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دردرسنامههایدورهابتدايي

صغریپرويزشاهی|مهدیمحمدی| هاجرزارعی

چڪیده

هدف: بررسی میزان انعکاس مفاهیم حوزه علم اطالعات و دانش شناسی در درسنامه های 

دوره ابتدایی. 

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل 

محتوای کّمی صورت گرفته است. جامعه پژوهش ۴۴ درسنامه شش پایه اول دوره ابتدایی 

بود. داده ها با استفاده از سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته گردآوری و در ۱۱ دسته موضوعی 

دسته بندی شد. 

یافته ها: تعداد ۶۱۹۴ مفهوم از علم اطالعات و دانش شناسی در درسنامه ها به کار رفته که 

پایه ششم با 30/5% در رتبه اول، پایه پنجم در رتبه دوم )18/9%(، و پایه دوم در رتبه سوم 

)16/3%( قرار داشت. در بین کتاب ها "آموزش قرآن" با ۲۴۶۶ مورد در رتبه اول، "فارسی" 

در رتبه دوم )۱۵۶۳ مورد(، و "اجتامعی" در رتبه سوم )۷۳۰ مورد( قرار گرفت. %38/8 

مفاهیم در منت درس ها، 36/7% در تصویرها، 23/1% در مترین ها، و ۱۴% در پانویس ها به کار 

رفته بود. از نظر موضوعی، موضوع "مواد کتابخانه ای" با 63/8% در رتبه اول، "مطالعه و 

کتاب خوانی" در رتبه دوم )12/5%(، و "چاپ و نرش" در رتبه سوم )۸/۸%( قرار گرفت. 

نتیجه گیری: برای گنجاندن مفاهیم علم اطالعات و دانش شناسی در درسنامه ها سیاست 

مشخص و مدونی وجود نداشته است و در میزان انعکاس موارد، چه در پایه های مختلف 

و چه در کتاب های مختلف، توازنی وجود ندارد. با وجود تحوالت به وقوع پیوسته در حوزه 

فناوری های اطالعاتی و اطالع رسانی، این حوزه  کمرتین میزان انعکاس را در بین موضوعات 

به خود اختصاص داده است که نیاز به تجدید نظر و بازنگری اساسی دارد. 
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مقدمه
کودکی آغاز حرکت و تالش برای زیستن است. مرحله ای است که باید آن را به خودی خود 
به رسمیت شناخت؛ چرا که کودک فردی مستقل با احساسات و خصوصیات خوب انسانی 
است. با این همه، کودکی مقدمه نوجوانی و جوانی، و جوانی مقدمه بزرگسالی است و اساس 
زندگی بزرگسالی به کیفیت دوره کودکی بستگی دارد. این کیفیت نیز به چگونگی تعلیم و 
تربیت در این دوران بستگی کامل دارد. در این دوره، شخصیت، منش، و رفتار کودک )به ویژه 
رفتارهای اجتماعی( و رشد جسمانی، عقالنی، و فرهنگی وی در اثر ارتباط با دیگران شکل 
می گیرد. بی دلیل نیست که پیشوایان دینی بیش از هر چیز به دوره کودکی توجه داشته و 

راهنمایی های الزم را در این زمینه ارائه کرده اند )قاسمی و کاظمی، 1۳۹۳، ص 100(
ژان ژاک روسو4، اندیشمند مطرح جهاني، معتقد است که شاخه نودمیده یك درخت 
باید توسط باغبان طبق اصولي بسته شود تا شکل مطلوب به خود بگیرد و متناسب با هدف 
تربیت شود. کودکان و اطفال خردسال نیز باید به همین ترتیب تحت تعلیم و تربیت قرار 

گیرند )قزل ایاغ، 1۳8۳، ص80(. 
پرورش این سرمایه عظیم الهی خارج از توان یك شخص یا نهاد اجتماعی است و 
در پرورش همه جانبه آنها باید نهادهای مختلفی اعم از خانواده، مدرسه، اجتماع، رادیو و 
تلویزیون، کتاب، و سایر رسانه هاي اطالعاتي در تعامل با هم و به صورت هماهنگ عمل کنند 

تا دستاوردهای یکدیگر را خنثی نکنند )امیري، 1۳7۳، ص 25(. 
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مهدیمحمدی2
هاجرزارعی3
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آموزش و پرورش یکي از مهم ترین و ارزشمندترین نهادهای تخصصی، بیشترین نقش 
را در پرورش کودکان عهده دار است. آموزش و پرورش به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم 
در شکل گیری شخصیت و پرورش باورها و اعتقادات دانش آموزان نقش دارد. شکل مستقیم 
آن با آموزش های مواد و منابع درسی و شکل غیرمستقیم آن از طریق آموزش های فوق  برنامه 
و رفتارهای معلمان و مدیران و کادر آموزشی صورت می گیرد. در این میان، درسنامه ها از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند و باید متناسب با آرمان های متعالی بشریت و باورها و 
اعتقادات آن جامعه تدوین شوند )بخشی پور، 1۳8۹(. به همین دلیل، باید در تدوین آنها دقت 
و تالش بیشتری صورت گیرد تا فعالیت ها، پرسش ها، و مطالب آنها موجب فعالیت ذهنی، 
کنجکاوی، و ایجاد انگیزه و میل دانش آموز به کتاب خوانی و مطالعه شود؛ زیرا مطالعه امري 
اکتسابی است، باید آن را آموخت و آموزش داد. پس باید کودکان را از سنین اولیه به مطالعه 
و مأنوس شدن با کتاب تشویق کرد و گام نخست براي آشنایی کودکان با کتاب و مطالعه باید 
در مدارس برداشته شود و برای ایجاد عادت به مطالعه جایی بهتر از مدرسه نمی توان یافت 

)محسنیان، 1۳8۳، ص 1۳(.
این پژوهش درصدد است نگاهي ارزیابانه به درسنامه ها در خصوص نقش آنها در 
ترویج کتاب و کتاب خوانی داشته باشد. بنابراین، بررسی این مفاهیم در درسنامه های دوره 
ابتدایی که می تواند نقش اساسی در آشنایی و عالقه مند کردن کودکان و نوجوانان به امر کتاب 
و کتاب خوانی و مطالعه داشته باشد دورنمایی است که مقاله حاضر بر خود متصور کرده 

است. با توجه به این هدف، کوشش شده تا به پرسش های زیر پاسخي مناسب داده شود: 
مفاهیم مرتبط با حوزه علم اطالعات و دانش شناسی به چه میزان در درسنامه های دوره 
ابتدایي به کار رفته و سهم هر کدام از پایه ها چقدر است؟ این مفاهیم، بیشتر در کدامیك از 
درسنامه ها، و در کدام بخش از آنها آورده شده  است؛ و سرانجام اینکه، این مفاهیم کدام حوزه 

از علم اطالعات و دانش شناسي را بیشتر پوشش مي دهد؟
در خصوص شیوه های عالقه مندی کودکان و نوجوانان پژوهش هاي متعددی صورت 
گرفته است، اما فقط چند نمونه از آنها صرفاً به نقش درسنامه ها در ترویج مطالعه پرداخته اند. 
به طور مثال، محسنیان )1۳8۳( با تحلیل محتوای کلیه درسنامه های دوره ابتدایي و راهنمایی 
)61 کتاب( دریافت که بیشترین اشاره به کتاب و کتاب خواني در دوره ابتدایي در کتاب 
فارسي و کمترین مورد در کتاب آموزش قرآن بوده است. در بین کتاب هاي راهنمایي نیز 
بیشترین اشاره ها به کتاب و کتاب خوانی، در کتاب فارسي و کمترین اشاره در کتاب تعلیمات 

اجتماعي بوده است. 
رنجبر )1۳87( در بررسي مطالعه و مفاهیم مرتبط با آن در درسنامه های دوره ابتدایي با 

انعکاس مفاهيم 
"علم اطالعات و دانش شناسی" 
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استفاده از روش تحلیل محتوا، ۳5 کتاب درسي را در پنج مقوله بررسي کرد: اثرات مطالعه، 
تشویق به مطالعه، فضاهاي مطالعاتي، فعالیت هاي مطالعاتي، و منابع سرگرمي. بیشترین حضور 

مفاهیم مرتبط با مطالعه، در کتاب هاي فارسي و دیني بود. 
جوان بخت، وزیری، و یقطین )1۳88( با بررسی میزان انعکاس موضوعات کتابداری 
و اطالع رسانی در درسنامه های دوره متوسطه و پیش دانشگاهی )شاخه نظری( در سال 
تحصیلی 8۹-1۳۹0 با تحلیل 4۳ درسنامه دریافتند که کتاب های رشته علوم انسانی نسبت به 
سایر رشته ها بیشتر به موضوعات این رشته علمی توجه داشته اند. از لحاظ میزان اطالعات، 
کتاب زبان فارسی سال دوم دبیرستان مشترک تمامی رشته ها و از نظر تعداد دفعات، کتاب 
دین و زندگی دوره پیش دانشگاهی مشترک تمامی رشته ها به موضوعات علوم کتابداری و 
اطالع رسانی بیشتر پرداخته اند. مقوله مرجع و کلیات در رشته کتابداری و اطالع رسانی، هم از 
نظر تعداد دفعات و هم از نظر حجم، بیش از سایر مقوله ها در درسنامه های دوره  دبیرستان و 

پیش دانشگاهی شاخه نظری منعکس شده بود.
در خارج از کشور نیز پژوهش هایي صورت گرفته که به موضوع کتابداري و اطالع رساني 
و یا مفاهیم کتاب خواني پرداخته و سایر وجوه آن را مد نظر قرار داده است.  لنس، ردنیه، و 
هامیلتون- پنل1 )2000( در مورد استفاده از درسنامه ها و کتاب های کمك درسي و نقش آن 
در آموزش؛ شاه محمدی2 )201۳( سازه های انگیزش و پیشرفت در درسنامه دوره ابتدایي؛ و 

جرر۳ )2014( بررسی مفاهیم سیاسی در کتاب های ادبیات و علوم پایه های 11 و 12 اردن.
با توجه به اینکه در ایران، درسنامه ها همه ساله دچار تغییر و تحول می شوند، جا دارد 

پژوهش هاي بیشتري به طور مرتب روی درسنامه های جدیدالتألیف صورت گیرد. 

روششناسي
روش به کاررفته در این پژوهش، تحلیل محتواست. جامعه پژوهش را 44 درسنامه در 
پایه های شش گانه دوره ابتدایی تشکیل می دهد. با توجه به مناسب بودن حجم کتاب ها، کلیه 
درسنامه های دوره ابتدایی واجد شرایط در چهار مقوله متن، پانویس، تصاویر، و تمرین هاي 
آخر درس ها با استفاده از سیاهه وارسي مطالعه شدند. علت انتخاب دوره ابتدایی در این 

پژوهش اهمیت این دوره آموزشي است که پیش تر به آن اشاره شد. 
به منظور استانداردسازی، کلیدواژه های مربوط به علم اطالعات و دانش شناسی با استفاده 
از جدیدترین ویرایش اصطالحنامه کتابداری و دایره  المعارف کتابداری و اطالع رساني 

استخراج و در 11 گروه دسته بندی و  سطر به سطر مطالب در درسنامه ها مطالعه شد.

1. Lance, Rodney, & Ham-
ilton-Pennell

2. Shahmohammadi
3. jarrar

صغری پرویزشاهی 
مهدی محمدی | هاجر زارعی
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يافتهها
1.ميزانانعکاسمفاهيمحوزهعلماطالعاتودانششناسيدردرسنامههایدورهابتدايي
همان طور که نمودار 1 نشان می دهد، در شش پایه اول 61۹4 مفهوم حوزه علم اطالعات و 
دانش شناسي به کار رفته است که از این تعداد، پایه ششم با 18۹2 مورد )۳0/5 درصد( در رتبه 
اول، پایه پنجم با 1172 مورد )18/۹ درصد( در رتبه دوم، و پایه دوم با 1001 مورد )16/۳ 
درصد( در رتبه سوم قرار داشتند. پایه سوم با 888 مورد )14/۳ درصد( و پایه چهارم با 76۹ 
مورد )12/4 درصد( در رتبه های بعدی قرار گرفتند. پایه اول با 472 مورد )7/6 درصد( در 

رتبه آخر قرار دارد. 

نمودار1.توزیع درصد فراواني مفاهیم به کاررفته در درسنامه های دوره ابتدایی به تفکیك پایه  تحصیلي

2.کداميکازدرسنامههاسهمبيشتريبهخوداختصاصدادهاند؟

جدول1.توزیع فراوانی مفاهیم به تفکیك درسنامه ها در مقاطع شش گانه 

جمع کل پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم پایه دوم پایه اول
پایه
کتاب

۲۷۹ ۷۹ ۵۳ ۲۳ ۴۴ ۲۲ ۵۸ علوم

۲۴۶۶ ۶۰۵ ۴۵۴ ۲۸۹ ۳۰۴ ۶۲۹ ۱۸۵ آموزش قرآن

۵۵۴ ۲۱۷ ۴۸ ۵۹ ۶۸ ۱۱۱ ۵۱ ریاضی

۵۰۱ ۱۸۵ _ - - ۱۵۹ ۱۵۷ فارسی 

۷۹ - - - - ۵۸ ۲۱ کار فارسی 

انعکاس مفاهيم 
"علم اطالعات و دانش شناسی" 



88
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 27 ، شامره 1 )بهار 1395( 

همان طور که جدول 1 نشان می دهد، در بین کتاب های دوره ابتدایي، کتاب "آموزش 
قرآن" با 2466 مورد در رتبه اول قرار گرفته است. کتاب "فارسی" در پایه های مختلف اسامی 
مختلفی دارد )مثل "فارسی"، "کتاب کار فارسی"، "فارسی بخوانیم"، "فارسی بنویسیم"، و 
"فارسی مهارت نوشتاری"( که اگر همه آنها را با یك عنوان جمع کنیم با 156۳ مورد در رتبه 
دوم قرار می گیرد. کتاب "اجتماعی" با 7۳0 مورد در رتبه سوم، "ریاضی" با 554 مورد در رتبه 
چهارم، "کار و فناوری" با ۳85 مورد در رتبه پنجم، و "علوم" با 27۹ مورد در رتبه ششم قرار 
گرفت. "هدیه های آسمانی" به همراه "کتاب کار هدیه های آسمانی" با 187 مورد در رتبه هفتم 

و "تفکر و پژوهش" با ۳0 مورد در رتبه هشتم قرار گرفت. 

3.مفاهيمموردنظربيشتردرچهبخشيازدرسنامههاارائهشدهاست؟

جدول2.توزیع فراواني مفاهیم درسنامه های دوره ابتدایي در قالب هاي اطالعات

۷۶۵ - ۳۳۹ ۱۵۵ ۲۷۱ فارسی بخوانیم

۱۲۹ - ۵۲ ۲۵ ۵۲ فارسی بنویسیم

۸۹ ۸۹ - - - - - فارسی مهارت نوشتاری 

۱۱۷ ۱۶ ۳۶ ۲۹ ۱۴ ۲۲ - هدیه های آسامنی

۷۰ - ۳۷ ۱۱ ۲۲ - - کار هدیه های آسامنی

۷۳۰ ۲۸۶ ۱۵۳ ۱۷۸ ۱۱۳ - - اجتامعی

۳۰ ۳۰ - - - - - تفکر و پژوهش

۳۸۵ ۳۸۵ - - - - - کار و فناوری 

6194 189۲ 117۲ 769 888 1۰۰1 47۲ جمع کل 

جمع کل پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم پایه دوم پایه اول پایه کتاب
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جمعپانویستصویرمترینمنت
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در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا
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ی
وان

فرا

صد
در

۲358/9419/۲1956/811/147۲6/7پایه اول

3694/1516۰۲/114696/۲۰34/31۰۰1۲/16پایه دوم

۲848/11۲4۲9/163619/1511/18883/14پایه سوم

3۲76/13۲4۲9/161611/7393/447694/1۲پایه چهارم

46۰1/193956/۲7۲793/1۲383/43117۲9/18پایه پنجم

7۲83/3۰3495/۲48۰95/3568/6189۲5/3۰پایه ششم

۲4۰31۰۰14۲91۰۰۲۲741۰۰881۰۰61941۰۰جمع کل 
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همان طور که جدول 2 نشان می دهد، بیشترین مفاهیم مطرح شده در متن اصلی درس ها، 
در پایه ششم با 728 مورد )۳/۳0 درصد( بوده است. پایه پنجم با 460 مورد )1/1۹ درصد( 
در رتبه دوم و پایه دوم با ۳6۹ مورد )15/4 درصد( در رتبه سوم قرار گرفت. پایه چهارم 
)6/1۳ درصد(، پایه سوم )8/11 درصد(، و پایه اول )8/۹ درصد( در رتبه های بعدی قرار 
گرفتند. اما در تمرین های آخر درس، پایه پنجم با ۳۹5 مورد )6/27 درصد( در رتبه اول، پایه 
ششم با ۳4۹ مورد )5/24 درصد( در رتبه دوم و پایه های سوم و چهارم با 242 مورد )۹/16 
درصد( در رتبه سوم قرار گرفتند. پایه های دوم با 2/11 درصد و اول با ۹/2 درصد در رتبه های 
آخر قرار گرفتند. در بخش تصویر، بیشترین تصاویر با 5/۳5 درصد در پایه ششم به چشم 
می خورد، پایه دوم با 6/20 و پایه سوم با ۹/15 درصد در رتبه های دوم و سوم قرارگرفتند. پایه 
پنجم با ۳/12 درصد، پایه اول با 6/8 درصد، و پایه چهارم با 1/7 درصد در رتبه های بعدی 
قرار داشتند. از نظر مفاهیم ظاهرشده در پانویس ها، پایه چهارم با ۳/44 درصد در رتبه اول، 
پایه پنجم با ۳/4۳ درصد در رتبه دوم، و پایه ششم با 8/6 درصد در رتبه سوم قرار گرفتند. 

پایه دوم با 4/۳ درصد و پایه های اول و سوم با 1/1 درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. 
در مجموع، در کل درسنامه های دوره ابتدایی 61۹4 مفهوم حوزه علم اطالعات و 
دانش شناسي به کار رفته است که از آن تعداد، ۳8/8 درصد )240۳ عبارت( در متن درسنامه ها، 
2۳/1 درصد )142۹ عبارت( در تمرین های آخر کتاب ، ۳6/7 درصد )2274 مورد( در 

تصاویر، و 14 درصد )88 مورد ( در پانویس ها آورده شده است. 

4.چهحوزهايیازعلماطالعاتودانششناسیبيشترمدنظرقرارگرفتهاست؟
مانند  منابع مرجعی  از  استفاده  با  موارد مطرح در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی 
دایره المعارف کتابداری و اطالع رساني در 11 دسته موضوعی به این شرح دسته بندي شدند: 
مواد کتابخانه ای، مطالعه و کتاب خوانی، چاپ و نشر، منابع مرجع، انواع کتابخانه ها، مراکز 
اطالع رسانی، پدیدآورندگان، فناوری اطالعات، مواد و ساختمان، سازماندهی، و مدیریت. 

جدول ۳ سهم هرکدام از موضوعات را به تفکیك پایه ها نمایش می دهد. 

جدول3.توزیع فراوانی موضوعات حوزه علم اطالعات و دانش شناسی در درسنامه ها به تفکیك پایه

جمع کل پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم پایه دوم پایه اول پایه موضوعات 

۳۹۵۲ ۱۰۹۹ ۷۴۲ ۴۸۳ ۵۷۱ ۶۸۷ ۳۷۰ مواد کتابخانه ای 

۷۷۲ ۲۴۴ ۱۰۱ ۵۷ ۱۰۱ ۲۱۲ ۵۷
مطالعه و 

کتاب خوانی 

انعکاس مفاهيم 
"علم اطالعات و دانش شناسی" 
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همان طور که مشاهده مي شود "مواد کتابخانه ای" با ۳۹52 مورد )8/6۳ درصد( در صدر 
مفاهیم مطرح در درسنامه های دوره ابتدایي قرار گرفت. سپس، "مطالعه و کتاب خوانی" با 
772 مورد )5/12 درصد( در رتبه دوم، و "چاپ و نشر" با 54۳ مورد )8/8 درصد( در رتبه 
سوم قرار گرفت. مباحث مربوط به حوزه های "منابع مرجع" با 4۹7 مورد )8 درصد( و "انواع 
کتابخانه ها" با 154 مورد )5/2 درصد( در رتبه های بعدی قرار گرفتند. مباحث مربوط به حوزه 

"مدیریت" با 14 مورد )0/2 درصد( رتبه آخر را کسب کرد. 

بحثونتيجهگيری
دنیایی که در آن زندگي و آینده ای که به سمت آن حرکت می کنیم جهانی از جنس تغییر و 
تحول است و هر قدر آن را بررسی کنیم میزان ناپایداری اطالعات را در آن جدی تر می بینیم. 
به راحتی می توان مشاهده کرد که چگونه هر توانایی و مدرکی در دیروز به ناتوانی و بی سوادی 
در فردا مبدل می شود و دیگر، داشتن مقداری اطالعات کمك خاصی به ما نمی کند و باید 
متناسب با پیشرفت های روز، دانش خود را روزآمد کرد. این تغییر در دوران کودکی بیشتر 
در قالب آموزش های رسمی صورت می گیرد. درسنامه ها در این فرایند یکی از عناصر اصلی 
انتقال این دانش روز به شمار می روند )مرعشی، هاشمی، و مقیمی گسك، 1۳۹1(. بنابراین، 
یکی از نیازهای مبرم هر نظام آموزشی، بازنگری و روزآمد کردن محتوای درسنامه هاست. 
بازنگری، اصالح، و تجدیدنظر اصولی و علمی در برنامه ها و محتوای درسنامه ها مستلزم 
توجه به نقش های جدید یادگیرنده در فرایند یادگیری است. کتاب و کتاب خوانی و مطالعه 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و می توان دانش آموزان را با بیان این گونه مفاهیم در درسنامه ها 

۵۴۳ ۱۷۷ ۸۳ ۷۹ ۱۱۳ ۶۳ ۲۸ چاپ و نرش 

۴۹۷ ۱۷۶ ۱۷۶ ۱۰۷ ۲۵ ۶ ۷ منابع مرجع

۱۵۴ ۵۴ ۳۰ ۱۵ ۳۰ ۲۱ ۴ انواع کتابخانه ها 

۹۴ ۴۸ ۱۸ ۶ ۲۰ ۲ ۰ مراکز اطالع رسانی 

۷۹ ۳۰ ۱۴ ۱۸ ۱۱ ۶ ۰ پدیدآورندگان 

۴۷ ۴۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ فناوری اطالعات 

۲۴ ۱ ۴ ۲ ۸ ۳ ۶ مواد و ساختامن 

۱۸ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سازماندهی 

۱۴ ۰ ۲ ۲ ۹ ۱ ۰ مدیریت 

۶۱۹۴ ۱۸۹۲ ۱۱۷۲ ۷۶۹ ۸۸۸ ۱۰۰۱ ۴۷۲ جمع کل 

جمع کل پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم پایه دوم پایه اول پایه موضوعات 
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آشنا کرد. به همین منظور، در پژوهش حاضر، تمامی 44 درسنامه دوره ابتدایی سطر به سطر 
مطالعه شد تا حضور این مفاهیم و نحوه حضور آنها را بررسي نماید. 

یافته ها نشان داد که پایه اول، کمترین میزان مفاهیم را در خود جای داده است. شاید 
این امر با توجه به اینکه کودکان در این دوره، تازه با خواندن و نوشتن آشنا می شوند طبیعی 
باشد. قرار گرفتن پایه های ششم و پنجم در رتبه های اول و دوم چنین به ذهن متبادر می کند 
که مسئوالن برای انعکاس بهتر این مفاهیم در سال های آخر دبستان برنامه ریزی کرده اند، 
اما قرار گرفتن پایه دوم در رتبه های باالتر از پایه های سوم و چهارم نشان می دهد الگوی 
از قبل تهیه شده و متناسبي با اهداف تعیین شده وجود ندارد. انتظار می رود مسئوالن طوری 
برنامه ریزی کنند که دانش آموزان در هر سال براساس اهداف از قبل تدوین  شده با بخشی از 
این مفاهیم متناسب با نیازهای آن سنین آشنا شوند و با باال رفتن سطح تحصیلی دانش آموزان، 

مفاهیم مطرح شده نیز بیشتر شود. 
در مورد میزان انعکاس این مفاهیم در هر کدام از درسنامه ها یافته ها نشان داد که کتاب 
"آموزش قرآن" در رتبه اول، "فارسی" در رتبه دوم، و "اجتماعی" در رتبه سوم قرار گرفت. 
"ریاضی"، "کار و فناوری"، و "علوم" در رتبه های بعدی قرار گرفتند؛ در پژوهش محسنیان 

)1۳8۳( کمترین مفاهیم در کتاب "آموزش قرآن" بود. شاید علت آن، تغییرات به وجودآمده 
در تدوین کتاب های جدید آموزش قرآن باشد. این کتاب ها مرتب در حال بازنگری هستند 

و پژوهش محسنیان )1۳8۳( مربوط به دهه قبل بوده است. 
البته، از عوامل مهم عدم توزیع متوازن مفاهیم در تمامی کتاب ها می توان به محدود بودن 
برخی کتاب ها به پایه  خاص اشاره داشت. شاید مهم ترین علت تکرار مفاهیم در کتاب هاي 
"آموزش قرآن" و "فارسی"، عالوه بر ذات و ماهیت این کتاب ها، موجود بودن آنها در تمامی 
پایه ها باشد. "علوم" و"ریاضی" در کنار "آموزش قرآن" از کتاب هایی هستند که دانش آموزان 
همه پایه ها، درسی با همین عنوان دارند. "هدیه های آسمانی" نیز به جز پایه اول در همه پایه ها 
موجود است. کتاب "اجتماعی" با اینکه با 7۳0 مورد در رتبه سوم قرار گرفته به جز پایه هاي 

اول و دوم در چهار پایه دیگر موجود است. 
در میان درسنامه ها به صورت تك درس می توان کتاب پرمفاهیم دوره ابتدایي را چنین 
اعالم کرد: "آموزش قرآن" پایه هاي دوم، ششم، و پنجم، "کار و فناوری"  و "فارسی بخوانیم" 
سال پنجم، "آموزش قرآن" پایه هاي سوم و چهارم، "اجتماعی" پایه ششم، "فارسی بخوانیم" 
پایه سوم، و "ریاضی" پایه ششم. کتاب "تفکر و پژوهش" که به پایه ششم در سال های اخیر 
اضافه  شده، کمترین میزان مفاهیم حوزه علم اطالعات را در خود جای داده است. کتاب "کار 
و فناوری" که به همراه "تفکر و پژوهش" در سال های اخیر به پایه ششم اضافه  شده است، در 

انعکاس مفاهيم 
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رتبه چهارم قرار داشت. با توجه به اینکه "کار و فناوری" فقط در پایه ششم تدریس می شود، 
وجود این تعداد از مفاهیم، بسیار قابل توجه است. در خصوص قرار گرفتن کتاب های 
"فارسی" و "دینی" در فهرست 10 کتاب دارای بیشترین مفاهیم، بین یافته های پژوهش حاضر 
و پژوهش رنجبر )1۳87( همسویي دیده مي شود. در خصوص باال بودن میزان مفاهیم 
بیان شده در کتاب های "آموزش قرآن" و "فارسی" نیز بین یافته های این پژوهش و پژوهش 

جوان بخت، وزیری، و یقطین )1۳88( همسویي دیده مي شود. 
بررسی بخش های مختلف کتاب ها اعم از متن درس ها، تصاویر، تمرین های آخر 
درس ها،  و پانویس ها نشان داد که بیشترین مفاهیم ابتدا در متن درس ها، سپس در تصاویر، 
و بعد از آن در تمرین ها آورده شده بود. پانویس ها در مقایسه با سه مورد پیشین، کمترین 
میزان مفاهیم مطرح شده را در خود جای داده بودند. همچنین، بررسی تك تك این مؤلفه ها 
در پایه های شش گانه نشان داد که از نظر تعداد مفاهیم مطرح شده در متن درس ها، پایه ششم 
در رتبه اول، پایه پنجم در رتبه دوم، و پایه دوم در رتبه سوم قرار گرفت. کمترین میزان متن 
به پایه اول اختصاص داشت. در بخش تصاویر، پایه ششم در رتبه اول، پایه دوم در رتبه 
دوم، و پایه سوم در رتبه سوم قرار گرفتند. از نظر تصاویر، پایه چهارم کمترین میزان تصاویر 
را به خود اختصاص داده است. از نظر تمرین ها، پایه پنجم در رتبه اول، پایه ششم در رتبه 
دوم، و پایه های سوم و چهارم به صورت مشترک در رتبه های سوم قرار گرفتند. در بخش 
پانویس ها، پایه چهارم در رتبه اول، پایه پنجم در رتبه دوم، و پایه ششم در رتبه سوم قرار 
گرفتند. تصویر در کتاب های کودکان از اهمیت خاصی برخوردار است. شاید بتوان قرار 
گرفتن پایه های دوم و سوم را بعد از پایه ششم در رتبه های دوم و سوم از نقاط قوت این 
کتاب ها محسوب کرد. در سنین پایین، تصاویر با کمك به درک بهتر مطالب، یادگیری را 
برای فراگیر آسان می کند؛ رفته رفته نیاز نوجوانان به تصاویر کمتر می شود. درباره تصاویر نکته 
دیگری که می توان تأکید داشت، تأثیرگذاری اندک ارائه مطالب به صورت مستقیم در مقابل 
ارائه غیرمستقیم است. ضروري است که شیوه ارائه مستقیم مطالب کاهش و میزان درگیری 
دانش آموز با مطالب و عکس های کتاب افزایش یابد، به گونه ای که مجبور شود درباره مطلب 
و عکس به تفکر بپردازد. با توجه به تغییرات فنّاورانه امروز برخی متخصصان معتقدند که 
باید در درسنامه ها منابع اطالعاتی گوناگونی به دانش آموز معرفی شود. بهتر است عکس هایی 
از پایگاه های اینترنتی همراه با نشانی سایت در کتاب گنجانده شود تا ضمن تقویت سواد 
رایانه ای و اطالعاتی دانش آموز، مهارت های کاوش و تجزیه و تحلیل نیز در او پرورش یابد 

)اسفیجانی، زمانی، و نصرآبادی، 1۳87(.   
دسته بندی موضوعی مفاهیم مطرح شده نشان می دهد که "مواد کتابخانه ای" اعم از کتاب، 
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نشریه، و مانند آن در رتبه اول، "مطالعه و کتاب خوانی" در رتبه دوم، و مطالب مربوط به حوزه 
"چاپ و نشر" در رتبه سوم قرار گرفته است. با توجه به تحوالت اخیر در عرصه "فناوری 

اطالعات" و "اطالع رسانی" الزم است دانش آموزان بیش از پیش با مفاهیم اطالع رسانی و 
حوزه فناوری اطالعات آشنا شوند، اما پایین بودن میزان مفاهیم حوزه "فناوری اطالعات"و 
"مراکز اطالع رسانی" حاکی از آن است که درسنامه ها نمی توانند دانش آموزان را با این گونه 
مفاهیم آشنا کنند. الزم است مسئوالن عنایت خاصی به این امر مبذول دارند. اما میانگین 
بسامد 8۹ بار "مواد کتابخانه اي" در هر درسنامه در طول شش سال تحصیلی، میانگین 17/5 
دفعه در هر کتاب، تکرار حوزه "مطالعه و کتاب خوانی" و میانگین 12 بار حوزه چاپ و نشر 
در هر کتاب در طول شش سال تحصیلی و میانگین 11 بار حوزه منابع مرجع در هر کتاب 

درسي در طول شش سال تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. 
با توجه به کسب رتبه های اول و دوم توسط پایه های پنجم و ششم و ظاهر شدن 
پایه دوم در رتبه سوم و پایین بودن رتبه های پایه های سوم و چهارم، الزم است مسئوالن، 
سیاست گذاران، و برنامه ریزان درسی طبق سیاست مدون و برنامه ریزی شده اي نسبت به 
گنجاندن این مفاهیم در درسنامه ها اقدام کنند تا جذابیت و کشش الزم برای ایجاد عالقه به 
مطالعه در کودکان به وجود آید. با توجه به اینکه گنجاندن این گونه مفاهیم در تدوین درسنامه ها 
یك فعالیت کاماًل تخصصی است، پیشنهاد می شود که کمیته ای متشکل از روان شناسان، 
متخصصان تعلیم و تربیت، متخصصان علم اطالعات و دانش شناسي، و برنامه ریزان درسی 

تشکیل شود و سیاست گذاری های بلندمدت در آن کمیته ها صورت گیرد. 
با توجه به پیشتاز بودن متخصصان حوزه علم اطالعات و دانش شناسی در پژوهش هاي 
تحلیل محتوای درسنامه ها و کتاب های کودکان )محمدی، 1۳۹2( و با عنایت به توان بسیار 
باالی این حوزه به جهت داشتن متخصصان ادبیات کودکان در اداره مراکز تخصصی ادبیات 
کودکان کشورمان و عضویت و ریاست کمیته هیأت داوران جایزه هانس کریستین آندرسن 
)نوبل ادبیات کودک(، پیشنهاد می گردد وزارت آموزش و پرورش استفاده بیشتر و بهینه ای از 

این توان و ظرفیت در تدوین و تألیف کتاب هاي درسی به عمل آورد. 
همچنین، با توجه به تحوالت به وجودآمده در عرصه فناوری اطالعات و ضرورت 
آشناسازی کودکان با این گونه پدیده ها پیشنهاد می شود که درس های بیشتري در این خصوص 
در درسنامه ها گنجانده شود تا کودکان و نوجوانان به طور کامل با دستاوردها و چالش های 

فناوري اطالعات آشنا شوند. 

انعکاس مفاهيم 
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