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  چکیده

هایی در  آموز مداری است. این رویكرد فرصت امروزه، رویكرد جدید آموزش و پرورش در جهان، حرکت از معلم مداری به دانش

ای منفعل  آموز، گیرنده ها و استعدادهای خود را آشكار کنند. در رویكرد سنتی، دانش تواناییدهد تا بتوانند  آموزان قرار می اختیار دانش

های علمی  اساس دیدگاه اما بر ؛شد که مجبور است مطالب درسی را برای کسب نمره قبولی حفظ و ارائه نماید در نظر گرفته می

ها عرضه  امل است و فرایند رسیدن پاسخ و نه خود پاسخ را به آنآموزان در تع گر یادگیری با دانش جدید، معلم به عنوان تسهیل

آموزان باید برای یادگیری مفاهیم مختلف  کند. همچنین، در نظام جدید آموزشی کتاب درسی تنها شروع یادگیری است و دانش می

 کنند.  های غیردرسی( مراجعه  های درسی، به سایر منابع اطالعاتی )کتاب ارائه شده در کتاب

آموزان دوره ابتدایی  های دانش و ویژگی آموزش و پرورش  این مقاله به مطالب مقدماتی درباره مفاهیم، اهداف و وظایف نظام

آموزان مورد بحث قرار  های تدریس معلمان در یادگیری و پرورش خالقیت و تفكر انتقادی در دانش ثیر روشأپردازد. در ادامه، ت می

های درسی در یادگیری و ضرورت توجه به بحث سازماندهی محتوای  کید بر نقش اثرگذار محتوای کتابأگیرد. پس از آن، با ت می

های غیردرسی برای  به جایگاه کتاب ؛های درسی های فكری از طریق محتوای کتاب درسی و نیز رشد دانش و پرورش مهارت

های غیردرسی در فرایند  مین کتابأای آموزشگاهی در ته های درسی و رسالت کتابخانه تكمیل اطالعات و مطالب موجود در کتاب

 پردازد. آموزش می
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  مقدمه

آموز مداری است در این وضعیت  امروزه، رویكرد جدید آموزش و پرورش در جهان، حرکت از معلم مداری به دانش

تا  دهد آموزان قرار می هایی در اختیار دانش آموزان امكان مشارکت فعال در یادگیری را دارند. این رویكرد فرصت دانش

 ها و استعدادها خود را آشكار کنند. بتوانند توانایی

در رویكرد سنتی، اغلب مفهوم آموزش برابر دانش انتقال یافته از معلم به دانش آموز بود و معلم ذهن فراگیر را با 

است مطالب شد که مجبور  ای منفعل در نظر گرفته می آموز گیرنده نمود. در این راستا، دانش مطالب درسی انباشته می

گر  تسهیل های علمی جدید، معلم به عنوان درسی را برای کسب نمره قبولی حفظ و ارائه نماید. اما براساس دیدگاه

کند. در دیدگاه جدید،  ها عرضه می آموزان در تعامل است و فرایند رسیدن پاسخ و نه خود پاسخ را به آن یادگیری با دانش

نگرد )دیانی،  کند و به هر یك به عنوان بخشی از یك مجموعه بزرگ می کید میأمعلم بر تلفیق اطالعات و اداراك ت

(. این دیدگاه بر 2513حری،  ؛ نشاط و2513؛ سالمی، 2513، ؛ زینی جهرمی 2531؛ لوی، 2531؛ فقیهی، 2531

 (.2531 )براون و رگ،کید دارد أسازی دانش از طریق به کار گرفتن آن و بر نوآوری، خالقیت و تولید دانش ت یكپارچه

آموزان در نظام آموزشی به شمار  های درسی به عنوان یكی از مهمترین منابع یادگیری دانش از طرفی، اگرچه کتاب

کنند، بلكه  رود؛ اما اغلب کشورهای جهان سالیان زیاد است که در نظام آموزشی خود از روش تك کتابی استفاده نمی می

های سنتی که کتاب  گیرند. در واقع برخالف نظام های غیردرسی بهره می رسی از کتابهای د به منظور تكمیل برنامه

شود در نظام جدید آموزشی کتاب درسی تنها شروع یادگیری است و  درسی پایه و اساس آموزش محسوب می

کنند  اتی مراجعههای درسی، به سایر منابع اطالع آموزان باید برای یادگیری مفاهیم مختلف ارائه شده در کتاب دانش

 (. 2531)مرتضوی، 

های  آموزش و پرورش و ویژگی  در این مقاله به ارائه مطالب مقدماتی درباره مفاهیم، اهداف و وظایف نظام

های تدریس معلمان در یادگیری و پرورش خالقیت و  ثیر روشأشود. در ادامه، ت آموزان در دوره ابتدایی پرداخته می دانش

های درسی در  کید بر نقش اثرگذار محتوای کتابأگیرد. پس از آن، با ت آموزان مورد بحث قرار می انشتفكر انتقادی در د

های فكری از طریق  یادگیری و ضرورت توجه به بحث سازماندهی محتوای درسی و نیز رشد دانش و پرورش مهارت

های درسی و  و مطالب موجود در کتابهای غیردرسی برای تكمیل اطالعات  های درسی، به جایگاه کتاب محتوای کتاب

 پردازد. های غیردرسی و در فرایند آموزش می مین کتابأهای آموزشگاهی در ت رسالت کتابخانه

 

 اهداف و وظایف نظام آموزش و پرورش

امروزه، نظام آموزش و پرورش از اهمیت زیادی در جهان برخوردار است. به عبارت دیگر، نظام آموزش و پرورش هر 

ی مهمترین دستگاه طراحی راهبردهای رسیدن به وضعیت مطلوب در آن کشور است. هر نظام آموزشی دارای کشور

یك به نوعی برای رسیدن به این مقصود سهیم هستند. متخصصان آموزش و  های گوناگونی است که هر اجزاء و مؤلفه
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(. از طرفی، نقش 2531شعبانی ورکی، )ی است یادگیر –پرورش معتقدند که مهمترین مؤلفه در این نظام، فرایند یاددهی

پیوندد یا در عمل به اجرا  آموزان را آنچه که در محیط آموزشی به وقوع می اساسی و مستقیم در تجربیات و یادگیری دانش

، های مصوب و ابالغ شده است. همچنین در این نظام ها و خط مشی ها که سیاست کند نه برنامه شود، ایفاء می گذاشته می

ای بهبود بخشد که بستر مناسب و مستعد بر ایجاد یا تقویت حس کنجكاوی  یادگیری را به گونه-معلم باید فرایند یاددهی

(. نظام آموزش و پرورش برای 2531مهر محمدی، )و عالقه و انگیزه یادگیری مباحث در دانش آموزان پدیدار شود 

 ها را در نظر داشته است. رسیدن به وضعیت مطلوب در جامعه، همواره این هدف

( اهداف فرهنگی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران را پرورش نیروی اندیشه، 2531شریعتمداری )

ژوهش و ابداع و ابتكار و استفاده از علوم و فنون و  کسب و اشاعه علم و تقویت روحیه علمی، تشویق و ترغیب افراد به پ

آموزان و معلمانی جستجوگر و  کند و معتقد است این نظام، به دانش د بر استقالل بیان میکیأهای مفید دیگران با ت تجربه

 ژوهش باشند و رکن اصلی آموزش و پرورش را بر مبنای پژوهش قرار دهند. خالق نیاز دارد که اهل تحقیق و پ

ه ابتدایی تمرکز دارد، در آموزان در دور های درسی و غیردرسی دانش از آنجایی که پژوهش حاضر، بر محتوای کتاب

 شود. آموزان در دوره ابتدایی پرداخته می های دانش ادامه به اهمیت و ضرورت این دوره و برخی از ویژگی

 

 آموزان در این دوره های دانش ویژگی اهمیت و ضرورت دوره ابتدایی و

اهداف مهم و اصلی این نظام، در گذشته دهد که یكی از  نشان می مطالعه و بررسی سیر تحوالت نظام آموزش و پرورش

مین حق استفاده همه مردم از آموزش و پرورش بوده است. در نظام کنونی آموزش و پرورش کشور ما، قسمتی أو حال، ت

شود. آموزش دوره ابتدایی در اغلب کشورهای جهان از اهمیت خاصی  از آموزش عمومی در دوره ابتدایی ارائه می

گردد. امروزه ضرورت و نقش دوره آموزش و پرورش ابتدایی را  مترین مقطع تحصیلی محسوب میبرخوردار بوده و مه

های تحصیلی  های شناختی به طور کلی و آموزش و آماده کردن کودکان برای دوره ها و قابلیت فقط در توسعه مهارت

لیه در عرصه رشد و توسعه اجتماعی، کنند، بلكه آن را به طور خاص، عامل و اساس هرگونه تحول او باالتر خالصه نمی

 (. 2513صافی، )فرهنگی و اقتصادی می پندارند 

ها در  دهند که با یادگرفتن زبان مشترك، مقدمات شرکت آن آموزان دوره ابتدایی را کودکانی تشكیل می دانش

نمود، اینك به  هدف می های گروهی و پیوستن به زندگی جمعی، فراهم شده است. کنجكاوی که تاکنون بی بازی

دار تبدیل شده است و در مشاهدات خود از چیستی به چگونگی و چرایی رسیده است. این  دار و هدف جستجوی جهت

همه موجب شده است که این مرحله به صورت دوره ثبات و آرامش نسبی و سازگاری آسان و تمایل به زندگی اجتماعی 

های  کنند به انواع مختلف کتاب بیشتر از هروقت دیگر مطالعه می(. در این سنین چون کودکان 2511علوی، )درآید 

 (.2512حجازی، )ها را مشغول کند، احتیاج دارند  خواندنی و وسایلی که ذهن آن

تواند آموزش را اثربخش و  های تدریس می ها در شیوه گیری از آن ها و نیازها توسط معلمان و بهره درك ویژگی 

 یادگیری را ممكن سازد.
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 آموزان های تدریس معلمان بر افزایش یادگیری و خالقیت دانش ثیر شیوهأت

یادگیری است. از سوی دیگر مؤثرترین و کارسازترین  -یكی از ارکان اصلی در نظام آموزش و پرورش، رکن یاددهی

بخشد.  قق مییادگیری را تح -ای وی، اهداف یاددهی عامل نظام آموزش و پرورش، معلم است که عملكرد و رفتار حرفه

مهر محمدی، )آموزان توجه نمود  بنابراین، برای هرگونه تغییر و بهبود در این نظام در هر مرحله باید به معلم و دانش

2531.) 

که یكی از اهداف آموزش و پرورش این است که انتخاب محتوای مناسب، به ایجاد  از طرفی، با پذیرش این 

شود، شیوه ارائه محتوا و روشی که طی آن  خالقیت و تفكر انتقادی منتهی مییادگیری، تغییر رفتار مطلوب، پرورش 

شود این تغییرات در فراگیر ایجاد شود، نیز دارای اهمیت است. به بیان دیگر، معلم به عنوان ایجاد کننده شرایط  تالش می

پذیری، عدم تحمیل  نوگرایی، انعطافهای گوناگونی مانند  تواند از روش آموزان می کننده یادگیری دانش و تسهیل

سازی برای ابراز  های قالبی آموزش، زمینه پرهیز از راهبردها و روش  آموزان به حفظ و انباشت ذهنی، شوخ طبعی، دانش

افزایش اعتماد به نفس در آنان، به تحریك حس کنجكاوی فراگیران و پرورش خالقیت در کودکان و  وجود شاگردان و

 (.2511چراغ چشم، )زد نوجوانان بپردا

شود. در این نوع یادگیری، فرد  به آگاهی و شناخت نسبت به فرایند یادگیری اطالق می «آموزش چگونه آموختن»

های خود را برای رفع مشكالت به کاربندد. برای آموزش چنین مهارتی در  تواند آموخته با فرایند فراگیری آشنا شده و می

هایی که باید  آموزان کمك کنند، با روند یادگیری آشنا شوند و آگاهی آنان نسبت به روش نشیادگیری، معلمان باید به دا

های آن پیوند دهند و  برای یادگیری استفاده کنند، افزایش یابد. همچنین معلمان باید تدریس خود را با کتابخانه و فعالیت

کارگیرد تا یادگیری   ها شرکت کنند به توانند در آن می آموزان ها که دانش انواع وسایل وابزارهای کمك آموزشی و فعالیت

 (. 2533پریرخ، )آموزان جذاب و مطلوب شود  و آموختن برای دانش

های درسی است. در ادامه به نقش و  درس بر استفاده از کتاب های  کید اصلی آموزش در کالسأدر حال حاضر، ت

 شود.  ان پرداخته میافزایش یادگیری دانش آموز ها در جایگاه این کتاب

 

 های درسی در یادگیری نقش و جایگاه کتاب

های آموزشی  های درسی نسبت به سایر رسانه امروزه در بیشتر کشورهای جهان، نظام آموزش و پرورش به کتاب

 .شوند میثیرگذار در امر آموزش محسوب أها، به عنوان یكی از منابع آموزشی اصلی و ت وابستگی بیشتری دارد و این کتاب

ای مناسب و مفید برای انتقال و ذخیره اطالعات، نقش بسیار مهمی در یادگیری افراد داشته  اصوالً کتاب به عنوان رسانه

طوری که مرکز توجه ه و به همین دلیل در تعیین مطالب درسی و خط مشی آموزش از اهمیت باالیی برخوردار است، ب

 (.2511 ،حسینی)همه مسؤالن آموزش و پرورش است 
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المعارفی، امكان مشارکت فعال  های درسی ارائه شده در قالب مطالب دایره با این وجود، حجم سنگین مطالب کتاب

کند. به عبارت دیگر، شیوه ارائه شده  های رسمی درسی کم می آموزان و پرورش روحیه پرسشگری را در کالس دانش

ها را به خوبی یاد بگیرد و مجبور است در  تواند آن آموز نمی شای است که دان ها به گونه مطالب درسی در این کتاب

بسیاری موارد، مطالب را حفظ کند تا نمره خوبی در امتحان کسب کند، در حالی که نقش مطلوب کتاب درسی بیشتر در 

اند از طریق آموز باید بتو ها است. یعنی دانش های علمی و دانستنی آموز در جهت دسترسی به داده حد راهنمایی دانش

خود را به صورت مستقل از کتاب درسی گسترش  کتاب درسی در معرض سایر منابع اطالعاتی قرار گیرد و دنیای شناخت

 (.2512پیوندی، )دهد 

ها و ایجاد  خالقیت تواند باعث برانگیختن های گوناگون می ای است که با ارائه موضوع از طرفی، کتاب درسی وسیله

ها  شود که در نهایت توانایی یادگیری و آموختن مستقل را در آن به استفاده از سایر منابع اطالعاتی  آموزان انگیزش دانش

های درسی، انجام مطالعات جنبی و ایجاد فرصت مناسب  نماید. برای همین در تهیه محتوای آموزشی کتاب تقویت می

وز در جریان یادگیری و یاددهی به تفكر و خالقیت آم شود که دانش های یادگیری چندگانه طوری طراحی می برای فعالیت

کید قرار گیرد أهای یادگیری در کالس و خارج آن مورد ت آموزان با انجام فعالیت کشیده شود و پرورش ذهن در دانش

 (.2531عدالتی، )

آموز  انشطور عمیق بیاموزد، الزم است ده آموز ب که مطلبی را دانش ( معتقد است برای این2531)شریعتمداری 

رود  شود که او از قدرت تفكر خود در یادگیری استفاده کند. قدرت تفكر وقتی به کار می فعال باشد. فعالیت وقتی آغاز می

ای مطرح  لهئآموز به صورت مس له اساسی مواجه شود. بنابراین هر مبحثی باید برای دانشئکه فرد خود با یك یا چند مس

 له و تشریح نظر علمی بپردازد.ئمعلم به حل مسشود تا وی بتواند با راهنمایی 

توان کتاب درسی را تنها منبع  آموزان، نمی دانش های یاد شده و تربیت قدرت تفكر برای دست یافتن به هدف

های غیردرسی هدایت کرد.  ها را به استفاده از کتاب آموزان آن بلكه، باید با ایجاد انگیزه در دانش شمار آورده یادگیری ب

 استفاده از آموزان ملزم به های درسی اندیشیده شود تا دانش ای این امر الزم تدابیری در محتوای ارائه شده در کتاببر

 های غیردرسی باشند.  کتاب

های درسی باید لحاظ شود، سازماندهی محتوای این کتابها است به  نكته مهم دیگری که در مبحث محتوای کتاب

ها گردد. این  آموزان را بهبود بخشیده و باعث ایجاد زمینه برای گسترش مفاهیم در آن دانشیشین پ ای که اطالعات گونه

 پردازیم. شود که در ادامه، به تشریح آن می مباحث در موضوع سازماندهی درسی بیان می

 

 های درسی ضرورت توجه به سازماندهی محتوای ارائه شده در کتاب

توان دانش، فرایند و ارزش توصیف نمود.  شود. محتوا را می تلفی ارائه میهای مخ های درسی به شكل محتوای کتاب

اعتقاد به  :از قبیل)ها  خواندن و نوشتن( و ارزش :از قبیل)ها و فرایندها  حقایق، اصول، تعاریف(، مهارت)هنگام بیان دانش 

(. همچنین محتوا عبارت است از مجموعه 2511؛ نقل در ملكی، .Heiman, n.d)روبرو هستیم  خوب و بد بودن( با محتوا
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ها  های انسان های برگرفته از آنچه ذهن حل ها و راه ها، طرح ها، حساسیت ها، تشخیص ها، دریافت حقایق، مشاهدات، داده

اهیم، اصول، ؛ همان(. بنابراین محتوا عبارت است از مجموعه حقایق، مف.Saylor & Alexander, n.d)اند  درك کرده

بینی  های یادگیری برای یادگیرنده پیش هایی که در ارتباط با هم و در جهت هدف ها و نگرش ها، فرایندها، ارزش تعمیم

هایی در جهت دستیابی  شود. اصل اساسی که در تنظیم این فعالیت باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید تمرین می

(. بنابراین، یكی از 2531تایلر، )های گوناگون برای یادگیرنده در نظر گرفته شود  هبه اهداف مورد نظر و کسب تجرب

های یادگیری چندگانه شامل  ضوابط عملی و اساسی در انتخاب محتوای برنامه درسی، ایجاد فرصت مناسب برای فعالیت

و تجزیه و تحلیل تصویرها که در های یادگیری مانند آزمایش کردن  های کالس درس و خارج از آن است. فعالیت فعالیت

(. 2531لوی، )شود  شود، باعث افزایش انگیزه و توانایی یادگیرنده می ها از حواس مختلف دانش آموزان استفاده می آن

آوری  های درسی در قالب تكلیف، تحقیق کنید، بحث کنید و جمع هایی که در انتهای مبحث هر درس از کتاب سؤال

های یادگیری به شمار آورد که برای توسعه یادگیری دانش  توان قسمتی از فعالیت را نیز می شود اطالعات، مطرح می

 آموزان ارائه شده است.

آموزان شود ارائه محتوای کتاب درسی به صورت  یكی از مواردی که ممكن است باعث نقصان یادگیری دانش

آموزان به دلیل نبود پیوستگی و انسجام در  دانشاین صورت  نامناسب و عدم تنظیم و سازماندهی مناسب آن است. در

ها را به صورت منظم در ذهن سازمان دهند یا به هم مرتبط سازند. نتیجه این روش  مطالب یادگرفتنی، قادر نیستند آن

های یادگیری متمرکز  که فعالیت شود. در واقع برای این آموزش این است که مطالب آموخته شده به سرعت فراموش می

ها را چنان تنظیم نمود که یكدیگر را تقویت نمایند. بنابراین سازمان دادن تجارب یادگیری تا  شته باشند، الزم است آندا

روی کارایی آموزش و میزان تغییراتی که از نظر آموزش  های درسی بستگی دارد. زیرا حد زیادی به تنظیم محتوای برنامه

درسی تابع اصولی  های (. سازماندهی محتوای برنامه2531تایلر، )ثیر بسیار دارد أتو پرورش در یادگیرنده باید به وجود آید 

 ها عبارتند از: است که مهمترین آن

آموزان  فعالیت( یادگیری هماهنگ با مراحل مختلف رشد در دانش)تجربه  به طور کلی توالی به مفهوم ایجاد ،2توالی

تر یا باالتر از سطح قدرت فكری و  یت( یادگیری است که نه تنها پایینفعال)است. به عبارت دیگر، توالی ارائه تجربه 

آموزان است. بر این اساس  طور کامل هماهنگ با توان فكری و جسمی دانشه آموزان نیست بلكه ب جسمی دانش

تنظیم  در مراحل مختلف رشد به آموزان ریزان محتوای درسی باید با توجه به میزان رشد فكری و جسمی دانش برنامه

 (.2513ملكی، )های درسی بپردازند  محتوای کتاب

، استمرار به توالی مربوط است. استمرار، چگونگی ارائه تجربه )فعالیت( یادگیری یكسان را در یك دوره  1استمرار

 همان(.)اساس افراد، متفاوت است  کند که مانند توالی بر آموزشی توصیف می

 
1. Sequence 

2. Continuty 
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های مختلفی  های درسی از دیدگاه صاحبنظران، تنظیم مطالب به شیوه کتابهمچنین در سازماندهی محتوای 

آموزان داشته باشند که در ادامه به  ثیر بسزایی در یادگیری دانشأتواند ت ها هر کدام می تواند انجام پذیرد که این شیوه می

 پردازیم.  ها می برخی از آن

این فرض استوار است که  اساس قی در برنامه درسی بر. از ساده به مشكل: یكی از اصول تعیین توالی منط2

در ملكی،  Gagne,1977« )رابرت گاگنه»های  آموزش بایداز ساده به پیچیده حرکت نماید. این فرضیه برگرفته از تالش

ها و مفاهیم عینی و سیر به اصول و مفاهیم  وی متضمن آغاز از داده 2( است که نظریه آموزش سلسله مراتبی2511

ذهنی در فراگیری دانش و معلومات است. بنابراین فرضی که در این نظریه مطرح است عبارت است از این که فراگیری 

ه علوم، تك سلولی از سازد. برای مثال در حوز ها و مفاهیم عینی، مبنای فراگیری اصول و مفاهیم ذهنی را فراهم می داده

 تر هستند. تر است یا عنصر هیدروژن و اکسیژن از سایر عناصر جدول تناوبی ساده حیوان چند سلولی ساده

. به عبارت دیگر، (2 تصویر)تر است  . از کل به جزء: در این شیوه، تنظیم مطالب ازمفاهیم کلی به مفاهیم جزیی1

ترین مفهوم در  ترین و کلی ای که جامع شوند به گونه ی مفاهیم انتخاب میها طرحی مفهومی به وسیله مرتب کردن نشانه

 (.2513ملكی، )گیرند  تر سلسله مراتب قرار می تر در سطوح پایین راس و مفاهیم جزئی

 

 
 مثال سیر مفاهیم از کل به جزء  .2تصویر 

 

مفاهیم   این شیوه ابتدا (. در1تصویر ). از جزء به کل: این شیوه در مقابل شیوه سازماندهی از کل به جزء قرار دارد 5

شود تا از پیوند آنها در ذهن یادگیرنده، شناخت مفهوم کلی تحقق پیدا کند.  ی از یك مفهوم کلی آموزش داده میئجز

دار در  شود تا خود مفهوم به طور معنی ارز مفهوم مورد نظر یاد داده میهای ب برای همین، در هریك از مفاهیم، ویژگی

همان(. چون یادگیرنده، مفاهیم را از طریق تفكیك اطالعات ناشی از مصادیق و غیر مصادیق )ذهن فراگیر شكل بگیرد 

 کند.  میکننده آن مفهوم را تعیین  آموزد، یك مصداق مثبت یا مثال یك مفهوم، خصوصیات مشخص مفهوم می

 
1.Hierechical Theory Instruction 
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 )همان( مثال سازماندهی مفاهیم از جزء به کل .1تصویر

 

های درسی توجه کرد، باید به  که باید به بحث سازماندهی و شیوه ارائه محتوای کتاب از طرف دیگر، عالوه بر این

 های درسی نیز دقت نمود.  ها در تكمیل مطالب ارائه شده در کتاب های غیر درسی و جایگاه آن نقش و جایگاه کتاب

 

 های غیر درسی به عنوان مکملی برای مطالب کتاب های درسی نقش و جایگاه کتاب

نقش و جایگاه مهمی برخوردار است؛ ولی  های درسی از که هم اکنون در آموزش و پرورش کشور، کتاب با وجود این

ها روش  آموز انتقال دهد و به آن تواند همراه با گستره زیاد دانش، مطالب درسی را به دانش نمینظام آموزشی تك کتابی 

های فكری  بنابراین الزم است برای باال بردن سطح دانش و پرورش مهارت ؛(2533پریرخ، )یادگیری را آموزش دهد 

 یردرسی نیز در امر آموزش استفاده شود.های مناسب غ های درسی، از کتاب کارگیری کتابه آموزان، در کنار ب دانش

باشد. اما  آموز بی نیاز از مراجعه به سایر منابع می کید شود، دانشأاصوالً زمانی که در تدریس فقط بر یك کتاب ت

آموز آموخته شود فقط دانستن یك دیدگاه کافی است،  این مورد با اهداف آموزش و پرورش سازگار نیست که به دانش

دانیلز و )آموز تشویق شود منابع بیشتر و مرتبط را بررسی کند بعد درباره پذیرش هر دیدگاه تصمیم بگیرد  انشبلكه باید د

ها در یادگیری و کسب دانش، استفاده همزمان از چند منبع مختلف در موضوعی  (. از طرفی، یكی از مهارت2511زملمن، 

هر چیزی را بدون تحقیق و بررسی قبول نكند و به اهمیت  آموز تشویق شود، گردد دانش خاص است. این امر موجب می

های  آموزند اطالعاتی را که در مطالعه کتاب آموزان می منابع مختلف در انتقال یك مفهوم آگاهی یابد. همچنین دانش

ت نمایند، مقایسه کنند. این امر، باعث تقوی اساس مشاهده کسب می آورند با اطالعاتی که بر دست میه مختلف ب

 گردد. آموزان می های فكری دانش مهارت

درسی را برای گسترش  هایی غیر در بعضی از کشورهای پیشرفته مانند آمریكا، کانادا و ژاپن، نظام آموزشی، کتاب

له و روحیه وهای حل مس ها موجب تقویت مهارت کند. این کتاب یادگیری و عالقه به مطالعه و پرسشگری تولید می
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های اصلی یادگیری به ویژه خواندن و فهم  خالقیت و تفكر خالق و توسعه شناختی و مهارتجستجوگری، گسترش 

کنند که کشورهای  ( در این زمینه بیان می2511)(. امانی و آذرنوید 2511سلسبیلی، )شود.  آموزان می مطلب در دانش

راه استفاده از مواد خواندنی مكمل را  اند و هاست روش تك کتابی را از نظام آموزشی خود حذف کرده پیشرفته جهان سال

آموز  ها اعتقاد دارند ذهن کنجكاو و جوینده دانش دهند. آن آموزان نشان می به دانش برنامه درسی به منظور تكمیل

ها نیستند.  های درسی و معلم پاسخگوی آن کند که هرگز کتاب های بیشماری درباره خود و محیط اطراف مطرح می سؤال

های مناسب غیردرسی نیز  های درسی از کتاب که افزون بر کتاب این شود مگر یچ برنامه آموزشی کامل نمیبنابراین ه

 استفاده کند.

( نقش 2531)شمار آورد. حسینی ه کننده یادگیری و آموزش ب توان تسهیل های غیردرسی را می از طرفی، کتاب

داند.  تثبیت دانش آموخته شده و ایجاد انگیزه علمی میهای غیردرسی مرتبط با مطالب درسی را انتقال دانش،  کتاب

آموزان، باید در نظام  های فكری در دانش توان بیان نمود برای بهبود یادگیری مطالب درسی و پرورش مهارت بنابراین می

 کید گردد. أهای غیردرسی ت کارگیری عملی از کتابه آموزشی بر ضرورت استفاده و ب

 

 ها آموزشگاهی و نقش کتابداران و معلمان در این کتابخانههای  جایگاه کتابخانه

شود و کتابخانه آموزشگاهی  آموزان محسوب می در نظام آموزشی سنتی، کتاب درسی پایه و اساس برنامه آموزشی دانش

 ها ندارند آموزان موظف به یادگیری مطالب همان کتاب هستند و نیازی به سایر کتاب جایگاهی ندارد. چون دانش

های مكانیكی متكی بر حافظه است، خواندن  کتاب درسی و روش این نظام که تكیه آن به تك (. در2531الحوائجی،  باب)

شود. اما اگر نظام  طور منسجم و دائمی تشكیل نمیه های درسی است. بنابراین کتابخانه آموزشگاهی ب مختص کتاب

آموز تلقی شود، به جای  های آموزشی معلم و دانش فعالیتآموز مدار باشد و کتاب درسی تنها شروع  آموزشی دانش

های  های مبتنی بر تجزیه و تحلیل استفاده شود و مالك ارزشیابی، پیشرفت های مكانیكی متكی به حافظه، از روش روش

ر های مدرسه د شود و همه فعالیت تلقی می «قلب آموزش و پرورش» کتابخانه آموزشگاهی  آموزان باشد، فردی دانش

 آموز در کتابخانه با نظرها و (. در چنین نظام آموزشی است که دانش2515ایاغ،  قزل)شود  کتابخانه آن سازماندهی می

 شود. های مختلف و متناسب در هر موضوع کتاب درسی آشنا می دیدگاه

عادت سالم مطالعه آموز مدار، مهمترین هدف از ایجاد کتابخانه آموزشگاهی ایجاد و پرورش  در نظام آموزشی دانش 

ها برای فراگیری بهتر مواد  آموزان در یافتن و استفاده از کتاب آموزان، کسب مهارت خواندن، راهنمایی دانش در دانش

سینایی، )آموزان است  های آموزشی و اجتماعی دانش درسی و همكاری مستمر و سازنده با معلمان برای پیشبرد برنامه

های آموزشگاهی باید به تقویت قوه تفكر و برانگیختن حس کنجكاوی و همراهی  کتابخانه های (. به عالوه، برنامه2531

 (.2533علومی، )های مفید و مناسب روش تدریس بنیان شود  با معلمان در استفاده از شیوه

مرتبط با ( منابع 2توان به سه دسته تقسیم کرد:  ها را می ، منابع آنهیآموزشگا های کتابخانه بر اساس رسالت

کنند  های درسی را حمایت می منابعی که برنامهاول در گروه . ( منابع مرجع5 ( منابع مرتبط با مطالعه آزاد و1، ها سدر
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گنجد، مانند تاریخ، جغرافیا، علوم، ریاضی، تاریخ طبیعی، و فناوری. در گروه  درسی می انواع منابع علمی، آموزشی، و کمك

. در گروه سوم منابع مرجع قرار ش، و بهداشت قرار داردرزن، کاردستی، بازی، سرگرمی، وهای داستا دوم، انواع کتاب

گروه اول و حفظ تعادل میان است. نكته بسیار مهم این است که  آموزان به آن نیاز گیرد که برای مراجعه فوری دانش می

های  کتاب  دبستانمقطع در طور مثال ه ب. به مقطع تحصیلی بستگی دارد این کتابخانه سازی منابع در مجموعه گروه دوم

، الحوائجی باب) دهند نیاز است و حدود یك چهارم و حتی نصف مجموعه را به خود اختصاص می داستان بیشتر مورد

2512.) 

های درسی وجود دارد، الزم  هایی که در قالب تكالیف مختلف در بعضی از کتاب در حال حاضر با توجه به فعالیت

های درسی رجوع کند تا پاسخ تكالیف کتاب درسی را پیدا کند. کتابخانه  موز به منابعی خارج از کتابآ است دانش

تواند  آموزان و معلمان ایجاد شده است. نه تنها کتابخانه آموزشگاهی می مین این منابع برای دانشأآموزشگاهی با هدف ت

بپردازد، بلكه براساس آنچه بیشتر بیان شد، در تكمیل ها  های طرح شده در درس در انجام تكالیف و پاسخ به سئوال

توان گفت،  نمایند. بنابراین می پردازد، کمك می ها می های درسی و ارائه اطالعاتی که به فهم بهتر درس مطالب کتاب

 نیاز ضروری و الزم در مدارس کنونی است.  کتابخانه آموزشگاهی غنی و کارآمد

های آموزشگاهی در  ه کارگیری کتابدارانی زبده و عالقمند به ایفای نقش در کتابخانهدر این راستا، باید امكانات ب

آموز و معلم است. هرگاه  ای از زنجیره ارتباط علمی میان دانش در واقع، کتابدار یا مشاور اطالعاتی، حلقه نظر گرفته شود.

(. کتابدار 2513نشاط و حری، )نقش معلم نشان دادن راه رسیدن به مطلوب باشد، نقش کتابدار رساندن به مطلوب است 

آوری  و نیازهای آموزشی معلمان آگاه باشد و با فراهم های درسی تواند موفق شود که از محتوای کتاب در صورتی می

های مناسب غیردرسی برای کتابخانه، جوابگوی این نیازها باشد. همچنین کتابدار در کتابخانه آموزشگاهی باید از  کتاب

معلمان و ایجاد تری دارند، استفاده کند و زمینه همكاری با  ها آشنایی بهتر و کامل های معلمان که با محتوای درس تجربه

آموزان به استفاده از کتابخانه را فراهم نماید  ها برای استفاده از کتابخانه آموزشگاهی و نیز تشویق دانش انگیزه در آن

 (.2511حسینی، )

 ثر معلمان درؤتوان به اهمیت و نقش م ها بحث شد، می با توجه به مبانی و رویكرهای نظری که در درباره آن

یكی از ملزومات نظام آموزش و  کهها  های فكری آن آموزان و پرورش و تقویت مهارت ادگیری دانشافزایش دانش و ی

 پرورش است، پی برد.

 

 گیری نتیجه

های درسی نسبت به سایر  آموزان به کتاب امروزه در بیشتر کشورهای جهان، نظام آموزش و پرورش برای یادگیری دانش

ثیرگذار در امر أها، به عنوان یكی از منابع آموزشی اصلی و ت دارد و این کتابهای آموزشی وابستگی بیشتری  رسانه

ای مناسب و مفید برای انتقال و ذخیره اطالعات، نقش بسیار  شوند. اصوالً کتاب به عنوان رسانه آموزش محسوب می
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اهمیت باالیی برخوردار  مهمی در یادگیری افراد داشته و به همین دلیل در تعیین مطالب درسی و خط مشی آموزش از

 است. 

 نشان جهان و ایران در نظام این کارشناسان سوی از پرورش و آموزش نظام برای شده مطرح های هدف بررسی

 درسی مطالب بهتر درك برای را آموزان دانش فكری های مهارت تقویت و پرورش کارشناسان، این عمده که دهد می

آموزان باید از  از طرفی، نظام آموزش و پرورش برای تقویت تفكر خالق در دانش .دانند می آموزشی نظام ارکان از یكی

ریزی صحیح و منطقی برای رشد و شكوفایی تفكر خالق و استعدادهای فراگیران  معلمانی استفاده کند که توانایی برنامه

ها  آموزان و نیازها و عالقمندی آن دانشهای  های آموزشی، ویژگی اساس هدف را فراهم نمایند و شیوه تدریس خود را بر

 قرار دهند.

توان کتاب درسی را تنها منبع  آموزان، نمی دانش های یاد شده و تربیت قدرت تفكر برای دست یافتن به هدف

رد. های غیردرسی هدایت ک ها را به استفاده از کتاب آموزان آن شمار آورد بلكه، باید با ایجاد انگیزه در دانشه یادگیری ب

استفاده آموزان ملزم به  های درسی اندیشیده شود تا دانش برای این امر الزم است تدابیری در محتوای ارائه شده در کتاب

 های غیردرسی باشند. کتاب از

های درسی دوره دبستان مانند  هایی که در قالب تكالیف مختلف در بعضی از کتاب در حال حاضر با توجه به فعالیت

های درسی رجوع کند تا پاسخ  آموز به منابعی خارج از کتاب تعلیمات اجتماعی وجود دارد، الزم است دانش علوم تجربی و

آموزان و معلمان ایجاد شده  مین این منابع برای دانشأتكالیف کتاب درسی را پیدا کند. کتابخانه آموزشگاهی با هدف ت

 ها بپردازد، بلكه بر های طرح شده در درس الیف و پاسخ به سئوالتواند در انجام تك است. نه تنها کتابخانه آموزشگاهی می

پردازد،  ها می های درسی و ارائه اطالعاتی که به فهم بهتر درس اساس آنچه بیشتر بیان شد، در تكمیل مطالب کتاب

 ارس کنونی است. نیاز ضروری و الزم در مد توان گفت، کتابخانه آموزشگاهی غنی و کارآمد نمایند. بنابراین می کمك می

 

 منابع 

اردبیل:  ،آموزان های مدارس و نقش آنها در ایجاد عادت به مطالعه در دانش کتابخانه(. 2511آذرنوید، فریده ) ؛امانی، غفور

 تراز.

               ،های کودکان های آموزشگاهی و رهنمودهایی برای کتابخانه نقش و اهمیت کتابخانه(. 2531فهیمه ) باب الحوائجی،

 .]تهران[: پژوهشكده تعلیم و تربیت

(. 2115 .، ص2)ج. ، رسانی المعارف کتابداری و اطالع در دایره ،های آموزشگاهی کتابخانه(. 2512فهیمه ) باب الحوائجی،

 تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.

 یفضائل دیترجمه سع ،سئوال یطراح یها وهیاصول و ش ف،یپرسشگری: تعار(. 2531) براون، جورج و رگ، ادوارد کنراد

 نشر. مشهد: به ،یهاشم

 .23 -21(. 1)1. گلبانك ،و رشد یآموزشگاه یها از کتابخانه ها در استفاده (. نقش مدرسه2533) یمهر رخ،یپر
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 .51 -51، 11، اطالعات علمی ،. مدرسه و خالقیت(2513) ، علیتوتكه رضایپور عل

 .12 -11 ،25 ،لوح ،یکل یها بیع ،ی: اصالحات جزئرانیدر ا یدرس یها (. کتاب2512) دیسع ،یوندیپ

 تهران: آگاه. ،پور ظهیر ترجمه علی تقی ،و آموزش یدرس یزیر برنامه یاصول اساس(. 2531) رالف و لر،یتا

های خالقیت در آموزش و یادگیری  های تدریس مبتنی بر تكنیك ثیر شیوهأبررسی ت (.2511) ، عباسچراغ چشم

 .51 -3(، 3)5، اسالمی دوفصلنامه تربیتآموزان.  دانش

 تهران: روشنگران و مطالعات زنان. ،ها ها و جنبه : ویژگیکودکان و نوجوانان اتیادب(. 2512بنفشه ) ،یحجاز

رشد  ،یانیک ریترجمه الهام ام، یدرس یها با کتاب ی: خداحافظیریادگیدرود بر (. 2511) ونیزملمن، است؛ یهارو لز،یدان

 .1 -1(. 1)11(. 235) یآموزش یتكنولوژ

 .251 -213، (2)22،فصلنامه کتاب ،(. اندیشه انتقادی در جهان پیوسته، ترجمه یزدان منصوریان2531دبرا، جونز )

 .23 -22(، 2)15 ،ماهنامه آموزش و پرورش ،آموزش و پرورش (. نقش کتاب و کتابخانه در2531محمدحسین ) ،یانید

و  یطراح یمطلوب برا یدوره متوسطه به منظور ارائه چارچوب یکمك آموزش یها کتاب یابی(. ارز2511نادر ) ،یلیسلسب

 .11 -11(. 5)21 ،تیو ترب میفصلنامه تعل ،ها آن نیتدو

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  ،ای انتخاب مواد کتابخانه : ها سازی در کتابخانه مجموعه. (2511علی ) سینایی،

 ها )سمت(. انسانی دانشگاه

 تهران: آگاه. ،و آموزش یریادگی یشناس روان ن،ینو یپرورش یشناس نروا(. 2513) اکبر یعل ف،یس

 امیرکبیر.تهران: ، جامعه و تعلیم و تربیت: مبانی تربیت جدید(. 2531شریعتمداری، علی )

 یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدوتهران:  ،رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی( . 2531شریعتمداری، علی )

 )سمت(. ها دانشگاه

در آموزش  تیترب گاهیجا ومیآموزش تفكر خالصه مقاالت سمپوز افتیدر ره یملأت. (2531بختیار ) ،یورک یشعبان

 آموزش و پرورش. ،ییابتدا

 .، به نشرها( هیو نظر ادهایبن م،یمفاه) یریادگی -یاددهی یكردهایرو(. 2531) ی، بختیارورک یشعبان

 تهران: ویرایش. ،ها های کاهش آن مسائل آموزش و پرورش ایران و راه(. 2513صافی، احمد )

 جمهوری اسالمی. ،کتابخوانیهای درسی و معلمان در ایجاد فرهنگ مطالعه و  نقش کتاب(. 2531عدالتی، غالمحسین )

 ها )سمت(. علوم انسانی دانشگاه (. اداره کتابخانه. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب2531علومی، طاهره )

 کتاب. ادوارهیتهران:  ،کودك و نوجوان اتیدر ادب گرید یملأ(. ت2511) هالیس ،یعلو

 .11 -33(، 5)23 ،تیو ترب میفصلنامه تعل ،یفكر یها مهارت(. اصالح برنامه درسی: پرورش 2531فقیهی، فاطمه )

 ،کودکان و نوجوانان( یبرا یا خواندن )مواد و خدمات کتابخانه جیکودکان و نوجوانان و ترو اتیادب(. 2515) ایثر اغ،یقزل ا

 )سمت(. ها دانشگاه یکتب علوم انسان نیتهران: سازمان مطالعه و تدو
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. ترجمه فریده مشایخ. تهران: وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور کمك آموزشی مدارس یزیر برنامه یمبان(. 2531) ،یلو

 ها. و کتابخانه

 .مشهد: پیام اندیشه ،5 ویرایش  .عمل( ی)راهنما یدرس یزیر برنامه(. 2511) ی، حسنملك

 .تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی ،لیف(أکتاب درسی )طراحی و ت(. 2513ملكی، حسن )

ریزی  تهران: سازمان پژوهش و برنامه ،معلم تیو ترب یریادگی – یاددهی ندیفرا یشیبازاند(. 2531) ی، محمودمحمدمهر 

 آموزشی، انتشارات مدرسه.

 شبكه کتاب. :تهران، در مدرسه کتابخانه مدار یکتابخانه آموزشگاه(. 2513عباس ) ،یحر ؛نشاط، نرگس

 


