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 چكيده
كتاب  و سازيآموزي و جملهكتاب زبانهدف: مقالة حاضر به ارزشيابي 

پردازد. اين پژوهش شنوا مي آموزان ناشنوا/كمراهنماي معلم دانش
هاي كه مولفهرويكردي بازنگرانه به كتاب درسي دارد. روش: از آنجايي

توان گفت كه در زبان و سطوح مختلف زبان مورد توجه است، مي
گرا به نقد و بررسي و واكاوي نقاط قوت پژوهش حاضر از منظر ساخت

دهي و هاي مورد بررسي و فرايند يادوري و محتوايي كتابو ضعف ص
شود. با توجه به موضوع و هدف، از آموزي پرداخته مييادگيري سواد

هاي پژوهش كمي و كيفي رويكرد پژوهش ارزشيابي و از روش
(پژوهشي توصيفي، گروه كانوني و تحليل محتوا) استفاده شده است. 

-ساخته است. براي گردآوري دادهقهاي محقنامه ابزار پژوهش پرسش
گيري هاي مختلفي در پژوهش حاضر به روش نمونههاي مرتبط گروه

-هاي شنواييغيرتصادفي هدفمند انتخاب شدند. ده متخصص از حوزه
شناسي، طراحي و تدوين كتاب درسي و ارزشيابي از شهر تهران 

معلم بررسي روايي و پايايي پرسشنامه را بر عهده داشتند؛ چهار 
انديش مجرب از استان تهران در مصاحبه متمركز در گروه هم

(ارزشيابي توصيفي) شركت داشتند؛ هشتاد و دو نفر از دوازده استان 
پاسخ براي ارزيابي اجمالي كتاب درسي و راهنماي -پرسشنامه بسته

معلم (ليكرتي) را تكميل كردند؛ بيست نفر از شش استان منتخب 
تفصيلي (درس به درس/ تحليل محتوا) در اين  براي تكميل پرسشنامه

هاي مختلف پرسشنامه پاسخ دادند و پژوهش شركت كردند و به گويه
هاي منتخب ارائه كردند؛ گزارش روزانه از تدريس خود را براي درس
شناسي،  شناسي، شنواييشش نفر متخصص آموزش زبان، زبان

مة متخصصان ريزي درسي، گرافيك و ويراستاري پرسشنا برنامه
نويسي) را تكميل كردند؛ و در نهايت موضوعي و هنر (حاشيه

ها و  پرسشنامة بررسي اسنادي توسط پژوهشگر تكميل شد. يافته
دهد كه همبستگي ميان گيري:  نتايج تحليل كمي نشان مي نتيجه
بوده كه با  80/0هاي ظاهري و محتوايي برابر با هاي ويژگينمره

هاي دار است. در نهايت، پاسخمعنا 01/0ز احتمال خطاي كمتر ا
سازي آموزي و جملههاي مهم در زبانها در قالب مولفهمختلف به گويه

محتوايي و نقاط ضعف و قوت شود و نظرات در خصوص  فهرست مي
هاي پيشين در حوزة ارزشيابي بندي و با نتايج پژوهش صوري جمع

 شود. هاي زبان فارسي مقايسه ميكتاب
 

سازي، كتاب  آموزي، جمله ارزشيابي، زبانكليدي:  هاي ژهوا
 شنوا راهنما، ناشنوا/كم
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Abstract  
Objective: The present study aimed to evaluate 
language learning and (sentence) writing textbook 
and teacher’s guide for Iranian first graders with 
hearing impairment. A retrospective approach to 
the course materials was adopted. Method: Since a 
variety of language features and levels were 
considered, the research shared a structuralist point 
of view for criticizing and analyzing formal and 
content strengths and limitations of the materials as 
well as the literacy learning and teaching process. 
With regard to the subject matter and purpose of the 
study, an evaluation research approach was 
employed, and different quantitative and qualitative 
(descriptive, focus group, and content analysis) 
research techniques were used. A researcher-made 
questionnaire was administered for data collection. 
Sample groups were selected through purposive 
non-random sampling. A group of 10 experts in the 
field of audiology, curriculum planning, and 
assessment from Tehran were responsible for 
checking the validity and reliability of the 
questionnaire; four experienced teachers from 
Tehran Province were involved in the intensive 
interviewing in the focus group (a descriptive 
assessment); 82 people from six selected provinces 
completed a Likert-type closed-ended questionnaire 
for textbook and teacher’s guide; 20 people from 
six selected provinces completed a detailed 
questionnaire (lesson content analysis), responded 
to different items, and provided their daily teaching 
reports for the selected lessons; six experts in 
language teaching, linguistics, audiology, 
curriculum planning, graphics and editing 
completed the questionnaire specified for subject 
and art experts (annotations); and finally, the 
researcher completed the documentary survey 
questionnaire. Results & Conclusion: The results 
of the quantitative analysis showed a correlation of 
0.80 between scores of formal and content 
attributes, which was significant with error 
probability values <0.01. Various responses to the 
items were listed as important features for language 
learning and (sentence) writing, and opinions about 
content and formal strengths and limitations were 
summarized and compared with findings of 
previous studies in the field of Farsi teaching 
material evaluation.  
 
Keywords: Evaluation, Language learning, 
Sentence writing, Teacher’s guide, Hearing-
impaired  
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 مقدمه
دانيم بازنگري، تجديدنظر، و اصالح  ونه كه ميهمانگ

هاي درسي زمينة رشد در  كتاب برنامه و محتواي
ريزي و به تبع آن رشد و پيشرفت تحصيلي را  برنامه

). به 3: 1379آورد (همائي و مرتضوي،  فراهم مي
عبارت ديگر، الزمة نيل به چنين هدفي ارزشيابي 

دف آن بهبود است. ارزشيابي مركز فرايند آموزش و ه
برنامة آموزشي است و اين امر، ارزشيابي را به عملياتي 
مستمر تبديل كرده است. روشن است كه بدون 

توان دربارة مفيد بودن  مند نمي ارزشيابي نظام
تر اينكه  هاي آموزشي قضاوت كرد و مهم برنامه
هاي  ها كمك كرد. برنامه گشت برنامه توان به به نمي

شوند؛ اصالح  ند؛ آزموده ميشو آموزشي تهيه مي
شوند و سرانجام براي اجرا  شوند؛ مجدداً آزموده مي مي

شوند. از طريق ارزشيابي  در سطحي وسيع پذيرفته مي
هاي آموزشي نقاط قوت و ضعف اين  دقيق برنامه

ريزان و مسئوالن  شود و برنامه ها آشكار مي برنامه
رفع و نقاط ها را  ها و نارسايي توانند كاستي اجرايي مي

). به بياني 8: 1383قوت را تقويت كنند (نويدي، 
كردن، به  ديگر، ارزشيابي عبارت است از فرايند تعيين

ساختن اطالعات توصيفي و  آوردن و فراهم  دست
ها، قضاوتي در مورد ارزش و مطلوبيت اهداف، طرح

گيري، خدمت به  تصميم اجرا و نتايج به منظور هدايت 
هاي مورد  يي و درك بيشتر از پديدهنيازهاي پاسخگو
فيلد، به نقل از كيامنش،  بيم و شينك بررسي (استافل

الف.  براي ارزشيابي چند كار بايد انجام شود:). 1392
تعيين معيارهاي شايستگي، ب. تعيين استانداردها و 

گيري عملكرد و تطبيق آن با استانداردها و ج.  اندازه
گيري دربارة شايستگي  جهها و نتي تركيب و تلفيق داده

 ). 2004و ارزش (الپان، 
به طور معمول در ارزشيابي كتاب درسي به 

ميزان شود: هايي از اين قبيل پاسخ داده مي پرسش
دشواري مباحث كتاب با توجه به توانايي كودكان 

هاي هر درس به چه ميزان با چقدر است؟ تمرين
اط محتواي همان درس تناسب دارد؟ توالي و ارتب

منطقي محتواي هر درس با دروس قبلي و بعدي به 
هاي هر جمله در هر چه ميزان است؟ تعداد كلمه

درس به چه ميزان مناسب است؟ هر درس به چه 
كند؟  آموزان ايجاد عالقه و انگيزه مي ميزان در دانش

هاي هر درس به چه ميزاني براي تعداد تمرين
سد؟ نقش هر رآموزان كافي به نظر مييادگيري دانش

آموزان به چه موضوع درسي در فعال شدن دانش
ميزان است؟ محتواي هر درس به چه ميزان با مسائل 

هاي آن انطباق دارد؟ تعداد زندگي روزمره و واقعيت
جمالت هر درس به چه ميزان مناسب است؟ 
گنجاندن هر مطلب در كتاب تا چه حد ضروري به 

ميزان در  رسد؟ يادگيري هر درس به چه نظر مي
آموزان كمك  خواندن متون خارج از كتاب به دانش

كند؟ تصاوير مربوط به محتواي هر درس از نظر مي
اندازه چگونه است؟ تصاوير مربوط به محتواي هر 
درس از نظر رنگ چگونه است؟ تصاوير مربوط به 
محتواي هر درس از نظر تعداد چگونه است؟ تصاوير 

نظر انطباق با موضوع مربوط به محتواي هر درس از 
درسي چگونه است؟ در مجموع نظرات معلمان در 
مورد تغيير و اصالح هر يك از دروس چيست؟ 

 ). 2013(تاملينسون، 
سازي و كتاب آموزي و جملهارزشيابي از كتاب زبان

تواند در  شنوا مي آموزان ناشنوا/كم دانش راهنماي معلم
. در اين موثر باشد شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها

و  بررسي نظرات معلمانبه تحليل محتوا و  مقاله
آموزي  زبانو راهنماي معلم  كتابمتخصصان در مورد 

-سازي پاية اول مقدماتي دورة ابتدايي مي و جمله
با اين هدف كه تناسب كتاب و راهنماي  پردازيم،

هاي هدفهاي اين گروه از كودكان و معلم با ويژگي
مورد سنجش قرار ريزان درسي  نظر برنامهدآموزشي م

گيرد. ميزان دشواري مطالب، توالي و ارتباط منطقي 
تناسب تمرينات با محتواي دروس، تأثير   دروس،

دروس در ايجاد عالقه و انگيزه، و تأثير محتواي دروس 
هايي هستند كه  آموزان از معيار در فعال شدن دانش

براي سنجش محتواي كتاب درسي و راهنماي معلم 
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مقالة حاضر در پي آن ورد توجه قرار گرفته است. م
محتوايي (عنوان كتاب، است تا نقاط قوت و ضعف 

آموزان، تناسب فرهنگي،  تناسب كتاب براي دانش
محتواي موضوعي، نحوة سازماندهي محتوا) و ظاهري 

ميزان  آرايي) و همچنين(ساختار ظاهري و صفحه
ئه شده در هاي ظاهري با محتواي ارا همخواني ويژگي

آموزي و  و كتاب راهنماي معلم زبان كتاب درسي
سازي پايه اول مقدماتي را به تصوير بكشد و جمله

آموزان ميزان همخواني آنها را با نيازهاي زباني دانش
 مناطق مختلف از منظر معلمان و متخصصان بسنجند. 
چهار عنصر اصلي بافت، ماهيت يادگيرنده، ماهيت 

ادگيري در طراحي برنامة درسيِ آگاهي، و ماهيت ي
هاي آموزي اهميت دارند. معموالً پيشرفت مهارتزبان

زباني، سوادآموزي، خواندن و نوشتن، ارتباط و تعامل 
آموزي اين با ديگران از اهداف مفروض در برنامة زبان

رسد براي آموزان است. به نظر مي گروه از دانش
 احان كتابِآموزان طرحمايت زباني از اين دانش
رو دارند. نكتة ديگر درسي كار سختي را پيش

از ميزان يادگيري است كه ارزشيابي كودكان ناشنوا 
ترين ويژه در حيطة زبان يكي از سخت آن خود نيز به

: 1383، 1(يونسكوتكاليف براي مربيان ناشنوايان است 
167-177(. 

افزايش «با هدف  سازي آموزي و جمله كتاب زبان
پايه اول  2ديدة شنوايي آموزان آسيب انشچيرگي د

» سازي و انشاء هاي نوشتاري، جمله بر مهارت مقدماتي
تدوين شده است. آموزش اين كتاب در جدول ساعات 
هفتگي در بخشي از زمان درس زبان و ادبيات فارسي 

بيني شده است (رشنو سيردري، فياضي  (انشاء) پيش
نيا،  محب بارجيني، قاسم جهرودي، كاظمي كيا، و

). اين كتاب به عنوان منبعي كمكي و مكمل 1392
آموزان هاي ويژة اين گروه از دانشبراي حمايت از نياز

فارسي بخوانيم و تدوين شده است و در كنار كتاب 
شود.  پاية اول دبستان آموزش داده مي بنويسيم

سازي  آموزي و جمله هاي مختلف كتاب زبان بخش
گسترش واژگان، يادآوري و  يادآوري وعبارتند از: 

-هاي مختلف، طبقهگسترش واژگان مربوط به گروه
بندي معنايي واژگان، كاربرد كلمات بله و خير در 
پاسخ به جمالت پرسشي، افعال سادة الزم با فاعل 

اي، افعال منفي كلمهسوم شخص مفرد در جمالت دو
سادة الزم با فاعل سوم شخص مفرد در جمالت 

بين كلمات، » و«هاي جمع، حرف ربط واژهاي، كلمه دو
افعال سادة الزم با فاعل سوم شخص جمع در جمالت 

اي، افعال منفي سادة الزم با فاعل سوم شخص كلمهدو
اي، ضماير فاعلي اول شخص جمع در جمالت دوكلمه

اي، كلمهالزم در جمالت دو  مفرد و جمع با افعال سادة
  ع با افعال سادةضماير فاعلي دوم شخص مفرد و جم

اي، ضماير فاعلي دوم شخص كلمهالزم در جمالت دو
الزم در جمالت   مفرد و جمع با افعال منفي سادة

اي، ضماير فاعلي سوم شخص مفرد و جمع با كلمه دو
اي، ضماير فاعلي كلمهالزم در جمالت دو  افعال سادة

الزم در   سوم شخص مفرد و جمع با افعال منفي سادة
 اي.كلمهدو جمالت

آموزان سازي ويژة دانش آموزي و جملهكتاب زبان
شنوا و كتاب راهنماي معلم در اين پژوهش  ناشنوا/كم

توان براي  از نتايج طرح ميشود.  ارزشيابي مي
ها استفاده كرد.  نظر و بازنگري در كتاب تجديد

ريزي آموزشي،  همچنين سازمان پژوهش و برنامه
استثنايي كشور و ساير سازمان آموزش و پرورش 

سساتي كه در زمينة كتاب درسي و كمك درسي ؤم
توانند از نتايج اين پژوهش  كنند مي فعاليت مي

 استفاده كنند.
 ژوهش پيشينة پ

رزشيابي كتاب درسي فارسي هاي بسياري به ا پژوهش
سازي و اصالحات ويژة  اند، اما متناسب پرداخته

ها كدام از پژوهش شنوا در هيچ آموزان ناشنوا/كم دانش
د. به همين دليل در اين بخش مدنظر قرار نگرفته بو

هاي  ها با توجه به محور و مولفه پژوهش صرفاً
شود و در بخش  بندي مي ارزشيابي و تحليل طبقه

 .شودها با يكديگر مقايسه مي گيري يافته بحث و نتيجه
 



ستثنايفصلنامه   142-123، 1398، 2ه ، شمارنوزدهم سال ي،كودكان ا
__________________________________________________________________________________________ 

126 

 

 هاي فارسيهاي حوزة ارزشيابي و تحليل محتواي كتاب. پژوهش1جدول 
 پژوهشگر (سال انجام پژوهش) مورد بررسي مولفه رديف

 )1391روشن و ارجمندي ()، آب1390فر ()، ارجمند1373)، محمودي (1359( كاظمي بررسي مولفة جنسيت 

 مولفة هويت  
)، صادقي و مرادخاني 1393( صادقي)، 1391خدابخشيان ()، 1388)، غالمي (1388منصوري و فريدوني (

 )1394)، پويش (1393(

 هاي فرهنگي، اجتماعي و تربيتيارزش  
نژاد و عليزاده  محمد اميني، ماشاءاللهي، )1391)، اميني (1390( خانه)، جام1390)، شهيدي (1363اقبال (

 )1392( خدايار)، 1391(
 )1392اللهياري ( حركتي -اهداف شناختي، عاطفي و رواني  
 )1393( شكرپور مغانلو)، 1393)، محمدپور (1388سلسبيلي ( خالقيتو  كتاب درسي و پرورش قوة تخيل 
 )1382( عابديو  عريضي هاي آنسازة انگيزه و مولفه  
 )1392)، آريايي (1391)، حسني (1391رباني ( هاي آن در كتاب درسيهوش هيجاني و مولفه  
 )1392( عسگري مفهوم خودباوري در كتاب درسي  
 )1391)، زند (1393ريحاني ( در كتاب درسي نيبي خوشمفهوم   
 )1390عزيزي ( مفهوم خشونت در كتاب درسي  
 )1390( نژاد نايرا در كتاب درسي هاي شادكامي   مولفه  
 )1394سليمي ( مولفة سالمت جسم در كتاب درسي  
 )1388( كاظمي بازاردهي در كتاب درسي الگوي صحيح مصرف غذايي  
 )1387رنجبر ( ط به مطالعه در كتاب درسيمفاهيم مربو  
 )1390)، فاتحي (1388( چهارباشلو)، 1373شهبازي ( ها و مشاغل در كتاب درسيآشنايي با حرفه  
 )1391احمدي ( هاي درسيهاي زندگي در كتابمهارت  
 )1392( رحيمي هاي الگوي مصرف در محتواي كتابمولفه  
 )1389)، نجفي (1360مصور رحماني ( ده در كتاب درسيمفاهيم مرتبط با نهاد خانوا  
 )1390)، بيات (1389صالح، عبداللهي و كارگران ( عمل مفاهيم مرتبط با محيط زيست در كتاب درسي  

 
 تربيت شهروند جهانيي مربوط به ها مولفه 

 در كتاب درسي
 )1392( مقدم نژادمحمود )،1389جودت ( )،1389پور ()، بخشي1389درخواه ( )1387رضائي (

 
بندي،  ارزشيابي برنامه درسي (صورت
 مطابقت با اهداف، ارزشيابي كلي كتاب)

 ،)1376دادستان ( )1375پور ()، كيامنش و موسي1373)، نظيري (1370نهضت سوادآموزي (
)، 1382مقدم ( )، علوي1381رضايي ( )، ساكي و ميرزا1378اسماعيل، يوسفي طبائي و سيدي ( محمد

)، 1386)، علوي مقدم (1385نظري قوچان عتيق ( ،)1385)، اسالمي (1383)، يوزباشي (1382لفقاري (ذوا
بهرامي )، 1388)، عقيلي، يارمحمديان و سعادتمند (1388)، شرفي جم (1388)، سلسبيلي (1388اكبرزاده (

)، 1391قمري ()، 1391زاده ()، خسروي و كافي1391)، صحرايي (1389)، كافوري اكرم (1389( خشنود
) 1384)، همايي (1383)، ورمرزياري (1383اسدي ( )،1383نژاد، جوادي و درتاج ( ظفري )،1384كاظمي (

 )1394)، باباساالري (1393يار ()، اله1384و شاودري (
 )1389)، حسيني (1389عليزاده ()، 1378منفرد ( اشعار كتاب درسي  
 )1393( طاهري رفيق)، 1389( اوجاقي آقجه كندي ، )1389( )، قرني1388خاني ()، امير1377باي ( هاي كتاب درسيتصوير  
 )1390)، پورمدني (1373شيرزاد ( تكاليف 
 

 چارچوب نظري
هاي شنوا و كتاب آموزان ناشنوا/كمدانش ابتدا ويژگي

تواند شنوايي مي آسيبشود. درسي ويژة آنها مرور مي
آموز با دانش. در دامنة خفيف تا عميق قرار گيرد

درجة خفيف آسيب شنوايي ممكن است در شنيدن 
گفتار آهسته يا گفتار از فاصلة دور با مشكل مواجه 

آموز داراي آسيب  باشد. اگر رشد زبان در دانش
شنوايي خفيف ناقص باشد، وي ممكن است در فهم 

ها و مفاهيم انتزاعي به مشكل برخورد كند و اگر ايده

وجود داشته باشد و از وسيلة آسيب شنوايي متوسط 
آموز شنوايي استفاده نشود ممكن است دانشكمك

بيشتر مطالب گفته شده را از دست بدهد يا قادر به 
هاي كالسي نباشد. در شرايط مشاركت در بحث

Pايمساعد، آنها قادر به فهم و درك گفتار محاوره

3
P 

 صدا را بههستند ولي ممكن است برخي از حروف بي
ص بشنوند يا اصالً نشوند. كودك با آسيب طور ناق

گنجينة   شديد ممكن است گفتار معيوب،شنوايي نيمه
و ساختار زباني نامناسب داشته باشد. وي  واژگان كم، 
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شنود اما ممكن است هاي محيطي را نمي بيشتر صدا
هاي بلند را احساس كند و به آنها پاسخ دهد.  صدا

هستند ممكن است صورت عميق ناشنوا افرادي كه به
هاي بلند نزديك به گوش بتوانند صداهاي بلند يا صدا

معنا خواهد بود.  خود را بشنوند، اما گفتار شخص بي
هاي اوليه رشد ممكن است چيزهايي  آنها در سال

معني باشد. استفاده از  بگويند كه غيرقابل فهم و بي
 آموز ناشنوا/ برخي راهبردها به افزايش يادگيري دانش

كردن با صداي  كند: صحبت شنوا كمك مي كم
طور آرام و شمرده (براي   معمولي، صحبت كردن به

كند)، آموز داراي ناشنوايي عميق صدق نمي دانش
مبالغه نكردن در حركات دهان براي جلوگيري از 

آموز، روي دانش آموز، ايستادن روبه سردرگمي دانش
د در نوشتن تكاليف روي تخته (قبل از آن معلم باي

آموز قرار گرفته و توضيحات شفاهي  مقابل دانش
آموز در فاصله حدود سه متري، بدهد)، نشستن دانش

آموز، مستقيم نتابيدن نور اتاق به صورت دانش
آموز براي داشت كردن نكات كليدي براي دانش ياد

ها، در ميان گذاشتن العملدنبال كردن بهتر دستور
معلم رابط براي كمك  آموز بامسائل مربوط به دانش

آموز در ارتقاء اعتماد به نفس او براي حضور به دانش
معلم [در كالس عادي، استفاده از زبان اشاره (توسط 

آموزان با افراد مشهور مترجم)، آشنا كردن دانش ]يا
قيمت  هاي پزشكي ارزانشنوا، خريد گوشي ناشنوا/كم
 ). 138-135: 1379  (نيلسن،

) در كتاب 26-25: 1392كاران (رشنو سيردري و هم
سازي،  آموزي و جملهمعلم (راهنماي تدريس) زبان

ديدة شنوايي را اين آموزي كودكان عادي و آسيبزبان
كودكان عادي در خانه به «اند:  گونه مقايسه كرده

گيرند و در  صورت شفاهي زبان را به خوبي فرا مي
در شوند. هاي نوشتاري آن آشنا ميدبستان با شكل

ديدة شنوايي  مقايسه با كودكان عادي، كودكان آسيب
زبان شفاهي را در خانه به طور نسبي، با همكاري 

ديدة شنوايي دبستاني ويژة كودكان آسيبمراكز پيش
گيرند، بخشي فرا مي همراه با خدمات آموزشي و توان

ولي در دو مهارت خواندن و نوشتن مشكالتي خواهند 
اي آموزش مهارت شفاهي داشت. روشن است كه بر

ديدة شنوايي بايد بيشتر درنگ زبان در افراد آسيب
هاي اي كه در خانه و دبستان مهارتشود، به گونه

دادن و سخن گفتن همچنان شفاهي زبان يعني گوش
ديدة مورد توجه و تقويت قرار گيرد و كودكان آسيب

هاي خواندن و شنوايي همراه با يادگيري مهارت
هاي شنيدن و سخن گفتن را نيز ارتنوشتن، مه

وي همچنين در دورة ابتدايي براي ». گسترش دهند
-شنوا به اهميت موارد زير اشاره مي كودكان ناشنوا/كم

 كند: 
هاي زباني، شامل تقويت، گسترش و آموزش مهارت

ماندة شنوايي، تقويت گوش دادن با استفاده از باقي
وشتن، براي خواني، سخن گفتن، خواندن و نگفتار

 ايجاد توان برقراري ارتباط مطلوب و كارساز با ديگران،
هاي نوشتاري يا ديداري زبان، حروف الفبا شناخت رمز

 ها براي خواندن و نوشتن،و واژه
هاي كالمي و گسترش ايجاد نظم فكري در ارتباط

 ارتباط كالمي،
 خواندن درست و سريع متون همراه با درك مطلب،

اي نوشتاري شامل درست نوشتن و هگسترش مهارت
 ها و نظرات،بيان همراه با نوآوري براي ارائة انديشه

مستقيم با ساختار زبان و قواعد حاكم بر آشنايي غير
 آن. 

آموزان هاي درسي براي دانشهاي كتابويژگي
هاي درسي براي براي ارزيابي كتاب شنوا: ناشنوا/كم

اي زير را در نظر هتوان مالكآموزان ناشنوا ميدانش
هاي الحاقي، فهرست واژگان، گرفت: وجود پرسش

روز بودن، منطبق نامة معلمان، تاريخ نشر، بهپرسش
هاي الزم، بودن با استانداردها، در نظر گرفتن مهارت

هاي يادگيري، هايي در زمينة تفاوتسازيمتناسب
هاي حاوي اطالعات مرتبط با موضوع بودن، فعاليت

رگرم كننده داشتن، تناسب سطح مناسب و س
سازي روشن و خواندن، مواد و تجهيزات الزم، تصوير

مرتبط، تلفيق مناسب با ساير دروس، عدم تبعيض و 
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ها، هاي خاص، قابل فهم بودن واژهسوگيري عليه گروه
). مؤسسة 2000و راحت بودن معلم با كتاب (بويد،

 ، ويرايشي تازه از2014در سال نيز دلمار -سنگج
آموزان ناشنوا سازي سياهة آموزش براي دانشمتناسب

شنوا منتشر كرد كه خود برگرفته از ويرايش دوم  و كم
) بود. در اين سياهه 2012ن (جانسن و سيتسياهة 

انطباق برنامة آموزشي منجر به تضمين دسترسي 
گيري شنوا به آموزش و شكل آموزان ناشنوا و كمدانش
ي كه پيشنهاد شده است تغييراتشود. مي 4ارتباط

انتظارات، و ارزشيابي عملكرد   عمدتاً مربوط به محتوا،
هاي آموزش فردي آموزشي هستند و از طريق برنامه

Pشده

5
P گيري كرد. در اين توان اجراي آن را پيمي

سياهه ذيل تغييرات و اصالحات برنامة آموزشي 
 هايي مطرح شده است: پيشنهاد

سازي  وط به خواندن (كوتاههاي اصالح شده مربتمرين
ها با شيوة طول تمرين، همخوان كردن تمرين

Pآموزشي مبتني بر آوا

6
P،( 

سازي  هاي اصالح شده مربوط به نوشتن (كوتاه تمرين
 هاي ارزشيابي)،سازي معيارطول تمرين، متناسب

 هاي بيشتر،ارائة تمرين
از آموزش، حين ها و مفاهيم پيش پرداختن به واژه

 پس از آموزش، آموزش و
استفاده از راهبردهايي براي همخواني آموزش و برنامة 

Pآموزشي شفاهي/گفتاري

7
P ترين  براي انطباق با كم

 هاي شنيداري،استفاده از مسير
استفاده از مواد آموزشي مكمل براي تقويت مفاهيمِ 

 ،برنامة آموزشي

هايي  يا برنامه آموزشي جايگزين هاي استفاده از برنامه
مطالعات حمايتي،  هاي ناوري، فشناسيشنوايي كه بر

هاي مهارت، ها حقوق معلوليت، شناخت ناشنوايي
، رشد مهارت شنيداري، آموزش خانواده، كاركردي

تأكيد  اجتماعي -هاي هيجانيمهارت، و زبان اشاره
 دارند.

هاي مورد اشاره و به تناسب كتاب با توجه به ويژگي
هايي براي ارزيابي هسازي گويآموزي و جملهزبان

آموزان هاي دانشها و نيازتناسب كتاب با ويژگي
است كه پس از تأييد شده طراحي  شنوا ناشنوا/كم

كتاب  روايي آن توسط چند متخصص براي ارزشيابي
  گرفته است. مورد استفاده قرار 

 پژوهشوش ر
در اين پژوهش از رويكرد پژوهش ارزشيابي و از 

كيفي (پژوهشي توصيفي،  هاي پژوهش كمي وروش
 گروه كانوني و تحليل محتوا) استفاده شده است. 

 گيريجامعة آماري، نمونة آماري، روش نمونه
آموزي و در اين پژوهش كتاب زبان :آماري ةجامع
گرفته سازي و راهنماي معلم مورد بررسي قرار جمله
طبق آمار اعالم كارشناس سازمان آموزش و . است

 1393-1394در سال تحصيلي پروش استثنايي 
ديده شنوايي در پايه اول آموز آسيبدانش 484حدود 

برآورد تقريبي تعداد كردند و مقدماتي تحصيل مي
 بود. نفر  180معلمان 

 آماري نمونة :گيريو روش نمونه ة آمارينمونابزار، 
. روش مده استآ 2در جدول حاضر  پژوهش

 د بود. گيري به صورت غيرتصادفي هدفمن نمونه
 . نمونة آماري2جدول 

 گيريروش نمونه نمونة آماري نامه/فعاليتپرسش رديف

 
در گروه  مصاحبه متمركزنامة پرسش

 ارزشيابي توصيفي)انديش ( هم
 گيري غيرتصادفي هدفمندروش نمونه معلم مجرب از استان تهران چهار

 متخصص از شهر تهران ده بررسي روايي و پايايي پرسشنامه 
 گيري غيرتصادفي هدفمندوش نمونهر
 

 
پاسخ براي ارزيابي -پرسشنامه بسته

اجمالي كتاب درسي و راهنماي معلم 
 (ليكرتي)

 نفر از دوازده استان هشتاد و دو
گيري غيرتصادفي هدفمند (مبناي روش نمونه

 )1970،جدول حجم نمونه كرجسي و مورگان

 
 پرسشنامه تفصيلي 

 )/ تحليل محتوا(درس به درس
 استان ششبيست نفر از 

 اي گيري ماتريسي طبقهروش نمونه
 )3(نگاه كنيد به جدول 
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 گيري غيرتصادفي هدفمندروش نمونه استان ششبيست نفر از  گزارش روزانه معلم 

 
 موضوعي و هنرپرسشنامه متخصصان 

 نويسي)(حاشيه

شناسي، نفر (آموزش زبان، زبان شش
سي، گرافيست و ريزي در شناس،  برنامه شنوايي

 ويراستار)
 گيري غيرتصادفي هدفمندروش نمونه

 اسنادي پژوهشگر پرسشنامه بررسي اسنادي 

نفره  چهارگروه  پنجنامة تفصيلي  براي پاسخ به پرسش
(در مجموع بيست نفر) از شش استان كشور به روش 

اي براي تحليل محتواي  گيري ماتريسي طبقه نمونه
هاي  از هر كدام از استان( ها انتخاب شدند كتاب

سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي، تهران، 
خوزستان چهار نفر و از دو استان كردستان و 
كرمانشاه هم هر كدام دو نفر از معلمان انتخاب 

درس را تحليل محتوا  چهارهر نفر نيز صرفاً شدند). 
پاسخ طراحي شده) -كند (با توجه به پرسشنامة بازمي

درس)  شانزدهع در هر گروه كل كتاب (و در مجمو
ارزشيابي شد. به اين ترتيب، پنج دوره ارزشيابي از 

 ها به دست آمد.  كتاب
به منظور تعيين اعتبار : هانامهروايي و پايايي پرسش
سنجي معلمان دربارة كتاب مقياس ليكرتي نظر

 سازي پاية اول مقدماتي، از ضريبآموزي و جمله زبان
از  گويه 106 استفاده شد. براي خكرونبا آلفاي

به دست آمد. عالوه  98/0ضريب مورد نظر  نامهپرسش
مقياس نيز محاسبه شد و بر  تنصيفي پايايي بر اين،

 به نيمه هر براي كرونباخ اساس پايايي تنصيفي آلفاي
 ميان محاسبه شد. همبستگي 96/0 و 965/0ترتيب 

 ن رواييبراي تعييبه دست آمد.  866/0نيز  نيمه دو
  هايابزار از آنهاتنظيم در  تا است ، سعي برآنابزارها

گذشته تهيه و اجرا  پژوهشگران كه توسط مشابهي
ييد بوده، استفاده أت نيز مورد آنها اند و روايي شده

 ده متخصصنظرات  نيز از آنهااجراي  از  نمايد و قبل
، درسي كتاب طراحي و تدوين، شناس شنوايي(

 روايي ةدربار) يشناسزبان زش زبان وو آمو ارزشيابي،
  شد. استفادهها گويه

 ها يافته
هاي استنباطي و سپس ابتدا تحليلدر اين بخش 

هاي ارائه شده نامههاي پژوهش بر مبناي پرسشيافته
سپس نتايج حاصل از  .گرددو جلسات كانوني ارائه مي

هاي معلمان و متخصصان به تحليل محتوا و پاسخ
 گردد. اي ارائه ميسهصورت مقاي

 هاي استنباطيتحليل
به منظور  :هاي ظاهري و محتواييمقايسة ويژگي

مقايسة ابعاد ارزيابي شده در اين طرح، با توجه به 
هاي مختلف ارزيابي شده ها در حوزهتفاوت تعداد آيتم

هاي ظاهري هاي تعلق گرفته به دو حوزة ويژگينمره
 tتبديل شد و با آزمون  zو محتوا به نمرة استاندارد 

براي  zبراي دو گروه همبسته مقايسه شد. نمرة 
هاي ظاهري و محتوايي به هاي ويژگيميانگين نمره

 02/1و  93/0با انحراف معيار  -02/0و  03/0ترتيب 
هاي دو ويژگي ياد  بوده است. همبستگي ميان نمره

اي كمتر از بوده كه با احتمال خط 80/0شده برابر با 
به دست آمده براي دو  tدار است. مقدار  معني 01/0

با درجة آزادي  79/0ها برابر با گروه همبسته از نمره
معني دار نيست و به عبارت ديگر  05/0در سطح  64

 هاي ظاهري و ميانگين نمرة ارزيابي معلمان از ويژگي
سازي با يكديگر  محتوايي كتاب زبان آموزي و جمله

 تفاوتي ندارد. 

 هاي ظاهري و محتوايي سازي در دو حوزة ويژگي آموزي و جمله هاي ارزشيابي كتاب زبانبراي مقايسة ميانگين نمره  t. آزمون3 جدول

 
هاي  ميانگين نمره

 استاندارد

انحراف 

 معيار
 همبستگي

تفاوت 

 ميانگين
t 

درجة 

 آزادي

سطح معني 

 داري

 93/0 035/0 هاي ظاهريويژگي

80/0 061/0 791/0 64 P>0.05 هاي ويژگي

 محتوايي
027/0- 02/1 
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براي مقايسة  هاي ظاهري:مقايسه ميان ويژگي
ها با توجه به اين كه گاه برخي هاي فرعي ويژگي مقوله

نامه برخوردار در پرسش گويهها از يك يا دو از مقوله
آرايي  شناسي، و صفحه بود، سه مقولة ساختار، زيبايي

براي  گويهتعداد بيشتري  هاي ظاهري كهاز ويژگي
ارزيابي انها وجود داشته است، انتخاب شد. چون 

ها مربوط به يك گروه بود براي هاي اين ويژگينمره
ها از آزمون تحليل واريانس در اندازه مقايسة اندازه

  zهاي استاندارد هاي مكرر استفاده شد. نمرهگيري

و هاي ساختار كتاب، زيبايي شناسي، براي ويژگي
و  ،010/0،  -024/0رايي به ترتيب برابر با آصفحه
حاصل از تحليل انجام   fبوده است و مقدار  053/0

) 2است كه با درجة آزادي فرضيه ( 59/0شده برابر با 
دار  معني 05/0) در سطح 81و درجة آزادي خطا (

نبوده است. در نتيجه ميان ارزيابي معلمان از سه 
شود (نگاه كنيد به ده نميويژگي ياد شده تفاوتي دي

 )3جدول 

 هاي مكررگيريهاي ظاهري كتاب زبان آموزي و جمله سازي با آزمون اندازه. مقايسة ارزيابي ويژگي4جدول 
 داري سطح معني درجه آزادي خطا درجه آزادي فرضيه F انحراف معيار ميانگين 

 98/0 -024/0 ساختار

 02/1 010/0 زيبايي شناسي 56/0 81 2 587/0

 91/0 053/0 آراييصفحه

F(2,81)= 0.59 p>0.05 
هاي از ميان ويژگي: هاي محتواييمقايسه ميان ويژگي

آموز، تناسب با محتوايي چهار مقولة تناسب با دانش
هاي برنامة درسي، و شناسي، قانونمندي دانش زبان

معيارهاي سازمان دهي محتوا با يكديگر مقايسه شده 
ها به براي اين مقوله zهاي نمرة استاندارد ندازهاست. ا

است. با  -03/0، و  03/0، 01/0،  05/0ترتيب برابر با 

ها هاي مكرر براي اين دادهتحليل واريانس در اندازه
و درجة  3و درجة آزادي فرضيه  46/0برابر با  fمقدار 

 05/0در سطح  fاست. اين مقدار  69آزادي خطا 
بر اين اساس ميان ارزيابي معلمان معني دار نيست. 

آموزي تفاوتي مشاهده هاي محتوايي كتاب زبانويژگي
 شود. نمي

 هاي مكررهاي محتوايي و تحليل واريانس با آزمونهاي استاندارد براي ويژگيميانگين نمره . 5جدول 
 سطح معني داري درجه آزادي خطا درجه آزادي فرضيه f انحراف معيار ميانگين 

 95/0 05/0 آموزناسب با دانشت

463/0 3 69 70/0 
 96/0 01/0 تناسب با دانش زبان شناسي

 02/1 03/0 هاي برنامه درسيقانونمندي

 96/0 -03/0 معيارهاي سازمان دهي محتوا

F(3,69)= 0.463 p> 0.05 
از آنجا  تفصيلي درس به درس: امتيازبندي ارزشيابي
اند، براي ر معلم ارزشيابي كردهكه هر درس را چها
امتياز در نظر گرفته شده است،  1نظر مثبت هر معلم 

 م نظرـر چهار معلـي هـك ويژگـراي يـراين اگر بـبناب
 

گيرد و  مي 4مثبتي داده باشند، آن ويژگي امتياز  
ت و يك نفر نظر منفي داده نفر نظر مثب 3چنانچه 
گاه كنيد به گيرد (نمي 3آن ويژگي امتياز باشد، 
 ). 1نمودار 
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 نامة تفصيلي معلمان. مقايسة ارزيابي درس به درس كتاب زبان آموزي و جمله سازي بر اساس پرسش1نمودار 

هاي نامههاي مربوط به پرسش درهمكرد پاسخ
 ارزشيابي

ارزشيابي هاي مختلف به ارزيابي  مقايسه پاسخ گروه
انديش (استان)، فردي  (معلم)، گروه هم عيني

ارزشيابي تفصيلي (معلم)، متخصص آموزش زبان، 

شناسي، متخصص ويراستاري،  متخصص زبان
، متخصص برنامه درسي، شناسي شنواييمتخصص 

 هاي متخصص گرافيست، و بررسي اسنادي در جدول
 آمده است:  8و  7، 6

 هاي ظاهري در حوزة ويژگي هاي ارزشيابي امهنسشهاي مربوط به پر درهمكرد پاسخ .6جدول 
 بندي كليجمع ويژگي مورد ارزيابي زير حوزه

 تركيب بندي و چينش عناصر
 خوردهمه جا يكسان نيست. گاه اين تناسب به هم مي تناسب فضاي سفيد كتاب با متن

 اندازة متن به نسبت كمي كوچك است تناسب حجم فضاي متن با حجم تصويرها

 شناسي يزيباي

 خوب است جذابيت، وضوح و خوانايي
 هاي مختلفي ندارد سبك هاي تصويرگري سبك

 مناسب است تناسب تصوير با محتوا
 تقريباً مناسب است هاي واقعي در تصاويرتجربه

هاي اجتماعي اقتصادي، سياسي، واقعيت
 فرهنگي در تصويرها

 43و  69جز صفحات  ،مطابقت دارد

 خوب است ولي برخي كاراكترها خيلي تكراري است رانگيزندگي تصويرجذابيت  و ب
گري تناسب نوع، فرم،رنگ و سبك تصويري

 با سن
 تقريباً مناسب است

 برابري جنسيتي در تعداد و كيفيت تصوير
برابر  2تا حدودي دختر بيشتر است ولي تفاوت بارز نيست / مذكر تقريباً 

 است

 ساختار

 اردند هافهرست واژه
 ضروري است نگارش و ويرايش
 ندارد تصوير پشت جلد

 ندارد عطف كتاب
 تقريباً كامل است هاي آغازينصفحه

 آموز ندارد ولي راهنما مقدمة تخصصي داردسخني با دانش آموز و مقدمة تخصصيسخني با دانش
 مشخص شده است مخاطبان و محيط آموزشي در مقدمه

 ضعيف است محتواتناسب طرح جلد با 
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 بندي كليجمع ويژگي مورد ارزيابي زير حوزه

 دهي متن سازمان
 كامل نيست جامعيت شكلي

 ها متناسب نيستدر برخي درس تعداد فعاليت

 صحافي و كيفيت كاغذ
 مناسب است مقاومت و ماندگاري كاغذ كتاب

 مناسب است تناسب رنگ و نوع كاغذ

 آرايي صفحه

 خوب است كيفيت چاپ
 تبيين زمان فعل ناتوان استخوب است ولي در  تأثير تصوير در يادگيري

 قابل قبول است تناسب نوع قلم با سن
 تر باشدبايد بزرگ تناسب اندازة قلم با سن

 مناسب نيست فاصلة ميان سطرها
 تقريباً مناسب است هافاصلة ميان واژه

 بندي قلمجذابيت رنگ
-مي تنوع بيشتري هاي مختلف فعل به كار رود.هاي مختلف براي بخشرنگ

 .توان ايجاد كرد
آموز و كتاب راهنماي  قيمت كتاب دانش

 معلم
 تقريباً مناسب است دسترسي

 عناصر گرافيكي
 عناصر خاصي ندارد تنوع در عناصر گرافيكي

 از عناصر گرافيكي استفادة خوبي شده است همخواني با موضوع درس
 براي كودكان مفهوم نيست عنوان عنوان كتاب

 

 هاي محتوايي هاي ارزشيابي در حوزة ويژگي نامه هاي مربوط به پرسش كرد پاسخ. درهم7جدول 
 بندي كليجمع ويژگي مورد ارزيابي زير حوزه

 تناسب با جامعه
 انطباق كامل تناسب با مباني فرهنگي

 تقريباً دارد همخواني با فرهنگ جامعه

 تناسب با حوزة يادگيري زبان
 ريباً كافي استتق تعداد كافي واژه در هر درس

 نظام مند بودن ارائه و تمرين دستور زبان
به دستور زبان بسيار توجه شده است. تكيه بيش از اندازه بر سوم شخص به نظر 

 درست نيست

 آموزتناسب با دانش

 هايي به والدين داردتوصيه توجه به يادگيري خودخوان
 آموزش زبان توجه نشده استبه مباني نظري  همخواني با مباني نظري آموزش زبان

 هاي خواندن، نوشتن و صحبت كردن توجه شده است به مهارت هاي زبانيانواع مهارت
 شناسي همخواني ندارد هاي علمي زبان ها و يافته با نظريه هاي علميها و يافتهانطباق با نظريه

 شودج كم ميهاي خاصي آمده است و به تدريدر تمرين كفايت در مهارت صحبت كردن
 خوب است كفايت در مهارت نوشتن
 بله ولي تنها در سطح جمله كفايت در مهارت خواندن

 كفايت در مهارت گوش دادن
به علت آسيب كودكان كمتر به اين مهارت پرداخته شده است. به طور ضمني 

 »با هم بخوانيم«شايد در 
 اهبا تصوير و تكرار واژه راهبردهاي يادگيري واژه

 اندمؤلفان توجه چنداني به كاربرد زبان نداشته تقويت كاربرد زبان
 كند ها به يادگيري كمك ميها و فعاليتپرسش مستقيم ندارد ولي تمرين پرسش براي تقويت يادگيري و ارزشيابي

 هيچ توجهي به تلفظ ندارد راهبردهاي يادگيري تلفظ
 با استفاده از تصويرفقط  راهبردهاي يادگيري ساختار دستوري

 با كاربرد در جمله و با استفاده از تصوير راهبردهاي يادگيري واژه
 غيرواقعي و تصنعي است هماهنگي با زندگي واقعي

 به هر دو صورت هست واژة مجزا يا در جمله و متن
هاي  انطباق موقعيتهاي كتاب با موقعيت

 طبيعي
 هاي طبيعي توجه نشده استبه موقعيت

 به هيچ وجه در نظر گرفته نشده است هاي ارتباط كالمي و غيركالميويژگي
 درصد تكراري 56حدود  كفايت مهارت خواندن
 درصد تكراري 55 كفايت مهارت شنيدن

 بيشتر در تصوير است تا در متن هاي زندگي، تفكر انتقادي خالقيتمهارت
 چسباندني، جانورانكارهاي دستي، تصويرهاي  هاي مورد عالقهدرس

 اندهاي منفي و حروفي كه نخواندهفعل عدم عالقه
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 هاي جذاب و آسانفعاليت
 ها نيچخط و هاينقاشوصل كردن، عالمت زدن، كارهاي دستي، 

 بريدن و چسباندن
 نردك يشنوشتن خود انگيخته، تكميل جمله، حرف زدن نام بردن، نقا عدم تمايل به انجام فعاليت

 هاي آن آموخته شده باشدهايي كه حروف كلمهدرس ي خواندنآسان
 هاي آن آموخته نشده باشدهايي كه حروف كلمهدرس دشواري خواندن

هاي دشوار يا مشكل در خواندن و فعاليت
 فهميدن

   و بندي هدستهاي منفي، هر جا كه حروف را يادنگرفته باشند، فعل
 و  فيك درون زهاييچ ام بردن ، نخواندن، واژگان كردن يبندطبقه

 تناسب مباحث دستوري با سن
به تراز  هاي منفي به ويژه در حالت جمع مناسب نيست. تناسب ندارد. فعل

 شناختي و نياز روزمرة كودك توجه نشده است.
 خواني ها، كلسازي جمله كوتاه هاي خواندنسازي متن متناسب
 ها كوتاه استفاده شده استاز جمله تقريباً هاي نوشتنسازي متن متناسب

 ها قابل فهم نيستندبرخي از واژه هاي قابل فهمواژه
 تر از سطح انتظار هستند و برخي هم متناسب نيستندها كمي پايينبرخي از واژه ها با سنتناسب واژه

 رسد مورد توجه بوده استبه نظر نمي آموزان دوزبانهتوجه به نيازهاي دانش
 فقط در انتهاي هر درس مرين براي سنجش يادگيريت

 توجه به نياز بر اساس تجربه نيازسنجي
 گاهي بسيار باالتر ار توانش زباني است تناسب با توانايي زباني

 از آموزش زبان فقط به دستور وزمان گذشته پرداخته همخواني با نيازهاي آموزشي
 شده استتوجه  آموزانهاي دانشتوجه به ويژگي

 تقريباً توجه شده است آموزانتوجه به عالقه و خواست دانش
 تقريباً متناسب است تناسب با رشد شناختي
 متناسب است تناسب با رشد اجتماعي

 مشكلي ندارد همخواني و تناسب محتوا با سن
 مناسب است توجه به زندگي شهري و روستايي

 اييسازگاري آموزش شفاهي با آسيب شنو
توان كمك گرفت. زمان آموزش كفايت هاي بدني مياز تصوير، اشاره و حالت

 كند.نمي
 موردي مشاهده نشده است هاي يادگيري مختلفسبك

ها با توان زباني و ها و آزمونتناسب تمرين
 نياز آموزشي

بندي كتاب فارسي  ها كم است و با زمانتقريباٌ مناسب است اما تعداد تمرين
 نگ نيستهماه

 مرتبط است ها با نيازهاي زندگي واقعيارتباط تمرين
 ندارد هاي اضافيوجود تمرين

 اي وجود ندارد. تكاليف تقريباً مناسب استها مكالمهدر درس جذابيت عناوين، مكالمات و تكاليف

هاي برنامة   تناسب با قانونمندي
 درسي

 طابق داردتقريباً ت ها با مطالب آموزشيتطابق تمرين
 در بيشتر موارد خوب است ها و وجود مثالوضوح دستور العمل تمرين

 مناسب است در دسترس بودن كتاب و مواد اموزشي
انسجام علمي و منطقي بين مطالب و 

 هاي مختلف كتابقسمت
 درصد 60حدود 

 كافي نيست و چون خود درس مكمل است بهتر است اصالح شود كفايت آموزشي كتاب
 خير جامعيت موضوعي و محتوايي

 آل نيستنظم هست ولي ايده نظم منطقي و انسجام در كتاب
 تقريباً نظم و انسجام دارد در هر درس نظم منطقي و انسجام

 تا حدودي رعايت شده است تعادل در بيان جنسيت
 سو گيري ندارد سو گيري قومي و گروهي

 ب نيستمناس هاسير منطقي در ترتيب درس

تناسب با معيارهاي سازمان دهي 
 محتوا

 با استثناهايي رعايت شده است بندي از ساده به مشكل درجه
 وجود ندارد هاها و فعاليتنوآوري در تمرين

 ندارد همخواني با كتاب فارسي
 از نظر دستوري ارتباط دارد هاي ديگرارتباط محتواي هر درس با درس

 مناسب نيست فقط دستور زبان است بندي و ارائه مطالب درستي انتخاب، درجه
 ناهماهنگ است هاهمساني سطح زباني كتاب با ساير درس

هايي چون توجه صرف به ساختار زبان، غفلت از جنبهبر اساس نكات دستوري و  هاي درجه بندي مطالبمالك



ستثنايفصلنامه   142-123، 1398، 2ه ، شمارنوزدهم سال ي،كودكان ا
__________________________________________________________________________________________ 

134 

 زبانرويكردهاي نقشي و ارتباطي 

 عنوان كتاب
 بيشتر تأكيد بر واژه است نه جملهمحتوا زبان را به دستور زبان تقليل داده است و  عنوان و موضوعارتباط محتوا با 

 خوب است ارتباط محتوا با موضوع درس
 كندمنابع راهنماي معلم همه قديمي است و كفايت نمي روزآمدي و اعتبار علمي منابع منابع

 مواد كمك آموزشي
آموزشي مطالب ديداري شنيداري و مواد 

 مكمل
 لوح فشرده دارد

 چيزي پيشنهاد نشده است پيشنهاد مواد و تجهيزات
هاي فيزيكي و همخواني ويژگي

 محتوايي كتاب
 قابل قبول است. صرفاً در مواردي مشكل دارد وضوح تصاوير و ارتباط با محتوا

 

 ماي معلمهاي ارزشيابي در بخش راهننامههاي مربوط به پرسش . درهمكرد پاسخ8جدول 
 بندي كليجمع ويژگي مورد ارزيابي زير حوزه
 در دسترس هست در دسترس بودن  راهنماي معلم دسترسي

 ارجاع به منابع بسيار محدود است رعايت امانتداري در ارجاع به منابع منابع

 هاي محتواييويژگي

 توجهي نشده است آموزان دو زبانهتوجه به نيازهاي دانش
 بسيار خوب است ي به تدريسميزان كمك ده

 تقريباً مفيد است مفيد بودن مطالب راهنما
 توان استفاده كرداز منابع بهتري نيز مي اعتبار مباحث نظري

 هاتوجه كرده است ولي ناهماهنگ با ساير درس توجه به زمانبندي آموزش

 توجه به روش تدريس هر موضوع
و دقت شنيداري و توانايي تصويرسازي ذهني پرداخته تقريباً توجه شده است اما به حافظه 

 نشده
 هاي پيشنهادي آمده استدر فعاليت هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيليتوجه به روش
 متمركز هست سازي آموزي و جمله تمركز بر زبان

 تقريباً مناسب ساده روان و قابل فهم بودن
 است تقريباً همة موارد عملي عملي بودن پيشنهادها

 كندتقريباً كفايت مي كفايت پيشنهادها
همخواني با كتاب 

 درسي
آموزي و  همخواني راهنما با كتاب زبان

 سازي جمله
 همخواني دارد

دهد كه كار كردن  هاي كلي نشان مي همچنين ارزيابي
سازي براي معلمان آسان  آموزي و جمله با كتاب زبان

رس استفاده است و به عنوان كتاب مكمل در كالس د
 شود اما زمان اختصاص يافته به آن كم است.  مي

 گيري حث و نتيجهب
هاي درسي  هاي آموزش و پرورش، كتاب در اكثر نظام
شمار   آموزان به ترين منابع يادگيري دانش يكي از مهم

هاي آموزشي در  طوري كه بيشتر فعاليت هرود. ب مي
 چارچوب كتاب درسي صورت گرفته و غالب معلمان
 نيز تمام تـالش خود را بـر ايـن محـور استوار

بيني شده،  اند، تا در جهت تحقق اهداف پيش ساخته
نمايند. از اين  هدايت آموزان را جريان يادگيري دانش

هاي درسي را به لحاظ تأثيري كه  توان كتاب يرو، م
گيري تفكر و  شكل ةاجتماعي شدن، نحو در فرايند

حائز  گذارد، يش بر جاي مياه برداشت فرد از توانايي
هاي درسي، انتخاب  اهميت دانست. در تأليف كتاب

لذا  ؛مهمي اسـت محتـواي مناسـب عامل بـسيار
هاي دهي آن بايد طبق اصول و روشتنظـيم و سازمان

ريزي درسي صورت گيرد تا توانايي  خاص برنامه
 پاسخگويي به نيازهاي فراگيـران را داشته باشد

). 1378طبائي و سيدي،  ، يوسفي(محمداسماعيل
ريزي درسي خود را امروزه تمام كشورهايي كه برنامه

علم روز قرار داده و با استمداد از نظام عملياتي  ةبر پاي
اند، اين  هاي درسي خود پرداخته به بازسازي برنامه

اند كه كودك تنها قادر به درك  اصل را پذيرفته
است، از آنجا كه مفاهيم متناسـب با توان ذهني خود 

كارآمدي نظام آموزشي در گرو اين اصل قرار دارد، 
 ناشنوا/شناختي كودكان  هاي روان بايستي ويژگي

نيز مانند ساير كودكان مورد توجه قرار  شنوا كم
 هـا ژگيـن ويـاي اـل آموزشي بـراحـوالي مـرفته و تـگ

 .مطابقـت داده شود
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مركز، هاي آموزشي مت در نظامبه بياني ديگر، 
هاي درسي در شكل دادن يادگيري فراگيران  كتاب

هاي درسي از  نقشي مهم دارند. لذا ارزشيابي كتاب
 ).1389(كافوري اكرم،  اي برخوردار است اهميت ويژه

در كشور ما، كه نظام آموزشي متمركز است كتاب 
درسي مهم ترين ابزار يادگيري به حساب مي آيد. در 

ري را در فرايند حقيقت كتاب درسي نقش محو
الزم است . بنابراين ياددهي و يادگيري به عهده دارد

براي تهيه و تدوين كتاب هاي درسي دقت بيشتري 
ها به صورت گيرد و در نگارش و تصويرگري اين كتاب

به نظرات  در اين بخش زواياي مختلف آن دقت شود.
شود و با نتايج بندي مياستخراج شده جمع

 گردد. ايسه ميپژوهشگران ديگر مق
هاي ظاهري (ساختار  ويژگي نقاط قوت و ضعف

آموزي و آرايي) كتاب درسي زبانظاهري و صفحه
وت و ضعف براي تبيين كامل نقاط ق :سازيجمله

هاي سازي بايد جدولآموزي و جملهكتاب زبان
بندي اطالعات به تفصيلي را ديد ولي به منظور جمع

اي ظاهري كتاب را هگيژتوان قوت ويمده ميآدست 
آميزي، كيفيت در تنوع و جذابيت تصويرها و رنگ

آرايي مناسب، همخواني با خوب چاپ، قطع و صفحه
محتواي درسي و رعايت برنامة درسي دانست. از سوي 
ديگر آن چه در خصوص ضعف كتاب بيان شده نياز به 

هاي اصالحات در نگارش كتاب، عدم تنوع در سبك
ارچگي در تناسب اندازة حروف و تصويرگري، عدم يكپ

فاصلة كلمات و سطرها، و عدم يكپارچگي تناسب در 
 باشد. تصوير و فضاي صفحه مي

هاي درسي در حوزة خط دو پژوهش در مورد كتاب
) نوع خط در 1388انجام شده است: شرفي جم (

كتاب جديد شامل دو نوع خط خواندن و خط نوشتن 
ي دارند. قمري است كه نسبت به كتاب قديم برتر

زمان از سه خط ) مناسب نبودن استفادة هم1391(
مختلف را مطرح كرده است. در پژوهش حاضر برخي 
از نظرات نشان دهنده اين نكته است كه اندازه و 

البته فاصله بين خطوط در همه موارد مناسب نيستند. 

-هاي درسي مختلف در پژوهشدر مورد تصاوير كتاب
فاوتي ارائه شده است. هاي مختلف نظرات مت

) 1378اسماعيل، يوسفي طبائي و سيدي ( محمد
نامناسب بودن اندازه، رنگ، تعداد تصاوير به كار رفته 
و عدم انطباق تصاوير با موضوعات مورد تدريس را در 

) در 1377اند. باي (برخي از دروس گوشزد كرده
كتابهاي فارسي چهارم در مورد تصاوير معتقد بودند 

آموزان است.  تصاوير برانگيزنده تخيالت دانش .1كه: 
. در طراحي تصاوير رابطه عاطفي با كودكان مدنظر 2

. تصاوير از ابهام و پيچيدگي به دور 3قرار گرفته است. 
. رنگهاي به كار رفته در تصاوير اكثر ايجاد 5بودند. 

نمود. و در مورد كتاب كتاب پنجم دوره  جذابيت مي
. تصاوير در كودكان ايجاد 1تند كه ابتدايي اعتقاد داش

. اغلب تصاوير اصول سادگي و 2نمود.  تفكر مي
. تصاوير به لحاظ تمرين 3پيوستگي رعايت شده است. 
. در 4بندي خوب بودند.  زمينه و موضوع و تركيب

بيشتر تصاوير جاي توضيحات اضافي در متن رعايت 
يشيدن آموزان را به اند . اكثر تصاوير، دانش5شده بود. 
) 1388نمايد. از سوي ديگر اكبرزاده ( وادار مي

اشكاالت ساختاري و محتوايي كتاب (عدم ارتباط و 
هماهنگي بين متن درس و تصاوير، عدم ارتباط 

توجهي به انواع ها، بيمطالب و وحدت موضوع فصل
ادبي (حماسي و غنايي)، جاي خالي شاعران بِنامِ 

ي تازه تأليف كه از هاتوجهي به سير كتابمعاصر، بي
. 2زدگي كتاب)؛ ساده به مشكل است، و سياست

مشكالت هاي چاپي و ويرايشي كتاب را از نادرستي
معتقد بود در آموزش  )1389دانند. قرني (كتاب مي

هاي صحيح و حروف الفبا، اگر بتوان با تصويرسازي
هايي كه براي كودك جذاب باشد و همچنين با رنگ

تر از پيش مطالب را به ند خيلي آسانتصاويري كه بتوا
كودك انتقال دهد و به خلق تصوير حروف پرداخت، 
ميل و رغبت به يادگيري و آموزش در كودك افزايش 

انطباق كاملي  )1389يابد. اوجاقي آقجه كندي (مي
ريزان در  ميانِ تصاوير ِتعيين شده از طرف برنامه

 يني شدةب مـورد مطالعـه و اهـداف پيشاي ـه ابـكت
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 آموزش و پرورش وجود ندارد.
محتوايي (عنوان كتاب، تناسب  نقاط قوت و ضعف
آموزان، تناسب فرهنگي، محتواي  كتاب براي دانش

-موضوعي، نحوة سازماندهي محتوا) كتاب درسي زبان
در قوت محتواي درسي تنظيم  سازي:آموزي و جمله

شده با عنوان زبان آموزي و جمله سازي موارد 
ي به دست آمده است. عنوان مناسب كتاب، متعدد

ديدگي ايشان،  توجه به سطح سني كودكان و آسيب
عدم سوگيري قومي و جنسيتي، سارمان دهي 

ها با كوتاه كردن طول مناسب، متناسب سازي جمله
جمله، وجود لوح فشرده براي موارد كمك آموزشي، 
نظم وانسجام مناسب محتوا، تناسب و روشني و 

يرها (با قيد استثناهاي جزيي)، رسايي تصو
هاي جذاب و مورد عالقة كودكان از نكات  فعاليت

ضعف كتاب را پيش از هر چيز بايد مثبت كتاب است. 
هاي آموزش داده شده با حروف در ناهماهنگي واژه

هاي درسي ديگر از آموخته شده توسط كودك و كتاب
رسد انتخاب محتوا  جمله فارسي دانست. به نظر مي

يشتر ذهني و مبتني بر تجربة تهيه كنندگان كتاب ب
اي بوده است نه بر اساس نيازسنجي عملي، پاره

هاي منفي و در حالت جمع از مشكالت عمدة  فعل
هاي شديد يادگيري كتاب است. به آسيب ديدگي

هاي چند معلوليتي توجه نشده  شنوايي و وضعيت
ان هاي زباني به يكس است، توجه و تأكيد بر مهارت

رسد محتوا از نگاه  تعلق نگرفته است. به نظر مي
متخصصان زبان شناسي و آموزش زبان چندان معتبر 
و جامع جهات دانش ياد شده نيست. از اين نظر بايد 
توافقي ميان متخصصان زبان شناسي و آموزش ويژه 

اي كه در ارزشيابي از كتاب  خالء عمدهبه دست آيد. 
راهنماي آن گزارش شده زبان آموزي و جمله سازي و 

توجه نكردن به مناطق دوزبانه و كودكان دوزبانه است. 
مؤلفان كتاب هيچ گونه توجهي به اين موضوع 

اند و در راهنماي معلم نيز هيچ بحثي از آن به نداشته
اند. گرچه برخي از نظر دهندگان معتقد  ميان نياورده

ند كه در اين مرحلة سني موضوع دوزبانگي  ا بوده

شود و آموزش به كمك تصوير  چندان مطرح نمي
كند، تعداد بيشتري از  جبران مشكل زبان را مي

اند كه آموزش به  معلمان در مناطق دوزبانه معتقد بوده
) 1391كودكان دوزبانه خالي از مشكل نيست. قمري (

نيز  به اين نتيجه رسيد كه كتاب براي مدارس 
 ي نامناسب است. چندپايه، دوزبانه و عشايري و روستاي

) بيشترين موارد و مضامين 1363پژوهش اقبال (
هاي مذكور مربوط به در كتاب» امور مذهبي«

درصد) و سپس  34/6پيامبران و خاندان نبوت (
درصد) و كمترين آن  20/3كاركردهاي پروردگار (

درصد است. اميني  4/1مربوط به پيروان اسالم با 
وانيم (فارسي)، ) در مجموع در كتابهاي بخ1391(

مورد، به  607هاي آسماني و تعليمات اجتماعي هديه
مفهومي  مرتبه، محور و مولفه 92و  252، 263ترتيب 

) در 1390مرتبط با مهدويت آمده است. جام خانه (
هاي اخالق فردي، نظام آموزشي كشورمان  مقوله

هاي مسئوليت و معنويت  بيشترين تأكيد را روي مولفه
هاي اخالق اجتماعي، بيشترين تأكيد را  و در مقوله
طلبي و ارج آدمي داشته است. خدايار  روي صلح

هاي تربيت ) به مضامين مربوط به مقوله1392(
، »مطالعات اجتماعي«مرتبه در كتاب  423اخالقي، 

مرتبه در كتاب  333مرتبه در كتاب فارسي و  255
) در 1390بوده است. شهيدي (» هاي آسماني هديه«

  اهداف دوره«يل اهداف جمهوري اسالمي ايران، تحل
اهداف درس فارسي بخوانيم و «و » ابتدايي تحصيلي

دهد كه اين اهداف تا حدي همسو  نشان مي» بنويسيم
هاي فرهنگ عمومي است. محمد اميني،  با مولفه

) توجه به نمادها و 1391نژاد و عليزاده ( ماشاءاللهي
هاي ياد  كتاب هاي مهدويت و آموزش آن در مولفه

ها و در  باشد و الزم است در كتاب شده بسيار كم مي
نظام آموزش و پرورش كشور تغييرات و اصالحات الزم 
صورت پذيرد. در پژوهش حاضر نيز به اين نتيجه 

هاي فرهنگي، اجتماعي و تربيتي رسيديم كه به ارزش
هاي  ) وجود تفاوت1359توجه شده است. كاظمي (

كند.  ذكر و مونث را گوشزد ميفاحشي بين جنس م
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گويد  ) به صراحت مي1391روشن و ارجمندي ( آب
فر  كه در كتاب تبعيض جنسي وجود دارد. و ارجمند

هاي  شمار بودن تعداد زنان در كتاب) كم1390(
اي شدن  تنوع بودن نقش زنان، كليشه درسي، كم

كند.  حضور زنان در برخي مشاغل خاص را مطرح مي
) مسئلة جنسيت در 1373محمودي ( از سوي ديگر،

عالقه و عدم عالقه به موضوع و دشواري متن درتمام 
مقطع ابتدايي دخالتي ندارد. اما در پژوهش حاضر به 
اين نتيجه رسيديم كه در تدوين كتاب به مولفه 
جنسيت به دور از تبعيض پرداخته شده است. 

نشان داد كه تكاليف داده شده ) 1390( يپورمدن
» رياضي«و » علوم«، »فارسي«ر هر سه درس توسط د

از نظر دارا بودن عناصر تفكر واگرا بسيار ضعيف 
نسبت به دو » فارسي«هستند، اما تكاليف معلمان 

مقدم  درس ديگر در وضعيت بهتري قرار دارد. علوي
) نيز به اين نتيجه رسيد كه اشكاالتي در 1386(

بخش خودآزمايي و تمرين وجود دارد. محمد 
) عدم 1378ماعيل، يوسفي طبائي و سيدي (اس

تناسب تمرين ها با محتواي دروس را از مشكالت 
 كتاب مورد بررسي دانست. 

هاي ظاهري (تصاوير، طرح جلد و ...)  همخواني ويژگي
آموزي و  با محتواي ارائه شده در  كتاب درسي زبان

رح جلد چندان گوياي عنوان محتواي ط: سازي جمله
هاي ظاهري متناسب تلقي  ر ويژگيدرس نيست. ديگ

تر و  شده است مگر كيفيت رنگ كه بايد درخشان
هاي قلم  هاي تغييرات در اندازه جذابتر باشد. پاره

ها و فضاهاي فعاليت  گذاري استفاده شده و فاصله
ها  كودك مطرح است كه جزييات ان در تفصيل يافته

آمده است. در مجموع ميزان متناسب بودن 
ظاهري براي آموزش محتوا تا حدود  هاي ويژگي

اي از  زيادي مطلوب عنوان شده ولي بخش عمده
اصالحات پيشنهاد شده نيز به آساني قابل اجراست. 

) نيز نتيجه گرفت تصاوير موجود در 1388اميرخاني (
-كتاب با محتوا مطابقت دراد و همچنين اصول روان

 شناسي و تصويرنگاري نيز رعايت شده است.

 :ت و ضعف محتواي كتاب راهنماي معلمنقاط قو
كتاب راهنماي معلم از نظر معلماني كه محتوا را 

اند، اطالعات نظري مفيدي را در اختيار  آموزش داده
و با كتاب درسي هماهنگ است. ايشان گذاشته است 

و براي آموزش و ارزشيابي پيشنهادهاي مناسبي ارائه 
با تاب كرده است. اما از سوي ديگر زمان بندي ك

هاي ديگر و به ويژه درس فارسي هماهنگ  درس
نيست. منابع استفاده شده در كتاب محدود و تا 
حدودي قديمي عنوان شده و نظام ارجاع به منبع 

 خورد. اي نيز در متن به چشم نمي مناسب و پيوسته
 

 سپاسگزاري
اين پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

از كارشناسان و معلمان ادارة آموزش و جام گرفته است. پرورش ان
پرورش استثنايي در دوزاده استان آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان 
رضوي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، تهران، فارس، كرمان، 
كرمانشاه، كردستان، لرستان، مازندران و هچنين ناظر محترم جناب 

مكارانم سپاسگزارم. در اين مقاله به آقاي دكتر عبدالعظيم حكيمي و ه
هاي  از واژه» ديدة شنوايي آسيب«جاي استفاده از اصطالح 

 شود. استفاده مي» شنوا ناشنوا/كم«
 ها نوشت پي

1. UNESCO  
2. Conversational speech 
3. Boyd, Mathew 
4. From C.D. Johnson & J. Seaton, Educational 
Audiology Handbook, 2nd (2012), Cengage-
Delmar Learning.Revised 2014 by C. Johnson for 
Hands &Voices. 
5. communication 
6. IEP 
7. phonics-based instruction 
8. oral/aural 

 منابع
بازنمايي « ). 1391. (صديقه، ارجمندي و .مصطفي، روشن آب

هاي جنسيتي در كتاب هاي فارسي دورة پنجساله  كليشه
،  3 اره، شمجامعه شناسي آموزش و پرورشدر » ييابتدا

 . 39-7صفحات 
تحليل محتواي كتب فارسي بخوانيم دوره ). 1391. (فاطمه ،احمدي

كارشناسي  نامه پايان. هاي زندگيابتدايي از بعد تقويت مهارت
 ستان تهراناارشد دانشگاه پيام نور 

ليمات بررسي كتابهاي فارسي و تع). 1390. (فاطمه ،ارجمندفر
اجتماعي مقطع ابتدايي از نظر چگونگي كاربرد نشانگان 

-1390(مطالعه موردي: كتابهاي سال تحصيلي  جنسيتي
 .دانشگاه عالمه طباطبايي كارشناسي ارشد نامه پايان). 1389
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تحليل محتواي كتب فارسي (بخوانيم) دوره ). 1392آريايي، آتنا. (
كارشناسي  نامه پايان. هاي هوش هيجاني ابتدايي بر اساس مولفه

 . ارشد دانشگاه الزهرا
بررسي ديدگاه معلمان پاية اول ابتدايي ). 1383اسدي، شهرام. (

. هاي بخوانيم و بنويسيمبه كتاب شهرستان شهر رضا نسبت
 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. 

بررسي تأثير تدريس دروس بخوانيم و ). 1385اسالمي، شهباز. (
هاي اول تا چهارم آموزان پايهيشرفت امالي دانشبنويسيم در پ

. از ديدگاه آموزگاران مديريت آموزش و پرورش شهرستان قشم
 سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان. 

بررسي محتواي كتابهاي دوره پنج ساله ). 1363اقبال، فريماه. (
 ).طرح پژوهشي( ابتدائي در رابطه با ارزشهاي اجتماعي فرهنگي

ت فرهنگ و ارشاد اسالمي دفتر پژوهشها و برنامه ريزي وزار
 .فرهنگي

در » نقدي بر كتاب فارسي اول راهنمايي). «1388. (هادي ،كبرزادها
 . 84-75. صفحات 143، پياپي 29كتاب ماه ادبيات، شمارة 

» فارسي بياموزيم«توصيف و تحليل مجموعة  ).1393. (فرزانه، يار اله
ة كارشناسي ارشد نام ايان). پ2011( بر اساس الگوي ليتل جان

 دانشگاه شيراز. 
بررسي ميزان انطباق محتواي كتاب هاي ). 1392. (مريم ،اللهياري

با  )فارسي دوره دوم ابتدايي ( پايه هاي چهارم، پنجم و ششم
انشگاه د كارشناسي ارشد نامه پايان. اهداف برنامه درسي فارسي

 .آزاد اسالمي واحد تهران مركزي
ميزان انطباق تصاوير كتاب  بررسي). 1388رخاني، عباسعلي. (امي

فارسي بخوانيم پاية اول ابتدايي با محتواي آن و رعايت اصول 
-. پاياننگاري از ديدگاه متخصصانها و تصويرشناسي رنگروان

نامة كارشناسي ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 كرمانشاه. 

تحليل محتواي كتاب هاي درسي دورة ). «1391اميني، محمد. (
مشرق در  »ابتدايي به لحاظ ميزان توجه به مباحث مهدويت

 . 132-107، صفحات 24شماره  ،سال ششم. موعود
هاي فارسي تحليل بصري كتاب). 1389. (رباب، اوجاقي آقجه كندي
كيد بر نقش تصاوير درون أدوم و سوم) با ت ،(اول مقطع ابتدايي
نامة كارشناسي ). پايان1387تا  1383ز سال (ا متن نوشتاري

 . اكرمآموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي نبي ةموسسارشد، 
 ةهاي درسي دور تحليل محتواي كتاب ).1390. (منصوره ،ايرانژاد

كارشناسي  ةنام پايان هاي شادكامي براساس مولفه ابتدايي آموزش
 .دانشگاه مازندران ارشد
هاي هاي شناختي كتاببررسي ويژگي ).1394( .زهرا ،باباساالري

 دكترا دانشگاه پيام نور مركز. رسالة درسي فارسي دوره ابتدايي
 تهران. 

بررسي ميزان تطابق تصاوير كتاب فارسي پايه ). 1377. (اهللا ولي ،باي
آموزان و  چهارم و پنجم ابتدايي با محتواي آن از ديدگاه دانش

رنگها و تصويرنگاري از نظر  ميزان رعايت اصول روانشناسي
كارشناسي ارشد  نامه پايان .دانشجويان تكنولوژي آموزشي

 .دانشگاه تربيت معلم تهران

هاي فارسي (بخوانيم تحليل محتواي كتاب). 1389. (طاهره، پور بخشي
ابتدايي از نظر ميزان ارتباط آن با مفاهيم  ةو بنويسيم) دور

دانشگاه عالمه  سي ارشدكارشنا نامه پايان. آموزش شهروندي
 . طباطبايي
تحليل محتواي كتاب بخوانيم و  ).1389. (جعفر ،بهرامي خشنود

بنوسيم پنجم ابتدايي از نظر انطباق با اهداف پيش بيني شده 
دانشگاه پيام نور  كارشناسي ارشد نامه پايان براي اين درس

  .استان همدان
طي در برنامه درسي جايگاه اخالق زيست محي ).1390بيات، طاهره. (

كارشناسي  ةنام پايان .1390-91دوره ابتدايي در سال تحصيلي 
 . دانشگاه الزهرا ارشد

تحليل محتواي تكاليف پايه چهارم ابتدايي ). 1390، راضيه. (پورمدني
كارشناسي  نامه پايان. و بررسي تناسب آن با عناصر تفكر واگرا

 ا. ارشد دانشگاه الزهر
اسالمي در  -بخش ايراني نقش عناصر هويت). 1394پويش، بهاره. (

هاي  متون درسي ابتدايي (مطالعه موردي كتاب فارسي پايه
كارشناسي  نامه پايان). گانه دوره آموزش ابتدايي شش
 . سالملدانشگاه امام رضا عليه ا .ارشد

ابتدايي: تحليل  ةتربيت اخالقي در دور). 1390خانه، كيوان. (جام
كارشناسي  ةنام پايان». فارسي بخوانيم«محتواي كتاب هاي 

 . انشگاه كردستاند ارشد
جهاني شدن و توجه به آن در كتابهاي ). «1389. (حسين ،جودت

نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام پايان». درسي دوره ابتدايي
 نور تهران. 

هاي فرهنگ كار  اي مولفه بررسي مقايسه). 1388. (حسين ،چهارباشلو
. سي دوره آموزش ابتدايي و روش تدريس مربياندر كتب در

 . دانشگاه مازندران كارشناسي ارشد نامه پايان
تحليل محتواي كتب (فارسي) بخوانيم دوره ). 1391. (حسين ،حسني

ابتدايي با توجه به مولفه هاي هوش هيجاني از ديدگاه (بار ـ 
 . دانشگاه عالمه طباطبايي كارشناسي ارشد ةنام پايان). اُن
بررسي ميزان توجه به ادبيات كودكان در ). 1389. (زهرا ،حسيني

برنامه درسي فارسي بخوانيم وبنويسيم پايه هاي چهارم وپنجم 
دانشگاه آزاد  كارشناسي ارشد نامه پايان. دوره ي ابتداي ايران

  ت.واحد مرودش اسالمي 
بررسي محتواي كتب درسي سه سال ). 1391. (مريم ،خدابخشيان

بر اساس مفاهيم ميراث  89-90ره ابتدايي سال تحصيلي آخر دو
دانشگاه آزاد اسالمي واحد  كارشناسي ارشد نامه پايان. فرهنگي

 . تهران مركزي
هاي تربيت بررسي ميزان توجه به مولفه ).1392. (نصراله ،خدايار

هاي فارسي وهديه هاي مطالعات اجتماعي،اخالقي در كتاب
 كارشناسي ارشد ةنام پايان. تداييششم دوره اب ةآسماني پاي

 . واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسالمي 
بررسي توان ذهني و درك مفاهيم  ).1376. (پريرخ، دادستان

آموزان دوره ابتدايي به منظور تعيين استاندارهاي آموزشي:  دانش
سازمان ). گزارش دولتي(فصل ششم: الگوي آموزش زبان فارسي 

 1378وزشي . ريزي آم پژوهش و برنامه
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هاي دموكراسي براي زندگي  بررسي مولفه). «1389درخواه، فريده. (
نامه  پايان »ابتدايي ةمدني در كتب درسي دور  ةدر جامع

 دانشگاه عالمه طباطبايي.  كارشناسي ارشد
هاي مقايسة تأثير آموزش محتواي كتاب). 1382ذوالفقاري، حسن. (

-يم) بر پيشرفت زبانقديم و جديد فارسي (بخوانيم و بنويس
. سازمان آموزان سال اول ابتدايي استان مركزيآموزي دانش

 آموزش و پرورش استان مركزي. 
هاي درسي  بررسي ميزان توجه كتاب). 1391رباني، نرجس. (

 هاي هوش هيجاني آموزي دوره ابتدايي به مهارت زبان
 .دانشگاه الزهرا كارشناسي ارشد نامه پايان

تحليل محتواي كتابهاي دوره ابتدايي از ). 1392(. شهناز ،رحيمي
. منظر توجه به الگوي مصرف و ارئه راهكارهاي مناسب

 . دانشگاه شاهد .كارشناسي ارشد نامه پايان
رشنو سيردري، ف. سيدپور، م.، فرزدي، ن.، فياضي بارجيني، ل. قاسم 

نيا، ص. و محمدپور، ش. جهرودي، ا.، كاظمي كيا، م.، محب
-آموزي و جملهكتاب معلم (راهنماي تدريس) زبان ).1392(

ديدة آموزان آسيبسازي پاية اول مقدماتي دورة ابتدايي دانش
 هاي درسي ايران.شنوايي. تهران: شركت چاپ و نشر كتاب

رشنو سيردري، ف.، فياضي بارجيني، ل.، قاسم جهرودي، ا.، كاظمي 
سازي پاية جملهآموزي و زبان). 1392نيا، ص. (كيا، م.، و محب

. ديدة شنواييآموزان آسيباول مقدماتي دورة ابتدايي دانش
 هاي درسي ايران.تهران: شركت چاپ و نشر كتاب

تجزيه و تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ). 1387. (فرزانه ،رضائي
كارشناسي  نامه پايان .هاي آموزش جهاني ابتدايي بر مبناي مولفه
 .ارشد دانشگاه مازندران

در  »مطالعه و مفاهيم مرتبط با آن»بررسي  ).1387. (محبوبه ،نجبرر
ة نام ايان. پ1386كتابهاي درسي دوره ابتدايي منتشره در سال 

 . دانشگاه الزهرا كارشناسي ارشد
هاي فارسي (خوانداري دوره   بررسي كتاب). 1393. (فاطمه ،ريحاني

نامة پايان، بيني ابتدايي) از نظر دربرگيرندگي مفهوم خوش
 كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا. 

پذيري در بررسي ميزان توجه به آموزش مسئوليت). 1391. (مينا ،زند
هاي فارسي دوره ابتدايي از ديدگاه آموزگاران هر تهران در كتاب

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  نامه پايان. 90-91سال تحصيلي 
 .اسالمي واحد تهران مركزي

هاي جديد ارزشيابي برنامه). 1381رضايي، زهرا. (و ميرزاساكي، رضا. 
هاي اول، دوم، و سوم دوره ابتدايي در فرايند اجراي فارسي پايه

ريزي تهران: سازمان پژوهش و برنامه پايه اول). 1آزمايشي (جلد 
 ريزي و تأليف كتب درسي. آموزشي. دفتر برنامه

درسي طراحي شده، تدوين  ارزيابي برنامه). «1388(نادر.  ،سلسبيلي
شده و اجرا شده فارسي دوره ابتدايي (بخوانيم و بنويسيم)؛ بر 

» اساس معيار توجه به كل نگري در آموزش توانايي هاي زباني
 .47-46در صفحات 
ارزيابي برنامه جديد آموزش زبان فارسي ). 1388سلسبيلي، نادر. (

هاي برد معياردورة ابتدايي (بخوانيم و بنويسيم) بر اساس كار
نگري در آموزش الف) پرورش خالقيت، ب) توجه به كل

. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، هاي زباني توانايي
 پژوهشكدة تعليم و تربيت. 

تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ). 1394( .مريم، سليمي
 .ابتدايي بر اساس مولفه هاي آموزش سالمت جسم و روان

 . دانشگاه پيام نور استان مركزي هنام پايان
هاي مختلف در خصوص بررسي ديدگاه ).1384شاوردي، تهمينه. (
. التأليف بخوانيم و بنويسيم فارسي اول دبستانكتاب جديد

 سازمان آموزش و پرورش استان تهران. 
تحليل و مقايسه محتواي كتاب فارسي ). 1388شرفي جم، مهديه. (

ة كارشناسي ارشد نام پايان. وره ابتداييقديم و جديد پايه اول د
 .دانشگاه پيام نور

هاي فارسي نيمه  تحليل محتواي كتاب). 1393. (زهرا ،شكرپور مغانلو
هاي (چهارم، پنجم، ششم) براساس عوامل  دوم دوره ابتدايي پايه

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  نامه پايان. خالقيت گيلفورد
 .اسالمي واحد تهران مركزي

هاي درسي تعليمات  بررسي محتواي كتاب ).1373. (وهاب ،هبازيش
اجتماعي و فارسي دوره ابتدايي از نظر انطباق با اهداف راهنمايي 

كارشناسي  نامه پايان. شغلي در اين دوره از نظر رابرت هاپاك
  ن. ارشد دانشگاه تربيت معلم تهرا

ارسي هاي درسي فتحليل محتواي كتاب). 1390. (سارا ،شهيدي
-ابتدايي از نظر ميزان توجه به مولفه ةدور (بخوانيم و بنويسم)
 .كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا نامه پايان. هاي فرهنگ عمومي

ها و تمرينات كتاب  بررسي ميزان تطابق پرسش). 1373شيرزاد، رضا. (
كارشناسي  نامه پايان آموزي هاي زبان ابتدايي با هدف پنجم فارسي
 ه تربيت معلم تهران. دانشگا ارشد

هاي  برساخت گفتماني هويت در كتاب). 1393. (علي اشرف ،صادقي
 .دانشگاه رازي كارشناسي ارشد نامه پايان. ابتدايية فارسي دور

برساخت ). «1393. (همايون ، مرادخاني. و علي اشرف ،صادقي
جامعه در » هاي فارسي دوره ابتداييگفتماني هويت در كتاب

-65، صفحات 14پياپي ، 4شماره ، سال پنجم ،يپژوهي فرهنگ
95. 

ن فارسي به غير انداز آموزش زباچشم). «1391(صحرايي رضامراد. 
هاي زبان شناسي پژوهشدر » ريزي درسيايرانيان از منظر

، 1، شمارة 4، دورة (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان
  .113-97 صفحات 
ررسي و تحليل محتواي كتاب ب ).1393. (محسن ،طاهري رفيق

 كارشناسي ارشد ةنام پايان .هاي دوم و سوم ابتدايي فارسي پايه
  .دانشگاه عالمه طباطبايي

ارزشيابي ). «1383(فريبرز.  ،درتاج .، ويداله ،جوادي.، عادل ،نژادظفري
اول  ةآموزان پايمهارت نوشتن (كتاب بخوانيم و بنويسيم) دانش

در  ،»1382-83اسوج در سال تحصيلي ابتدايي مدارس شهر ي
-145شناسي (كرمان)، شمارة  ، صفحات علوم تربيتي و روان

159. 
تحليل محتواي ). 1382د. (احم ،عابدي.، حميد رضا ،عريضي

. هاي درسي دوره ابتدايي بر حسب سازه انگيزه پيشرفت كتاب
 . 2وآوري هاي آموزشي، فصلنامه . ن .هاي علمي هاي مجله الهـمق
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 . 53تـا  29.  1382. پاييز  5
هاي فارسي مدارس  تحليل محتواي كتاب). 1390عزيزي، حسين. (

ايران از نظر ميزان كاربرد واژه هاي حامل خشونت و واژه هاي 
. دانشگاه پيام كارشناسي ارشد نامه پايان. حامل ماليمت و صلح

 نور استان تهران. 
ة اي فارسي دورتحليل محتواي كتاب ه). 1392. (اكرم ،عسگري

 كارشناسي ارشد نامه پايان. ابتدايي بر اساس سازه خودباوري
 .دانشگاه الزهرا

). 1388(زهره.  ،عادتمند.، و سمحمدحسين ،يارمحمديان.، الهه ،عقيلي
) پايه اول متوسطه از 1ارزشيابي محتواي كتاب زبان فارسي («

رنامه پژوهش در بدر   .»نظر دبيران شهرستان مباركه (اصفهان)
برنامه ريزي -ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي

  .84-67 ، صفحات23، شماره 23، دوره درسي
نقد و بررسي مباحث دستوري در ). «1382علوي مقدم، سيد بهنام. (

، رشد آموزش زبان و ادب فارسيدر » كتاب هاي زبان فارسي
 .51-41، صفحات 67شماره سال هفدهم، 

پژوهشي در كتاب هاي زبان فارسي ). «1386بهنام. (مقدم، سيد علوي
نامه  ةنامويژهدر » كيد بر نكات دستوريأمقطع دبيرستان با ت

 . 186-167. دورة ، شمارة .صفحات تانفرهنگس
بررسي و تحليل اشعار كتابهاي فارسي ). 1389. (پورچيستاعليزاده، 

و دوره ي ابتدايي از منظر اصول و معيارهاي ادبيات كودك 
كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور استان  نامه پايان. نوجوان

  ن.تهرا
). 1389. (ربابه، كارگران.، و منيژه ،عبداللهي.، احياء، عمل صالح

در  »بررسي عناصر طبيعت در كتاب فارسي دوم دبستان«
-101، صفحات 2شماره ل، دوره او ،مطالعات ادبيات كودك

123 . 
هاي درسي  اي محتواي كتاب رسي مقايسهبر). 1388. (سمانه ،غالمي

(منتشره در سال  هاي فارسي كودكان دوره ابتدايي و مجله
. ) در ميزان پرداخت به نمادهاي ايراني1386
 . دانشگاه الزهرا كارشناسي ارشد نامه پايان

بررسي مفاهيم شغلي موجود دركتاب  ).1390. (حسينعلي ،فاتحي
مقايسه  و 89تحصيلي چاپ  هاي درسي دوره ابتدايي وراهنمايي

 كارشناسي ارشد نامه پايان. جامعه مشاغل موجود در آنها با
 . واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسالمي 

كاربرد آموزه هاي تصوير سازي در آموزش الفبا ). 1389قرني، آليس. (
 .دانشگاه شاهد كارشناسي ارشد نامه پايان به كودك

 ب درسي فارسي اول دبستان،). ارزشيابي كتا1391قمري، حيدر. (
 ريزي آموزشي.  طرح پژوهشي. تهران: سازمان پژوهش و برنامه

ابتدايي   بررسي ديدگاه معلمان پاية اول دورة). 1384كاظمي، مهين. (
 هاي بخوانيم و بنويسيم.آباد نسبت به كتاب شهرستان نجف

 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. 
تحليل محتواي كتب  ).1388. (صومهسيده مع ،كاظمي بازاردهي

 مقطع ابتدايي بر اساس الگوي صحيح مصرف مواد غذايي
  الزهرا. كارشناسي ارشد دانشگاه  نامه پايان

هاي فارسي  بررسي تبعيضات جنسي در كتاب). 1359. (ف، كاظمي
 . دانشگاه شيراز كارشناسي ارشد نامه پايان. دوره ابتدائي

تدوين و اعتبارسنجي الگويي براي ). «1389اكرم، ابراهيم. ( كافوري
بر اساس رويكرد روانشناسي يادگيري  هاي درسي ارزشيابي كتاب

 .4، شماره 6دوره . انديشه هاي نوين تربيتيدر » و تربيتي
 . 92-61صفحه 

هاي ارزشيابي آموزشي (رشته علوم روش). 1392كيامنش، ع. (
 تهران: دانشگاه پيام نور. ).تربيتي

ميزان پايايي نظر ). «1375(اهللا.  نعمت ،پور موسي عليرضا.، و ،كيامنش
هاي درسي نظام جديد آموزش متوسطه و دبيران در مورد كتاب

علوم  در .»بين ميزان مطلوبيت كتاب با افت تحصيلي ةرابط
  .56-37، صفحات 19. شماره انساني دانشگاه الزهرا (س)

. طاهره، سيدي.، ساداتفخرال ،يوسفي طبايي، الهه.، محمد اسماعيل
آموزان عقب دانشپاية اول ارزشيابي كتاب فارسي ). 1378(

 تهران: پژوهشكدة كودكان استثنايي.. ماندة ذهني
. مرضيه، عليزاده زارعي.، و زهرا ،ماشاءاللهي نژاد ، محمد.، محمد اميني

و » هاي آسمانهديه«تحليل محتواي كتاب هاي ). «1391(
مطالعات در » ي از نظر توجه به مهدويتمقطع ابتداي» فارسي«

 .26-7صفحات  ، 10اره ، شم6. سال اسالم و روانشناسي
تحليل محتواي كتابهاي درسي فارسي دوره ). 1393محمدپور، مائده (

ابتدايي و شيوه تدريس معلمان بر اساس پرورش قوه تخيل در 
 مازندران.انشگاه د كارشناسي ارشد نامه پايان. دانش آموزان

هاي تربيت شهروند  بررسي آموزه ).1392. (آزاده ،مقدم حمودنژادم
درسي دوره ابتدايي و ديدگاه معلمان در  ةجهاني در برنام

. خصوص توجه محتواي كتب درسي به شهروند جهاني
 دانشگاه مالير.  كارشناسي ارشد نامه پايان

يي ارزيابي محتواي كتابهاي فارسي دوره ابتدا). 1373، رضا. (محمودي
و ارائه يك چهار چوب نظري در خصوص تدوين و اصالح 

/ 1373(گزارش دولتي). دانشگاه تربيت معلم  هاي درسي كتاب
 1378واحد پژوهش در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

مفهوم خانواده در متون فارسي دوره  ).1360. (محمود، رحماني مصور
 دانشگاه تهران.  شدكارشناسي ار نامه پايان. ساله ابتدائي 5

تبلور هويت ملي در كتب ). «1388، علي. و فريدوني، آزاده. (منصوري
مطالعات در » درسي بررسي محتوايي كتاب فارسي دوره ابتدايي

 . 46-27، صفحات 38، سال دهم، شمارة ، پياپي ملي
نگاهي به شعر در كتابهاي فارسي دوره ). 1378منفرد، غالمرضا. (

هاي محتواي درس فارسي در آموزش  صه مقالهخال. در ابتدايي
. تهران: سازمان پژوهش 4 شماره ابتدايي . رشد معلم . دوازدهم .

 ريزي آموزشي.  و برنامه
هاي  بررسي مفهوم خانواده در محتواي كتاب). 1389. (سهراب ،نجفي

درسي بخوانيم و بنويسيم، تعليمات اجتماعي و هديه هاي 
انشگاه شهيد د كارشناسي ارشد نامه يانپا. آسماني دوره ابتدايي

 . بهشتي
نقدي بر كتاب ادبيات ) «1385الرضا. (نظري قوچان عتيق، موسي

فارسي سال سوم (شاخه نظري به استثناي ادبيات و علوم 
 . 153 -138، صفحات 9در رودكي، شمارة )» انساني
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ارزيابي و تحليل محتواي كتاب فارسي سوم ). 1373، عشرت. (نظيري
 (طرح پژوهشي). دانشگاه تربيت معلم. اهنمائير

واژگان موجود در كتب فارسي دوره  ).1370(نهضت سوادآموزي 
 ابتدايي آموزش و پرورش

راهنماي عملي ارزشيابي برنامه آموزش فني و ). 1383نويدي، احد. (
. دانش نظام آموزش متوسطهاي: با تأكيد بر شاخه كار حرفه

 تربيت. تهران: پژهشكدة تعليم و 
، كودك استثنايي در مدارس عادي). 1379نيلسن، لي براتلند. (

 ترجمة غالمعلي افرور و محمود ميرنسب. تهران: نشر نوادر.
هاي درسي بخوانيم و بررسي قابليت كتاب). 1384همايي، رضا. (

يادگيري زبان فارسي -دهيبنويسيم پاية اول در بهبود فرايند ياد
. ايي استان اصفهان از ديدگاه معلمان آنانآموزان دورة ابتد دانش

 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. 
تحليل محتواي كتاب ). 1379همائي، رضا.، و مرتضوي، مسعود. (

. تهران: پژوهشكده كودكان فارسي دوم ابتدايي ويژة ناشنوايان
 استثنايي. 

 بررسي نگرش معلمان كالس اول). 1383صادق. (ورمرزياري، محمد
التأليف فارسي (بخوانيم ابتدايي شهر تهران نسبت به كتاب جديد

نامة كارشناسي ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد پايان و بنويسيم).
 اسالمي واحد تهران مركزي. 

هاي زباني (نگاهي انتقادي به چالش). 1383. (ميرتوحيد ،يوزباشي
بان و رشد آموزش ز در)» هاي زبان فارسي دوره دبيرستانكتاب

 .  51-46. سال هجدهم، صفحات71 شماره. ادب فارسي
آموزي براي اي بر آموزش و پرورش و زبانمقدمه). 1383يونسكو. (

، ترجمة ابوالفضل كودكان ناشنوا: راهنمايي براي معلمان
 سعيدي. تهران: سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايي.
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