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  :چکیده

هاي آموزشی برنامه مدار، آموزش و به دنبال آن یادگیري مبتنی بر تک کتاب درسی است. جهت تثبیت و  در نظام هدف: 

هاي درسی باشند و از سوي  هاي غیردرسی که از نظر محتوا متناسب با محتواي کتاب کتاباز  ،تعمیق مطالب آموخته شده

توان بهره جست. هدف پژوهش حاضر شناسایی  برخوردار باشند می هاي مناسب کتاب هاي ظاهري ویژگیازدیگر 

هاي درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان با استفاده  هاي مناسب غیردرسی همخوان با محتواي کتاب کتاب

  ها است.  هاي ظاهري کتاب از معیارهاي موضوعی و ویژگی

هاي  هاي وارسی موضوعی و عمومی محقق ساخته، به منظور شناسایی کتاب درسی با استفاده از سیاهههاي غیر کتابروش: 

هاي  مناسب غیردرسی مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین با روش تحلیل محتوا، مفاهیم و عبارات کلیدي موجود در کتاب

  هاي غیردرسی مطابقت داده شدند.  درسی استخراج، و با کتاب

هاي درسی  مناسب غیردرسی همخوان با کتاب  عنوان کتاب 239با بکارگیري معیارهاي شناسایی شده در این پژوهش، : ها یافته

عنوان کتاب مرجع  62هاي درسی تعلیمات اجتماعی و  عنوان کتاب مناسب غیردرسی همخوان با کتاب 97علوم تجربی، 

  هاي درسی شناسایی گردید.  مناسب همخوان با کتاب

  هاي تعلیمات اجتماعی دبستان. هاي علوم تجربی دبستان، کتاب : کتاب مناسب، کتاب غیردرسی، کتابها هژکلیدوا

 

  

                                                        
 sanatjoo@gmail.comرسانی دانشگاه فردوسی مشهد،  گروه کتابداري و اطالع استادیار.  1
 کتابدار کتابخانه آستان قدس رضوي.رسانی دانشگاه فردوسی مشهد،  . دانشجوي کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع 2

mehdi.qotbi@gmail.com  

  یردرسیمناسب غ يها کتاب ییشناسا ).1391(مهدي  سید ،سیدقطبی ؛اعظم ،جو صنعتمقاله:  نیاستناد به ا

معلمان و  سیتدر يبرا ي(راهبرد مقطع دبستان یاجتماع ماتیعلوم تجربی و تعل یدرس يها همخوان با کتاب

  .250-237)، 1( 2،یرسان و اطالع ينامه کتابدار پژوهش. )یآموزشگاه يها در کتابخانه يساز مجموعه



  1391 بهار و تابستان، 1، شماره 2سال                              مشهد رسانی، دانشگاه فردوسی امه کتابداري و اطالعن پژوهش    238
 

   مقدمه

به دو شیوه  هاي آموزشی کشورهاي مختلف جهان درسی در نظام هاي کتابگیري از  تولید و بهره

درسی به صورت متمرکز  يها کتابشود. در ایران، تولید و استفاده از  و غیرمتمرکز انجام می متمرکز

و به عنوان متن واحد  شود میدرسی به صورت متمرکز تولید و توزیع  هاي کتابگیرد؛ یعنی  صورت می

استرالیا، زالندنو، آمریکا و  انگلستان،مانند . اما در کشورهایی شود میدرسی در سراسر کشور تدریس 

ي ملی درسی اعالم  ش که یک برنامهدرسی غیرمتمرکز است؛ به این رو هاي کتابسوئد بکارگیري 

ي ملی نزدیک شوند و  هاي برنامه کوشند به هدف می ها هاي آن روشن است و مدرسه شود که هدف می

ها کمک بگیرند. ممکن  وجود ندارد که از یک کتاب درسی واحد براي رسیدن به این هدف هیچ الزامی

قرار دهد؛  آموزان دانشا گزینش نموده و در اختیار منابع زیادي که وجود دارد منابعی ر است معلم از بین

  ). 1383خواهد تدریس کند، خود برگزیند ( آهنگري،  به عبارت دیگر، معلم حق دارد ، متنی که می

هاي نظام آموزشی برنامه مدار است. در این نظام به دلیل  استفاده از تک کتاب درسی از مشخصه

 .شود هاي درسی، دامنه معلومات و دانش آنان محدود می کتاببه  آموزان و معلمان اتکاي صرف دانش

تثبیت و تعمیق مطالب آموخته شده در کالس درس  تواند به هاي درسی می مطالعه خارج از کتاب بنابراین،

هاي درسی، هر چقدر جامع و کامل باشد، باز هم  ) با اشاره به اینکه کتاب1379فانی ( کمک کند.

استفاده از کتاب غیردرسی که د بیان کر ،آموزان باشد مطالب علمی مورد نیاز دانش تواند شامل تمامی نمی

کند و مطالب علمی را بیشتر از حد کتاب به  می آموز را به فعالیت و تحقیق بیشتر وادار خوب، دانش

سائل کند و از حل م نگري او را تقویت می دهد، همچنین قوه تفکر، استدالل و جامع آموز آموزش می دانش

  دهد. آموز قرار می هاي متفاوت را فرا روي دانش حل ها خودداري کرده و راه کتاب

) نقـش  1379کننده یادگیري و آموزش بشـمار آورد . حسـینی (   تسهیل توان هاي غیردرسی را می کتاب

و ایجـاد انگیـزه    هاي غیردرسی مرتبط با مطالب درسی را انتقـال دانـش، تثبیـت دانـش آموختـه شـده       کتاب

   .کند میعلمی عنوان 

از کتاب غیردرسی، اگر این کتابها متناسب با  گیري بهرهتمام محاسن استفاده و  به هر حال با وجود

هاي  مناسب با ویژگی هاي کتابو اهداف آموزشی تدوین نشده باشد و معیارهاي اساسی در چاپ  ها برنامه

 تواند میل کننده یادگیري نخواهد بود بلکه کودکان و نوجوانان در آن رعایت نشده باشد نه تنها تسهی

  عاملی مخرب در امر یادگیري باشد. 

هـا مطـابق بـا معیارهـاي      با توجه به اهمیت روز افزون کتاب غیردرسی، ارزیابی و شناسـایی ایـن کتـاب   
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د موا سازي مجموعهها در امر  مناسب کودکان و نوجوانان، باید یکی از اولویت هاي کتابتدوین شده براي 

  براي کودکان و نوجوانان و نیز براي کمک به معلمان در تدریس باشد.

 بیان مساله

ترین رسانه آموزشی است، اما  ترین و کاربردي درسی مهم هاي کتابدر نظام آموزشی کنونی ایران، 

سی غیردر هاي کتابآموزان از  شود، مگر اینکه براي استفاده دانش امروزه، هیچ برنامه آموزشی کامل نمی

). در حال حاضر، نظام آموزش و پرورش کشور براي 1379ریزي مناسبی انجام شود (مرتضوي،  برنامه

درسی  هاي کتابآموزان و افزایش یادگیري آنها، تکالیف گوناگونی در  امکان مشارکت فعال دانش

درسی  هاي کتابآموزان به منابع خارج از  گنجانده است که براي پاسخگویی به آنها ضروري است دانش

  ).1387شعاري نژاد،  ؛1385(سالمی،  مراجعه کنند

هاي آموزشگاهی هر روز بیشتر  هاي سنی مخاطب کتابخانه غیردرسی براي گروه هاي کتاب از طرفی،

و نیز عدم شناخت معیارهاي  ها از طرف دیگر، محدودیت منابع مالی براي تهیه این کتاب .شود منتشر می

ها را نیز برعهده  هاي کتابداري در مدرسه مناسب از سوي معلمان که فعالیت هاي کتابالزم براي انتخاب 

هاي آموزشگاهی شده است. به این سبب معلمان،  سازي کتابخانه مجموعه دارند، از عمده مسائل اساسی در

و به اند  برده غیردرسی در پیشرفت تحصیلی پی هاي کتابهایی که به ارزش و اهمیت  کتابداران و خانواده

ها با معیارهاي انتخاب کتاب  اند. معلمان و خانواده دنبال انتخاب کتاب مناسب هستند، با مشکالتی مواجه

 با محدودیت بودجه براي انتخاب منتشر شده آشنایی ندارند و کتابداران نیز هاي کتابمناسب از میان انبوه 

درسی را داشته باشد، مواجه هستند.  هاي بکتا مناسب که قابلیت پاسخگویی به نیازها و تکالیف هاي کتاب

هاي آموزشگاهی انتخاب شود، باید متناسب با نیازهاي  بنابراین اگر الزم است کتابی براي کتابخانه

مطالب آنها باشد.  آموزان و نیز همخوان با محتواي منابع آموزشی جهت انتقال و تفهیم اطالعاتی دانش

درسی به  هاي کتابهایی غیر از  این پژوهش این است که چه کتاببنابراین مساله اساسی مورد بحث در 

 هاي کتاببراي درك بهتر مفاهیم ارائه شده در  هاي مناسب غیردرسی ( مرجع و غیرمرجع) عنوان کتاب

  درسی مقطع دبستان مفید هستند؟

  

  پیشینه پژوهش

  : شود می مرتبط با پژوهش حاضر شامل سه دسته پیشینه

هاي فکري  سی نقش معلمان و نظام آموزشی در افزایش یادگیري و پرورش مهارتبه برر دسته اول،
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معلمان به عنوان عامل ضروري در  مؤثرنشانگر نقش که )1958( 1هابت مانند کاراند  پرداخته آموزان دانش

هاي فکري  یادگیري و پرورش مهارت اي در افزایش نظام آموزش و پرورش است که سهم عمده

 هاي کتاببه بررسی نقش و جایگاه ، . دسته دوم)Fischer and Jones, 2005در ( ارندآموزان د دانش

 ,Lavereدر  Sewall et al., 2000( هاي پژوهشمانند  اند پرداختههاي آموزش  درسی و غیر درسی در نظام

در  درسی نقش موثري هاي کتابد که داها نشان  نتایج حاصل از این پژوهش ).lavere, 2008() و 2008

تواند  ها به دلیل سطحی بودن نمی اند، اما محتواي این کتاب آموزان داشته یادگیري مطالب مختلف به دانش

بکارگیري  درسی، هاي کتابیکی از راهکارها در کنار استفاده از  بنابراین، .ثیر داشته باشدأبر تفکر خالق ت

قه و انگیزه به مطالعه بیشتر در است تا ضمن ایجاد عال آنهامناسب غیردرسی همسو با  هاي کتاب

) بر Karnes et al., 1961(از جمله پژوهش هاي یادگیري بیشتر نیز در آنها ایجاد شود.  آموزان، زمینه دانش

غیر درسی استفاده شده توسط معلمان در ایجاد عالقه و انگیزه به مطالعه بیشتر در  هاي کتابنقش 

را  آموزان دانشد که این کتابها داکید دارد و نشان أیادگیري بیشتر ت هاي آموزان افزون بر ایجاد زمینه دانش

سازد توانائی ترکیب و ارزیابی مطالب در سایر کتابها را نیز کسب نمایند و زمینه تبدیل به  قادر می

آموزشگاهی  هاي کتابخانهبه بررسی جایگاه  دسته سوم،پزوهشگرانی منتقد و خالق در آینده فراهم شود. 

)، Haycock, 1994 ( مانند، اند پرداخته ها کتابخانههاي آموزشی و نقش کتابداران و معلمان در این  ظامدر ن

)Lalrinpuii, 1997(، ) Williams, Wavell and Coles, 2001(، و ) Mokhtar and Majid, 2006 .(

معلمان براي تدریس آموزشگاهی از سوي   کتابخانهاگر ها مبین این واقعیت است که  نتایج این پژوهش

پرداخته شود، نقش موثري در یادگیري و  از کتابخانه استفادهدر  آموزان استفاده شود و به تشویق دانش

ها  ها و همکاري معلمان و کتابداران در کتابخانه آموزان دارد. افزون بر آن، فعالیت دانش پیشرفت تحصیلی

  گردد. آموزان می ی به دانشهاي آموزشگاه باعث گسترش و توسعه خدمات کتابخانه

مرتبط با پژوهش حاضر انجام گرفته  هاي هاي اشاره شده در باال و دیگر پژوهش هاي پژوهش یافته

)Agun and Okunrotifa, 1977; Agun, 1986; Akanbi and Imogi, 1988; Adeyanju, 1986; 1988 

and 1999(  در  اند نموه غیر درسی را توجیه هاي کتاببکارگیري و استفاده از)Adeyanju, 2003( این .

هاي  مناسب با هدف تقویت توانائی غیر درسی هاي کتاببه منظور شناسایی  هایی پژوهشامر ضروت انجام 

نظام آموزشی مبتنی بر تک کتاب درسی در ایران (که که است  حالیاین در  ؛کند میذکر شده را تشدید 

                                                        
1.    Habet 
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پریرخ و حسینی  .غیر درسی پرداخته است هاي کتابی اندکی به بررسی و شناسای هاي ) پژوهشاست

 هاي کتابهاي پژوهشی  الؤبه سمناسب براي پاسخگویی  هاي کتابله أ) در پژوهش خود، مس1390(

ند. ددرسی تاریخ، تعلیمات اجتماعی، جغرافیا، علوم تجربی و فارسی مقطع راهنمایی را مورد بررسی قرار دا

هاي پژوهشی موجود در  الؤبا روش تحلیل محتوا س آنانسی بود. هاي وار ن پژوهش سیاههآابزار 

اي از  د. در پایان، محققان سیاههنغیردرسی مطابقت داد هاي کتاباستخراج و با را درسی  هاي کتاب

مناسب کودکان و  هاي کتابدرصد از معیارهاي  50که حداقل  مرجع) ریمرجع و غ (غیردرسی  هاي کتاب

  بود، ارائه دادند. درسی موردنظر هاي کتابی پژوهش يها الؤسو پاسخگوي  هنوجوانان را کسب کرد

  

  هاي پژوهش  پرسش

 کودکـان و نوجوانـان   هـاي  کتـاب غیرمرجـع موجـود در مجموعـه     هـاي  کتـاب . تا چه میزان محتـواي  1

درسـی علـوم تجربـی و تعلیمـات      هـاي  کتابهاي آستان قدس رضوي همخوان با محتواي  سازمان کتابخانه

  ماعی مقطع دبستان هستند؟اجت

کودکـان و نوجوانـان سـازمان     هـاي  کتابمرجع موجود در مجموعه  هاي کتاب. تا چه میزان محتواي 2

درسی علوم تجربـی و تعلیمـات اجتمـاعی     هاي کتابهاي آستان قدس رضوي همخوان با محتواي  کتابخانه

  مقطع دبستان هستند؟

درسـی علـوم تجربـی و تعلیمـات      هـاي  کتـاب ظر محتـوا بـا   غیردرسی که از ن هاي کتاب. تا چه میزان 3

کودکـان و   هـاي  کتـاب مقطع دبستان همخوان هستند بـا معیارهـاي عمـومی و موضـوعی گـزینش       اجتماعی

 نوجوانان مطابقت دارند؟

  

  روش پژوهش

شناسایی  برايپژوهش حاضر از نوع کاربردي است که به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. 

 هاي کتابکلیدي  هاي عبارتدرسی، سیاهه مفاهیم و  هاي کتاباسب غیر درسی همخوان با من هاي کتاب

درسی مقطع دبستان در دو حوزه علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی که جامعه هدف این پژوهش را تشکیل 

ي ها منطقه درهاي کلیدي  و عبارت مفاهیمسپس، این دادند، با روش تحلیل محتوا استخراج گردید.  می

جستجو گردید و  رضوي آستان قدسمجموعه کتابخانه مرکزي عنوان، موضوع و عمومی فهرست پیوسته 

 هاي کتابهاي مناسب غیر درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی بدست آمد.  فهرست اولیه کتاب

در ، دو سیاهه موضوعی وارسی سیاهههاي وارسی محقق ساخته، شامل سه  بازیابی شده بر اساس سیاهه
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کودکان  هاي کتابهاي عمومی  شامل ویژگی وارسی سیاههحوزه علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی و یک 

موضوعی کتابها مورد  وارسی سیاههو نوجوانان، مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب که بر اساس 

محتواي  درصد امتیازهاي کتاب مناسب را از نظر تناسب 50ارزیابی قرار گرفتند و در صورتی که 

براي کنترل روایی  مناسب اولیه قرار گرفتند. هاي کتابکردند، در فهرست  میموضوعی کسب 

نظر از  هاي مورد ها و مقوله موضوعی خاص، مالك وارسی سیاهههاي عمومی و سه  ویژگی وارسی سیاهه

) و 1363( مناسب کودکان و نوجوانان هاي کتابگزارش شوراي کتاب کودك درباره معیارهاي ارزیابی 

هاي  . افزون بر آن، پس از طراحی سیاههشدچند منبع دیگر در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان استفاده 

قرار گرفت و پس از انجام تغییرات و  اختیار صاحبنظران حوزه کتابداريها در  وارسی، این سیاهه

  هاي وارسی نهایی تهیه شد. اصالحات الزم، سیاهه

مناسب  هاي کتابمرجع و غیر مرجعی که توسط پژوهشگر به عنوان  هاي تابکبراي کنترل پایایی 

کتاب گزینش شده توسط پژوهشگر و  8درسی به همراه  هاي کتاب انتخاب شدند، به طور تصادفی

ها، در اختیار دو نفر از معلمان با تجربه و با سابقه مقطع دبستان  موضوعات مورد پاسخگویی در این کتاب

بیانگر اعتبار انتخاب  -اندكبا وجود اختالف  -قایسه نتایج ارزیابی معلمان با نظر پژوهشگرقرار گرفت. م

  شناسایی شده بود. هاي کتاب

همخوان با  مناسب غیردرسی شناسایی شده هاي کتابهاي وارسی در ارزیابی  براي کنترل پایایی سیاهه 

و مناسـب   غیردرسـی  هـاي  کتـاب عنـوان   ی که توسط پژوهشگر بههای کتابکتاب از  30درسی،  هاي کتاب

نفـر از کتابـدارانی    3درسی انتخاب شده بودند به طور تصادفی تعیین شـد. سـپس، از    هاي کتابهمخوان با 

هـا   مـورد از ایـن کتـاب    10که در مدارس ابتدایی مشغول به کار هستند خواسته شد که هر یک بـه ارزیـابی   

گیري توافق کلـی کتابـدارن    از ضریب کاپا براي اندازه پژوهش هاي وارسی بپردازند. در این براساس سیاهه

 هـاي  کتـاب که توسط پژوهشـگر بـه عنـوان     هاي کتاب کتاب از 30ارزیابی  پژوهشگر در با مدارس ابتدایی

بـین نظـر    نگر توافق بـاال بیا ، استفاده شد. نتایج به دست آمدههاي درسی کتابمناسب غیردرسی همخوان با 

  د. بواران پژوهشگر و کتابد

ی که در های کتابد. شدنهاي عمومی ارزیابی  این فهرست با سیاهه ویژگی هاي کتابدر مرحله بعد  

درسی قرار  غیرمناسب  هاي کتابدرصد امتیاز را کسب کردند در فهرست نهایی  50این مرحله نیز بیش از 

ژوهش از سوي دو کتابدار و دو ر یک از مراحل انجام پگرفتند. به منظور جلوگیري از خطاي پژوهشگر، ه

  معلم با تجربه و داراي تخصص نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 
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  ها  هیافت 

کودکـان و   هـاي  کتـاب غیرمرجع موجود در مجموعـه   هاي کتابتا چه میزان محتواي : پرسش نخست

رسـی علـوم تجربـی و    د هـاي  کتـاب هاي آستان قدس رضوي همخوان با محتواي  سازمان کتابخانه نوجوانان

  تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان هستند؟

هـاي شناسـایی شـده در مجموعـه      هاي کلیدي استخراجی بـا محتـواي کتـاب    از انطباق مفاهیم و عبارت

عنـوان   398کتابخانه آستان قدس رضوي و ارزیابی کتابها بر اساس دو گـروه سـیاهه ارزیـابی، در مجمـوع     

 62عنـوان در حـوزه تعلیمـات اجتمـاعی و      97ن در حوزه علوم تجربـی،  عنوا 239کتاب غیردرسی ( شامل 

  .شدنددرسی شناسایی  هاي کتابعنوان مرجع) متناسب با محتواي 

سـازي اهمیـت    گیـرد از نظـر مجموعـه    آموزان قرار می هایی که در اختیار دانش نظر به اینکه تنوع کتاب

 محتـوا یعنـی   لیف یا ترجمـه و نیـز تنـوع   أمدن، یعنی تها از نظر چگونگی پدید آ دارند، به بررسی این کتاب

  ).1،جدول( علمی، مرجع و ... پرداخته شد

  

  هاي درسی براساس نوع اثر هاي مناسب با محتواي کتاب . پراکندگی نسبی کتاب1جدول

  نوع کتاب
  ترجمه  تالیف

  جمع کل
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  239  76  182  24  57  علوم تجربی

  97  43  42  57  55  اعیتعلیمات اجتم

  62  85  53  15  9  مرجع

  398  70  277  30  121  جمع کل

 

هـاي   در مقایسـه بـا کتـاب    درصـد  70اي بـا  هاي ترجمـه  دهد، تعداد کتاب نشان می 1همانطور که جدول

هـاي   لیفی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اسـت. ایـن امـر بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه کتـاب         أت

مناسـب   هاي کتابلیفی، با معیارهاي أت هاي کتابدرسی هستند نسبت به  هاي کتابتناسب با اي که م ترجمه

  همخوانی بیشتري دارند.  

هاي درسی مقطع دبستان از نظر موضوع نیز قابـل   هاي مناسب غیردرسی متناسب با محتواي کتاب کتاب
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تفکیک علمی، دانش اجتماعی  ها براساس موضوع و به پراکندگی این کتاب 2بندي هستند. در جدول دسته

  و مرجع آورده شده است.

  

  هاي درسی از نظر موضوع هاي متناسب با محتواي کتاب ). پراکندگی نسبی کتاب2جدول( 

  نوع کتاب
  موضوع

  درصد  تعداد

  60  239  هاي علمی خاص علوم تجربی کتاب

  24  97  هاي دانش اجتماعی خاص تعلیمات اجتماعی کتاب

  16  62  راي هر دو نوع کتاب درسیهاي مرجع ب کتاب

  398  جمع کل

 

علمـی اختصـاص دارد. در ایـن     هـاي  کتـاب معرفی شده، به  هاي کتاببیشترین میزان  ،2براساس جدول

کوشـد   شـوند، نویسـنده مـی    هـاي مختلـف نوشـته مـی     رشـته  ها که درباره مسائل گوناگون علمی و در کتاب

ی آشنا نمـوده و دیـد علمـی آنهـا را گسـترش دهـد (حجـازي،        کودکان و نوجوانان را با جهان و تفکر علم

 هـاي  کتـاب دانـش اجتمـاعی و    هـاي  کتابدرسی،  هاي کتاب). از میان سایر منابع متناسب با محتواي 1381

  هاي بعدي قرار دارند. مرجع به ترتیب در رتبه

ان و نوجوانان کودک هاي کتابمرجع موجود در مجموعه  هاي کتابتا چه میزان محتواي  :پرسش دوم

درسـی علـوم تجربـی و تعلیمـات      هـاي  کتابهاي آستان قدس رضوي همخوان با محتواي  سازمان کتابخانه

  اجتماعی مقطع دبستان هستند؟

هـاي   عنوان کتاب مرجع در سـازمان کتابخانـه   62عنوان کتاب غیردرسی،  398از که  اشاره شد تر پیش

درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتمـاعی شناسـایی شـد.     هاي کتابآستان قدس رضوي متناسب با محتواي 

 60 مرجـع شناسـایی شـده،    هـاي  کتـاب دهـد،   درسی نشـان مـی   هاي کتاببررسی مفاهیم و عبارات کلیدي 

و توانایی پاسـخگویی بـه نیازهـاي     دهند درسی را پوشش موضوعی می هاي کتابدرصد از کل این مفاهیم 

درسـی در   هـاي  کتـاب مرجـع بـه تفکیـک هـر گـروه از       هاي کتاب د. وضعیت تناسبناطالعاتی آنها را دار

  ده است.آم3جدول
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  هاي درسی هاي مرجع از نظر تناسب با هر گروه از کتاب ). پراکندگی نسبی کتاب3جدول( 

  درصد  تعداد  گروه کتاب درسی مناسب

  39  24  علوم تجربی

  8  5  تعلیمات اجتماعی

  53  33  مشترك هر دو گروه درسی

  100  62  جمع کل

  

 هـاي  کتابعنوان متناسب با  24 هاي مرجع شناسایی شده ، از کتابدهد نشان می 3طور که جدول همان

علوم تجربـی و   هاي کتابدو گروه با  عنوان) 33دانش اجتماعی و بقیه ( هاي کتابعنوان با  5علوم تجربی، 

  دارد. محتوایی تعلیمات اجتماعی تناسب هاي کتاب

دهد کـه از   درسی است نشان می هاي کتابع معرفی شده که متناسب با محتواي مرج هاي کتاببررسی 

المعارف یا دانشنامه است. این مطلب نشـان   دایره درصد) از نوع 98عنوان ( 60عنوان کتاب مرجع،  62میان 

ــی ــد اولویــت در مجموعــه  م ــه    دهــد کــه بای ــگاهی، شناســایی، انتخــاب و تهی ــه آموزش ــازي هــر کتابخان س

مرجـع، منـابع    هاي کتابعنوان از  2هاي گوناگون و مرتبط یا مباحث درسی باشد.  عارف و دانشنامهالم دایره

  جغرافیایی هستند.

درسـی علـوم تجربـی و     هـاي  کتـاب غیردرسی که از نظر محتوا با  هاي کتابتا چه میزان : پرسش سوم

 هـاي  کتـاب ی گـزینش  مقطع دبسـتان همخـوان هسـتند بـا معیارهـاي عمـومی و موضـوع        تعلیمات اجتماعی

 کودکان و نوجوانان مطابقت دارند؟

موضـوعی خـاص و    وارسـی  سیاههدرسی،  هاي کتابغیردرسی با  هاي کتاببراي بررسی میزان تناسب 

هر کتاب از  در مورد هر کتاب اعمال شد. هاي کودکان و نوجوانان هاي عمومی کتاب ویژگی وارسی سیاهه

عمـومی و موضـوعی را کسـب نمـود در      وارسـی  سیاههامتیاز هر دو  درصد 50هاي اولیه که حداقل  فهرست

  .شدند، در غیر این صورت، نامناسب محسوب گرفتند هاي مناسب غیردرسی قرار  ت کتابفهرس

درسـی علـوم تجربـی و تعلیمـات      هـاي  کتـاب همخـوان بـا محتـواي     هـاي  کتـاب میزان تناسب  1نمودار

هاي  هاي عمومی کتاب ویژگی وارسی سیاههو  وضوعی خاص م وارسی سیاههاجتماعی را پس از بکارگیري 

  .دهد نشان میکودکان و نوجوانان 
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به تفکیک  هاي درسی هاي غیردرسی همخوان، مناسب و نامناسب با محتواي کتاب . مقایسه فراوانی کتاب1نمودار 

  هاي درسی نوع کتاب

  

  کتاب که از نظر محتوا همخوان با  242از بین  داده شده استنشان  1نمودار همانطور که در 

  

 وارسـی  سـیاهه موضوعی خاص و  وارسی سیاههدرسی علوم تجربی بودند، پس از بکارگیري  هاي کتاب

عنوان نتوانست حداقل امتیاز مجاز را کسـب کنـد و    3 کودکان و نوجوانان، هاي کتابهاي عمومی  ویژگی

غیردرسـی همخـوان بـا     مناسـب  هـاي  کتـاب  درصـد) عنـوان کتـاب بـه عنـوان فهرسـت       99( 239در نهایت 

  درسی علوم تجربی مشخص شد.  هاي کتاب

بـا  عنـوان   5درسـی تعلیمـات اجتمـاعی     هـاي  کتـاب عنوان کتاب همخوان بـا   102افزون بر آن، از میان 

مناسـب   هـاي  کتـاب درصـد) عنـوان در فهرسـت     93( 97 نامناسـب تشـخیص داده شـد و    هاي وارسی سیاهه

مرجع، با توجه به اینکه  هاي کتابتعلیمات اجتماعی قرار گرفت. در مورد  هاي کتاب غیردرسی همخوان با

درصـد) عنـوان در   91( 62 بودنـد، عنـوان نامناسـب    6درسـی،   هاي کتابعنوان کتاب همخوان با  68از بین 

 .گرفتنددرسی قرار  هاي کتابمرجع مناسب همخوان با  هاي کتابفهرست 

  

  گیري بحث و نتیجه

غیردرسی و متناسب با  هاي کتاباز  اي مناسب آوري مجموعه فراهمشناسایی و  ايضر برپژوهش حا

، به تحلیل محتواي تجربیتعلیمات اجتماعی و علوم مقطع دبستان در دو حوزه درسی  هاي کتابمحتواي 

و در ها و با جستج ها و مفاهیم کلیدي در این کتاب واژه درسی پرداخت. با استخراج کلید هاي کتاباین 

 هاي کتابهاي آستان قدس رضوي به شناسایی فهرست اولیه  مجموعه سازمان کتابخانهپیوسته فهرست 

محقق ساخته تخصصی یک سیاهه عمومی و دو سیاهه شناسایی شده با  هاي کتاب ،مناسب پرداخت. سپس

هاي  با درس مناسب غیردرسی مرجع و غیرمرجع همخوان هاي کتابمقایسه گردید و در پایان فهرستی از 

شناسایی شده از میان  هاي کتابها نشان داد  بررسی تعلیمات اجتماعی و علوم تجربی شناسایی شد.

 هاي آستان قدس رضوي از نظر نوع اثر بیشتر کودکان و نوجوانان سازمان کتابخانه هاي کتابمجموعه 
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هاي درسی همخوانی  تابکدرصد از محتواي  60مرجع شناسایی شده با  هاي کتابترجمه است. همچنین 

  دارد.

بـا   کـه از نظـر محتـوا    ،غیردرسـی  هـاي  کتـاب بررسی بکارگیري معیارهاي عمـومی و موضـوعی بـراي    

درسی علوم تجربی،  هاي کتابعنوان کتاب همخوان با  242نشان داد از  ،همخوان هستند درسی هاي کتاب

درسـی   هاي کتابیردرسی همخوان با غ مناسب هاي کتابدرصد)  به عنوان فهرست  99عنوان کتاب(  239

 93عنوان ( 97درسی تعلیمات اجتماعی،  هاي کتابعنوان کتاب همخوان با  102. از میان استعلوم تجربی 

تعلیمات اجتمـاعی قـرار گرفـت. در     هاي کتابمناسب غیردرسی همخوان با  هاي کتابدرصد) در فهرست 

درصـد) در   91عنـوان (  62درسـی،   هاي کتابمحتواي  عنوان همخوان با 68مرجع، از بین  هاي کتابمورد 

  درسی قرار گرفت.  هاي کتابمرجع مناسب همخوان با  هاي کتابفهرست 

است امـا   زیاد غیردرسی هاي کتاب انتشاراتحجم و گستره اینکه  با وجود که ها نشانگر این است یافته

وري است براي شناسایی و معرفی آنها از کرد، بلکه ضر درسی تلقیغیرتوان همه آنها را کتاب مناسب  نمی

که این امر اعتبار روش به کار گرفتـه   معیارهاي معتبري مانند آنچه در این پژوهش بکار رفت، استفاده کرد

هـاي زمـانی مختلـف بـه منظـور شناسـایی        تـوان در دوره  کنـد کـه مـی    شده در این پژوهش را نیز تائیـد مـی  

سازي مـورد   لمان براي تدریس و از سوي کتابداران براي مجموعههاي مناسب غیر درسی از سوي مع کتاب

  شود: ریزان، طراحان، معلمان و نیز کتابداران توصیه می ها به برنامه استفاده قرار گیرد. با توجه به یافته

مناسب غیردرسی شناسایی شده در این پژوهش به معلمان ارائه شود و در ضمن  هاي کتابهاي  فهرست -

 در کالس بیان شود. اهمیت و کاربرد این جزوه به شکل عملی دروس،آموزش سایر 

هاي آموزشی براي رشد نگـرش مثبـت در اولیـاي مـدارس در      ریزان با برگزاري سمینارها و دوره برنامه -

هـاي   ها، مهارت غیردرسی اقدام کنند و عالوه بر معرفی و جایگاه نقش این کتاب هاي کتابمطالعه  امر

 تقویت نمایند. آموزان دانشد انگیزه درونی و عادات مطالعه در آنان را در ایجا

مناسب غیردرسی مربوط به هر فصل یـا هـر    هاي اطالعات کتابشناختی کتابدرسی  هاي کتابطراحان  -

درسی را افزون بر انتهاي کتاب درسی در پایان هر فصل یا هر مبحث از کتاب بعد  هاي کتابمبحث از 

بتوانند براي یادگیري بهتر مطالب درسی به کتاب مناسب  آموزان دانشهند تا از تکالیف مختلف قرار د

 مراجعه کنند.

ایـن   کتابهاي شناسـایی شـده   کتابخانه، مجموعه منابعتکمیل  برايهاي آموزشگاهی  تابداران کتابخانهک -

درسـی   ايهـ  کتـاب آمـوزان در زمینـه    پژوهش را تهیه کنند تا بتوانند جوابگوي نیازهاي اطالعاتی دانش
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 باشند.

از  ، هنگـام تـدریس موضـوعی   آمـوزان  دانـش براي برانگیختن رغبت مطالعه کتاب غیردرسی درمعلمان  -

قـرار   آمـوزان  دانـش کتاب، فهرستی از کتابهاي مناسب غیردرسی مربوط به آن موضوع را در دسـترس  

 .نظر کنندها اظهار  دهند و از آنان بخواهند با مراجعه به آن منابع، در مورد آن موضوع

  

  کتابنامه

 سایر ي مقایسه و آموزشی هاي کتاب تطبیقی میزگرد دیگران؛ و ما هاي داشته). 1383(مریم آهنگري،

  .22 -13: 8 ،جوانه. ایران با کشورها

  . تهران: روشنگران و مطالعات زنان.ها : ویژگیها و جنبهکودکان و نوجوانان اتیادب). 1381بنفشه ( ،يحجاز

هاي کمک درسی در پاسخ دهی به  ). بررسی قابلیت کتاب1390حسینی، وجیهه (پریرخ، مهري و 

  ).2( 14 رسانی، فصلنامه کتابداري و اطالعهاي درسی دوره راهنمائی.  پرسشهاي پژوهش گرا در کتاب

). بررسی وضعیت 1388بیک، محمدرضا و حسینی، فاطمه ( لو، منصوره؛ غفاري، مریم؛ علی دمیرچی

پیام . 1387 -88هاي دولتی شهر تهران در سال  هاي آموزشگاهی دبیرستان کتابخانهمجموعه سازي در 

  . 95 -77): 2( 15، کتابخانه

هاي مدارس ابتدایی  سازي کتابخانه ). بررسی وضعیت مجموعه1388رقابی، فرنوش و نوروزي، سوسن (

مجموعه مقاالت ر، در مهري پریرخ و شعله ارشطوپو. 1387 -88ودلتی شهر تهران در سال تحصیلی 

 4 -3. یادگیري -هاي آموزشگاهی: پویاسازي نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی کتابخانه

  .283 -271 اردیبهشت. تهران: کتابدار،

و  میفصلنامه تعل .رانیکتابدار و کتابخانه در آموزش و پرورش ا گاهیجا ی). بررس1385نجمه ( ،یسالم

  .167 -153: )2( 23 ،تیترب

  .تهران: اطالعات. 3ویرایش . ادبیات کودکان ).1378( شعاري نژاد، علی اکبر

بررسی تاثیر روش تدریس فعال(روش پودمانی) وروش تدریس سنتی ). 1386(  شیخ محسنی، فاطمه

آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی  علوم ، بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش (روش توضیح) در درس 

). 1384 ، ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی ینامه کارشناس انی(پا  ..  85-86ال تحصیلی س شهرستان اقلید 

  http://bank1.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.cgi?a=09:52:14   ، از 9138 ،فروردین14 یابیباز

. کتابهاي کمک آموزشی یادگیري و آموزش را تسـهیل مـی دهنـد : گفتگـو بـا      )1379( غالمی ، هوشنگ
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حسینی ،مدیر کل دفتر چاپ و توزیع کتابهاي درسی . رشد جوانـه ( ویـژه نامـه اولـین جشـنواره      احمد 

  . کتاب هاي آموزشی رشد)،آبان

فصـلنامه تعلـیم و   آموزان به مطلـب درسـی.    توجهی دانش ). بررسی عوامل موثر در بی1372فردوسی، طیبه(

  .42 -21): 2( 9، تربیت

هـاي   هـا و ویژگـی   آموزان: فعالیـت  هاي خالقیت دانش . بازدارنده)1387کاظمی، یحیی و جعفري، نرگس (

  .192 -177):  2 -1( 4، هاي نوین تربیتی اندیشهمعلم. 

  .47 -24: 4و  3). گزارش شوراي کتاب کودك . 1363شوراي کتاب کودك (

): 2( 13، فصـلنامه کتـاب  هاي آموزشگاهی در آمـوزش.   ). اهمیت و نقش کتابخانه1379 ناهید ( ،يمرتضو

109- 116.  

رشـد  . آمـوزان را بـه فعالیـت و تحقیـق وادارد     کتاب کمک آموزشی بایـد دانـش  . )1379فانی، علی اصغر (

  .1379بان آ جوانه،
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