه تربیتی اسال

کوششی  ،(. مشارکت فعال2111انسانها از کودکی افراد توانمند و عامالنی فعال در تحول ادراکی خویش اند )برانسفورد و همکاران 

(. از اینرو می 8961)آقازاده ها و تغییر نگرش هایش صرف می کندارتاست که یادگیرنده برای ساخت دانش خویش یا پرورش مه

ابه محتوای برنامه درسی آمده و آنچه که در کتابهای درسی به مث توان دانش آموزان را یادگیرندگانی که مفسر برداشتهای معلم

در سطوح یادگیری  ه دانش آموزان رااست، تلقی نمود. به همین دلیل در تألیف کتابهای درسی باید سناریوهایی طراحی نمود ک

 د.برای یادگیری فعال را مهیا نمای مختلف به تفکر وادار نماید و بستر مناسب

 

 توجه به یادگيری اجتماعی:-5

اما کارگروهی اثر اجتماعی گفتگو و بحث و  گرچه تنهایی و سکوت فرصتها و موقعیتهای خوبی برای یادگیری ایجاد می کند،

آن زندگی می کنند،  یری نقش بسیار مهمی دارد. دانش و یادگیری در تعادل با افراد و بافت و زمینه ای که انسانها درمجادله در یادگ

(. یادگیری های ما از طریق مشارکت در گروه ها، مشاهده آنچه دیگران انجام می دهند و سپس عضویت 8961)آقازاده معنا می یابد

(. یادگیری زمانی به وقوع می پیوندد که شخص با 8668)لوو ونگر ر فعالیتهای گروهی اتفاق می افتدتدریجی تا مشارکت کامل د

محیط اطرافش به تعامل بپردازد و از تجارب حاصل از تعامالتی که داشته است، برای خود معنایی به وجود آورد )توماس و والبرگ، 

حتوای کتاب درسی، توجه به گفتگو، مباحثه و فعالیتهای گروهی نقش بسیار (. مسلما در هنگام سازماندهی و تدوین م8911آقازاده 

مهمی در یادگیری اجتماعی دانش آموزان دارد. بویژه در مباحث علوم زمین، تعادل فراگیر با محیط طبیعی و اجتماعی اطراف خود، 

 در فراگیری محتوا بسیار اهمیت دارد.

 

 كاربست آموخته ها در محيط جدید:-6

ری از کارشناسان تعلیم و تربیت معتقدند که امروزه هدف از آموزش رسمی، تربیت شهروند آگاه نسبت به پدیده ها و بسیا

رخدادهای محیط اطراف خود و تعالی تفکر توحیدی از این طریق می باشد. به عبارت دیگر امروزه علم و دانشی مطلوب نظر است 

از آنجایی که پدیده ها و رخدادهای مرتبط به زندگی بسیار زیاد و متنوع است، امکان  ،که در زندگی فراگیر نمود عینی داشته است

مطالعه و بررسی همه ی آنها وجود ندارد. بنابراین آموزش مفاهیم اساسی و پایه باید به گونه ای باشد که فراگیر با آموختن آنها، قادر 
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است برای رسیدن به این هدف مهم، باید محتوای کتابهای درسی با این  به تعمیم و کاربست آنها در موقعیتهای جدید باشد. پرواضح

 رویکرد تدوین و سازماندهی شوند.

 

 اهميت رویکردهای تلفيقی:-7

در دو دهه ی اخیر تالش متخصصان تعلیم و تربیت بر آن بوده است که آموزش را به سمت و سوی روشهای تلفیقی هدایت کنند. 

این رویکردها، رویکرد زمینه نیدگی علوم مختلف و ظهور و بروز علوم بین رشته ایی جدید است. یکی از شاید علت این امر، درهم ت

 )تماتیک( است. در این شیوه از آموزش، یکی از موضوعات و یا پدیده های موجود در زندگی فراگیر به عنوان تم انتخاب میمحور

آموزش ( معتقداند: 2181و همکار)(. در این خصوص هالبروک 8962ار شود و آموزش برآن بستر جاری می گردد)بازوبندی و همک

در خأل اتفاق نمی افتد، بلکه آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای آنچه که فراگیر می آموزد دلیل و جایگاهی در زندگی 

 کوم به غرق شدن و فنا است. مح( معتقد است هر یادگیری جزیره ای و مجزا از هم، 8699)آزوبل روزمره ی خود پیدا کند.

شوند و کلیه فعالیت های یادگیری  در آن آموزش با رویکرد تلفیقی مفاهیم آموزشی بصورت نظام مند و مرتبط با یکدیگر دیده می

د: شود. بسیاری از مفاهیم علوم زمین بویژه مفاهیم زیست محیطی ویژگی های تم را دارا هستند مانن طراحی می ،حول محور تم اصلی

(. بنابراین یکی از رویکردهای آموزش مفاهیم 8962)بازوبندی و همکار و... آب، خاک، آتشفشان، زمین لرزه، نیروی گرانش زمین

رویکرد تلفیقی است که اگر از بستر کتابهای درسی جریان پیدا کند تا کالسهای درس  ،علوم زمین و بویژه مفاهیم زیست محیطی

 رفت. خواهد

 

 خدمت یاد گيری :ارزشيابی در -8

ارزشیابی جز جدایی ناپذیر فرایند آموزش است. ارزشیابی تامین کننده ی اطالعات مقایسه ای درباره ی آگاهی گروه های دانش 

آموزان و تک تک آن ها در ارتباط با برنامه های مدرسه است. به عبارت دیگر ارزشیابی صفحه نمایش میزان دستیابی به موفقیت 

به همین دلیل در تألیف کتابهای درسی به عنوان یک ابزار آموزشی مهم باید در  .معلم، مدرسه و برنامه درسی استدانش آموزان، 

 بسته ی آموزشی مورد عنایت ویژه قرار گیرد.

 

 :راهی بسوی یادگيری های جدید -9

در حال یادگیری هستند. براساس الگوی بلکه انسان ها دائما  .یادگیری موضوعی نیست که منحصر به کالس، مدرسه و دانشگاه باشد

 را در ذهن خود معنادار سازند به شرط اینکه بتوانند آن انسان ها هرچیزی را می توانند بیاموزند،   یادگیری ساخت گرایی،

(Von glaserfeld 1984روسو تجویز میکرد که در آموزش تجربه مستقیم با مسائل یا محیط یادگیری را سرلوحه ی امور ق .) رار

. آنچه از (Farnhan D. 1992)تا یادگیرنده خود به پدیده ها معنا دهد و شیوه عمل خویش را نسبت به آنها معین سازدهید د
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است، اوست که  بیشتر در ذهن یادگیرنده واقعیت ،دیدگاه فیلسوفان و روانشناسان درباره ی ساخت گرایی بر می آید این است که

از اینرو در شیوه های یادگیری،  (.8961)آقازاده یا دست کم به تغییر آن می پردازدمی دهد و  واقعیت را طبق تجارب خود شکل

در قالب تجارب شخصی و پیوند خورده با زندگی خود  باید بستر یادگیری به گونه ایی مهیا نمود که یادگیرنده مطالب جدید را

ؤثری دارند. بدین معنی که در تألیف کتابهای درسی باید مفاهیم دریافت نماید. برای تحقق این مهم کتابهای درسی نقش بسیار م

 جدید را در قالب بسته هایی از جنس تجارب شخصی فراگیران ارائه نمود.

 

 كالس:تأكيد بر ارائه نتایج یادگيری درتوجه به تکاليف خارج از كالس با -11

زمان آموزش  د، به زعم آنها عدم تناسب حجم محتوای کتاب بایکی از مشکالنی که بیشتر معلمان و دبیران از آن گالیه مند هستن

، یکی از راه حل های مرتفع کالسن آموزش اعتراض دارند. توجه به فعالیتهای خارج از ست. آنها نسبت به کمبود وقت و زماا

موتور محرکه  به و کالس ، شود  می نمودن مشکل مذکور است. در واقع با اجرای این فعالیت زندگی فراگیر تبدیل به کالس درس

این است که از وقتهای خارج از کالس  ،. شاید علت اینکه برخی معلمان از کمبود وقت ناراضی هستند، تبدیل می گرددآموزش

 .ندفاده نمی کناست

آموزشی هدفمند به یادگیری  (: بر اساس این ایده دانش آموزان در خارج از کالس و در قالب برنامهFlip Classroomایده ی )

یادگیری به خارج از کالس  -فرآیند یاددهیاز درسی می پردازند و این آموخته ها را در کالس درس ارائه می کنند. بنابراین بخشی 

د از شود و فراگیران در خارج از کالس نیز در حال یادگیری می باشند. برای اجرای این فعالیت مهم در مدارس، بای درس منتقل می

 شود و با طراحی فعالیتهای خارج از کالس بخشی از آموزش را به خارج کالس هدایت کنند.شروع تدوین و تألیف کتابهای درسی 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

مانعی برای اجرای بعضا و  ندبیانگر این است که محتوای برخی از کتابهای درسی با شیوه های نوین آموزش هماهنگ نیست پژوهشها

احی آموزش تدوین و به رشته بر اساس طر ،کتابهای درسیبنابراین برای رفع این مشکل بایدشهای جدید تدریس می باشند. رو

مناسبی برای  شوند و کتابهای درسی خود بستر این صورت شیوه های تألیف با شیوه های تدریس هماهنگ می درآیند. در تحریر

 شوند. فعل به وضعیت فعال میتغییر شیوه های تدریس از وضعیت سنتی و من

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 منابع فارسی :
 ( راهنمای روشهای نوین تدریس، تهران، نشر آییژ، چاپ چهارم8911آقازاده ، م.)-8

(، راهنمای کاربردی روشهای نوین تدریس برای کالسهای تک پایه و چندپایه، تهران، مرکز نوآوری های آموزشی، مرآت، 8961آقازاده ، م. )-2

 فحهص116

، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی  موزش مفاهیم زمین شناسی با رویکرد تماتیک(، آ8962و امانی طهرانی، م. ) .ح.بازوبندی، م -9

 وم زمین، سازمان زمین شناسی کشور.تخصصی عل

 ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، منتشر نشده.( ، فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی از دیدگاه اسالم، تهران، س8919علم الهدی، ج ) -1
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