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دوم ابتدایی از  میزان رعایت اصول روانشناختی در تدوین کتاب علوم

 1های اصفهان و تهراننظر معلمان زن شهر

 4، احمد عابدی3، احمدرضا نصر اصفهانی2فاطمه احمدی دهرشید

 

 چکیده

علوم دوم ابتدایی از  رعایت اصول روانشناختی در کتابهدف این پژوهش، بررسی میزان      

های فردی، تنظیم اهداف زن بود. توجه به جنبه روانشناختی، در شناخت تفاوتنظر معلمان 

های تدریس بسیار موثرست. این پژوهش، با استفاده از آموزشی، یادگیری موضوعات درسی و روش

است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن پایه دوم ابتدایی  پیمایشی انجام شده -روش توصیفی

گانه اصفهان 5نفر در نواحی  206نفر بوده که  056و تهران بودند که مجموع آنشهر اصفهان  در دو

، در شهر ای چند طبقهگیری خوشهگانه تهران بودند و براساس نمونه 22نفر در مناطق 396و

برای انجام پژوهش انتخاب شدند. حجم  00و 06، 7، 0و در شهر تهران مناطق 3و 2اصفهان نواحی

های مورد نفر بوده است. داده 97نفر و در شهر تهران  60ی، در شهر اصفهان نمونه براساس نواح

آوری شده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع

به دست آمد. برای تجزیه و  666/6روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 

استفاده شده است.  Spss20ها ، از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارتحلیل یافته

 موزان باآانطباق محتوا با شرایط سنی دانش به مربوط میانگین، مقدار بیشترین ها،براساس یافته

 با فصل هر ابتدای در سازماندهنده پیش بیان به مربوط میانگین مقدار کمترین و 2/ 32 میانگین

همچنین میانگین  .باشدمی 69/2 میانگین با مطالب توضیح برای مثال از استفاده و 67/2 یانگینم

کوچکتر بوده 65/6به دست آمده است و سطوح معناداری، از سطح خطای  09/2کل جامعه آماری، 

دن و معنادار بو 25/2های نمونه از میانگین فرضی است بنابراین، با توجه به پایین بودن میانگین

توان نتیجه گرفت که معیارهای روانشناختی در کتاب علوم دوم ابتدایی کمتر رعایت ها، میآزمون

 است. شده 

 علوم، دوم ابتدایی. اصول روانشناختی،کتابهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 

های نظام آموزش و پرورش، در جایگاه خود از دوره ابتدایی به عنوان یکی از زیر مجموعه

ای برخوردار است. مهمترین عواملی که در مطالعات دوره ابتدایی باید مورد هاهمیت ویژ

آموزان و ها و خصوصیات دانشتوجه قرار گیرد، در نظر گرفتن اهداف آن دوره و توانمندی

میزان انطباق آن خصوصیات با عناصر تعلیم و تربیتی مدرسه از قبیل معلم، پایه درسی، 

های کتاب (.0360 آقازاده،باشد )فتحی واجارگاه و درسی میمحتوای کتاب درسی و اهداف 

ترین منابعی هستند که در اختیار عناصر برنامه درسی و معلمان مدارس قرار درسی، مهم

های معلم نیز در قالب محتوای کتاب، با انگیزه ایجاد تغییرات گیرند و تمامی فعالیتمی

ای از ز طریق کتاب درسی مجموعه گستردهیابند. امطلوب در رفتار فراگیران وحدت می

شود، ها و اهداف یک نظام آموزشی تعقیب میهایی که در آرمانها و ارزشها، مهارتدانش

 (.01: 0367گیرد )فیاض، آموزان قرار میدر اختیار دانش

نظام آموزشی فعلی کشور، یک نظام متمرکز و برنامه درسی آن تا حد زیادی وابسته به 

شود. در حال حاضر، تنظیم محتوای دروس سی است که در کل کشور استفاده میکتاب در

گیرد. در بیشتر مراکز ریزی و تالیف وزارت آموزش و پرورش انجام میتوسط دفتر برنامه

آموزشی به ویژه در آموزش ابتدایی مطالب کتاب درسی، محور آموزش و یادگیری رسمی 

هاى مهم نظام یکى از فعالیت (.006:0362بیگی، دهد )میرزاای را تشکیل میو مدرسه

اصالح و  بازنگرى، است. هاى درسىبازنگرى و روزآمد کردن محتواى کتاب آموزشى،

وزان آمبه نقش دانش مستلزم توجه ،های درسیمحتوای کتابتجدیدنظر اصولى و علمى در 

های آموزشی فید، فعالیتدر تهیه کتاب درسی موثر و م است. و فرهنگ جامعه ،اجتماع در

ای های تنظیم شوند که یکدیگر را تقویت کنند و فعالیتو تجارب یادگیری باید به گونه

آموزان منطبق باشند، تا بتوانند الگوی رفتاری موثر را در هایی دانشیادگیری با توانایی

  (.0362یادگیرنده به وجود بیاورند )معاونت پژوهشی،

 خود اطراف دنیای شناخت هایروش تا کندمی کمک آموزاندانش هب تجربی علوم فراگیری

 تجارب تا کند کمک هاآن به که کنند کسب مفاهیمی باید منظور این برای بخشند. بهبود را

 کاربرد سازماندهی، اطالعات، کسب هایروش باید کودکان. سازند مرتبط یکدیگر با را خود
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 تقویت اطراف دنیای درک در را هاآن توانایی هایتفعال این. بیاموزند را کردن آزمایش و

 دهد )گروهمی یاری زندگیشان مسایل حل و هوشمندانه هایگیریتصمیم برای و کندمی

درس علوم تجربی در دوران ابتدایی شامل مطالبی در ارتباط  (.0390تجربی، علوم درسی

املی ست. بررسی روند تکبا دانش زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی و بهداشت ا

دهد که این فرایند سه های آموزش علوم تجربی نشان میچگونگی تدوین محتوا و روش

است. آموزش علوم به دوره تاریخی متمایز اما به هم پیوسته را پشت سر گذاشته شده 

سه، مقایبندی، گیری، طبقهها( و به فرایند )مشاهده، اندازهمحتوا )امور واقع، مفاهیم و تعمیم

 (.90:0360شود )طالب زاده، سازی( مربوط میاستنتاج، تعمیم و نظریه

؛ به نظرات روانشناسی رشد، روانشناسی یادگیری، 0روانشناختی ویژگیجنبه روانشناختی: 

ریزی درسی اشاره دارد. در ها در برنامهروانشناسی کودک و روانشناسی تربیتی و کاربرد آن

های فردی، تنظیم اهداف آموزان، تفاوت، در شناخت ویژگی دانشواقع نظریات روانشناسی

ها، چگونگی یادگیری موضوعات آموزشی، تناسب محتوا براساس تحوالت رشد و نیازهای آن

 (.33:0392های تدریس بسیار راهگشاست )معافی و رون،درسی و روش

آموزان: یکی نشهای دا( تعیین ویژگی0 درسی: های روانشناختی کتاببرخی از جنبه

ها، مشخصات، سطح دانش در ترین اقدامات در تالیف کتاب درسی تعیین ویژگیاز ضروری

آموزان است مولف دقیقا باید بداند که حوزه موضوع کتاب درسی و نیازهای آموزشی دانش

اند و چه نویسد؟ آنان چه سطحی از مطالب را قبال آموختهکتاب را برای چه کسانی می

ی دارند؟ آیا رفتارهای ورودی و پایه برای یادگیری مطالب جدید را دارند؟ سایر نیازهای

 شود کدامند؟ دروسی که به طور همزمان با این ماده درسی به فراگیران عرضه می

های فردی در زمینه دریافت، سازماندهی، تحلیل، یادآوری اطالعات و ( توجه به تفاوت2

است. امروزه این نوع فرایند یادگیری را، از طریق ارتباط ها، مبنای اساسی یادگیری تجربه

آورند. این ارتباط شناختی در قلمرو آموزش و پرورش هنگامی با یادگیرندگان به دست می

شود که بین عوامل ارتباطی آن، انتقال آموزش میسر شود، در همین راستا، کتاب ایجاد می

                                                      
1 psychological features 
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های آموزش و پرورش است که در نظامدرسی مهمترین و پرکاربردترین رسانه آموزشی 

 (. 0369گیرد )نوریان، کشورها مورد استفاده قرار می

آموزان: علم چگونگی یادگیری انسان در طول های یادگیری دانش( تناسب محتوا با سبک3

ای فردی ههای یادگیری و تفاوتاست. پیچیدگیای یافته قرن بیستم، افزایش قابل مالحظه

است. امروزه،  های یادگیری شدهیرندگان وجود دارد، منجر به تدوین تئوریکه میان یادگ

های درسی این اصول را مبنای کار خود قرار ریزان درسی و مولفان کتابطراحان و برنامه

کنند )اولسون و ریزی درسی و تدوین محتوا استفاده میها در برنامهداده و از تئوری

 (.0396هرگنهان، 

های سطح باال های شناختی: کتاب درسی باید طیف وسیعی از مهارتارت( پرورش مه1

مانند تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی را شامل شود. کتاب درسی باید ذهن فراگیر را به 

 2662، 1چالش کشیده و مجبور کند، اطالعات را تجزیه و تحلیل و ارزشیابی کند )گارنیج

:2.) 

ترین عملکرد کتاب (، اعتقاد دارد که مهم07:  2666) 2یک( ایجاد انگیزه یادگیری: م5

درسی ایجاد انگیزه برای یادگیری است. برای دستیابی به این مقصود، در نظر گرفتن اصول 

های درسی، ایجاد انگیزه و در نتیجه یادگیری روانشناسی و قوانین یادگیری در تدوین کتاب

قبل از اینکه کتاب درسی تالیف شود، مولفان باید کند. بنابراین، را در فراگیران تضمین می

 به اصول روانشناسی تربیتی و رواشناسی یادگیری آگاه باشند.

های فراشناختی: فراشناخت، دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خود او ( تقویت مهارت0

 گامدهد تا به هنیا دانستن درباره دانستن است. دانش فراشناختی فراگیر را یاری می

یادگیری و دانستن امور، پیشرفت خود را در نظر بگیرد. همچنین این دانش به فراگیر کمک 

هایشان را ارزیابی و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانده کند که تا نتایج تالشمی

(. کتاب درسی باید بتواند برای یادگیرنده امکان نظارت و ارزیابی 199: 0365بسنجد )سیف،

 (. 06: 0396یادگیری خودش را فراهم کند )ملکی،فرایند 

                                                      
1 Garing 

2 Miik 
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های های روانشناسی و  پژوهشمحقق براساس بررسی دوره تحصیلی مربوطه و نظریه

ا همطالعاتی، از میان موارد مطرح شده در حیطه روانشناختی مطالبی را گزینش کرده و آن

به عنوان مثال، سوال را طبقه بندی نموده و براساس آن پرسشنامه را تنظیم نموده است 

-دانش های یادگیریسوم پرسشنامه، برگرفته از توضیحات مربوط به تناسب محتوا با سبک

 اند.باشد و به همین منوال سواالت طراحی شدهآموزان می

های درسی را از در این پژوهش، مسئله اصلی این است که بازنگری و روزآمد کردن کتاب

لوم دوم در کتاب ع _انشناسی یادگیری و روانشناسی تربیتیدر زمینه رو_نظر روانشناختی 

ها رعایت شده است و راهکارهایی در جهت ابتدایی بررسی شود که تا چه اندازه این زمینه

هدف اصلی پژوهش، بررسی میزان رعایت اصول  ارتقای بهتر مطالب کتاب ارائه شود.

های اصفهان و تهران به مان زن شهرعلوم دوم ابتدایی از نظر معل روانشناختی در کتاب

 باشد. می منظور بهبود محتوای این کتاب

 بحث: 

 پیمایشی و با توجه -این پژوهش، با توجه به طرح تحقیق از نوع توصیفیروش پژوهش: 

ها و اطالعات مورد باشد. دادههای کاربردی میکند، از نوع تحقیقبه اهدافی که دنبال می

اند. جامعه آماری بخش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده نیاز در این پژوهش،

 های اصفهان و تهران بودندپرسشنامه، مشتمل بر کلیه معلمان زن پایه دوم ابتدایی در شهر

نفر در مناطق بیست  396گانه اصفهان ونفر در نواحی پنج 206نفر است که 056که شامل

گانه ، از میان نواحی پنجای چند طبقهی خوشهبراساس نمونه گیر .و دو گانه تهران بودند

 هایگانه، منطقههای دو و سه اصفهان و در تهران از میان مناطق بیست و دو اصفهان، ناحیه

های درآمدی متفاوت شهر انتخاب شش، هفت، ده و یازده جهت پوشش دهی به سطح

نفر معلم از مناطق 026اصفهان و 3و 2نفر معلم از نواحی 006اند. براساس آمار،شده

در شهر تهران بودند، سپس بر مبنای فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی  00و0،7،06

گیری شدند. بنابراین به نفر در شهر تهران، نمونه 97نفر در شهراصفهان و  60مورگان، 

پرسشنامه در میان معلمان زن دوم ابتدایی در شهر اصفهان و تهران توزیع  063میزان 

های بود، که تجزیه و تحلیل آماری بر داده 070شنامه کامل شده و برگشتیگردید. پرس
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است. به منظور تسهیل  ها بودهدرصد نرخ برگشتی پرسشنامه 11/93 پرسشنامه انجام شد و

ای لیکرت طراحی ها به سبک مقیاس سه درجهدهی و حصول نتیجه مطلوب، سوالدر پاسخ

کننده حداقل میزان بیان 0ننده باالترین میزان و عدد بیان ک 3است. در این طیف، عدد شده

علوم دوم ابتدایی است. برای تعیین میانگین فرضی در  رعایت اصول رواشناختی در کتاب

است زیرا بیانگر باالتر از حد متوسط استفاده شده  25/2ای از میانگین آزمون تی تک نمونه

معادل با نمره  25/2 نظر بگیریم میانگین باشد و همچنین اگر بر مبنای عدد بیست درمی

 5باشد که از حد متوسط باالتر است. همچنین در کارهای پژوهشی دیگر، براساس می 01

است.  05 در نظر می گیرند که معادل با نمره 3ای بودن سواالت، میانگین فرضی را گزینه

وسط ه روایی پرسشنامه تبه منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد ک

نفر از معلمان دوره ابتدایی سنجیده شد و برای بررسی  5نفر از اساتید علوم تربیتی و  7

استفاده شده است که آلفای  Spss20 پایایی، از ضریب آلفای کرانباخ از طریق نرم افزار

ر دو آوری شده از طریق پرسشنامه، دهای جمعبه دست آمده است. داده 666/6کرانباخ 

 است. برای تجزیه و تحلیلبخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

های آماری نظیر فراوانی، های حاصل از پرسشنامه، در بخش توصیفی از مشخصهیافته

ی، اهایی نظیر تی تک نمونهدرصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون

همچنین سواالت جمعیت  است. ریانس یک راهه استفاده شدهتی مستقل، تحلیل وا

اند، های پژوهشی به آن پاسخ دادهشناختی در پایان پرسشنامه آورده شده که نمونه

 اندای طراحی شدهمتغیرهای سابقه کار، سطح تحصیالت و محل خدمت به صورت گزینه

ه تحصیلی به صورت سوال باز اند ولی متغیر رشتکه تمام نمونه پژوهشی به آن پاسخ داده

ها پاسخ ها بررسی شده و در دو دسته رشته آوری پرسشنامهپاسخ طرح شد که پس از جمع

ند اها تنظیم شد، که برخی از پاسخ دهندگان به آن پاسخ ندادهآموزش ابتدایی و سایر رشته

وال پاسخ نفر به این س 050به همین دلیل تعداد آن از کل نمونه پژوهشی کمتر است و 

 ارائه شده است.  0اند و نتایج آن در جدول شماره داده
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 های پژوهشی در خصوص سواالت جمعیت شناختی: فراوانی و درصد نمونه0جدول 

 درصد فراوانی ابعاد متغیر متغیرها

 

 

 سابقه کار

 91/16 6 سال 5کمتر از 

 00/32 02 سال 06تا  0

 26/05 20 سال 00تا  00

 62/7 55 سال 26تا  00

 06/1 76 سال 26بیشتر از 

 

 سطح تحصیالت

 96/2 5 دیپلم

 63/15 77 فوق دیپلم

 02/17 66 کارشناسی

 57/3 0 کارشناسی ارشد

 37/17 60 اصفهان محل خدمت

 03/52 96 تهران

 71/01 060 آموزش ابتدایی رشته تحصیلی

 20/35 55 هاسایر رشته

 

 

 های پژوهشیافته 

روانشناختی  جنبه به پاسخ درصد و فراوانی ، توزیع2جدول ها:نتایج توصیفی داده ف(ال

 دهد.را نشان می
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  ابتدایی علوم دوم روانشناختی کتاب حیطه به معلمان پاسخ درصد و فراوانی : توزیع2جدول

انحراف 

 معیار
 میانگین

تعداد 

 کل
 هاگویه زیاد متوسط کم

ره
ما

ش
 

03/6 32/2 
 شرایط با محتوا انطباق 70 61 00 070

 آموزاندانش سنی
0 

066 1/9 0/19 5/10 

59/6 22/2 

 از گیریبهره به توجه 53 062 05 076

 متنوع هایشیوه

 آموزاندانش در یادگیری

2 
066 6/6 6/06 2/30 

59/6 06/2 
 عالیق با مطالب تناسب 19 065 07 070

 آموزاندانش
3 

066 9/9 1/00 7/26 

03/6 00/2 

 برای مطالب تناسب 50 97 23 070

 نوآوری و خالقیت تقویت

 آموزاندانش در

1 
066 5/03 7/50 6/29 

03/6 22/2 

 درش برای مطالب قابلیت 57 92 09 006

 هایمهارت گسترش و

 آموزاندانش در تفکر

5 
066 3/00 6/51 9/33 

05/6 67/2 

 هندهسازماند پیش بیان 13 97 36 076

 درباره کلی مقدمه)

 هر ابتدای در( مطالب

 فصل

0 
066 0/07 0/57 3/25 

00/6 69/2 
 نمونه و مثال از استفاده 10 93 36 009

 مطالب توضیح برای
7 

066 6/07 6/55 2/27 

01/6 21/2 
076 26 69 00 

 برای مطالب بودن مفید

-مهارت توسعه و رشد

-دانش اجتماعی های

 آموزان

6 

066 6/00 3/52 9/35   

 کل: 09/2 12/6
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 و32/2 میانگین با یکم سوال به مربوط میانگین، مقدار بیشترین که دهدمی نشان 2جدول نتایج

 69/2 میانگین هفتم با سوال و 67/2 میانگین ششم با سوال به مربوط میانگین مقدار کمترین

 .باشدمی12/6 کل معیار انحراف و 09/2 علومکتاب  روانشناختی حیطه کل میانگین .باشدمی

 درصد کمترین و درصد 1/00متوسط با  گزینه در سوم، سوال فراوانی، درصد همچنین بیشترین

 . باشدمی درصد 6/6 با کم گزینه در دوم، سوال فراوانی،

( مقایسه میانگین حیطه روانشناختی کتاب علوم دوم با 0 :هانتایج استنباطی دادهب( 

 (.25/2)میانگین فرضی 

 با میانگین فرضی :  مقایسه میانگین حیطه روانشناختی3 جدول

 میانگین جامعه آماری
انحراف 

 معیار

تفاوت 

 میانگین
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تعداد 

 کل

 070 677/6 076 -776/0 -65/6 127/6 09/2 کل جامعه آماری

 60 796/6 66 -250/6 -60/6 563/6 23/2 شهر اصفهان

 90 021/6 69 -550/0 -60/6 123/6 06/2 هر تهرانش

 

برای معیارهای روانشناختی در کتاب علوم میانگین محاسبه شده از نظر معلمان شهر 

-باشد، که میانگینمی 09/2و در نهایت کل جامعه آماری  06/2، شهر تهران 23/2اصفهان 

مچنین، سطوح معناداری تر از میانگین فرضی است. ههای نمونه در هر سه بخش، پایین

کوچکتر بوده است. بنابراین، با توجه به پایین  65/6مشاهده شده در جدول، از سطح خطای 

توان نتیجه گرفت ها، میهای نمونه از میانگین فرضی و معنادار بودن آزمونبودن میانگین

 است. که معیارهای بعد روانشناختی در کتاب علوم دوم کمتر رعایت شده 

 های افراد در خصوص حیطه روانشناختی بر مبنای شهر محل خدمت.ایسه پاسخ( مق2
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 :  تفاوت دیدگاه افراد با محل خدمت و رشته تحصیلی متفاوت در حیطه روانشناختی 1جدول

 میانگین گروه 
انحراف 

 معیار

تفاوت 

 میانگین 
مقدار 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تعداد 

 کل

محل 

 خدمت

شهر 

 اصفهان
26/2 135/6 

62/6 300/6 009 706/6 070 
شهر 

 تهران
06/2 123/6 

رشته 

 تحصیلی

آموزش 

 ابتدایی
20/2 100/6 69/6 330/0 051 065/6 050 

سایر 

 هارشته
02/2 117/6      

بزرگتر  65/6، سطح معناداری مشاهده شده در کتاب علوم از سطح خطا 1براساس نتایج جدول

زمون معنادار نیست؛ یعنی بین نظرات افراد از نظر شهر محل خدمت و رشته باشد. بنابراین، آمی

تفاوت معناداری وجود ندارد و نظرات علوم  کتابتحصیلی، در خصوص حیطه روانشناختی در 

 یکسان هستند. در نتیجه، محل خدمت و رشته تحصیلی در نوع پاسخ دهی افراد تاثیر نداشته

 .است

 دایی.دوم ابتعلوم  کتابابقه کار متفاوت، در خصوص حیطه روانشناختی های افراد با س( پاسخ3

 : بررسی تفاوت دیدگاه افراد با سابقه کار متفاوت در حیطه روانشناختی  5جدول

 میانگین گروه
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 25/2 سال 5کمتر از 

320/3 0 332/3 303/3 554/3 

 15/2 سال 13تا  5

 23/2 سال 15تا  11

 21/2 سال 23تا  12

 14/2 سال 23باالتر از 
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 65/6، سطح معناداری مشاهده شده در کتاب علوم از سطح خطای 5براساس نتایج جدول

ه طباشد. بنابراین، آزمون معنادار نیست؛ بین نظرات افراد از نظر سابقه کار، در حیبزرگتر می

تفاوت معناداری وجود ندارد و نظرات یکسان هستند. در نتیجه، علوم  کتابروانشناختی در 

 است.سابقه کار در نوع پاسخدهی افراد تاثیر نداشته 

علوم  کتابهای افراد با سطح تحصیالت متفاوت، در خصوص حیطه روانشناختی ( مقایسه پاسخ1

 دوم ابتدایی. 

 گاه افراد با سطح تحصیالت متفاوت در حیطه روانشناختی :  بررسی تفاوت دید0جدول 

 میانگین گروه
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 25/2 دیپلم

026/6 3 616/6 200/6 665/6 
 20/2 فوق دیپلم

 00/2 کارشناسی

 05/2 ارشد .ک

باشد. بزرگتر می 65/6مشاهده شده از سطح خطا  ، سطح معناداری0براساس نتایج جدول    

بنابراین، آزمون معنادار نیست؛ بین نظرات افراد از نظر سطح تحصیالت، در حیطه روانشناختی 

تفاوت معناداری وجود ندارد و نظرات یکسان هستند. در نتیجه، سطح تحصیالت علوم  کتابدر 

 است.در نوع پاسخدهی تاثیر نداشته 

 

 رینتیجه گی 

دهد که میزان رعایت جنبه روانشناختی کتاب ، نشان می2نتایج حاصل از پرسشنامه در جدول 

 09/2 برابر با های اصفهان و تهران،درسی علوم از دیدگاه معلمان زن پایه دوم ابتدایی در شهر

 باشد و به اینمعنادار می 65/6تر از میانگین فرضی است و در سطح خطای باشد که پایینمی

معناست که میزان رعایت معیارهای جنبه روانشناختی درکتاب علوم در سطح پایین قرار دارد. 
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شم اند، گویه شای را که پاسخ دهندگان ضعیف ارزیابی کرده، بیشترین گویه2با توجه به جدول

رسد علت ضعیف بودن این گویه، بیان پیش سازمان دهنده در ابتدای هر فصل است، به نظر می

های غیرمستقیم مستقیم مطالب در کتاب علوم است، در واقع برای فهم مطالب از روش ارائه

است، بیان پیش که ذهن را درگیر کند و آمادگی برای یادگیری ایجاد کند، استفاده نشده 

دهد و شناخت بهتری از موضوع سازماندهنده در ابتدای هر فصل توانایی فهم مطالب را ارتقا می

نبه توان نتیجه گرفت که جزد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه، میسارا مطرح می

است. نتایج آزمون تحلیل واریانس، در روانشناختی در کتاب علوم در سطح پایینی رعایت شده 

دهد که از میان عوامل جمعیت شناختی، در نوع پاسخدهی معلمان به نشان می 0تا  3جدول 

 و نظرات یکسان هستند. استتاب علوم تفاوت معناداری نبوده جنبه روانشناختی ک

نظر به اینکه در دوره ابتدایی توجه به یادگیری و میزان درک و فهم دانش آموزان مورد نظر 

، با است. نتایج پژوهش حاضرها به طور کلی مدنظر بوده است بنابراین جنبه روانشناختی کتاب

( 0393(، عابدینی و نیلی احمد آبادی )0369ری )(، کافو0362های عابدینی )پژوهش

 همخوانی دارد. 

های ای شناختی درباره یادگیری از کتاب(، با عنوان نظریه0362های پژوهشی عابدینی)یافته

 دارد کهدهد که نظریه یاد شده، اذعان میدرسی و کاربرد آن منظور یادگیری بهتر، نشان می

سازند، و در این راه تن درسی، برای خود بازنمودی ذهنی میفراگیران با اطالعات حاصل از م

از عواملی چون اطالعات پیشین و شناخت روشی خود، به اضافه عناصر محتوایی و دستورهای 

 گیرند.موجود در ساخت متن درسی، بهره می

(، با عنوان تدوین و اعتبار سنجی الگویی برای ارزشیابی 0369های پژوهشی کافوری )یافته

حاصل  دهد که نتیجههای درسی براساس رویکرد روانشناسی یادگیری و تربیتی نشان میکتاب

از این بررسی یک الگوی ارزشیابی است که به دو صورت مفهومی و شمایی ارائه شده است که 

شامل مبانی نظری، رویکرد مدل، اهداف مدل و معیارها و مولفه ها، اصول روانشناختی، مراحل 

ازخورد است. همه اجزا مدل به صورت تعاملی با هم ارتباط دارند و از آن به عنوان اجرایی و ب

 توان استفاده کرد. یک راهنما و نقشه کار می
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گرایی (، با عنوان تحلیل جایگاه سازنده0393های پژوهشی عابدینی و نیلی احمد آبادی )یافته

فه نتایج به مؤلدهد که در یی نشان میهای دوره ابتدابه عنوان رویکرد نوین یادگیری در کتاب

مربوط به  ها توجه شده و کمترین میزان توجه و اهمیتسایر مؤلفه تعامل گروهی بیش از

 توجه به ارزشیابی به عنوان ابزاری جهت بهبود های توجه به محیط فیزیکی یادگیری ومؤلفه

 .یادگیری است فرآیند

های تفکر ارائه گردد تا تای رشد و تقویت مهارت.کتاب باید در راس0پیشنهادهای کاربردی: 

آموزان را درگیر سازد و منجر به خالقیت شود، برای دست یافتن به این امر بهتر ذهن دانش

 آموزان ملزمهای کاربردی و عملی بیشتر طراحی شود و دانشها و فعالیتنمونه است در کتاب

 به انجام آن باشند.

زهای فردی )شرایط سنی و عالقه و انگیزه( و اجتماعی )شناخت ها متناسب با نیا. کتاب2

 آموزان و والدینمحیط پیرامونی( طراحی شوند برای توجه به این نیازها بهتر است که از دانش

نظر خواهی شود که نقاط قوت و ضعف کتاب را مطرح سازند و پس از بررسی توسط کارشناسان 

 ال شود.آموزشی در صورت مفید بودن نظرات اعم

آموزان تناسب داشته باشد یعنی مطالب برای دانش ها با شرایط فکری و ذهنی دانش. کتاب3

آموز ساده و قابل فهم باشند برای این منظور باید از نظرات روانشناسان و کارشناسان آموزشی 

  در تدوین کتاب درسی بهره مند شد زبرا آنان در این زمینه تخصص و تجربه موثری دارند. 

. در تنظیم مطالب به ارائه مقدمه کلی درباره موضوع اقدام شود تا یادگیری بهتر و موثرتر 1

صورت گیرد و در این رابطه نظر خواهی از معلمان که بیشترین ارتباط را با کتاب درسی دارند 

 مطلوب است. 

 

 منابع و ماخذ

های رای ارزشیابی کتاباعتبار سنجی الگویی ب (. تدوین و0369ابراهیم کافوری، اکرم. ) -

-92، 1های نوین تربیتی، درسی براساس رویکرد روانشناسی یادگیری و تربیتی. اندیشه

00. 
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های یادگیری. ترجمه: سیف، ای بر نظریه(. مقدمه0396اولسون، متیو و هرگنهان، بی. آر. ) -

 علی اکبر. تهران: انتشارات دوران.

ی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم. تهران: ریز(. برنامه0367تقی پور ظهیر، علی. ) -

 انتشارات آگاه. 

 (. روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه.0365سیف، علی اکبر. ) -

(. راهنمای تالیف کتاب درسی. تهران: 0360فتحی واجارگاه، کورش و آقازاده، محرم. ) -

 انتشارات آییژ.

-های درسی در رابطه با ارزشلی محتوای کتاب(. بررسی فرا تحلی0367فیاض، ایراندخت. ) -

 .00-16، 0ایرانی. مجله فرهنگ و علم، -های اسالمی

های درسی دوره ابتدایی ایران. تهران: (. تحلیل برنامه0369طالب زاده نوریان، محمد. ) -

 انتشارات گویش نو.

کاربرد آن:  های درسی و(. نظریه شناختی درباره یادگیری از کتاب0362عابدینی، آفاق. ) -

-های درسی به منظور یادگیری بهتر، سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهبازنویسی کتاب

 .91-26،75ها، 

-حلیل جایگاه سازنده(. ت0393عابدینی بلترک، میمنت و نیلی احمدآبادی، محمدرضا. ) -

-رنامهب . پژوهش درهای درسی دوره ابتداییگرایی به عنوان رویکرد نوین یادگیری در کتاب

 .0-07، 03ریزی درسی، 

 کتاب (.0390)نظری.  و ابتدایی درسی هایبکتا تالیف دفتر تجربی علوم درسی گروه -

 هایکتاب توزیع و چاپ کل اداره ،دوم دبستان. تهران تجربی علوم (تدریس راهنمای) معلم

 .5-0. درسی

های ی تالیف کتاب(. مبانی، اصول و روش علم0392معافی، محمود و رون، سید امیر. ) -

 درسی )با تاکید بر دوره ابتدایی(. تهران: انتشارات جامعه شناسان. 

(.در جستجوی راهکارهای تدوین متون درسی. تهران: مرکز 0362معاونت پژوهشی. ) -

 انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 مت.(. مقدمات برنامه ریزی درسی، تهران: انتشارات س0396ملکی، حسن. ) -
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ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت (. برنامه0362میرزا بیگی، علی. ) -

 نیروی انسانی. تهران: انتشارات یسطرون. 

های درسی دوره ابتدایی ایران. تهران: انتشارات (. تحلیل برنامه0369نوریان، محمد. ) -

 گویش نو.
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