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چکیده 

 شود و امروزه، اکثر ی انجام مرمتمرکزی متمرکز و غوهی درکشورهاي مختلف جهان به دو شی درسي از کتابهايری و بهره گدیتول

 کی نزدرندهیادگی يازهای را به نی درسری غي کوشند کتاب هایآورده اند و م روي یکشورها به سمت کاهش تمرکز در برنامه درس

  طی دانش آموزان و محي فردی به زندگيریادگی شدن کی نزد،ی اقتضائات محل،ي فرديازهای متمرکز به نی درسنامهدر بر .کنند

 کی از ی درسي کتاب هایعنیت متمرکز است؛  به صوری درسي استفاده از کتاب هاران،یدر ا . آنها توجه چندانی نمی شوديریادگی

 زالندنو، ا،یرانگلستان،استرالی نظییاما در کشورها.  شودی مسی در سراسر کشور تدری متن واحد درسکی شوند و ی مهیکانال تغذ

 نموده نشی را گزیع که وجود دارد منابيادی  منابع زنیمعلم از بیعنی،  است؛ رمتمرکزی غی درسي کتاب هايریکارگه  و سوئد بکایآمر

این مقاله پس از بیان تعریف کتاب مناسب، کتاب درسی و کتاب غیر درسی، مروري بر متون  .دهدمی  دانش آموزان قرار اریو در اخت

  .و پژوهشهاي مرتبط با کتابهاي مناسب غیر درسی در ایران و جهان دارد

  ، ایران، جهانک درسی، کتاب کمک آموزشیکتاب مناسب، کتاب غیر درسی، کتاب کم :کلید واژه هاي موضوعی

  

  مقدمه

 که ی آموزشي لذا آن نظام هاردی را در نظر بگرندهیادگی يازهای و نی برنامه درسي محتوا داردفهی وظینظام آموزش

به نیازهاي متفاوت یادگیرندگان بیشتر توجه می کنند، توسعه بیشتري یافته و به سمت فردي شدن آموزش ها نیز 

 نیز منتشر خواهد يشتری بی درسری کتابهاي غشود تر ي قویبر همین اساس، هرچه نظام آموزش. وندپیش می ر

 درکشورهاي مختلف جهان به ی درسي از کتابهايری و بهره گدی در حالی است که تولاین ).1383زرافشان، ( شد 

 روي یهش تمرکز در برنامه درس شود و امروزه، اکثر کشورها به سمت کای انجام مرمتمرکزی متمرکز و غوهیدو ش

 متمرکز به ی درسنامهدر بر.  کنندکی نزدرندهیادگی يازهای را به نی درسری غي کوشند کتاب هایآورده اند و م

 آنها يریادگی  طی دانش آموزان و محي فردی به زندگيریادگی شدن کی نزد،ی اقتضائات محل،ي فرديازهاین

 از نظام آموزشی دانش آموز مدار یا برنامه مدار نام برده می شود که در ،ون از متبرخیدر  .توجه چندانی نمی شود

  ،قزل ایاغ ( درشمار آوه واقع می توان نظام آموزشی دانش آموز مدار را غیر متمرکز و برنامه مدار را متمرکز ب

1383(.  

 ی مهی کانال تغذکیاز  ی درسي کتاب هایعنی به صورت متمرکز است؛ ی درسي استفاده از کتاب هاران،یدر ا

 زالندنو، ا،یرانگلستان،استرالی نظییاما در کشورها.  شودی مسی در سراسر کشور تدری متن واحد درسکیشوند و 

 ی درسی ملي برنامه کی که معموال ش رونی است؛ به ارمتمرکزی غی درسي کتاب هايریکارگه  و سوئد بکایآمر

 شوند و کی نزدی ملي برنامه ي کوشند به هدف هایدارس  م آن روشن است و مي شود که هدف هایاعالم م

در اغلب اوقات، . رندی هدف ها کمک بگنی به ادنی رسي واحد برای کتاب درسکیوجود ندارد که از  ی الزامچیه

                                                
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي و دانشجوي کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه فردوسی کارشناس سازمان . 1
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 دانش آموزان قرار دهد؛ اری نموده و و در اختنشی را گزی که وجود دارد منابعيادی  منابع زنیممکن است معلم از ب

  ).1383 ،يآهنگر ( ندی کند، خود برگزسی خواهد تدری که میمتن  معلم حق داردگر،یه عبارت دب

با اشاره به اینکه کتابهاي درسی رسمی ما، هر چقدر جامع و کامل باشد، باز هم نمی تواند شامل ) 1379(فانی 

 باید دانش آموز را به ،یردرسی کتاب مناسب غ"تمامی مطالب علمی مورد نیاز دانش آموزان باشد تصریح می کند 

همچنین، قوه تفکر، . آموزش دهد  کتاب به دانش آموزدفعالیت و تحقیق بیشتر وادارد و مطالب علمی را بیشتر از ح

استدالل و جامع نگري او را تقویت کند و از حل مسائل کتابها خودداري کرده و راه حل هاي متفاوت را فرا روي 

  .دانش آموز قرار دهد

 را می توان  تسهیل کننده یادگیري یردرسیکتابهاي غ. ستی ندهی پوشی بر کسیردرسی غي و نقش کتابهاتیاهم

 درسی در فرایند یادگیري و ریدرباره نقش و جایگاه اساسی کتابهاي غ) 1379(حسینی . شمار آورده و آموزش ب

 و مربیان قرار دهیم، در آن بسته می ءیا اگر یک بسته آموزشی در اختیار دانش آموزان، اول":یاددهی معتقد است

 را تعریف کنیم، تا همه براي تسهیل انتقال دانش، با تثبیت دانش در دانش آموزان و غیر درسیتوانیم کتاب کمک 

  ". با ایجاد انگیزه علمی از آن استفاده کنند

و پژوهشهاي مرتبط  متوناین مقاله پس از بیان تعریف کتاب مناسب، کتاب درسی و کتاب غیر درسی، مروري بر 

موضوع کتاب هاي مناسب غیر درسی در ایران موضوعی تازه .  کتابهاي مناسب غیر درسی در ایران و جهان داردبا

در جهان سابقه این پژوهشها بسیار که است  در حالی و این شده توجه که کمتر از پنج سال است به آن می باشد

  .به آن پرداخته شده استزیاد بوده و در سالهاي اخیر بسیار کم 
  

  فیتعار

 کتابی که از نظر محتوایی منطبق با کتاب درسی و بر اساس معیارهاي کتابهاي مناسب انتخاب : مناسبکتاب

  .شمار می روده شده باشد، کتاب مناسب ب

 کتابهایی است که براساس برنامه درسی خاص و با هدف معینی ازسوي مراجع ذیصالح وزارت : درسیکتابهاي

  .آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند

 ای و يریادگی يکتابهایی هستند که به منظور فراهم کردن زمینه هاي ایجاد انگیزه برا:  غیردرسیکتابهاي

 مکمل، افزایش دانش و سواد علمی، پرورش مهارتهاي ذهنی و عملی، رشد روابط ایمطالعه، آموزش جبرانی و 

ساس هدفها و برنامه هاي خاصی تهیه و تنظیم می شوند و لزوما به برنامه هاي اجتماعی و ارتقاي یادگیرنده  برا

  ).1379دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش، (  درسی دوره تحصیلی وابسته نیستند

  

  

   علمی و مرور متونپیشینه

 بهبود سطح دانش و ي برای ول برخوردارند،ی خاصگاهی از جای درسي کشور، کتابهای امروزه در نظام آموزشاگرچه

.  استفاده شودی درسي همخوان با کتابهایردرسی مناسب غي دانش آموزان، الزم است در آموزش، از کتابهایآگاه

 زانی بر می درس و وجود کتابخانه آموزشگاهي و روش آموزش معلم در کالسهاسیعالوه بر آن، نحوه تدر



 مسائل نی داخل و خارج از کشور را که تاکنون به اي در ادامه پژوهشها. داردری تاثی درسری غياستفاده از کتابها

  . شودیپرداخته اند، مرور م

  

پژوهش در خارج از کشورنهیشیپ   

 بهتر 1980 دهه لی از اوای درسری غی علمي کتاب هاتیفی که کدهی انجام شده، مشخص گردقاتیتحق براساس

 موضوع، در نیبا اشاره به ا   (Rice, Dudley & Williams, 2001)امزیلی و وی دودلس،یرا. شده است

  : نمودندانی و پاسخ به آنها  بری را با سواالت زی درسری غی علمي کتابهانشی گزي مالکهایپژوهش

 مطالبش مستند و ای دارد، آی داستاني اگر کتاب محتوا-2 کتاب ها قابل درك است؟ نی ای علممی مفاهایآ-1

  ری کتاب مطالب  و تصاوای آ- 4 است؟ کی اش قابل تفکی ارائه شده، از مطالب داستانقیا حقای آ- 3 است؟ یواقع

 ها، تی شخصدنی کشری در به تصوای آ- 6 ست؟ موجود منطبق اي هاتی آن با واقعری تصاوای آ- 5نادرست  ندارد؟ 

 توان به ی مای آ-8؟  داده شده اندشی نمای و واقعیعی به شکل  طبواناتی حای آ- 7 شده است؟ ی طرفی بتیرعا

 نسبت به علوم  یثبت و واقعم مطالب آن نگرش ای آ- 9مطالب آن استناد کرد و آن را کتاب مرجع به شمار آورد؟ 

   گوش دادن به آن دارند؟ای به خواندن ي کودکان عالقه اای آ– 10 ند؟ کی مجادی ايو فناور

  و آسان به منابع عی سری است که دسترسیی از روشهایکی ی آموزشگاهي کتابخانه هاجادی حال حاضر ادر

 زین(Wofford,1962) ووفورد.  دانش آموزان و معلمان فراهم نموده استي را برای درسيمتناسب با کتابها

 کتابدار ،ی همخوان با برنامه آموزشع منابقی انتخاب مناسب و دقي که برادی نمای مانی مورد، بنی برادیضمن تاک

 را ی موضوعات آموزشدی بايو.  داشته باشدی مکمل هر درس آگاهازی مدرسه و منابع مورد نیزش  از برنامه آمودیبا

 از یکی.  کندی مورد مطرح منی ایی شناساي رابراییشنهادهایاو در ادامه پ. دی و همگام با آنها حرکت نماییشناسا

منابع "  بخش ژهی به و–شود  ی مسی که در مدارس تدری درسيکتابها،  است که کتابدارنیا شنهادهای پنیا

  . کندی را بررس– ارائه شده است ی درسي کتابهاي که در انتها" مطالعهي براشتریب

.  گوناگون ارائه شده استقاتیتحقروند تحصیلی دانش آموزان نیز  در ی درسری غي استفاده از کتابهاری تاثبهراجع 

 ی درسي که فقط به کتابهایرستانیش آموزان دب دانسهی خود به مقاقیدر تحق  (Barrileaux,1965)لهیبار

.  کردند پرداخته استه استفادزی نی درسری غي از کتابها،ی که عالوه بر کتاب درسیی کرده بودند با آنهاهیخود تک

 ي به جای درسری غي دانش آموزان نشان داد که استفاده از کتابهای آموزشي نمره هایدست آمده از بررسه  بجینتا

                                                           آموزش استي بهتر برای روشه،ی پای بر تک کتاب درس صرفهیتک

 (in: Curry Lance, Keith,2000,p14).  

 ي کتابهاری تاثیی که به منظور شناسازین(Lockheed & et. al.,1986)  و همکارانشدی الکهقی تحقجینتا

 که معلمان ی انجام گرفته بود، نشان داد زماناتیاضی در درس ریلی تحصشرفتی بر پرگی و عوامل دی درسریغ

 استفاده کرده بودند، نمره دانش آموزان آنها در پس آزمون ی درسری غي در کالس درس، از کتابهاسی تدريبرا

  .ت شده اسشتریب

 دهی رسجهی نتنی به ا"یلی تحصرفتشی پیابی ارزشی المللنی انجمن ب" خود در قی از تحقیدر بخش) 1376 (وزیک

 يلذا و.  گذاردی دانش آموز اثر ميریادگی در ی درسری در حال توسعه، استفاده از کتاب غياست که در کشورها



 ی هر موضوع درسي که هر دانش آموز براود فراهم شیداتی تمهدی که امکان دارد بایی کند که تا جای مدیتاک

  . داشته باشدی درسری کتاب غکی ،يریادگیمورد 

 متون و ي که بر روي مروریدر گزارش(Williams, Wavel & Coles,2001) واول و کلزامز،یلیو

 مورد نی ارائه نمودند، به ایلی تحصشرفتی پي بر روی خدمات کتابخانه آموزشگاهری مربوط به حوزه تاثقاتیتحق

 گسترده ي بالقوه بر جنبه هاور به طیآموزشگاه ي که کتابخانه هادی نمای کنند که متون موجود ثابت میاشاره م

 کتابخانه شتری بی اثربخشي را براییشنهادهایآنها در ادامه گزارش هم پ.  گذارندی دانش آموزان اثر ميریادگی

  . کنندی ارائه ميریادگی بر روند ی آموزشگاهيها

 در درجه اول، قابل ،ی درسي کتابهافهیمعتقدند که وظ) 1384( و زملمنلزی دان،ی درسي کتابهاي محتوانهی زمدر

 ی اطالعات، طراحادی بلکه صرفا به مظور انبار کردن حجم زست؛ی خواننده نهی توجه کردن به روحایفهم بودن 

  .شده اند

 کارکنان انی مي که همکارندی نمای مانی بزین(Mackey & Jacobson,2005)  و جکوبسونیکیم

 یکارکنان و کتابداران در طراح.  استي ضروری سواد اطالعاتيهارتها در متی موفقيمدرسه و کتابداران برا

 فی تکالي آموزان رونشاگر کتابداران با دا. ندی نماي با هم همکاردی با رشته و آموزششرفتیبرنامه ها، پ

 ی م دانش آموزان را کاملفی که تکالی و منابعیقاتی تحقي توانند مهارتهای می شان کار کنند، به خوبیقاتیتحق

   .کند فراهم کنند

  

رانی پژوهش در انهیشیپ  

  

 بر تک کتاب ی در حال حاضر برنامه مدار است و آموزش در مدارس مبتنرانی ای نظام آموزشنکهی توجه به ابا

 دانش آموز مدار است و از ی که نظام آموزشییاما در کشورها.  شودی غیردرسی منتشر مي است، لذا کتابهایدرس

 ی تواند کتاب غیردرسی تلقی می مرتبط با برنامه آموزشي شود تمام کتابهای آموزش استفاده ميا بریمنابع مختلف

 یی شناساي که برایدر ادامه  به پژوهشها  و منابع). 1383 ،يآهنگر(  معنا است یشده و مفهوم کتاب غیردرسی ب

  : شودی اشاره مشکل گرفته اند رانی غیردرسی در اي کتابهایو معرف

  
  دهی برگزيفهرست ها -الف 

 شود تا افراد و ی مهی و کارشناسان متخصص آنها تهی و آموزشی علمي فهرست ها معموال توسط نهادهانیا

 کشور و روش ی که از منابع انتشاراتیآنها با توجه به شناخت.  کندياری منابع هی انتخاب و تهيکتابخانه ها را برا

 گروه ي مناسب غیردرسی براي از کتاب هایهرست فیاز گاه  هرایله  و انتخاب آنها دارند، هر سایابی ارزشيها

وابسته به )  1384 ( یدفتر انتشارات کمک درس.  کنندی و منتشر مهی کودکان و نوجوانان تهی مختلف سنيها

هدف از .  کندی مهی را ته"کتابنامه رشد" رانی وزارت آموزش و پرورش ای آموزشيزیسازمان پژوهش و برنامه ر

 ي ارتقاي برای درسي برنامه هاي غیردرسی مناسب و مرتبط با محتواي از کتاب هایبانیتشار کتابنامه رشد، پشتان

  . دانش آموزان استيریادگی طیدانش، معلومات و گسترش مح



 ها از این کتاب. ي درسی است  و مرتبط با برنامهی درسریهاي مناسب غ اي از کتاب   رشد، عنوان مجموعه نامه کتاب

هاي  بخشی کتاب شود که ناشران در طول یک سال منتشر کرده و به دفتر طرح سامان هایی انتخاب می بین کتاب

گیرند و  ي درسی، مورد بررسی قرار می  به برنامهبندي پايها از نظر میزان  در این دفتر، کتاب. اند آموزشی فرستاده

ها، مرجع و منبعی  نامه  کتاباین .یابند اه میهاي مناسب ر در صورت کسب حد نصاب الزم به فهرست کتاب

ها و مدارس، خصوصاً براي تجهیز   از سوي خانوادهی درسریهاي غ ي کتاب مطمئن و بسیار مناسب براي تهیه

ي  اي از محتواي هر کتاب به اضافه ها، تمام مشخصات و چکیده نامه  این کتابدر .هاي آموزشگاهی است کتابخانه

ها را بر  هاي متعددي وجود دارد که یافتن کتاب  آورده شده است و در هر مجموعه، نمایهتصویر روي جلد آن

  . سازد  میکني تحصیلی، کتاب درسی مرتبط با آن و پدیدآورندگان آثار مم اساس عنوان کتاب، نام ناشر، پایه

  :ستهاي نظام آموزشی ایران به چهار دسته تقسیم شده ا ها بر اساس دوره نامه  کتاباین

  ي آموزش ابتدایی  رشد براي دورههاي نامه کتاب

  ي آموزش راهنمایی  رشد براي دورههاي نامه کتاب

  ي نظري ي آموزش متوسطه  رشد براي دورههاي نامه کتاب

  اي و کار ـ دانش  فنی و حرفه ي ي آموزش متوسطه  رشد براي دورههاي نامه کتاب

 جلد کتابنامه رشد 7 جلد کتابنامه رشد براي دوره ابتدایی، 9 درسی  تا کنون دفتر انتشارات کمک1374 سال از

  ي جلد کتابنامه رشد براي دوره متوسطه2ي نظري  و  جلد کتابنامه رشد براي دوره  متوسطه4 ،یبراي دوره راهنمائ

  اي و کار ـ دانش چاپ نموده است فنی و حرفه

 است با کمک يادی زانی هستند که سالیی جمله نهادها اززی کودکان ني کتاب کودك و کانون پرورش فکريشورا

 کتاب کودك منتشر ي مناسب شوراي را به نام فهرست کتابهایی کودکان و نوجوانان فهرستهااتیمتخصصان ادب

 وارد نشده و تمام تالش ی درسری غسب مناي کتابهای در حوزه معرفچگاهیاما، آنان ه). 1378 ،یمحسن( کنند یم

   . مناسب متمرکز نموده اندی و داستانی خواندنيبها کتايخود را رو

 ی زبان فارس،یفارس ( رستانی و دبیی راهنماي درس های پژوهشي به سوال هایی پاسخگوي برای اطالعاتمنابع"

 يمرتبط با سوال ها)  مرجعریمرجع و غ ( ی درسری غي از کتابهاي ااههی است شامل سی، کتاب")اتیو ادب

 204). 1388، ینیحس( ندارد ود مطالب درس مربوطه وجانی فوق که پاسخ آنها را در میس دري  کتابهایپژوهش

 کتاب کودك ي شوراي های عنوان از کتابشناس43 که گشته ی و معرفیی شناسای درسریعنوان کتاب  مناسب غ

 يبرا. ند اه مرجع انتخاب شدي کتاب هاژهی بزرگساالن، به وي از مجموعه کتابهاهیو بق1382-85 ي سالهایط

 ی و کتاب درسیلی براساس هر مقطع تحصی پژوهشي از سوالهای فهرستازها،یسهولت استفاده و با توجه به انواع ن

 کتاب کودك و ي شورای منابع موجود در کتابشناسکیبه تفک)  مرجعریمرجع و غ (ی درسری غي کتابهااههیو س

 ن را بر اساس عنوای درسری غيها جود دارد که یافتن کتاب وزیهاي متعددي  ن نمایه.   شده استمی منابع تنظریسا

   .سازد کتاب، موضوع، و پدیدآورندگان آثار ممکن می

 به علت از چاپ ی شوند ولیابی و ارزی شده، بررسی معرفی درسری غي شده است که کتابهايادی چه تالش زاگر

 در یاز طرف.  ممکن نبودازی مورد نيابها به همه کتی مناسب آنها دسترسعی عدم توزایخارج شدن کتاب ها و 

  . شده ناقص استی معرفیدرس ری مناسب غيکتابهاسیاهه  لذا ؛ ها کتاب مناسب منتشر نشده استنهی زمیبرخ



  دستاورد پژوهشی علوم دبستان،ي کتاب هاي درس هاي همخوان با محتوای درسری غي هاکتابحهت معرفی 

 کتابهاي مناسب کمک درسی براي درسهاي علوم ی انتخاب و معرف،ییاشناس" است با عنوان دیگري منتشر شده

 ی موضوعيارهای با استفاده از معی درسغیر ي کتابهاییشناسا  آنهدفکه  "تجربی سالهاي اول تا  پنجم دبستان

و  در جهت پاسخگویی به نیاز معلمان این تالش .می باشد نی کتابها با در نظر گرفتن مخاطبي ظاهريهایژگیو و

 ،ی قطبدیس( مذکور آگاهی یابند  درسیکتابهايمرتبط با  درسی ری دانش آموزان است تا از کتابهاي مناسب غ اولیاء

 عنوان مرجع از 25 و جع عنوان غیر مر233 درسی؛ ری عنوان کتاب مناسب غ258 مجموع  این اثر، دردر). 1388

 ی علوم تجربي کتابهاي که با محتواي قدس رضو موجود در کتابخانه مرکزي آستانی درسری غيمجموعه کتابها

 درسی، عموما به  یک یا چند موضوع ریکتابهاي غیر مرجع  مناسب غ.  شدنددهیمقطع دبستان مطابقت دارند برگز

  هايل فص ازیکی  پردازد و گاهی تنها یک موضوع خاص ازیخاص از موضوعات کتابهاي درسی علوم تجربی م

 معموال موضوعات ردرسیی کتابهاي مرجع  مناسب غکهی در حال؛ توضیح می دهد  درسی راي از کتابهایکی

   .کتابهاي علوم تجربی را دربرمی گیرد و به تمام جنبه هاي مختلف آن می پردازدمطرح شده در مختلف 

 سیاهه کتابهاي غیر درسی آموزشی همخوان با محتواي ،ی درسری مناسب غي به همه کتابهاعی سریابی دستيبرا

 درسی به تفکیک هر درس و ریکتابهاي مناسب غسیاهه سالهاي اول تا  پنجم دبستان،  یکتابهاي علوم تجرب

 نی مناسب، عناوی درسری غي با ارجاع به کتاب علوم مربوطه و کتابهای و جزئی کلي موضوعهاهیموضوع، نما

 هر کیط به هر فصل به تفک مربوی درسری مناسب غي مقطع دبستان و کتابهای علوم تجربي کتابهايفصلها

 مربوطه و ی درسری مقطع دبستان و کتاب مناسب غی علوم تجربي در کتابهای جزئي موضوعهایی الفباهیسال، نما

 و کتابهاي مرجع متناسب با یردرسی غي کتابهادآوری پدییبا الفهی، نما)عنوان فصل (ی موضوع کلفیشماره رد

   . شده استی طراح دوره دبستانی علوم تجربي کتابهايمحتوا

 کتابهاي مناسب کمک درسی براي درسهاي علوم تجربی سالهاي " با عنوان يدر مطالعه ا) 1387( قطبی سید

به  ، سیاهه مفاهیم و عبارات کلیدي موجودهی دروس و تهنی ضمن تحلیل محتواي ا"چهارم و پنجم دبستان

 کودکان و نوجوانان پرداخته و بساس معیارهاي مناسبررسی کتابهاي مورد نیاز و مناسب با محتواي یاد شده بر ا

که از لحاظ - درسی براي درسهاي علوم تجربی سالهاي چهارم و پنجم دبستان ری از کتابهاي مناسب غيا اههیس

 از معیارهاي کتاب مناسب کودکان و نوجوانان را کسب یمی و حداقل نودهمحتوا با کتابهاي درسی مذکور منطبق ب

  . ارائه نموده است را-نده اکرد

  و1363وسط شوراي کتاب کودك در سال  شده براساس معیارهاي کتابهاي مناسب منتشر شده تادی پژوهشدر 

 و جنبه ژگیهایو: ادبیات کودکان و نوجوانان"نیز مطالبی که در کتابهاي ادبیات کودکان و نوجوانان و به ویژه کتاب 

  :ت که عبارتند از  اسهشد سیاهه وارسی تهیه وجود دارد، دو نوع) 1374( از حجازي "ها ي

سیاهه وارسی عمومی کتابهاي کودکان و نوجوانان که مشخصات ظاهري کتابها را مورد بررسی قرار می .1

  نگاري، قطع کتاب، کاغذ، جلد و صحافی؛ دهد مانند کیفیت صفحه آرایی، چاپ، تصاویر، حروف

سیاهه وارسی علمی، سیاهه : کتاب در انواع مختلف مانندسیاهه وارسی خاص که با توجه به موضوع .2

  . شودی مهیه ت.. باره اختراعات و اکتشافات ووارسی مطالبی در

 کتابهاي مناسب کمک درسی ی انتخاب و معرف،ییشناسا" ی با عنوانقیدر تحق) 1388(  و صنعت جوی قطبدیس

 با استفاده از ی درسری غي کتابهاییهدف شناسا با "براي درسهاي علوم تجربی سالهاي اول تا  پنجم دبستان



 موجود در یردرسی غي مجموعه کتابهان،ی کتابها و در نظر گرفتن مخاطبي ظاهريهایژگی و وی موضوعيارهایمع

 ي کتابهایی مؤلف ساخته جهت شناسای موضوعی وارسي هااههی را با استفاده از سيکتابخانه آستان قدس رضو

 ي موجود در کتابهايدی و عبارات کلمی محتوا، مفاهلی پژوهش به روش تحلنیا. داده اند قرار لیمناسب مورد تحل

 از ی کمدرصد دهد کهی نشان می بررسنی اجینتا.  داده استقی تطبی درسری غي را استخراج و با کتابهایدرس

 اری مرجع بسي درصد سهم کتابهانیکه از ا%) 34( مناسب هستندی درسری غي موجود کتابهايمجموع کتابها

از .  مناسب هستندی درسری کتاب غکی انتخاب به عنوان ي الزم براتیفی کتابها فاقد کریسا%). 18(اندك است 

 و مطابق با یصورت تخصصه  از آنان بی که تعداد اندکدهد ی کتابها نشان منی انی ناشرکی تفک دیگر،يسو

 اری بسانی منی مناسب در ای درسری غيسهم کتابها پردازند که ی می درسری غي الزم به نشر کتابهايارهایمع

  .اندك است

 يکه پاسخگو)  مرجعریمرجع و غ (ی درسری غي کتاب های و معرفیی با هدف شناسايدر مطالعه ا) 1388(ینیحس

 ي از سوال هاي ااههیس می باشند، رستانی و دبی مقطع راهنمائی درسي از کتاب هایبرخ ی پژوهشيسوال ها

 نی ايجامعه آمار. .ارائه می دهد را مرتبط ی درسری غي و کتاب هامدنظردو مقطع در  ی درسيها کتاب یپژوهش

، 1ی فارساتی ادبي و کتاب های اول، دوم و سوم از مقطع راهنمائی فارسي کتاب های پژوهشي سوال هاق،یتحق

و ) يشاخه نظر ( رستانیقطع دب از م3ی، زبان فارس2 ی، زبان فارس1 ی، زبان فارس3ی فارساتی، ادب2ی فارساتیادب

 نهی در زمییشنهادهای پزی مطالعه ننی ايدر انتها.  سوال ها استنی به ایی مناسب پاسخگوی درسری غيکتاب ها

  .      سطح معلومات دانش آموزان ارائه شده استشی افزاي برای درسری غي کتاب هاشتری هرچه بيریبه کارگ

  
  ی کتاب آموزشدی تولي راهنما-ب

 به دست اندرکاران امور چاپ و نشر، ی و جهت دهیی راهنماي هستند که برای منابع،ی کتاب آموزشدی توليراهنما

 ی معلمان و کارشناسان آموزشا،ی اول،ي نسل دانش آموزازی مناسب و مورد نی آموزشي کتاب هادی توليدر راستا

 کشور ی از موسسات آموزشیکی و پرورش، زشو وزارت آمی آموزشيزیسازمان پژوهش و برنامه ر.  شوندی مهیته

 کتاب ي راهنمايمحتوا.  برعهده داشته استی کتاب آموزشي راهنمادی نقش را در تولنیشتریاست که تاکنون ب

 جلد، قطع کتاب، استحکام جلد، قطر ي مانند طرح روی آموزشي کتاب های عمومي هایژگی وانی ب شاملیآموزش

 صفحه ي فضای متن و سازماندهتیفی خودآموز، تنوع محتوا، کانیحروف و قلم، ب مناسب، اندازه یکاغذ و صحاف

 کتاب و مخاطب خاص آن ی موضوعي است که با توجه به نوع محتوای اختصاصيهایژگی و وییها و صفحه آرا

   . شده استانی بی کمک درسي و کتاب های کمک آموزشي کتاب هايبرا

 مقاطع ي برای آموزشي کتاب هادی تولي عنوان راهنما31 تاکنون 1379 انتشارات کمک آموزشی از سال دفتر

 ویژگیهاي کتاب یعنی عنوان 3 ،ی دبستانشی  پژهی عنوان به نام  وکی که  منتشر نموده استیلیمختلف تحص

 خاص مقطع ي عنوان با نامها8 مقطع  دبستان، يهاي آموزشی علوم تجربی، فارسی، مطالعات اجتماعی برا

 دفتر در مجموعه نیا.  می باشدی آموزشي کتابهايهایژگی عنوان درباره و3 و رستانی دبي عنوان برا16 ،ییراهنما

راهنماهاي تولید کتاب هاي آموزشی، کتابهاي آموزشی را به دو گروه کتابهاي کمک آموزشی و کتابهاي کمک 

 راهنماها نی ایبا بررس.  وده است و اختصاصی هر یک از آنها را بیان نمیدرسی تقسیم نموده و ویژگی هاي عموم

  :راجع به آنها استنتاج می شود ریموارد ز



  .وجود ندارددر آنها  ی روشنیقاتی تحقیمبان-1

 ،یطور مثال کتاب آموزشه  بستند؛ی برخوردار نیکدستی مجموعه از نیکار رفته در اه  بي هادواژهیکل-2

    .ستفاده شده اند اگریکدی ي به جای و کتاب کمک درسیکتاب کمک آموزش

هاي آموزشی     کتاب نامه کتاب، ساختار و شکل فیزیکی ضمن برشمردن مواردي از قبیل شناس) 1383( معتمدراد 

 به ی دفتر انتشارات کمک آموزشکه ری، سه منبع ز   هاي قابل تأمل در انتخاب چنین کتابهایی به عنوان ویژگی

  : کندی معرفی می کمک آموزشيآسان تر به کتاب ها یابی دستي برای منابع راوجود آورده است

 دانش، نگرش ي با هدف ارتقایی کتابنامه رشد آموزش ابتداقی مناسب از طری آموزشي کتاب هایمعرف.1

  ؛ی درسيو مهارت دانش آموزان با توجه به محتوا

 ی اطالع رسانتی ساقی از طری درسي مناسب و مرتبط با برنامه های آموزشي کتاب هایفی توصیمعرف.2

  2سامان کتاب؛

 قی معلم با هدف تشوي و راهنماهای درسي کتاب هاقی از طري شناسنامه اای فهرست گونه یمعرف.3

  .ی آموزشي فرهنگ مطالعه کتاب هاجیناشران و مولفان و ترو

، وي ی اطالعاتيازهای است که در آن مخاطب کتاب، ن"ی سنجازین" گام نی اول،ی کتاب کمک درسدی تولدر

 طرح هیته" گام نیدوم.  شودی می بررسي و مالحظات اقتصادازهای ننینظرات معلمان و کارشناسان درباره ا

 دی و نظارت بر تولنی تدوندی فرای شمارگان، چگونگ،ی ناشر الزم است نوع مواد آموزشد،یدر طرح تول.  است"دیتول

 کتاب "فی تالي راهنمانیتدو" گام  نیه باشد  و  سوم کار نظارت داشتتیفی از کنانی اطمی و چگونگیمواد آموزش

 و يریادگی ي تعداد واحد ها،ی جزئي هدف ها،ی کلي هدف ها راهنمانیدر ا.  استی کمک درسای یکمک آموزش

 محتوا با توجه به نوع ماده ی و سازماندهنشی گزيارهای اصول و مع،يدیل واحدها، موضوعات کنی انیعناو

در حالی که معلمان  ویژگی هاي کتاب آموزشی مناسب را ). 1384معانی، (  شود ی مانی بلی به تفض،یآموزش

 نروشنی پیام، سادگی بیان، جذابیت در ساختار و محتوا، تعمیق و تثبیت یادگیري، توسعه دانش پیشین، جبرا

و نمودار  قلمداد ، جدول  و بهره گیري از تصویرش به شیوه هایی فعال خود یادگیريکمبودهاي کتاب درسی، گرای

ویژگی هاي خاص کتابهاي آموزشی را تالیف با ذوق و دقت  نویسندگان و مترجمان کتاب هاي آموزشی ؛می کنند

  ).1386معتمد راد، (  انتقال حس بیان می نمایند  وخاص

  
   سایر پژوهشها-ج

 است که با یپژوهش عنوان "ی درسری به کتاب غیی ابتدایلی تحصي دانش آموزان دوره يازهای نییشناسا"

 دانش آموزان و دی از دی درسری غی آموزشي کتابهاتی نقش و اهمیاستفاده از پرسشنامه و مصاحبه به بررس

 ي هاافتهی ازیبرخ. پرداخته است استان تهران ي گانه آموزش و پرورش شهرستانها29 یمعلمان در مناطق و نواح

 ي هاهی در پاتی اولوبی به ترتی درسری غی آموزشيکتاب ها دانش آموزان به ازیکه ن  دهدی پژوهش نشان منیا

  : استری به شرح زیلیمتفاوت تحص

  . علومی و کمک درسی فارسی کمک درس،یاضی ریکمک درس:  اولهی پادر

                                                
2 . www.samanketab.com



 و ی آسماني هاهی هدی درس،کمکی فارسی علوم، کمک درسی کمک درس،یضای ری کمک درس: دومهی پادر

  .ی اجتماعیکمک درس

  وی آسماني هاهی هدی علوم، کمک درسی کمک درس،ی فارسی کمک درس،یاضی ری کمک درس:سوم هی پادر

  .ی اجتماعیکمک درس

 درس علوم، کمک نی و کار و تمرتی فعالی کمک درس،یاضی رنی و کار و تمرتی فعالی کمک درس: چهارمهیدرپا

 و کار و تی فعالی کمک درسا،یغراف جنی و کار و تمرتی فعالی کمک درسخ،ی تارنی و کار و تمرتی فعالیدرس

 ي هاهی هدنی و کار و تمرتی فعالی کمک درس،ی فارسنی و کار و تمرتی فعالی کمک درس،ی اجتماعنیتمر

  .یآسمان

 ،يحداد(  علومنی و کار و تمرتی فعالی کمک درس،یاضی رنی و کار و تمرتی فعالی کمک درس: پنجمهی پادر

1386(.  

ت مشترك ادبیات کودکان و نوجوانان و کتابهاي کمک آموزشی کودکان و نوجوانان را نکا) 1384(  و رون شامانی

  :اینگونه جمع بندي می کند

با عالقه، نیاز، رغبت و توانایی  هایی چون ارتباط    براساس ویژگیمنابعاین  از بعد معنایی و محتوایی.1

  فراگیران انتخاب و ارائه می شوند؛

  ها است؛ننده آن درون خود دارند و هیجان و جوشش درونی انسان، آفریآموزندگی و سازندگی را.2

  تالش دارند با تازگی خود چه در محتوا و چه در قالب، دید و شناخت خواننده را گسترش دهند؛.3

  محتواي آنها سیر منطقی و حرکتی از ساده به مشکل، پیوستگی و انسجام موضوعی دارد؛.4

  سب با سن مخاطب بهره می گیرند؛از واژگان و جمالت متنا.5

  کودکان و نوجوانان را در اندیشیدن، درست گفتن، درست خواندن و درست نوشتن یاري می کنند؛.6

از طریق ارائه اطالعات درست در زمینه هاي گوناگون به جبران کمبودها و محدویت هاي کتاب هاي درسی    7

   .می پردازند) مدرسه( و زمان آموزش رسمی 

را در  ی درسدی جدي و محتوای درسری غي کتاب هانی موجود بی علل ناهماهنگیدر پژوهش) 1384 (یانرمض

  : کندی مانی بریموارد زقالب 

  ؛دی جدي برنامه ها و محتواهانی و تدودی قبل از تولکردهای و رودگاههای ددی و تحدنییعدم تب-1

  ؛ی درسری غي  ناشران کتابهاي برای درسي محتواهادی تولي براقی روشن و دقينبود نقشه ا-2

 امر نی کودکان و نوجوانان هستند، ای اخالقتی و تربی آموزش علمی متولی و پرورشی آنجا که مراکز آموزشاز

 قرار ي در مدارس مورد توجه و بهره بردار مجموعهنی عنصر انی تری کند که کتابخانه به عنوان اصلیاقتضا م

 کی در تی فعالنی مهم تردی و شای و فنیس اساي هاتی از فعالیکی سازد که یان مخاطر نش) 1374( جوکار. ردیگ

 از ي منابع درتعدادنشی گزتی وضعی که به بررسیقی در تحقيو.  استي مجموعه ساز،یکتابخانه آموزشگاه

 چیها هاز کل کتابخانه % 3/78 است که دهی رسجهی نتنی پرداخته است به ارازی در شی آموزشگاهيکتابخانه ها

 اي ی خط مشنی چنياز کتابخانه ها اظهار داشته اند که دارا% 7/21 و تنها ند ندار" گسترش موادیخط مش"نوع 

 شناخت و يارهاین به ندرت از معا ندارند و کتابداری کتبی کتابخانه ها، خط مشنی از اکیچیاما ه. هستند

 جی آنها راانیم چندان درنش،ی ازابزارها و وسائل گزیم و دائی اصوليری مواد استفاده کرده اند و بهره گیابیارزش



 نی نداشتند و به ای الزم و تجربه کافیی آشنای اطالع رساني با روشهای کتابداران آموزشگاه،یاز طرف. نبوده است

  . کردندی نمدای شده اطالع پهی از مواد تهد،یلحاظ جامعه کتابخانه، آن چنان که با

 رخیپر.  مؤثراستیردرسی غيکالس درس بر رغبت دانش آموزان به مطالعه کتابها آموزش معلمان در ي هاروش

 ي هاهی نظردی باي کند وی مدی و تاکی معرفسی معلم در تدری را کار اصل"آموزش آموختن" ،یدر پژوهش) 1377(

 آن هماهنگ يتهایل خود را با کتابخانه و فعاسی تدر،بهره برد متنوع ي هاوهیکار برد، از شه  را بسیمربوط به تدر

 و دی تواند در آنها شرکت نمای که دانش آموز مییتهای و انواع فعالی کمک آموزشي و ابزارهالیانواع وسااز کند و 

  . استفاده نماید مشارکت کنديریادگیفعاالنه در 

 یترس دانش آموز در جهت دسی در حد راهنمائشتری ب،یمعتقد است که نقش مطلوب کتاب درس)  1381 (يوندیپ

 منابع گری در معرض دی درسي کتاب هاقی بتواند از طردی هاست و دانش آموز بای و دانستنی علميبه داده ها

 گسترش ی درسي مستقل از کتاب هار شناخت خود را به طويای و دنردیقرار گ) ی درسری غيکتاب ها (یاطالعات

 دوره متوسطه در ی درسری غي است که کتابهانی اانگریب) 1382 (یلی سلسبقی تحقجی نتاگر،یاما از طرف د. دهد

 کننده تی تقوشتری کتاب ها، بنی ادی داشته و تولی و کم رنگفی ضعاری نقش بسی برنامه درسنی و تدوینظام طراح

  . بوده استیدانش و اطالعات و تست درس

 دانش آموزان بر يریدگای بر ی درسری استفاده از منابع غری تاثیبا هدف بررس) 1388( زادگان ي و موسویفاضل

 دانش آموزان کالس پنجم ي بر روی تجربی پژوهش،ی و عاطفی شناختطهی در دو ح3 بلوم یادگیريياساس الگو

 مبحث دستگاه يریادگی منابع بر نی استفاده از اری تاثیدبستان مدرسه معصومه اصفهان انجام داده اند که به بررس

 تک وهیگروه گواه به همان شاز آموزش . پنجم دبستان پرداختند ی کتاب علوم تجربی حسي و اندام هایعصب

 ری غلمی فیعنی ی درسری با استفاده از منابع غ،ی افزون بر کتاب درسش،یآزمااز  معمول و آموزش گروه یکتاب

 هر دو گروه در پنج جلسه در طول سه ي آموزش برانیا. صورت گرفته است مرتبط ی درسری کتاب غ ویدرس

 با مبحث درس یی که از نظر محتوای درسری پژوهش نشان داد که استفاده منابع غي هاافتهی. م شدهفته انجا

 و عالقه به زهی انگشی با افزانیهمچن.  دانش آموز اثرگذار باشدی شناختطهی تواند بر حی داشته باشد، میهمخوان

  . بگذاردری تاثزین ی عاطفطهی بر ح،ی رسمری غي کالس به فضاي فضالی در دانش آموزان و تبديریادگی

 در ی درسری غي کتابهادی کودك در تولسندگانی نقش نويدر مقاله ا) 1388 (ي سازتی و چي چترودی خالقپور

 ي کتاب هاي کودك با محتوای داستاناتی ادبي هاهی درونما، رونیاز ا.  کردندی بررس رای درسي با کتابهاوندیپ

 حذف شده در ي هاهی درونمایعنی (ی تهي هاهی درونمایرار دادند تا از طرف قسهی را مورد مقای دوران ابتدائیدرس

 روشن ی درسری غي کتاب هادی در تولسندگانی نقش نوزانی مگری ديسو شناخته شود و از)  کودكی داستاناتیادب

 با سهی الف، ب و ج در مقای داستان در سه گروه سن540 عنوان کتاب شامل 332 ي محتوایپس از بررس. شود

 دهه هفتاد مشخص ی داستاناتی و حذف شده در ادبی تهي هاهی دورنما،ی دوره ابتدائی درسيکتاب ها يمحتوا

 که در مقاله آمده ي جز در موارد– دهه هفتاد ی درسي کتاب هاي نشان داد محتوانهی زمنی در ایبررس. دیگرد

 ي محتواانی می قابل توجهوندی اساس پنیابر .  دهه هفتاد قرار گرفته استسندگانی کمتر مورد توجه نو- است

  . وجود نداردی دوره ابتدائی درسي دهه هفتاد و کتاب های داستانيکتاب ها
                                                

وي براي هریک از این حیطه ها، ویژگی .  می دهد حرکتی  قرار–بلوم  الگویی براي یادگیري بر اساس اهداف آن  در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی . 3

  .هایی در نظر می گیرد که در نهایت می تواند الگویی براي سنجش و ارزیابی باشد یا براي طراحی  ابزارهاي سنجش یادگیري به کار برده شود



  نتیجه گیري

در  که می باشد جدیدموضوع کتاب هاي مناسب غیر درسی در ایران موضوعی  کهارائه گردید روشن است ار آنچه 

  ایراندر زمینه فهرستهاي برگزیده آموزش و پرورش. ته شده استاین پنج ساله اخیر به آن به صورت جدي پرداخ

صرفا از بین منابع  که منتشر نموده است) ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان(به تفکیک مقطع تحصیلی متون زیادي را 

که  در حالی که فهرستهاي برگزیده ؛ دانش آموزان لحاظ نگردیده استنظر گزینش شده و  کتابهاارسالی ناشران

 از بین منابع جدید و موجود در کتابخانه هاي تخصصی پژوهشی است کهبخش خصوصی ارائه نموده دستاورد کار 

مانند ویژگیهاي خاصی  و از نده ابرگزیده شد مخاطبان در نظر گرفتن دیدگاهکارگیري معیارهاي معتبر و ه با ب

در زمینه راهنماي آموزشی ، آموزش  .ندوردار برخ ارائه مطالب به ترتیب درس به درس درسی و هايتفکیک کتاب

 نظرات شوراي  ازون زیادي منتشر نموده است ولی بین این متون هماهنگی الزم وجود ندارد وتو پرورش ایران م

در زمینه سایر پژوهشها .  استفاده نشده است کتابهاي مناسب معیارهاي ارزیابیطراحیرابطه با در کتاب کودك 

 مبانی نظري این حوزه انجام راجع بهی ی به خوبی احساس می شود و می بایست پژوهشهاتحقیقات نظرينبود 

 تولید کتابهاي مناسب غیر درسی ارائه می  جهت مورد لحاظ قرار دادن در پیشنهادپایان این مقاله چنددر .  شود

  :شود

، بخش  و پرورشعالوه بر نهاد آموزش: سیاري براي کتاب هاي مناسب غیر درهماهنگی در سیاست گز.1

 هماهنگی  ایجاد در صورت.خصوصی نیز به امر پژوهش و تولید کتابهاي مناسب غیر درسی می پردازد

  .و از انجام کارهاي تکراري و موازي جلوگیري می شودهاي الزم طبیعتا منابع بهتري منتشر شده 

 تشویق آنها براي ادامه  جهت تهیه این منابع وجلب مشارکت تولید کنندگان کتابهاي مناسب غیر درسی.2

فعالیت؛

 ودر نظر گرفتن نظرات آنها در تولید منابع کمک درسی که تضمین توجه به نیازهاي مصرف کنندگان.3

  .کننده موفقیت و کارآیی این نوع از منابع است
  

  منابع و مآخذ

یسه ي سایر کشورها داشته هاي ما و دیگران؛ میزگرد تطبیقی کتاب هاي آموزشی و مقا". )1383 (آهنگري، مریم

  .22 -13 ص :8، شماره جوانه. "با ایران

 ص ):4 (4، گلبانـگ . "نقش مدرسه ها در استفاده  از کتابخانه هاي آموزشگاهی و رشد "). 1377(پریرخ، مهري   

10-15.  

در ادبیات داسـتانی کـودك   بررسی درونمایه هاي تهی ". )1388 ( چیت سازي، الههپورخالقی چترودي، مه دخت ؛  

عه مقاالت  همایش کتابخانـه هـاي   در مجمو: در. "هه هفتاد در پیوند با محتواي کتاب هاي درسی دوره ابتدایی  د

 4 و 3 یادگیري،  دانشگاه فردوسی مـشهد  –پویا سازي نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاد دهی       : موزشگاهیآ

  . کتابدار: تهران). 480 -461. ص(1388اردیبهشت 

  .21-20 ص :13، لوح. "اصالحات جزئی، عیب هاي کلی: کتاب هاي درسی در ایران"). 1381(پیوندي، سعید 



میزگرد اصول، رویگردها، اهداف نوین حـاکم بـر کتـاب هـاي             : نگاه کارشناسانه "  ).1384 (حاجیان زاده، علیرضا  

  .26-7ص: 9، شماره جوانه. "آموزشی

مجلـه  . گـزینش مـواد   :  هاي آموزشگاهی در شهر شیرار     مجموعه سازي در کتابخانه   "). 1374(جوکار، عبدالرسول   

  .127-111 ص ):2 (10. "علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

شناسایی نیازهـاي دانـش آمـوزان دوره ي تحـصیلی ابتـدایی بـه کتـاب هـاي آموزشـی                   ". )1386 (حدادي، رضا 

  .50 -44: 20 ،جوانه. "غیردرسی

ایی سوال هاي پژوهشی کتاب هاي درسی و شناسایی کتاب هاي غیـر       بررسی و شناس  "). 1388(حسینی، وجیهه     

عـه مقـاالت  همـایش کتابخانـه هـاي           در مجمو : در. "جهـت پاسـخگویی بـه آنهـا       ) مرجع و غیر مرجع   ( درسی  

 4 و 3 یادگیري،  دانشگاه فردوسی مـشهد  –پویا سازي نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاد دهی       : موزشگاهیآ
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منابع اطالعاتی براي پاسخگویی به سـوال هـاي پژوهـشی           ). 1388(پریرخ، مهري   ؛  حسینی، وجیهه 

  . نشر کتابدار: تهران.)فارسی، زبان فارسی و ادبیات( درس هاي راهنمایی و دبیرستان 

.  الهام امیر کیانی ترجمه." با کتابهاي درسیخداحافظی: درود بر یادگیري"). 1384( زملمن، استیون دانیلز، هاروي؛

  .8-6 ص): 6 (20، )173( رشد تکنولوژي آموزشی

،سال کیهان. "درباره کتابهاي کمک درسی چه می دانیم". دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش

  .9  ص:1/8/1379، 16932، شماره 59

مک آموزشی؛ وقتی آموزش ال به الي کتابهاي کمکی گم        گزارش قدس از وفور کتب ک     ". )1387 (محمد،  رضایی

.11  ص:)1387آذر ماه 5سه شنبه (21، سال 6002، شماره قدس ".!می شود

 کمک درسی –نگاهی به علل ناهماهنگی هاي موچود بین کتاب هاي کمک آموزشی      "). 1384(رمضانی، فاطمه   

  .40 -35 ص: 10 هر، شماجوانه. "تواهاي آموزشی جدیدو مح

، جوانه. "نبود کار گروهی و تیم کارشناسی، ضعف عمده نشر کتاب هاي آموزشی ایران            "). 1383(رافشان، علی   ز

  .34  - 32 ص : 8شماره 

ارزیابی کتاب هاي کمک آموزشی دوره متوسطه به منظور ارائه چارچوبی مطلوب بـراي              "). 1382(سلسبیلی، نادر   

  .64 -29ص ): 3 (19، )75(ت فصلنامه تعلیم و تربی. "طراحی و تدوین آنها

کتابهاي مناسب کمک درسی براي درسهاي علـوم تجربـی سـالهاي چهـارم و             "). 1387(سید قطبی، سید مهدي     

  دسترسی در . 2، شماره 8مجله الکترونیکی نما، دوره . "پنجم دبستان

ww.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol9/qotbi_abs.htm  
کتاب هاي غیر درسی همخوان با محتواي درس هـاي         ). 1388( پریرخ، مهـري   ؛سید قطبی، سید مهدي   

  . نشر کتابدار:تهران. کتاب هاي علوم دبستان

شناسایی، انتخاب و معرفی کتابهاي مناسب کمـک درسـی          "). 1388( صنعت جو، اعظم     ؛سید قطبی، سید مهدي     

ش کتابخانـه هـاي     عـه مقـاالت  همـای       مجمو :در. "پـنجم دبـستان   رسهاي علوم تجربی سـالهاي اول تـا         براي د 
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