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  مقدمه     

، دفتر برنامه ریزي و تالیف  در راستاي تحقق منویات سند تحول با شروع تغییرات در ساختار نظام آموزشی
کتاب هاي درسی موظف به تولید بسته هاي آموزشی پایه هاي تحصیلی گردید. طبق روال مرسوم هر سال بعد 

شگاه آموزشی جدید را به پژوهارزشیابی از این بسته هاي  ،از تولید بسته هاي آموزشی دفتر برنامه ریزي وتالیف
پژوهش طی نامه اي ارزشیابی  یازده بسته  ناست محترم سازمای. رمطالعات آموزش و پرورش واگذار نمود

ریاست محترم پژوهشگاه اجراي این برنامه را به کمیته آموزشی پایه هاي هفتم و سوم را درخواست نمود. 
ارزشیابی برنامه هاي درسی پژوهشکده برنامه ریزي درسی واگذار کرد.  این کمیته با تشکیل یک کار گروه 

 هم چنینکمیته یازده پژوهشگر و یازده ناظر  و تعدادي دیگر از همکاران این برنامه را آغاز نمود .  متشکل از
و ضمن برگزاري جلساتی با حضور ارزشیابی از بسته هاي آموزشی نمود  ( الگوي)اقدام به تدوین چهارچوب

صویب به تو نهایی برنامه درسی را ارزشیابی از  و الگوي مجریان و ناظران  چهارچوب را به بحث بررسی گذاشته 
براي پایش و نظارت بر چگونگی اجراي  . سپس بر اساس الگوي مورد نظر طرح هاي ارزشیابی اجرا گردید.رساند

تعداد چهارده جلسه با حضور پژوهشگران برگزار  1393تا خرداد  1392طرح هاي ارزشیابی از پاییز سال 
از روش شناسی ارزشیابی از بسته  هاي  آموزشی پایه هاي سوم  ش مختصريگزاردر بخش نخست این  گردید.

  .دگرداین طرح ها ارائه می آنگاه خالصه از  نتایج . و هفتم  مطرح می شود

که با کمیته ارزشیابی از برنامه هاي درسی در راستاي   پژوهشگران و ناظران طرحهادراینجا الزم است از همه 
 ( ریاست محترم سابق پژوهشگاه )  دکتر قدمیآقاي اند تشکر بنماییم.  از   اجراي  این برنامه همکار ي کرده

ح ( مدیر محترم طرعالءالدین کیاقاي آ و( ریاست محترم پژوهشکده برنامه ریزي درسی ) دکتر تورانی آقاي و 
 مجید ثقفی آقایان  از. هم چنین تشکر ویژه دارم موثرپشیبانی اداري و سازمانی  انجام براي  هاي پژوهشی)

به دلیل همکاري هاي و جعفري مسئول امور تدارکات  وحدانی مسئول امور مالی  دبیر کمیته ارزشیابی و 
  مستمرشان تشکر می گردد.

  دکتر محمد حسنی 

  مدیر علمی برنامه ارزشیابی از بسته هاي آموزشی یازدگانه پایه هاي سوم و هفتم
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 پایه هاي سوم و هفتم الگوي ارزشیابی از بسته هاي آموزشیالف)

 

  قلمرو ارزشیابی
 حوزه اصلی ز یر را شامل می گردد دوی از بسته آموزشی باارزشی دامنه

  ارزشیابی از بسته آموزشی( قصد شده) •
 ارزشیابی از بسته آموزشی در حین اجرا  •

 
  ارزشیابی  يهاپرسش

  نقاط ضعف و قوت بسته آموزشی ( قصد شده )کدامند؟ •

o  کتاب درسی ...  در ابعاد ساختار ، صفحه ارایی و سازماند هی محتوا  کدامند؟نقاط ضعف و قوت 
o  نقاط ضعف و قوت کتاب راهنماي معلم ...  در ابعاد ساختار ، صفحه ارایی، انطباق با کتاب درسی  و

 سازماند هی محتوا  کدامند؟
o ارایی، انطباق با کتاب درسی  و ، صفحه انش آموزان ...  در ابعاد ساختارنقاط ضعف و قوت کتاب کار د

 سازماندهی محتوا  کدامند؟
o نقاط ضعف و قوت رسانه هاي آموزشی  ...  کدامند؟ 
o کیفیت همخوانی عناصر بسته آموزشی چگونه است؟ 

 

  نقاط ضعف و قوت  بسته آموزشی... در حین اجراکدامند؟ •

o اده سازي اجرا ( اجزاي بسته نقاط ضعف و قوت فرایند اجراي بسته آموزشی... درابعاد: فرایند آم
یاگیري بسته آموزشی، فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش -معلم) ، فرایند یاددهی –آموزشی 

 آموزان کدامند؟
o  نقاط ضعف و قوت عوامل موثر بر اجراي بسته آموزشی... در ابعاد: معلم( دانش/ نگرش / مهارت) ؛

در فعالیت هاي  خواسته شده)، تجهیزات و امکانات دانش آموز(نگرش )؛ والدین ( نگرش/ همکاري 
 آموزشی؛ زمان تخصیص یافته، فضاي آموزشی کدامند؟

 

  راهکارهاي بهبود نقاط ضعف بسته آموزشی ... کدامند؟ •
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 روش ارزشیابی 
اطالعات زیر گرد آوري خواهد شـــود. در گرد آوري  مورد نیاز   ي هامؤلفهبراي بررســـی و یا اندازه گیري 

) مورد نظر قرار خواهد گرفت که در بخش 2007(ك (کمی و کیفی) کرســول و کالر اطالعات الگوي ترکیبی
  .ردیگیمها، مورد بحث قرار چگونگی تحلیل داده

o  نظرات متخصصان برنامه ریزي درسی 

o شناسی یادگیرين نظرات متخصصان روا 

o ي درسی هاکتابان هنري طراحی نظرات متخصص 

o نظر متخصصان موضوعی 

o  ي درسی، کتاب راهنماي معلم و کتاب کار و... هاکتابنظرات معلمان در باره  
o نظرات دانش آموزان در باره کتاب درسی و محتواي آن به ویژه تصاویر  
o سانهر خصوص فرایند یاددهی و یادگیري و مواد و س (دمشاهدات داخل کال ستفاده) و  ي موردهار ا

  ر خصوص امکانات و تجهیزات) مشاهدات فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ه (دمدرس
o  معلمان متخصص)ي آموزشی (هاگروهنظرات 

o نظر والدین 

 راهبرد نمونه برداري 

 جامعه آماري

o  :جامعۀ آماري معلمان  
o  ي آموزشی هاگروهجامعۀ آماري  
o  :جامعه آماري دانش آموزان 
o  جامعه آماري والدین دانش آموزان  
o  :جامعه آماري کالس درس  
o  :جامعه آماري مدرسه 
o  جامعه آماري متخصصان برنامه ریزي درسی: شامل تمام متخصصان برنامه ریزي درسی داراي مدرك

 کارشناسی ارشد و باالتر
o  ي ی داراشناسی تربیتن شناسی تربیتی: شامل تمام متخصصان روان جامعه آماري متخصصان روا

 مدرك کارشناسی ارشد و باالتر
o ي درسی هاکتابمتخصصان هنر و تدوین  جامعه آماري 
o جامعه آماري متخصصان تکنولوژي آموزشی 
o جامعه آماري متخصصان موضوعی 
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   روش نمونه گیري و جامعه نمونه
ایت به وســـعت ي درس و مدارس دورة ابتدایی، با عنهاکالسروش نمونه گیري از دانش آموزان، معلمان، 

  به شرح خواهد بود.  دارهدفي اخوشهبه صورت ، جامعۀ آماري

o   د.شویماستان به صورت تصادفی از شمال، جنوب، غرب، شرق ایران انتخاب  4: هااستانروش انتخاب 
شامل: از هر استان سه  دارهدفي اخوشهبه صورت  هااستانانتخاب مناطق آموزش و پرورش از 

 12رجیحًا یک از مناطق از مرکز استان انتخاب خواهد شد. در مجموع ت منطقۀ انتخاب خواهد شد.
  انتخاب خواهد شد.ه منطق

o  مدرسه پسرانه در  2مدرسه دخترانه و  2انتخاب مدارس به صورت تصادفی شامل: از هر منطقه
 رسه انتخاب خواهد شد.) مد12×4=48کشوري (ع مدرسه و در مجمو 4مجموع 

o .روش انتخاب کالس درس به صورت تصادفی و از هر مدرسه دو کالس انتخاب خواهد شد 

o  ي درس انتخاب شده هاکالسانتخاب معلم برابر با تعداد 

o نفر  3،انتخاب دانش آموز به صورت تصادفی و از هر کالس انتخاب شده 

o  نفر از والدین 9در هر کالس به تعداد  

o  درس( چهار کارگروه هم اندیش)ر هر ي هم اندیش دهاگروهي آموزشی براي هاگروهانتخاب اعضاي 
و با انتخاب یک عضو گروه آموزشی در درس   از هر استان نمونه با معرفی  دارهدفبه صورت 

 نفر خواهد بود. به همراه مسئول گروه این 24نفر از معلمان با تجربه پایه و در مجموع  6استان
 نفر بالغ خواهد شد. 28تعداد به 

o  انتخاب هدفمند ده معلم با تجربه در هر پایه براي دریافت گزارش روزانه از تدریس این گروه از
 معلمان از استان تهران انتخاب خواهند شد.

o شناسی تربیتی و متخصص هنري  و موضوعی و ن انتخاب متخصصان برنامه ریزي درسی، روا
 نفر انتخاب خواهد شد. 3ص ورت هدفمند خواهد بود. از هر تخصتکنولوژي آموزشی به ص

 

  ابزارهاي جمع آوري اطالعات  

مورد نظر از ابزار هاي مختلف  هاداده) براي جمع آوري 2007(ك بر اساس الگوي ترکیبی کرسول و کالر
(کیفی و کمی) جمع آوري اطالعات مانند مصاحبه، مشاهده، گزارش هاي توصیفی معلمان، پرسشنامه، چک 

ي بررسی محتوا، استفاده خواهد شد. ابزارهاي مورد نظر بر اساس شیوة جمع هافرملیست و تکمیل جداول و 
. در این پژوهش براي شودیمجمع آوري  هاداده هاآنتفاده از طراحی و با اس هادادهآوري اطالعات و منابع 

  به شرح زیر استفاده خواهد شد. هادادهاز ابزارهایی متناسب با هر یک از منابع  هادادهجمع آوري 
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o برنامه ریزي درسی  فرم وارسی محتواي کتاب درسی از منظر متخصصان 

o ویر گري  فرم وارسی محتواي کتاب درسی از منظر متخصصان تص 

o  فرم وارسی محتواي کتاب درسی از منظر متخصصان روانشناسی یادگیري 

o  ي آموزشیتکنولوژي آموزشی بر اساس متخصصان  هارسانهفرم وارسی 

o  فرم وارسی نظرات متخصصان موضوعی 

o  پرسشنامه نظر خواهی و فرم مصاحبه نیمه ساختار مند مصاحبه براي جمع آوري نظرات معلمان در
 ي آموزشی درس   کالس دوم و ششم ابتدایی؛هارسانهاب درسی و مواد و بارة کت

o هاي آموزشی؛فرم ثبت اطالعات جلسات گفتگو با گروه 

o  فرم گزارش روزانه فرایند تدریس و یادگیري کالس درس توسط معلمان 

o  ي یادگیري درس  هاتیفعالپرسشنامه والدین در خصوص چگونگی درگیري دانش آموزان در 

o  شاهدهفرم شاهدات داخل کالهادادهبراي جمع آوري  ،ثبت م صل از م صوص فرایند س (دي حا ر خ
 یاددهی و یادگیري و فرایند ارزشیابی) 

o ر خصوص امکانات و تجهیزات)؛ ه (دفرم ثبت مشاهده مدرس 

o  فرم مصاحبه نیمه ساختار مند با دانش آموزان 

  در فرایند تولید ابزارهاي ارزشیابی موارد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت: 

o 1389(سیف،  رعایت اصول و قواعد مربوط به تهیه ابزارهاي ارزشیابی، مورد تأکید در منابع علمی.( 

o   ارتباط ابزارها با اهداف قصد شده 

o هاآناجراي آزمایشی  تعیین روایی و اعتبار ابزارها، روایی و اعتبار ابزارهاي کمی با ،  

 

  ها چگونگی تحلیل داده

ي آماري و هالیتحلي پژوهش، به تناسب از هاسوالو جهت پاسخگویی به  هادادهجهت تجزیه و تحلیل 
، همسو سازي  ستفاده خواهد شد. در طرحا )2007(ك منطقی و بر اساس الگوي ترکیبی کرسول و کالر

  حل کار به شرح زیر انجام خواهد گرفت:الگوي چند سطحی کرسول و کالرك، مرا
 تحلیل و نتیجه گیري). ، هاه (جمع آوري دادی : کم1سطح 
  تحلیل و نتیجه گیري). ، هاه (جمع آوري دادی : کیف2سطح 

  هاي هر دو سطح. ه ها بر اساس یافته تفسیر یافت
  
  

 هاي کیفیداده    هاي کمیداده

 کیفیهاي کمی و تفسیربر اساس داده



 ١٣٩٢-٩٣خالصھ نتایج ارزشیابي از بستھ ھاي آموزشي پایھ ھاي سوم و ھفتم سال تحصیلي 
 

٧  
 

  

که شّدت تاکید را آشکار کند. در این تحلیل از فراوانی و درصد و  شودیمتحلیل کّمی بدین منظور انجام 
براي انجام عملیات آماري  spss , Excel. از نرم افزارهاي شودیمنمودار براي توصیف وضعیت استفاده 

  .شودیم. استفاده هادادهو تحلیل 

ي کمی و کیفی هاداده. با ترکیب شودیمي مفهومی استفاده هاچارچوباز تحلیل کیفی براي ساختن 
ي ارائه خواهد شد. در صورتی که گروهی از داده صرفا کیفی اهیتوصي قضاوتی و هاگزارهنتابج به صورت 

 لیل کیفی خواهد کردبوده و اطالعات کمی در باره مالك هایی گرداوري نشده باشد پژوهشگر اقدام به تح
یعنی با فهرست بندي دادهها و حذف مشابهات اقدام به شناسایی مقوالت موجود در متن دادها خواهد 
 نمود و در نهایت اقدام به تدوین گزاره هاي توصیفی و قضاوتی در باره مالك هاي مورد نظر خواهد نمود.

  . ي اطالع رسان خواهد بودهات گروهظراو معیارهاي ارزشیابی ن ي کمی و کیفی سطوحهالیتحلمبناي 

 

 

 خالصه نتایج ارزشیابی از بسته هاي آموزشی یازده گانه ب)

 

  ارزشیابی از بسته آموزشی علوم تجربی پایه سوم دبستان -1

  دکتر عابد بدریان

  ناظر : دکتر خوش خلق

  نقاط قوت 

نقطه قوت آن به حســاب  برخی از ویژگیهاي بســته آموزشــی جدید علوم تجربی پایه ســوم دبســتان، که
  آید عبارتند از:می

  الف) ارائه موضوعات کمتر ولی با عمق بیشتر؛
  ب) تاکید بر تجربیات عینی و آموزشی؛

  ج) تاکید کمتر بر حفظ تعاریف و حقایق؛ 
  هاي اکتشافی. ي کاوشگري و رشد مهارتد) تاکید بر ساخت دانش، پرورش روحیه
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سته آمو شی میاز پیامدهاي اجراي این ب ها در آموزان به درس علوم، توانایی آنتوان به عالقمندي دانشز
ــی، تقویت مهارتها و فعالیتانجام دادن آزمایش ــگري و هاي کتاب درس ــش هاي زندگی، تقویت روحیه پرس

  آموزان اشاره نمود.کنجکاوي و از همه مهمتر تقویت روحیه کارگروهی در میان دانش
ــی با ویژگی ــطالحات و مفاهیم کتاب درس ــن هایی چون توان ذهنی دانشتا اندازه زیادي اص آموزان و س

ـــب و همچنین با زندگی واقعی دانشآن حال آموزگاران به وجود برخی آموزان ارتباط دارد. با اینها متناس
 فهمیو احتمال ایجاد کج هاي علمیمشکالت نظیر درجه دشواري بعضی از مفاهیم، انتزاعی بودن برخی واژه

  اند. آموزان و گویا نبودن برخی از تصاویر اشاره کردهدر دانش
  
  ضعف  طنقا
رغم پررنگ بودن نقاط قوت بسته آموزشی علوم، فرایند اجراي آن با مشکالتی نیز همرا بوده است. از علی

عالقه کم برخی از آنان به علوم، آموزان و توان به برخی از مشـــکالت چون دو زبانه بودن دانشآن جمله می
توجهی مســـئوالن به تامین امکانات، فضـــاي الزم و گردش علمی، زیاد بودن حجم برخی مطالب نظري، بی

آموزان و عدم تناسب برخی از موضوعات با مناطق محروم بر بودن تغییر نگرش و کسب مهارت در دانشزمان
  اشاره نمود.

شان باط با فعالیتهاي پژوهش در ارتبرخی از یافته سازي برنامه ن شتیبانی انجام گرفته براي پیاده  هاي پ
هاي ضــمن خدمت را با توجه به حجم باالي کتاب درســی؛ به داد که کارشــناســان گروههاي آموزشــی، دوره

دلیل نزدیک بودن دوره به زمان بازگشـــایی مدارس؛ برگزاري دوره در ماه مبارك رمضـــان؛ نقل و انتقال و 
شنایی با روش جابجایی شده در دوره براي آ هاي تدریس معلمان و هیئت اجرایی؛ ناکافی بودن اطالعات ارائه 

شخیص برنامه جدید آموزش علوم و نیاز به دوره سب ت هاي توجیهی دیگر در حین تدریس برنامه جدید نامنا
  اند.داده

ر کالس درس حاکی از این ها در خصــوص اجراي اجزاي بســته آموزشــی دهمچنین نتایج برخی از یافته
 بنديباشد که از دیدگاه آموزگاران و همچنین طبق گزارش گروه مشاهده، زمانبندي و بودجهواقعیت مهم می

کتاب درســی از طرف آموزگاران رعایت شــده اســت؛ ولی با وجود رعایت این موضــوع از طرف آموزگاران، در 
شده به هریک از گام صاص داده  ضوع یا فعالیت مورد نظر مجموع مدت زمان اخت سب با مو هاي آموزش، منا

  باشد.نمی
شی نیز یافتهو در نهایت در زمینه نظرات و دیدگاه سته آموز سایر اجزاي ب سی و  ها ها در مورد کتاب در

ــب برنامه ــان از تعامل مناس ــته و این واقعیت را بیان مینش کند که معلمان از انتظارات ریزان و معلمان داش
هاي این پژوهش نشان دهنده رضایت و نگرش مثبت معلمانف والدین اند. همچنین یافتهزان آگاه بودهریبرنامه

  آموزان به برنامه جدید آموزش علوم بوده است.و عالقمندي دانش
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  ارزشیابی بسته آموزشی علوم تجربی پایه هفتم -2

 دکتر منوچهر فضلی خانی 

 ناظر : دکتر نادر سلسبیلی

اینکه سند تحول بنیادین یک نقشه کلی راهبردي براي تغییر و تحول در آموزش و پرورش با عنایت به 
محسوب می شود ،بنابراین بایستی منویات آن در قالب برنامه درسی ملی طراحی شده و در بسته آموزشی و 

ساس کتاب هاي درسی تجلی پیدا کند. در این خصوص برنامه درسی ملی تدوین و تصویب شده است و بر ا
آن بسته هاي آموزشی دروس تدوین و تولید شده است . علوم تجربی پایه هفتم نیز از همین فرآیند متولد 

) در کلیه مدارس دوره اول متوسطه اجرا شده است . 93-92شده و در سال تحصیلی گذشته (  

موزشی و فرآیند اجرا پژوهشگاه با هدف ارزشیابی و اصالح و باز نگري برنامه درسی مربوطه ،مطالعات بسته آ
 آن را مورد پژوهش قرار داده است .که به طور مختصر نتایج آن ارائه می شود:

  نقاط قوت: برجستگی ها و

  صفحه شناسنامه وفهرست مطالب ،کامل است ونمایانگر همه اطالعات مورد نیاز می باشد. •
آموزان ارائه کرده هاي الزم و مفید به دانش توصیهومعلم سخنی با دانش آموز  بخش: •

  است؟
  هماهنگی عناوین اصلی و فرعی  ومتون به خوبی رعایت شده است. •
  .مطالب ازتوالی و انسجام الزم برخودار هستند •
.و .  به ویژه زیست شناسی،وزمینزیبا و جذاب استدانش آموزان   تصاویر کتاب براي •

ا دانش آموزان را با مفهوم تصاویر و محتو . تصاویرکتاب به درك مطلب فراگیران کمک می کند
درگیر می کند ودر یادگیري مفاهیم موثر می باشد . گرافیک به تنوع وهماهنگی توجه شده وپیام 

ایرانی توجه  -هاي ضمنی آموزشی و پرورشی در تصاویر لحاظ شده . وهمچنین معیارهاي اسالمی
 شده است .

نقشه در کتاب درسی علوم پایه هفتم متناسب می تعادل و هماهنگی فصول،دروس،متون ،محتوا ، نمودار و  •
  باشد.

سبک نگارش محتوا با زبان ساده و روان بیان شده وتعداد مفاهیم ارائه شده در هر بخش با سطح  •
علمی دانش آموزان هم خوانی دارد و واژه هاي به کار رفته در متن به تفهیم محتوایی کمک می 

  کند .
مدت زمان اختصاص داده شده به  ( تاحدودي)داردولی.محتوا زمینه هاي رویکرد اکتشافی •

براي اجراي روش هاي تدریس  مرحله ارایه تدریس درموقییت هاي یادگیري توسط معلم
راهبردهاي ارائه شده در کتاب کار متناسب با کتاب و نوین ( فعال و اکتشافی)خیلی موثر است.
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هاي تدریس پیشنهاد شده در کتاب راهنما در محیط کالس روش .ودرسی می باشد
  .قابلیت اجرا دارد 

ارزشیابی(پرسش ها و تمرین ها) با اهداف آموزشی متناسب است . وروش ها و ابزارهاي ارزشیابی  •
  متناسب با محتوا می باشد

و تعین تکالیف درسی می باشد آنها تکالیف درسی ارائه شده در کتاب در حد توانایی  •
تکالیف درسی ارائه شده به تحکیم یادگیري و نزل جهت تعمیق یادگیري  موثر می باشد.م

  ضعف هاي یادگیري را ترمیم می کند؟وکتاب کارکمک می کند 
  کمک می کند.استحکام یادگیري  ومحتواي ارائه شده کتاب به پایداري و عمیق شدن  •
  کرده است.جاد فرصت هاي یادگیري متنوعی ایوکتاب کار ي کتاب درسیمحتوا •
وسایل آموزشی و تجهیزات پیشنهاد شده در کتاب اقابل تهیه می باشد ؟( دسترسی  •

.و تناسب وهماهنگی وسایل و تجهیزات اموزشی)با محتواي ومناسب بودن فضاي اسان)
امکانات الزم براي اجراي بسته آموزشی فراهم شده و اموزشی کالس مورد تایید است.

  .است 
 به اکثریت محتوا ،آزمایشها وفعالیت هاعالقه دارند  ودرس جذابیت الزم رادارد. دانش آموزان نسبت •
  اموخته هاي علوم تجربی پایه هفتم در زندگی واقعی قابل استفاده می باشد. •
  برنامه درسی علوم در خصوص مشارکت فراگیران وتعامل دوجانبه در کالس درس موفق است. •
  را فراهم می سازد. بسامان محیط یادگیري نشاط،شادابی وجوکالس درس علوم فضاي  •

  کاستی ها ونقاط ضعف:
  وضعیت رنگ آمیزي،طراحی وتناسب جلدبا محتوا نامناسب است ونیاز جدي به اصالح دارد.. •
  کتاب زیرنویس و ارجاعات ندارد، لذا ازاین نظریک اشکال جدي به کتاب وارد است •
  کتاب علوم هفتم. 5و 3بجز فصل هاي پیش نیازها در ارائه مطالب هربخش لحاظ شده است  •
  در این کتاب اصول صحیح وکامل منبع نویسی رعایت نشده است. •
نوع قلم به کار گرفته شده در کتاب متناسب با ویژگی هاي سنی فراگیران  پایه هفتم نمی  •

  ودر صفحه آرایی به تنوع رنگ وقلم توجه نشده است باشد
نیست.ولی در محتوا روش علمی (مشاهده، جمع آوري محتوا از اعتبار علمی کافی برخوردار  •

  اطالعات، فرضیه سازي و...)رعایت شده است .و  دیدگاه علمی به دانش آموزان می دهد.
  

ونیازمند  عدالت جنسیتی ( تصاویر، نام ها و.... دختران و پسران ....) رعایت  نشده است؟ •
  ود ندارد.اصالح می باشد واز نظر تصاویر هیچگونه تصویر دختروج

  محتوا به درك واقعیت هاي هستی به عنوان آیت و فعل خدا در دانش آموزان منجر نمی شود. •
است. رسیدهدانش آموزان نکتاب به موقع در اول سال تحصیلی به دست  •  

 درباره آموزش معلمان: •
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ور) زمان مناسب نبود. زمان آموزش بهتر است قبل از شروع تحصیل انجام شود(یعنی مرداد و شهری •
 ساعت باشد. 24طول مدت آموزش هم براي علوم بیشتر از 

 درباره کیفیت آموزش: •
کیفیت پایین است. اگر طول مدت زمان آموزش و توانمندي مدرسان افزایش یابد مناسب خواهد  •

 بود.
  زمان پیش بینی شده با توجه به گستردگی وچگالی مطالب کتاب بسیار کم است. •
ویژگی هاي سنی وتوانایی وبا سطح علمی و وچگالی مطالب مناسب نیست. حجم فعالیتها  •

  . هم خوانی ندارد وتعداد مفاهیم بیش از حد استهاي فراگیران 
  امکانات آموزشی ضعیف ارزیابی شد. •
همانگونه که در جمعبندي نظرات مشاهده می شود بسته آموزشی در اکثریت موارد داراي نقاط  •

د نقابص جدي دارد ودر برخی مسایل نیزاگر اصالحاتی رخ دهد کیفیت قوت است ودر بعضی موار
محتوا را تقویت خواهد کرد. امید است که با اعمال نظرات، شاهد رشد وارتقاء کیفیت برنامه درسی 

  وبسته هاي آموزشی باشیم .
 

  

  ارزشیابی کتاب ریاضی سوم دبستان-3

      پژوهشگر: دکتر مسعود کبیري

  ناظر: دکتر زهرا گویا
ارزشیابی کتاب ریاضی سوم دبستان در دو عرصۀ ارزشیابی محتوایی کتاب و چگونگی اجراي کتاب 

  هاي درس انجام پذیرفت. نتایج بررسی کتاب از لحاظ ساختاري نشان داد که درسی در کالس

ی لطور مناسبی ارائه نموده است، وکتاب درسی بر مفاهیم اساسی این پایه تأکید کرده و مفاهیم را به •
یازهاي نسازي نماید. همچنین تقریبًا پیشخوبی براي ایجاد یادگیري معنادار زمینهنتوانسته است به

 هاي مفهومی، رعایت شده بود و مطالبیادگیري بیشتر مباحث، بر اساس تحلیل محتوایی و ترسیم نقشه
  کتاب درسی از انسجام کافی برخوردار بودند.

است.  هکار رفتبیش از نیمی از تصاویر کتاب جهت مقاصد آموزشی به بررسی تصاویر کتاب نشان داد که •
ی هایهاي کتاب نشان داد که تنها دو فصل از هشت فصل کتاب داراي تمرینحال، بررسی تمرینبا این

با ضریب درگیري ذهنی مطلوب بودند و در باقی فصول درگیري ذهنی آنچنان باال بود که در محدوده 
آموزاِن کالس گرفت. معلمان نیز عقیده داشتند که نسبت قابل توجهی از دانشمناسبی قرار نمی

  هاي کتاب را بدون کمک معلم پاسخ دهند. توانستند برخی از تمریننمی
مودن فعال ن«و » هاي کودكتوجه به توانایی«براین، کتاب ریاضی تنها به دو رویکرد برنامه درسِی عالوه •

تأکید متوسط داشته و » هاي کودكتوجه به توانایی«داشته ولی در رویکرد توجه مناسب » آموزاندانش
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 ایجاد«، »برانگیزهاي چالشایجاد موقعیت«، »ارتباط ریاضی با دنیاي واقعی«در توجه به رویکردهاي 
  نامناسب بوده است.» ها و بیان به زبان ریاضیشناخت رخداد«و » شرایط بحث، بررسی و استدالل

  خوانایی نشان داد: بررسی وضعیت •
وزان آم، کتاب ریاضی سوم ابتدایی معادل دانششودیمفارغ از اینکه از چه تکنیکی خوانایی استفاده  •

  کالس ششم تا هفتم نگاشته شده و متن نوشتاري آن بین سه تا چهار سال از پایۀ هدف باالتر است.
کتاب رعایت نشده بود و برخی از شدن متن نوشتاري  دهیچیپهمچنین، روال و سیر منطقی ساده به  •

  ي پایانی از پیچیدگی نوشتاري بیشتري برخوردار بودند. هافصلي آغازین از هافصل
مان آموزان سال سوم در زبررسی میدانی نیز تعیین کرد که برخی از واژگان پایه کتاب ریاضی براي دانش •

به اطالعات، تعویض، توصیف، حالت، خواسته (مسئله)،  توانیمتدریس ناشناخه بوده که از آن جمله 
 خیابان فرعی، داده، در این خصوص، رابطه، راهبرد، ضخامت، نماد و نمادین اشاره کرد.

ي ضمن خدمت معلمان هادورههاي میدانی اجراي کتاب درسی در کالس درس نشان داد که بررسی •
در همه مناطق برگزار شده بود و اکثریت معلمان  سازي آنان براي تدریس کتاب جدید ریاضیجهت آماده

به میزان مشارکت آنان نبود.  هادورهحال، رضایت آنان از این شرکت نموده بودند. بااین هادورهدر این 
 يهامهارتي تدریس ریاضی مناسب، ولی ازلحاظ توسعه هاتیفعالرا ازلحاظ توجه به  هادورهمعلمان این 

 رمعمولیغي هاگروهپذیري جهت توجه به همچنین افزایش انعطاف عمومی و عملی تدریس و
 آموزان فاقد کیفیت تلقی نمودند.دانش

تاب ي کهابخشي مختلف کتاب نشان داد که تأکید یکسانی بر همه هابخشبررسی تأکید معلمان بر  •
بر دوش  زش کتاب رایی قرار داشت که بار اصلی آموهابخشوجود ندارند بلکه تأکید اصلی آنان بیشتر بر 

بینی شده در کتاب بندي تدریس مشخص شد که هرچند سیر پیش. همچنین از لحاظ زمانکشندیم
ي ابتدایی کتاب همگونی وجود داشت، ولی با رسیدن به هادرسرعایت شده و بین زمان شروع تدریس 

، حال. با اینندردکیمي کتاب تفاوت بیشتري پیدا هادرسدروس پایانی کتاب، زمان شروع تدریس 
معلمان روال تدریجی تدریس را براي فصل هشتم (آخر) کتاب رعایت نکرده و ترجیح دادند این فصل را 
در مدت زمان کمتري (دو هفته اول اردیبهشت) تدریس کرده و زمان بیشتري براي مرور کتاب در نظر 

 بگیرند. 
آموزان فعلی آنان، که عتقاد داشتند دانشهاي پژوهش مشخص شد که معلمان ادر بخش دیگري از یافته •

. آموزان پایه سومی قبلی دارندي باالتري نسبت به دانشهامهارتاند، از کتاب جدید ریاضی استفاده کرده
این نتیجه استثناهایی چون جمع و تفریق با انتقال نیز داشت. همچنین معلمان اظهار داشتند که 

 فراتا چندتا، کسر، معرفی عدد هزار و ارزش مکانی را خوب آموزان دروسی مانند شمارش چنددانش
آموزان یادگیري که دانش کردندیمگرفته و در تدریس آن راحت بودند. از طرفی دیگر، معلمان تصور 

گیري سطح داشتند. رضایت معلمان از کتاب ریاضی ي حل مسئله و واحد اندازههادرسضعیفی در بیشتر 
نسبت به کتاب رضایت متوسط (و نه باالیی) دارند. رضایت معلمان بیشتر از  نیز نشان داد که معلمان

آموزان در کار با ریاضی، پوشش تمامی مفاهیم الزم براي تدریس در هاي از بین بردن ترس دانشجنبه
هاي ظاهري کتاب بود. در نقطه مقابل بیشترین نارضایتی پایه سوم و مناسب بودن طراحی و ویژگی

 دروس و عمق کتاب بوده است. ارائههاي حجم باالي کتاب، برخی از روش معلمان از
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کننده کتاب ریاضی مورد توجه قرار گرفت. بررسی باورهاي هاي معلمان تدریسدر نهایت، برآورد ویژگی •
ت است. هاي ثابصورت کار با تواناییمعلمان درباره ریاضی نشان داد که از دیدگاه آنان پیشرفت ریاضی به

ی براین، بررسدهد که آنان کمتر به یادگیري ریاضی براي همه اعتقاد دارند. عالوهن دیدگاه نشان میای
مرتبط با چگونگی  سؤاالتدانش پداگوژیکی موضوعی نشان داد که معلمان کمتر از پنجاه درصد به 

تر المللی پائینهاي متفاوت ریاضی پاسخ صحیح دادند. این میزان از برآوردهاي بینتدریس در موقعیت
 بود. 

  

  ارزشیابی از درس ریاضی پایه هفتم -4

  آزادمجري: دکتر سهیال غالم

  ناظر: دکتر زهرا گویا

 راهنماي تدریس«است. در نبود کتاب » کتاب درسی«بسته آموزشی ریاضی پایه هفتم فقط شامل  •
 هاي کمکی تولید شده توسطآموزان از کتاباکثر قریب به اتفاق معلمان و دانش ،»کتاب کار«و » معلم

 هاي کمکیو قیمت باالي کتاب ناشران استفاده کردند. این مورد به دلیل تنوع خصوصیناشران 
  آموزان تحمیل کرد. هاي روحی و مالی زیادي را به معلمان و دانشهزینه

ده توزیع شدر بازار از کتاب درسی  قبل ط ناشران خصوصی)(تولید شده توس هاي کمک درسیکتاب •
  .آموزان قرار گرفته بودو در اختیار دانش

هاي کشور را نداشته در شان مدرسان استان و دوره آموزشی تربیت مدرسان کیفیت علمی مطلوب •
 .است

جه به ساعت بوده است. با تو 24طول دوره آموزشی معلمان ریاضی پایه هفتم در سراسر کشور  •
رفع راي ها بدوره اینتالیف ریاضی پایه هفتم، تغییرات بنیادي بسیار در رویکرد آموزشی کتاب تازه

آموزش کافی ندیده بودند و توجیه نبودند  ي آنهاها. ضمن اینکه مدرسندنیاز معلمان کفایت نداشت
 ي معلمان باشند.توانستند جوابگودر نتیجه نمی

ت به آموزان نسببسیار زیادي داشت. این مسئله باعث سلب اعتماد دانش تایپی هايکتاب درسی غلط •
  کتاب درسی بود.

 ساعت در هفته) همخوانی نداشت.  4بینی شده براي تدریس آن (محتواي کتاب درسی با زمان پیش •
 برخوردي بسیار سطحی صورت گرفته است. جامعه اشاعه مبانی فرهنگیدر این کتاب از منظر  •
 کند.آموزان را ایجاد نمیساز درك مفهومی دانشکتاب درسی در حد مطلوب زمینهمحتواي این  •
هاي به روش ) پژوهشی(بدون پشتوانه  سازماندهی محتواي کتاب درسی بر اساس نگاهی افراطی  •

 فعال یادگیري انجام شده است.
 ت.کاسته اس کمبود متن آموزشی و مثال حل شده از مقبولیت این کتاب به عنوان یک منبع درسی •
 مطالب ارائه شده از صحت و دقت ریاضی الزم برخوردار نیستند.  •
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اختصاص یک فصل کتاب درسی (فصل اول) به راهبردهاي حل مسئله بر اساس نظر متخصصان به  •
 لحاظ نظري مردود است و بر اساس نظر اکثریت معلمان به لحاظ عملی بازده مطلوبی نداشته است.

فصل روندي مشابه را طی می کند، لیکن فراز و فرودهاي کتاب بسیار زیاد  هر چند الگوي ظاهري هر •
ه زمیناست و عمال از اهداف اعالم شده اولیه فاصله بسیار دارد. به عنوان نمونه در هیچ جایی از کتاب 

  . وجود نداردکار گروهی  سازي الزم براي انجام
آموزان پایه هفتم در حد براي دانشبا استفاده از واژگان مناسب هاي کتاب سلیس و روان بودن نوشته •

 متوسط ارزیابی شد.
هاي کتاب درسی از نظر معلمان و متخصصان نیازمند بازنگري است. اما محتواي هر فصل ترتیب فصل •

 از توالی و انسجام نسبتًا مناسبی برخوردار است.
 ازن کافی برخوردار نیست.هاي مختلف کتاب از توتوزیع مباحث ریاضی در فصل •
آموزان، به صورت در جهت شناخت و درك مفاهیم جدید ریاضی براي دانش درسی استفاده از کتاب •

 مستقل (بدون کمک معلم) امکان پذیر نیست. 
هاي کتاب درسی مناسب ارزیابی شد؛ در همه فصل» کار در کالس«و » فعالیت«هاي بخش وجود •

 یی، نحوه طراحی و ارتباط با هم نیازمند بازنگري هستند.ها از نظر محتواولی این بخش
ایجاد بستر مناسب براي کشف «هاي ارائه شده در این کتاب، با ماهیت وجودي آنها که »فعالیت« •

 .است، همخوانی الزم را ندارد »مفاهیم ریاضی توسط خود یادگیرنده
در یادگیرنده  »ایجاد مهارت«نها که هاي ارائه شده در این کتاب، با ماهیت وجودي آ»کار در کالس« •

 است، همخوانی دارد.
 »تعمیق یادگیري مطالب درس«ساز هاي ارائه شده در این کتاب، در حد متوسط زمینه»تمرین« •

 هستند.
 است. شدهنآموزان، توجه ریاضی با زندگی روزانه دانش مباحث معنادار ارتباطدر این کتاب به  •
 نشده است. الزمدر طراحی محتواي این کتاب، به ارتباط ریاضی با سایر دروس توجه  •
 در آموزش و ارزشیابی پایانی این کتاب مناسب ارزیابی نشد.حساب استفاده از ماشینتاکید بر  •
توانند ها و انتخاب تصاویر این کتاب مناسب نیستند و در بسیاري از موارد میطراحی بسیاري از شکل •

 آموزان باشند. هاي دانشساز بدفهمینهزمی
که نه  شودبه صورت سراسري انجام میریاضی تالیف هاي تازهاجراي آزمایشی کتابدر حال حاضر،  •

 تنها توجیه علمی و نظري ندارد، بلکه در شان نظام آموزشی کشور نیست. 
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  ارزشیابی بسته آموزشی مطالعات اجتماعی پایه هفتم-5

  شهناز هاشمی  دکتر خانم 

 ناظر دکتر  علیرضا قبادي

اجرا  کشور سراسر در 92-93 تحصیلی سال در بار اولین براي که هفتم، پایه اجتماعی مطالعات آموزشی بسته
  ارزشیابی  گردید. " اجراي شیوه"و "آموزشی بسته محتواي" قلمرو  دو شددر

 نامهبر موضوعی، متخصصان از باز پاسخ با پرسشنامه ابزار از و کیقی صورت گرفت صورت به پژوهش روش
 معلمان ،)فارس و غربی آذربایجان ایالم، جنوبی، خراسان( چهاراستان در اندیشی هم گروههاي درسی، ریزي
  استان چهار در کالسها و مدارس از مشاهدات همچنین و تهران از گزارشگر معلم11 و مذکور استان چهار در
  .پرداختیم اطالعات اوري جمع به

 زیر رحش به آن مثبت نکات و  شودمی ارزیابی مثبت قبلی کتاب به نسبت تغییرات کتاب معلمانمنظر از
  :است

 هس نسبت ضمن در. کند مدیریت را زمان بتواند بهتر معلم شده باعث کتاب یک در بخش سه وجود •
 تريبیش وقت. است رسیده سوم یک به اوراق تصحیح و سئوال طرح. است شده حجمتر کم قبلی کتاب
 کرده مشکل هابچه براي را امتحان اگرچه. گذاشت آموزاندانش با ارتباط براي آموزش و  توان می را

  .است
 شده ديکاربر گذشته از بیشتر و است شهروندي و فرهنگی – اجتماعی – تربیتی رویکرد کتاب رویکرد •

  است.
 همین به و برندمی کار به خود روزمره زندگی در را مطالب آموزاندانش و اندشده کاربردي دروس •

   .شوندمی درگیر آن مطالب و کتاب با آموزاندانش و اندشده درك قابل و ملموس مطالب جهت
  .است شده جذابتر جهت همین به و. است روز به کتاب مطالب •
  .است خوب و زیاد خیلی درسها تنوع •
  .است کتاب مزایاي از یکی مختلف تصاویر •
   .است فعال کتاب این در آموزشی روش •
   .است شده بیشتر آموزاندانش گروهی فعالیت براي را زمینه •
  .است شده بیشتر کتاب مطالب تحلیل براي فرصت •
  .است شده آموزاندانش استرس کاهش موجب جدید ارزشیابی شیوه •
  کتاب قابل فهم براي دانش آموزان است.  •

  

 نقاط ضعف 
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o فایت ک مطالب از بعضی دهندگان پاسخ نظر به اما است تأیید مجموع مورد در کتاب علمی صحت و اعتبار

  دارد. مطالب تکمیل به نیاز و است شده بیان ناقص مطلب آنها نظر از که چرا ندارد را الزم و عمق
   دارد. وجود اشتباهاتی نیز موارد بعضی در- •
o براي شده ارائه تراکم و ارقام و آمار مثل باشد می تغییر حال در مرتبًا اطالعات نیز موارد از بعضی در 

  .کشورها سایر جمعیت یا و 1390 سال در کشور جمعیت
 ودنب مستند و علمی صحت نتیجه در و. است نشده مطالب مأخذ و منابع به اياشاره کتاب در کلی طور به •

 ضروري انمعلم براي تاریخی مطالب بودن مستند که کتاب تاریخ بخش خصوصًا ندارد پیگیري قابلیت آن
  و باید در راهنماي معلم ذکر شود.. است

 دروس عناوین بنديآموزان باشد اما اولویتاگر چه سعی شده است مطالب کتاب منطبق بر نیاز دانش •
  .باشد نرسیده اثبات به علمی نیازسنجی هیچ محل از آموزاندانش واقعی نیازهاي با مرتبط

 و فیقتل چون گرفته صورت پایین سطوح در متخصصان نظر از درسی کتاب موضوعی در هايحوزه تلفیق •
ن به ای زیادي زمان مهارت تخصصی دارد و باید به نیاز تألیف براي موضوعی هايحوزه بودن تنیده هم در

 زا بعضی نظر از اگرچه. است انتظار از دور اتفاقی چنین امکان کوتاه فرصت این در و. امر اختصاص داد
از نظر این گروه، آنچه در عمل رخ داده، تجمیع سه کتاب است و   .است نقد مورد تلفیق اصل متخصصان

  نه تلفیق آنها.
 مواردي به کتاب، کل در موضوعی متخصصان و معلمان فارسی، ادبیات و زبان متخصص نظرات براساس •

 هاتاشتبا جمله از ویرایشی مشکالت ها،واژه ناکافی تعریف ها،نوشته از ايپاره علمی صحت عدم قبیل از
است ویرایش کلی علمی و ادبی در متن کتاب  الزم که خوریمبرمی... و مبهم، و ناقص جمالت دستوري،

  انجام پذیرد.
 گفت توان می کتاب تصاویر خصوص در آموزان دانش و معلمان هنري، متخصص از نظرات بندي جمع در •

  نیست. برخوردار باشد درسی کتاب شایسته که مناسبی کیفیت از تصویرگري، لحاظ از کتاب
 و فیلم چون دیگري آموزشی براي آن منابع و بوده معلم راهنماي و درسی کتاب شامل آموزشی بسته •

  .است نشده تهیه...  و اسالید
 انتقادات ولی دانندمی مناسب هاي آموزش خدمت براي اجراي کتاب درسی رادوره کلی طور به معلمان •

اند. در مواردي این دروه ها خود بهره اي از روشهاي نوین آموزش نبرده است و کامال به داشته نیز جدي
  صورت سنتی اجرا می شود.

هم  .ندارد مورد این در جایگاهی عمًال ولی باشد اطالعاتی خوب منبع تواندمی سایت دفتر تالیف چه اگر •
ت و هم به دلیل غنی نبودن اطالعات سایت که به دلیل عدم عالقه معلمان به پیگیري و استفاده از سای

  معلمان بتوانند بهره مناسبی ببرند.
 مشارکت و اغلب است بوده پاسخ و پرسش سخنرانی، صورت براي این کتاب به معلمان تدریس روش •

  .است گرفته صورت پاسخ و پرسش شیوه به درس کالس در هم آموزاندانش
واي محت اهداف یا بتوانند بخشی از  مدارس یا استانها که معنا این به. ندارد وجود درسی برنامه در انعطاف •

 به موضوع این البته که ندارد وجود انعطافی هم ارزشیابی روش در حتی کنند تدوین خود را برنامه درسی
 براي آن را تربس و فضا باید که هستند سیاستگذاران بلکه ندارد ارتباطی نویسندگان گروه و تالیف دفتر
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 اام است کرده اي ویژه توجه امر این به خود نیز ملی درسی برنامه سند چه اگر سازند فراهم تمرکز عدم
 وانتمی ندارد ولی وجود درسی برنامه در انعطافی اگر چه به طور یقین. است نامشخص آن عملیاتی نحوه

  کرد. مشاهده کتاب تا حدودي محتواي در را  فرهنگها گوناگونی
 اساس نظر گروه تالیف بر است. سال کتاب مطالعات اجتماعی پایان ارزشیابی اساسی، مشکالت از جمله- •

اما با بخشنامه اي . است نیمه دوم کتاب از سال پایان امتحان به صراحت اعالم شده، کتاب مقدمه که در 
 سال پایان نمره از نمره 3 این موضوع لغو گردید و ارزشیابی پایان سال از همه کتاب اعالم گردید . طی آن

 عهمطال براي کتاب حجم زیرا. کندمی مضطرب را آموزاناین امر دانش شد داده اختصاص نیمه اول کتاب به
دهد که ارزشیابی شود. چرا نباید دفتر تالیف که نگارش کتاب را به عهده دارد و تشخیص میمی زیاد

  را ندارد؟ پایانی فقط از نیمه کتاب باشد قدرت تصمیم گیري و اجرا
  نسبتًا مناسب ارزیابی کرده اند. را کالس گران فضاي مشاهده گزارش به توجه با •
امکانات آموزشی خصوصا استفاده از رایانه و اینترنت در مدارس به طور مناسبی وجود ندارد. فقط در  •

  مدارس خاص هستند که دانش آموزان دسترسی الزم به این امکانات آموزشی را دارند. 
 ه در کتاب استفاده از سایر منابع آموزشی چون بازدید از مکانهاي مرتبط با درس و یا دعوت ازاگرچ- •

توصیه شده است اما به دلیل کمبود وقت و عدم همکاري مسئولین مدرسه و  صاحبنظران و کارشناسان
 سایر سازمانها امکان اجراي این برنامه ها وجود ندارد.

  

  ارزشیابی بسته آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم -6

 عالءالدین کیا

  دکتر فرهاد کریمی  :رظنا

هاي در سال گذشته،کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم، تقریبًا سی سال پس از پیروزي انقالب اسالمی، با تغییر دوره
حول تربیتی و عنایت به اهداف سند ت هاي جدید علومها و یافتهتحصیلی بازنگري شد و با استفاده از تجربیات ،دانش

بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی، مجددًا تألیف و در قالب بسته آموزشی، شامل: کتاب درسی، لوح 
 آموز به طبیعت و زیباییفشرده مربوط و راهنماي معلم ارائه گردید. کتاب جدید عالوه بر توجه و ارتباط دادن دانش

از خلقت پروردگار، تقویت حس زیبایی شناسانه، تقویت تولید آثار هنري، آشنا کردن با میراث به عنوان بخشی 
  کند.فرهنگی و هنري ایران و جهان و افزایش توان نقد هنري را تعقیب می

 در آموزش کم و بیش بسیاري از هنرها مورد توجه است.  لذا با گراییدر کتاب درسی جدید با تفوق رویکرد کثرت
هاي درسی که در کتاب هاي ظاهري آن، عالوه بر خوشنویسی، طراحی و نقاشیو جنبه نگري در قالب، شکلباز

بافی، سفالگري، هنرها از جمله، عکاسی، هنرهاي آوایی، گلیم اند، به سایرگذشته، محور آموزش هنر در مدارس بوده
یاري انتخابی و اخت با ارائه الگوي اجباري، د،نقوش هندسی و طراحی سنتی و هنرهاي نمایشی نیز پرداخته و سعی ش
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آموز و شرایط رشته هاي هنري، با توجه به عالیق دانش دیگر براي آموزش هنرها ، انعطاف نسبی را براي آموزش
  جغرافیایی و آموزشی ایجاد کند.

کمی ( تحقیق آمیخته )، با روش تحلیل و1393خردادماه ( تقریبًا یک سال پس از اجراي این کتاب درسی این بررسی
مترتب بر آن انجام شده  هاي ظاهري و محتوایی بسته آموزشی و شرایط اجراییو با هدف ارزیابی جنبه  و کیفی)
 اعمال اصالحات، براي بهسازي کتاب مقصود نهایی آن است که با شناسایی نقاط قوت و ضعف بسته آموزشی و. است

تر هاي آموزشی غنیتر و مطمئن تري برداشته  و بستههاي سریعآن، گامدرسی فرهنگ و هنر و بهبود شرایط اجرایی 
  تري تهیه شود.و  با کیفیت

نفر از معلمان هنر مدارس دخترانه و پسرانه پایه هفتم شهري و روستایی در چهار  120گروه) شامل  6نمونه آماري (
ها، کارشناسان نفر از اولیاي آن 120آموز و انشنفر د 120شهر تهران، همدان، هرمزگان و خراسان شمالی) و ( استان

کارشناسان و خبرگان هر یک از  نفر از 45 هاي هم اندیش،ها و مناطق در قالب گروهومسوالن آموزش هنر در استان
اند. اطالعات الزم با ابزار فناوري آموزشی و روانشناسان کودك و نوجوان بوده نفر از متخصصان 10هاي هنري و رشته

آوري استانی جمع نویسی صفحه به صفحه کتاب توسط معلمان و کارشناسانو حاشیه نوع) 6( مصاحبه و پرسشنامه
  هاي آماري متناسب توصیف و تحلیل گردید. و روش SPSS افزارو بخش کمی با استفاده از نرم
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  هاي این بررسی به شرح زیر است: ترین یافتهمهم

  هاي کمییافته -1

  

  لمان از بسته آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتمارزیابی مع

  زیرمالك  مالك
میانگین 

  5از 
سطح 
  داريمعنی

(قضاوت بر مبناي  
 %70نقطه برش 

   5/3با ) نمره

وضعیت 
  ظاهري

  درحد مطلوب  0.33  3.61  کل
  مطلوب 0.01 3.72  مناسب بودن عنوان، جلد و قطع کتاب

  مطلوب 0.01 3.83  )امام، فهرست و...تصویر  شناسنامه،( واحدهاي پیش از متن
  مطلوب 0.01 4.25  رنگ و نوع کاغذ، استحکام صحافی و...) مقاومت،( کیفیت فنی

  مطلوب 0.46 3.57  شفافیت، سادگی، آیین نگارش و...) رعایت زبان معیار،( متن قالب
  نامطلوب 0.01 2.83  .)و شماره و راهنماي تصاویر ارجاعات، بندي عناوین،تقسیم( متن تصفحا
  مطلوب 0.01 3.89  رنگ فاصله و...) اندازه، خوانایی،( کتاب خط

  نامطلوب 0.01 2.94  و...) سفیدخوانی تنوع و هماهنگی عناصر گرافیکی،( آرایی و طراحیصفحه
  درحد مطلوب 0.09 3.28  )تناسب با سن، محتوا، فرهنگ، مفهوم، تنوع و...( شناسی تصاویرزیبایی

وضعیت 
  محتوایی

  درحد مطلوب 0.58 3.55  کل

  درحد مطلوب 0.58 3.56  و...) زیبایی شناسی، تولید توجه به خلقت،( برنامه تطابق با رویکرد
  درحد مطلوب 0.43 3.59  علم، عمل و اخالق؟) تفکر، ایمان،( هاي مشتركتوجه صالحیت

  مطلوب 0.01 3.78  خلقت و خالیق) خدا، خود،( توجه به ارتباط چندوجهی
  مطلوب 0.05 3.71  ها، مشارکت و...)رشته اسالمیت، ایرانیت،( رعایت اصول حاکم برسازماندهی محتوا

  نامطلوب 0.00 3.06  و فرهنگی) جغرافیایی، اجتماعی، قومی( انعطاف
  درحد مطلوب 0.15 3.66  )کشف و شهود و... انتقاد، تخیل، خالقیت،( پرورش و تقویت تفکر
  درحد مطلوب 0.14 3.66  و...) میراث ملی و جهانی هنر، به خالق،( عالیق باور و پرورش و تقویت ایمان،

  مطلوب 0.00 4.34  فرهنگ ایران و جهان و...) به طبیعت،( پرورش و تقویت علم و آگاهی
  درحد مطلوب 0.40 3.59  )بیان افکار ایمنی، کارهاي ظرافت، مشاهده،( پرورش و تقویت عمل و مهارت

  درحد مطلوب 0.49 3.58  در روابط شخصی و اجتماعی، عقاید دیگران)( پرورش و تقویت اخالق
  مطلوب 0.09 3.72  اجباري، انتخابی و اختیاري)( الگوي سه وجهی

  )خودارزیابی و تجربه و... فعالیت هنري، ساماندهی دروس و محتوا (فکر کنید،
  

  نامطلوب 0.09 3.17
  درحد مطلوب 0.24 3.64  آموز و خانواده)دانش مربی، محیط،( نقش عواملتوجه به 

  درحد مطلوب 0.50 3.59  )پروژه و... نمایشی، توضیحی،( هاي مناسب یاددهی و یادگیريکاربرد روش
  نامطلوب 0.01 2.66  )راهنماي معلم، لوح فشرده و مجالت رشد.( سایر اجزاي بسته آموزشی

  درحد مطلوب 0.66 3.42  فصول کتاب و...) محیط، همه هنرها،هی(ددیا يهادهبرراتوجه به تناسب 
  مطلوب 0.02 3.83  و ارزیابی مناسب سنجشهاي امکان کاربرد روش

  مطلوب 0.00 3.97  ها)ها و فعالیتعالقه، نقشجنسیتی( لتاعدرعایت 
  نامطلوب 0.01 3.04  تصویر و...متن و  ها،نوع فعالیت برنامه هفتگی، دل (در حجم،تعارعایت 

وضعیت 
  اجرایی

  نامطلوب 0.00 2.75  کل
  نامطلوب 0.03 3.17  آموزش و مهارت، عالقه و رشته و..( معلم و نیروي انسانی
  نامطلوب 0.01 2.42  ساعت در هفته) 2( اجرا کافی بودن زمان براي

  نامطلوب 0.01 2.45  تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز
  نامطلوب 0.01 2.93  آموز و خانواده براي اجراشرایط دانش

  نامطلوب 0.01 2.56  شرایط مدرسه و کالس براي اجرا
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 هاي کیفی:یافته  -2

  : در کل کتاب2-1

  : نقاط قوت1-1-2

 عنوان کتاب مناسب استیل ارتباط تنگاتنگ هنر و فرهنگ لبه د )1
ي بیشتري هاشاخهو به خالصه نشده  یسیخوشنو ودر طراحی نقاشی  تنها هنراینکه از نظر  )2

 پرداخته مناسب است
 مناسب تر است ،هاي قبلینسبت به کتاب )3
  رسدیمسرفصل کتاب جامع به نظر  )4
 ورود آموزش هنر موسیقی و نمایش به کتاب درسی بسیار مناسب است. )5
 .استي کتاب مناسب محتواظاهر و  )6
 کندمی معلمان را با رویکردهاي جدید هنر آشنا )7
 کتاب هدفمند و داراي ساختار مناسب است  )8

  : نقاط ضعف2-1-2

 نیست ریپذامکانها در کالس درس فعالیت برخیاجراي  )1

 کندنمی تجاوزی ختحیطه شناکتاب از بسیاري از اهداف  )2

 متن هماهنگی نداردبا ها عکس دمانیچ وها پایین و وازنظر صفحه ارایی کیفیت عکس )3

 استغیرقابل فهم هفتم هاي هنري براي یک پایه رشتهبرخی بیان  )4

 است.مطالب در کل کتاب بسیار زیاد  تنوع و یپراکندگ اد،یزحجم  )5

 است با توجه به حجم کتاب بسیار کم )دو ساعت در هفته( سیتدربراي  شدهینیبشیپزمان  )6

  مناسب نیست. تصویرهاو  صفحات يگذارشماره )7
  و فعالیت عملی اندك است. کتاب هستندآموزان ناظر بر تصاویر دانش )8

  : پیشنهادها:3-1-2

 شود ثابت ي آتی کم و بیشهاسالدر  و هیپااین کتاب براي سه ساختار  )1

 اضافه شود. هارشتهو در دروس تربیت معلم این را ببینید  هنرموزش آمعلمان تخصصی  )2

 به موقع توزیع شود. وسی دي اموزشی همراه کتاب  )3

  ی شود.نیبشیپآموز دانشبیشتري براي فعالیت عملی  )4
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٢١  
 

  استفاده شود  به عنوان خط اصلی متن کتاب از خط نستعلیق )5
  اضافه شود.پاورقی  حاتیتوض هماهنگ و تصاویر با متن )6
  ها از ادبیات یکنواخت و حجم متناسبی برخوردار شوند..ها و رشتهفصل )7
  ند.در ساختار جلد کتاب بازنگري و آیات قرآن از جلد حذف شو )8

  

 

با توجه به تفاوت محتوا، روشها و امکانات اجرایی براي هریک از رشتههاي هنري نهگانه، براي رعایت اختصار، از ذکر 
 اي هنريهو پیشنهادها به تفکیک هر یک از رشته ارزیابی کمی و همچنیت تحلیل کیفی و بیان  نقاط قوت، ضعف

گردید. بدیهی است در گزارش تفصیلی، این موارد به طور مبسوط نظر موضوع کتاب درسی و نوع پاسخگویان، صرف
  .ذکر خواهد شد

  
  ارزشیابی از بسته آموزشی کار و فناوري پایه هفتم (اول دبیرستان  -7

  دکتر نعمت اله متین 
  : دکتر احدنویدي ناظر 

  :از مجموعه شواهد موجود چنین استنباط می شود که
دانش آموزان به درس کار وفناوري عالقه مند هستند. اما به نظر آنها کیفیت اجراي برنامه چندان مطلوب  •

  نیست و اجراي آن تنها در تعدادي از مدارس قابل تایید است. 
نبود امکانات و تجهیزات ،حجم باالي کتاب درسی ، زمان کم آموزش و سنگینی بعضی از مطالب کتاب از  •

  ش شده است. سوي آنها گزار
واکنش اغلب معلمان نشان می دهد که اکثرآنها براي تدریس آمادگی کامل ندارند، امکانات و تجهیزات مدارس  •

براي اجراي برنامه محدود وناکافی معرفی شده  است. به نظر دبیران بعضی از مدیران و اولیا مشارکت الزم را 
یران از دوره ضمن خدمت آموزشی راضی نیستد. از نظر براي اجراي برنامه از خود نشان نمی دهند. اغلب دب

  آنها مکان ، زمان ، امکانات و تجهیزات آموزشی و مدرسان دوره ها مورد تایید قرار نگرفته است. 
معلمان به نبود کارگاه  مجهیز به رایانه در مدرسه و نیاز به استخدام معلم متخصص براي تدریس درس کار و  •

اشاره کرده اند. اولیاي دانش آموزان رضایت خود را از درس کار و فناوري اعالم نموده  فناوري بخصوص، رایانه
اند و اشاره نموده اند بینش کار و یادگیري  فناوري در فرزندان آنها تقویت می شود. چون اعظم کارها به 
  صورت عملی است در نتیجه به بینش مهارتی و یادگیري دانش آموزان کمک می کند. 

ن تاکید نموده اند حجم کتاب زیاد است و امکانات در منزل براي انجام کارهاي غیر کالسی از جمله والدی
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رایانه فراهم نیست . متخصصان و صاحب نظران گزارش نموده اند ، زمان آموزش با ححم کتاب درسی تناسب 
باال محتواي کتاب را  ندارد و بخش هایی از کتاب داراي اشکاالت محتوایی و فنی است و در حد متوسط به

  مورد تایید قرار داده اند. 
در مجموع می توان نتبجه گرفت فراوانی پودمان ها و پروژه ها به فرایند برنامه ریزي و تالیف کتاب لطمه می  •

  زند و کمبود زمان و دانش و مهارت کم معلمان با زمان محدود آموزش تناسب ندارد. 
بیر براي تسهیل تدریس درس تالیف شده است بصورت مکتوب در اختیار کتابی که به عنوان کتاب راهنماي د •

معلمان قرار نگرفته و پودمانهایی که از طریق رایانه در اختیار آنها قرار گرفته ، همگی دبیران به آن دست 
  رسی نداشته اند.

ورت مجزا مفید به پودمان مهارت بعالوه بخش فناوري و ارائه آن در یک کتاب راهنماي و بص 8تا  6انتخاب  •
نظر می رسد. سایر مسایل و مشکالت وپیشنهادها در خصوص برنامه قصد شده و اجرا شده  بصورت تفصیلی 

  کزارش خواهد شد.
  
  
  ارزشیابی از بسته آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم -8

  دکتر حیدر تورانی

  دکتر مجید قدمی :ناظر

شیابی) با هدف سبک زندگی پایه اول دوره " این طرح( ارز سته آموزشی(برنامه درسی) تفکر و  شیابی از ب ارز
شده و در حین اجرا) صد  سخ  9و تعدادي هدف اختصاصی( "اول متوسطه (ق هدف) در جهت دستیابی به پا

سخ دهی علمی، دقیق و متقن به  ست. براي پا شده ا سازماندهی و اجرا  سئواالت پژوهشی متناظر با اهداف، 
  ا، از هشت ابزار استفاده شد. پرسش ه

تیم ارزشــیابی از برنامه تفکر و ســبک زندگی، کار خود را با مشــاهدات حضــوري از کالس نهایت بحث اینکه 
شیابی و همکاران گروه صلی ارز سوي تیم ا شاهده ها در دو نوبت  از  شی، پژوهش و هاي درس(م هاي آموز

ارهاي پژوهش(ارزشــیابی) آغاز کردندکه نتایج مشــاهده بررســی محتواي اســتانها)همگام با اجراي ســایر ابز
   مستقیم، مصاحبه ها، هم اندیشی ها ونتایج آزمون ها، موید آنست که:

هاي آموزشی و پژوهش استانها نسبت به آموزش مستقیم به اعتقاد متخصصان، معلمان، کارشناسان گروه •
سبک زندگی و یا در هم تنیده بودن آن با کتابهاي  ست آموزش تفکر تفکر و  شتند که بهتر ا دیگر،اظهار دا

 صورت درهم تنیده ( در دیگرکتاب هاي درسی) هم مد نظر قرار گیرد.و سبک زندگی به
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سوم دانش آموزان و والدین آن ها بوده  • سبک زندگی در میان درس هاي پایه هفتم، انتخاب  درس تفکر و 
شده و در اصالحات، به نیازها و عالیق دانش آموزان دقت نظر  است. لذا بایستی با مداقه بیشتر وارد بحث 

 بیشتري داشت. 

ــرآغاز دروس بر باورها و اعتقادات دانش آموزان تاثیر  • ــر با گنجاندن آیات واحادیث به عنوان س کتاب حاض
مثبت داشــته اســت. فصــاحت و بالغت در نوشــتار تقریبا رعایت شــده و متون ارائه شــده از صــحت علمی 

شده و بر برخوردارند. هم صل به روز بودن مطالب، رعایت  ضی دروس و ا ساده و قابل فهم دربع چنین نثر 
  غناي کتاب افزوده است.

کتاب تفکر و ســبک زندگی از لحاظ شــکلی با موضــوعات درســی مطابقت دارد و نقطه قوت این کتاب  •
به تقویت این اســتفاده از آیات قرآنی مطابق با موضــوع هر جلســه درس اســت که در اصــالحات بایســتی 

  موضوع متناسب با موضوعات و سن دانش آموزان پرداخت.
شده و در  • ساده و قابل فهم بیان  ضی درس ها به زبان  سبک زندگی، دربع سی تفکر و  ضوعات کتاب در مو

برگیرنده بیشــترین نیازهاي دانش آموزان در این ســن اســت و ســه مفهوم علم ،اخالق و عمل را در برمی 
واي دروس سبک زندگی وآداب و مهارتها ،کاربردي و منطبق با نیاز دانش آموزان است گیرد، باالخص محت

  و البته مورد استقبال هم قرارگرفته است. 
هاي توانند در موقعیتآموزان میآموزان نیز می باشد و دانشکتاب به دنبال ارائه مهارتهاي زندگی به دانش •

  نمایند.شوند آنها را تحلیل مختلف  که با مسائل و مشکالتی مواجه می 
ساع • صاص یافته به تابین محتوا و  ها و حجم مطالب میزان درس چرا که همخوانی وجود ندارد. کتاب، اخت

 .(البته معلمان توانمند کمتر با این نوع مشکالت مواجه اند)زیاد است

  استفاده از الگوهاي ایرانی در روایات و داستانها کم است.  •
محتوایی قابل توجه کتاب، ارائه نشـــدن متن و اطالعات الزم جهت یادگیري برخی از یکی از اشـــکاالت  •

 باشد..دروس مانند درس هاي راز تعادل، سراب، ناظم و منظوم می

آموزان نســـبت  به برنامه درســـی تفکر و ســـبک زندگی مثبت اســـت، لکن مشـــاهده ها و نگرش دانش  •
ها را درك هاي درسآموزان به درســتی پیامها دانش ها مبین آن اســت  که در بعضــی از کالسمصــاحبه
اند. برخی از دانش آموزان در مواجهه با ســؤاالت مصــاحبه گران و ارزشــیابان از توانایی اســتدالل و نکرده
 اند در راستاي اهدافورزي الزم برخوردار نبوده اند.  که به نظر می رسد  بعضی از معلمان نتوانستهاندیشه

 ش آموزان کالس را هدایت و مدیریت نمایند. این درس، دان

 ارائه فهرست براي فعالیتهاي اختیاري عمال بی فایده است و رغبتی را در دانش آموز ایجاد نمی کند. •

 نام کتاب ( منظور دو واژه تفکر و سبک زندگی) با همدیگر همخوانی ندارند.   •
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ب را هنوز به طور کامل دریافت نکرده اند. اي الزم جهت تدریس کتادر مجموع معلمان مهارت هاي حرفه •

سبک  شنایی عمیق  معلمان با ابعاد مختلف تفکر و  سبک زندگی نیازمند آ تدریس مطلوب آموزش تفکر و 
آموزش چند ســاعته این مهارت ها جهت تبیین تفکر و ســبک زندگی  زندگی اســت که صــرفًا با یک دوره

 صورتر قرار است که آموزش تفکر و باالخص سبک زندگی، بهبراي دانش آموزان ایجاد نخواهد شد. لذا اگ
  مستقیم و به همین شکل ادامه یابد، مستلزم افزایش سطح دانش، مهارت و نگرش معلمان می باشد.

ضیحات  • صا در حوزه تفکر، تو صو شد مخ سخگوي نیاز معلمان با کتاب راهنما آن طورکه باید نمی تواند پا
شده کافی نیست باید مط ضح تري مطرح کرد. الزم به ذکر است هرچقدر هم که  ارائه  الب گسترده تر و وا

ــط  ــروع  و پایان درس توس ــد ولی چگونگی فن بیان یا  نحوه ش ــته باش کتاب قابلیت وکفایت الزم را داش
ــیار اثرگذار خواهد بود؛ چون معلم باتوجه  به تفاوتهاي فردي،  ــب بس مدرس و چگونگی ایجاد انگیزه مناس

  شیوه اي را برمی گزیند که ممکن است درکتاب راهنما  نیامده  باشد .درهرکالس 
چون مهارت هاي دیداري دانش آموزان بیشتر و کارآمدتر از مهارت شنیداري آنان است ارائه کردن مقدمه  •

هاي دیداري کوتاه در ابتداي برخی از دروس، زمینه ها و عالیق دانش آموزان را  در یادگیري افزایش می 
 دهد.

ضا و  • ست که نیازمند ف شده طوري ا سبک زندگی مطرح  شکل و حجم کارهاي عملی که در کتاب تفکر و 
امکانات بیشتري است که عمال در همه مدارس کشور امکان اجرایی آن وجود ندارد. به عنوان مثال فضاي 

هی را کالبدي کالس ها و شـــکل میز و نیمکت هاي موجود در کالس ها طوري اســـت که اجراي کارگرو
 مشکل می کند. 

ها و تفکر و سبک زندگی نیازمند کتاب هاي مستقل است. البته شاید بتوان برخی یادگیري آداب و مهارت •
ضوعات را در کتاب سالمی از مطالب و مو سبک زندگی ا هاي دیگر نیز جهت تاکید آورد، ولی اگر بخواهیم 

سای سناد باالدستی آمده است) در دانش آموزان ایرانی را (آنچه که در نقشه مهندسی فرهنگی کشور و  ر ا
  به همراه آموزش و سایر برنامه ها نهادینه سازیم، مجزا بودن کتاب سبک زندگی  پیشنهاد می شود.

ــا در حوزه تفکر  • ــوص ــد، مخص ــخگوي نیاز معلمان باش کتاب راهنماي معلم آن طورکه باید نمی تواند پاس
لب گســترده تر و واضــح تري مطرح کرد. الزم به ذکر اســت توضــیحات ارایه شــده کافی نیســت. باید مطا

هرچقدر هم که کتاب قابلیت وکفایت الزم را داشــته باشــد ولی چگونگی فن بیان یا  نحوه شــروع  و پایان 
درس توســـط مدرس و چگونگی ایجاد انگیزه مناســـب بســـیار اثرگذار خواهد بود زیرا  معلم باتوجه  به 

ست درکتاب راهنما  نیامده   تفاوتهاي فردي دانش آموزان شیوه اي را برمی گزیند که ممکن ا درهرکالس، 
 باشد.

و ست انظر گرفته شده کتاب در در  یبسیار کم نوشتاري ها، فضايبراي پاسخ بعضی از سواالت و فعالیت •
 دارد.این در حالی است که کتاب جاهاي خالی زیادي 
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سه یا چهار مورد از دروس کتاب • شترك)در  سواالت مقام معظم رهبري (م در دیدار  23/7/1391تاریخ (از 
شمالی سان  ستان خرا سبک زندگی  )جوانان ا ست، در حالیکه به نظر مطرح کردنددر باب  شده ا ستفاده  ،ا

سواالتی در فرمی سد  شان بود که به درد دانشر شات ای سن و مقطع میمای خورد. مانند: چرا آموزان این 
شور ستیم؟ الگوي  فرهنگ کار جمعی در ک ضبطی نی ست؟ چرا در فرهنگ رانندگی مردمان من ضعیف ا ما 

اد شــ«صــورت ناقص و در قســمت انتخابی کتاب با عنوان تفریح ســالم چیســت؟ ( که البته این مبحث به
ستن سر هم» زی شت  صرفحرف می دیگرآمده.) دروغ چقدر در بین ما رواج دارد؟ چرا پ گرایی در زنیم؟ م

صرفجامعه، چرا در بی شود، تمدن ن مردم رواج دارد؟ و آیا م سائل باال حل ن ست؟ و... اگر م گرایی افتخار ا
رساند و نیز فرمودند که هدف زندگی، سبک موجود، تمدن مطلوبی نیست و انسان را به تعالی مطلوب نمی

صلی زندگی را می ست که هدف ما نیز همان » ایمان«سازد و نقطۀ ا ست. (البته» توحید ناب«ا در اینجا  ا
ست) پس ما باید به همان  شده ا شان  شات ای ضامین فرمای ست ایمان » توحید ناب«نقل به م که هدف ما

رسد که اگر مؤلفان محترم با این دید به این نظر میداشته باشیم و سبک زندگی را براساس آن بسازیم. به
  رفی بلندتر از آنچه است  خواهد شد.تر و با معاکتاب بنگرند، آنچه که تالیف خواهد شد چیزي بسیار ناب

روي جلد)، بهتر است  از تصویر یک دختر ایرانی با پوشش ملی  -براي کتاب تفکر و سبک زندگی(دختران •
 ي یک دختر ایرانی نیست.رسد، عکسی که استفاده شده چهرهاستفاده شود. به نظر می

قرار است سبک زندگی را  ی(دختران)تفکر و سبک زندگ ما چادر است و کتاب کشور حجاب ملی و رسمی •
قضــیه براي گرد آورندگان کتاب که این  آموز را به تفکر وا دارد، پس بهتر اســت ابتدا آموزش دهد و دانش

 ایرانی است نهادینه شود. –الگوي اسالمی  مبناي اصل در سبک زندگی براي ما زندگی بر

اي گونهطرح نشـده اسـت، در واقع حجاب بهدر کتاب(دختران) متاسـفانه مسـاله حجاب به شـکل خوبی م •
شده که نه تنها نوجوان به داشتن حجاب تشویق نمی شعاري بودن مطرح  شود، بلکه به نوعی، دستوري و 

سیار خوبی آن در ذهنش تداعی می شود، در حالیکه این کتاب فرصت ب شود و از ارزش آن نیز کاسته می 
 شناختی است.شناختی و جامعهاز زوایاي روان صورت استداللی وبراي مطرح کردن حجاب به

  

  زبان انگلیسی هفتم بسته آموزشی ارزشیابی از  -9

  دکتر معصومه نجفی پازوکی

 ناظر:دکتر قدسی احقر
  

ریزي درسی است که در راستاي میزان یند برنامهااي مهم و اساسی در فري درسی، مرحلهارزشیابی برنامه     
 یابیارزشپژوهش حاضر  يشود. مسئلهبرنامه درسی و رفع نواقص احتمالی آن انجام میمطلوبیت و مؤثر بودن 
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ي ي بازخورد به برنامه ریزان درسی است تا بتوانند کیفیت برنامهو ارائهپایه هفتم برنامه درسی زبان انگلیسی 
 و ضعف کتاب را این آموزان نقاط قوتبندي نظرات متخصصان، معلمان و دانشجمع موجود را بهبود بخشند.

  سازد:گونه برجسته می

  نقاط قوت

د زیادي باشد که تا حدوتغییر کتاب نخستین گام اصلی در جهت بهبود کیفیت آموزش زبان انگلیسی می     
کتاب جدید بر مبناي رویکرد ارتباطی فعال و  است. آموزان قرار گرفتهمورد استقبال همکاران و دانش

سال از تألیف کتاب قدیمی و گذر از شیوة سنتی به  27ار خوبی است و پس از گذشت خودباورانه، کتاب بسی
رویکرد ارتباطی، راهی نوین را پیش روي همه معلمان زبان باز کرده است. کتاب زبان سال هفتم انگیزه و 

کاربردي و  هاي قدیم کامالٌ آموزان و هم در معلمان ایجاد کرده و نسبت به کتابانرژي مثبت را هم در دانش
وش آموزانی که به رآموزان را براي برقراري ارتباط، نسبت به دانشاعتماد به نفس دانشاین کتاب  به روز است.

  اند، باال برده است.سنتی آموزش دیده

  
 نقاط ضعف

  
  جنبه هنري •

 
  نظر معلمان درباره تصاویر کتاب

ها تناسب ندارند و به تصاویر با اهداف و محتواي درسنظرات دبیران مؤید آن است که در بسیاري از موارد   
اندازه کافی گویا نیستند، تعداد زیادي از تصاویر نامفهوم بوده و بار معنایی کافی براي انتقال موضوع ندارند؛ به 

 درس هر ابتداي در conversation تر تصاویر با موضوع ارتباط زیادي ندارند. به خصوص تصاویربیان ساده
اي است اکثر تصاویر به گونهدرواقع  .نیست گویا رساند ونمی را منظور و کندنمی درگیر موضوع با را ینندهب

ین ها را بشوند که هیچ تناسبی با موضوع ندارد، بطوري که اگر عکسکه دو یا سه نفر در عکسی دیده می
با موضوع آدرس، ص  38هاي ص ه عکسافتد. به عنوان نموندروس مختلف جابجا کنیم هم هیچ اتفاقی نمی

با موضوع سن، ص  18کالسی، ص با موضوع هم 10با موضوع سن، ص  16با موضوع وضعیت ظاهر،  ص  28
با موضوع غذاي مورد عالقه هیچ تناسبی با موضوع ندارند و نه تنها  42با موضوع اعضاي خانواده و ص  22

نها ربط هستند که جابجایی آشوند. درواقع آنقدر بییز میکنند منجر به بدفعمی نکمکی به درك معنی نمی
ر ربط است و هیچ ارتباطی بین تصاویکند. صفحات مربوط به آموزش حروف که کالً بیبا هم مشکلی ایجاد نمی

                                                                                                                             و موضوع آموزشی وجود ندارد.                                                                               
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 نظر متخصصان هنري درباره گرافیک کتاب

دهد که با کلیت طراحی گرافیکی صفحه را نوید می نوعی رهایی و آزادي در "تاش"استفاده از فرم  §
هماهنگی ندارد. گرافیک غالب کتاب فضاها را محصور در کادرهاي منظم و چهارچوب مانند کرده است 

 که به طور کلی این فرم بندي منضبط هندسی با فرم آزاد و رهاي تاش قلم تناقض دارد.
قی و عمودي فارغ از هر فرم غیر هندسی دیگري، اي است از کادرهاي افبه صورت کلی کتاب مجموعه §

هاي آور و یکنواخت میشود و این در حالی است که رنگحاصل این چیدمان ایجاد یک فضاي کسالت
 يآموز طی مطالعهآلودگی دانشکند و سبب خوابخاموش و خنثی نیز به یکنواختی کتاب کمک می

 شود.کتاب می
فحه دو) چیدمان تصاویِر بی ارتباط از حیث نوع، کیفیت و محتوا در برخی از صفحات کتاب (مانند ص §

ی داند و از چگونگشود؛ چه براي کسی که دانش گرافیک را میزدگی و بهم ریختگی بصري میباعث دل
ماجراي بصري مطلع است و چه براي کسی که دانشی از چگونگی گرافیک بصري ندارد، به طور کلی حس 

  کند.یناخوشایندي را تجربه م
 

  
 جنبه محتوایی  •
  

  ترتیب بندي از آسان به مشکل
 نشده رعایت چندان مشکل به آسان از بنديترتیب کتاب محتواي دهد که درنظر اکثر دبیران نشان می     

درس هاي اول خیلی طوالنی است.  conversationاست مثًال اول کتاب خیلی سطح باال شروع شده است و 
به عالوه این شیب سخت شدن در برخی از درسها خیلی تند بوده و درس جدید نسبت به درس قبلی به جاي 

به عبارت دیگر مطالب این کتاب از نظر توزیع دشواري به طریقه مناسبی  یک گام جلوتر یک جهش داشت.
درسها خیلی تند شده، بعضی دروس خیلی آسان و بعضی چیده نشده اند و شیب دشوار شدن مطالب در برخی 

خیلی سخت هستند. مثال درس سه بسیار ساده بوده و ناگهان درس چهار بسیار سنگین شده است. درس 
  تر است. ولی درس شش به نسبت راحت –چهار و پنج سنگین 

  
 ها طول جمالت و وضوح و قابل فهم بودن دستورالعمل

و فقط با آموز زیاد است ي آغازین هر درس در کتاب دانشطول بعضی از جمالت در قسمت مکالمه     
داراي ها در کتاب کار تمرین .تا حدودي مکالماتی داشت شودمی ،قبلی داشتند زمینهآموزانی که دانش

ا خ سواالت را بنویسد یآموز باید پاسهاي بسیار طوالنی و مبهم است و مشخص نیست آیا دانشدستورالعمل
  د.بگوی
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  عدم توجه به مهارت نوشتن و خواندن
ترین اشکال کتاب این است که چهار مهارت خواندن، نوشتن، سخن گفتن و گوش دادن را به یک عمده     

اندازه مورد توجه قرار نداده است. مهارت خواندن و به خصوص مهارت نوشتن تا حد زیادي مورد غفلت واقع 
آموزان مشکالتی را به وجود آورده است؛ درواقع براي معلم این مسئله براي دبیران زبان و دانش شده که

  مشخص نیست که در آموزش هر مهارت تا کجا باید پیش برود.
 

 آموزش حروف
ترین بخش کتاب باشد که نظرات متفاوتی در مورد رویکرد آموزش حروف را به همراه دارد. شاید جنجالی     
 آموزان سختهاي قبلی و سطح دانشدبیران معتقدند آموزش سه حرف در هر درس با توجه به آموخته بیشتر

است و همچنین ترتیب تقدم و تاخر آموزش صداها و حروف در هر درس اصًال مناسب نیست؛ چون سیر 
ه دانش آموز مجبور ب بتداییس اودر درکند. مطلب بعدي این است که منطقی در فرایند یادگیري ایجاد نمی

آموزش سه حرف در هر درس تا حدي  است؛  که تمام حروف را یاد نگرفته حالیکهدر  استنوشتن اسم خود 
ندازد اقدرت نوشتن را به تعویق می کند وقدرت خواندن را طبق یادگیري جدید براي دانش آموزان مشکل می

  .دنکمیدي میاادچار ن آموز رادانش موارداز در خیلی و 
این بخش اصال جذابیت ندارد براي یادگیري صدا و طرز بیان حروف از کلمات (مثال) کمی استفاده شده      

و در بعضی از قسمتها اصًال حروف مورد نظر در کلمات آن درس نقشی ندارند. این قسمت از لحاظ فعال کردن، 
ي زیادي به آن نشان آموزان عالقهدانشآموزان ضعیف است و جذاب بودن، ایجاد عادت تفکر و دقت در دانش

  دهند. ضعف عمده این بخش عدم وجود تصاویر جذاب و متناسب با آموزش حروف است. نمی
  
  
 کیفیت لوح فشرده  •

ترین اجزاي بسته آموزشی لوح صوتی بود زیرا کیفیت صدا نامناسب اکثر دبیران معتقدند یکی از ضعیف     
معلم  هکشود متاسفانه در بعضی موارد به قدري مطالب تند گفته می و نیست است و از وضوح کافی برخوردار

هاي صوتی پیدا کردن قسمت مربوط به است. بعالوه به علت عدم  نامگذاري تراك مجبور به تکرار چند باره 
مود. نهر بخش سخت است، درواقع براي هر بار استفاده نیاز است فایل مورد نظر را از ابتداي سی دي جستجو 

فقط با کامپیوتر قابل استفاده است و  CDایراد عمده دیگر لوح فشرده به لحاظ سهولت کاربرد این است که 
شود. در مجموع کیفیت فایل صوتی در مقایسه با فایلهاي صوتی موجود در بازار هایی باز نمیبا سایر دستگاه

  بسیار پایین است.

  
  ارزشیابی •

دهد در پایان آموزش این ترین اشکاالت این برنامه این است که بطور شفاف توضیح نمییکی از عمده     
کند. بدیهی است وقتی اهداف بطور عینی آموز تا چه سطحی در چهار مهارت زبانی پیشرفت میکتاب، دانش

زشیابی آن است که در هیچ یک بیان نشده باشد، ارزشیابی هم روشن نخواهد بود. شکاف اصلی این برنامه ار
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از اجزاي بسته از آن صحبت نشده است و مطالب آمده، موضوعات کلی است. این مسئله مشکالت زیادي را 
  ایجاد کرده است؛ درواقع براي معلم مشخص نیست که نحوه ارزیابی بر اساس چه اصولی باشد. 

  

  اجرا •
  

 معلم و فلش کارت)امکان دسترسی معلمان به اجزاي بسته (کتاب راهنماي 
  

این  ده ونش ارائه بسته همراه در اختیار آنها نبوده و متاسفانه راهنما اند که کتاببیشتر دبیران اظهار کرده     
نرسیده است. همین موضوع سبب شده است که استفاده از کتاب  همکاران دست به سال پایان تا حتی کتاب

 به دلیل داشتن هزینه پرینتی آن، اف دي پی فایل بودن دسترس در وجود راهنما اختیاري به نظر برسد لذا با
رایانه هم دلیلی بوده که همکاران از فایل پی دي اف هم استفاده  به دسترسی عدم نیز از آن تهیه نشده است و

  .است اندك بسیار کنند می استفاده وکامل درست بطور راهنما کتاب از که کسانی تعداد نکنند. درواقع عمًال
اند، ولی متاسفانه درخواست آنها بدون پاسخ تعداد زیادي از دبیران هم اظهار داشتند که درخواست داده     

 که دهبو شده تدریس هم پنج درس حدودًایعنی  دیر مانده است و کتاب به دستشان نرسیده است و یا خیلی
 متخد ضمن جلسه اند که دررا داشته رسد یک رسیده است. بعضی از همکاران نیز تنها دستشان به کتاب

   .اندکرده تکثیر برایشان
در مورد فلش کارت هم هیچ یک از دبیران فلش کارت را دریافت نکرده بودند و از تولید آن (البته در      

  خبر بودند.بهمن ماه) هم بی
  آموزش معلم

مشکالت جدي وجود دارد که بارزترین آنها آشنا نبودن همکاران   CLTدر تدریس این کتاب بر مبناي      
به درستی اعمال  CLTهاي برخی از معلمان روش محترم با روش تدریس این کتاب است. متاسفانه در کالس

بودن معلمان آشنا ن شود. کتاب تغییر کرده و این تغییر نیازمند تغییر در شیوه تدریس است ولی به دلیلنمی
  د. شوکتاب جدید با همان روش قدیم، یعنی تاکید بر حفظ مکالمه و نوشتن تدریس می تدریس، با روش

 

  زمان

با دو ساعت در هفته میسر نیست. یادگیري زبان نیاز به تکرار  CLTآموزش زبان انگلیسی بر اساس رویکرد      
ر گرفته شده است، فشار زیادي به و تمرین فراوان دارد با این وقت محدودي که براي آموزش این کتاب در نظ

  شود و حاصل آن فقط کسب دانش خواهد بود نه فراگرفتن مهارت.معلم و دانش آموز وارد می

  
  عدم وجود امکانات الزم
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در دسترس نبودن امکانات الزم (فضاي آموزشی، کامپیوتر، فایل صوتی مناسب و حتی در برخی نقاط      
برق) مانع رسیدن به برخی از اهداف این رویکرد شده است. درواقع در زمینه اجراي بسته به امکانات آموزشی 

  مدارس در مناطق محروم شهرها و اطراف آن و روستاها توجه نشده است.

      ارزشیابی از بسته آموزشی فارسی سوم ابتدایی -10

  دکتر مهدي  دستجردي 

  ناظر: دکتر حیدر قمري 

  نقاط قوت

رویکرد کتاب فارسی سوم دبستان تقویت چهار مهارت اصلی زبان (خواندن، گوش دادن، سخن گفتن و      
هاي موجود در کتاب خوانداري و نوشتاري تا حد زیادي به نوشتن) است که از نظر بیشتر معلمان فعالیت

  ن عبارتند از:ي عمل پوشانده است. نقاط قوت کتاب از نظر معلماتحقق اهداف این رویکرد جامه

توجه به آموزش مهارت سخن گفتن و گوش دادن است که در کتاب قبلی مغفول بود. به عنوان نمونه  •
فعالیت صندلی صمیمیت در جهت تقویت مهارت سخن گفتن و ایجاد حس اعتماد به نفس در اکثر 

گوش کن دانش آموزان به خصوص دانش آموزان کم رو و خجالتی موثر بوده است.همچنین فعالیت 
 و بگو در جهت تقویت گوش دادن دانش آموزان مناسب طراحی شده است.

 ارتباط گام به گام مطالب با سیر روشن و منطقی •
  انسجام و نظم موجود در کتاب خوانداري و نوشتاري   •
  ي مناسب و گویا مقدمه •
  هاي ایرانیها و مثلتوجه به حکایت •
 هاي متنوع ک فعالیتموزان با کمآتوجه به تقویت درك متن دانش •
 ارائه مطالب کاربردي در کتاب راهنماي معلم   •

  
 نقاط ضعف

 عمده ترین نقاط ضعف کتاب عبارتند از:
 کیفیت است.گرافیک و تصاویر نامناسب و کم •
 اندازه فونت بسیار کوچک است. •
 ست.ا اموزان توجه نشدهدر کتاب نوشتاري به فاصله بین سطرها و فضاي کافی براي نوشتن دانش •
ه ها از جملعدم توجه به توزیع متناسب سطوح دشواري سبب شده است که سنگینی برخی از متن •

 .آموزان اختالل ایجاد کندهاي آغازین کتاب در خواندن و نوشتن دانشمتن

ي کمی براي هاي دشوار و نداشتن آهنگ مناسب جاذبهبرخی از شعرهاي انتخابی به دلیل واژه •
  است. آموزان داشتهدانش
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ها فعالیت بخوان و بیندیش از طرف معلمان مورد استقبال قرار گرفته است اما افزایش جاذبه در متن •
  هاي معلمان در این قسمت بوده است.ها از خواستهو کوتاه شدن متن آن

فعالیت نگارش در جهت تقویت نوشتن و تولید اثر در کتاب فارسی نوشتاري تا حدودي براي دانش  •
 وار بوده است.آموزان دش

عدم دسترسی به اجزاي بسته از جمله راهنماي معلم و لوح فشرده موجب ارائه ناقص برنامه شده  •
 است.

  
  
  ارزشیابی بسته آموزشی هدیه هاي آسمان سوم ابتدایی -11

  سید محمد حسین حسینی
  ناظر: دکتر محمد حسنی 

  
هاي آسمان پایه سوم هدیهنقاط قوت و ضعف بسته آموزشی(برنامه درسی) قصد شده  •

  ابتدایی چیست؟
بسته آموزشی قصدشده دربرگیرنده سه بخش کتاب درسی، راهنماي معلم و وب سایت گروه دینی بود. در 

بخش کتاب درسی، دو مالك اساسی ویژگی هاي ظاهري و ویژگی هاي محتواي مدنظر قرار گرفت. وضعیت 
  فوق به شرح زیر است: هدیه هاي آسمان سوم ابتدایی براساس مالك هاي

  کتاب درسی
  هاي ظاهريویژگی

  قوت:
در این کتاب معیارهاي تصویرگري در طراحی روي جلد رعایت شده است، طرح روي جلد با هدف اصلی و  •

محتواي کتاب تناسب دارد، از پشت جلد براي ارائه پیامهاي آموزشی و فرهنگی منطبق با موضوع کتاب 
 داراي عطف است.استفاده شده است و کتاب 

واحدهاي پیش از متن شامل صفحه حقوقی، تصویر و کالم حضرت امام(ره) و فهرست مطالب وضعیت  •
 مناسبی دارد.

دراین اثرمالکهاي قالب متن شامل زبان معیار، آیین نگارش، توجه به واژگان پایه و استفاده ازکلمات وجمالت  •
  مناسب باسن مخاطب رعایت شده است.

ندازه قلم با سن مخاطبان، فاصله مناسب سطور، فاصله مناسب بین کلمات از نقاط قوت بخش تناسب نوع و ا •
  خط کتاب است

معیارهاي سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی مانند محوریت حجاب با تأکید بر چادر و نمادهاي مذهبی  •
  رعایت شده است.
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  ناسب است.کاغذ کتاب م ضخامت و و گرم نوع و رنگ ماندگاري، و مقاومت •
  

  ضعف:
هی توجعالقگی یا کممهمترین نقطه ضعف جلد، تصویر تک جنسیتی (دخترانه) آن است که سبب بی •

 آموزان پسر به آن می شود.دانش

آموز ندارد. به جاي آن سخنی با معلم آورده شده است که جاي آن در راهنماي این کتاب سخنی با دانش •
 معلم است ونه کتاب درسی.

 آموزان کمک کند. تواند به یادگیري دانشنامه خاصی است. وجود آن مینامه و کتابقد واژهاین اثر فا •

شود. تصاویري فاقد وضوح هاي آن مربوط میمهمترین ضعف این کتاب در بعد ظاهري به تصاویر و عکس •
کننده غیرجذاب، مأیوسمعنایی، کم کیفیت، بدون خالقیت الزم، نامناسب، استفاده از رنگهاي مرده، تیره و 

 توجه به اقشار و اقوام مختلف ایرانیاي، ناهماهنگ و کمو غیرحرفه

ا محیط جویی و دوستی باستفاده تقریباً در تمامی درسها که با فرهنگ اسالمی صرفهوجود فضاي سفید و بی  •
  زیست سازگار نیست.     

ن تفاوت دارند. فاقد ویژگی تخیل هستند، جنبه اکثر تصاویر کتاب با تجربیات واقعی و زیسته دانش آموزا •
آموزشی ندارند، توجه مناسبی به آناتومی بدن در آنها نشده است، تصاویر حالت تاریخ اسالم داشته و اکثر 

هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جامعه امروز کشور ندارد، کمکی به آنها تناسبی با واقعیت
نند، توجهی به سن مخاطبان در تصویرگري نشده است، تناسب اثر با آثار و کاموزان نمییادگیري دانش
میهنی در آن جاي تأمل -روستایی نمادهاي قومی و محلی و حتی ملی-اسالمی، زندگی شهري-بناهاي ایرانی

  دارد.
 شود.این کتاب صحافی نامناسبی دارد و استفاده چندباره از آن سبب از هم پاشیدن شیرازه آن می •

 
  هاي محتواییژگیوی

  قوت:
عنوان کتاب با با تعلیم و تربیت اسالمی و محتواي کتاب تناسب و همخوانی دارد. به دلیل استفاده از هدیه،  •

 آموزان جذاب است.آنهم از سوي آسمان و خداوند براي دانش

تان، شعر، و ...، آموز و شرایط وي، این اثر به دلیل ارائه محتوا در قالب داساز نظر تناسب کتاب با دانش •
هاي کودکان دبستانی، پرهیز از محتوایی که سبب ناامیدي، همسویی محتوا با زبان، تخیل، بیان و تجربه

بدبینی، نفرت و بدخواهی کودکان شود، تناسب با رشدشناختی، اخالقی و اجتماعی کودکان، همسویی با 
هایی وجود دارد که در ارد. البته کاستیزبان، تخیل و تجربه هاي کودك دبستانی، تناسب قابل توجهی د

  بخش بعد اشاره شده است.
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از نظر تناسب کتاب با جامعه و شرایط آن در این اثر ارزشهاي اسالمی به خوبی بیان شده است، در مورد  •
  اسالمی آنها تصویر سازي خوبی شده است –دختران و نوع پوشش و رفتار دینی

معارف مناسب است و با طرح مباحث اعتقادي، اخالقی و احکام  تناسب کتاب با حوزه یادگیري حکمت و •
  توانسته است تا حد زیادي به امر پاسخ گوید.

تناسب اثر با راهنماي برنامه درسی مذکور تا حد زیادي رعایت شده است. از مصادیق این امر می توان به  •
)، نبود نمونه هایی از تعارض و محورقرار گرفتن قرآن کریم و آیات و روایات و سنت و سیره معصومین(ع

کشمکش بی مورد فکري بین ادیان الهی و مذاهب مختلف اسالمی، توجه به اهداف ویژه دختران در احکام، 
  سن بلوغ، معاشرت، پوشش و حجاب اشاره نمود.

ر، یتعادل محتوا براساس مالکهاي تعادل بین درسها، بین فعالیتها، بین متن و تصویر و عدالت جنسیتی(تصاو •
  اسامی و نقش ها) (به غیر از تصویر جلد) و غیره رعایت شده است.

انسجام محتوا براساس مالکهاي کفایت مطالب ارائه شده، مناسب بودن سیر منطقی (ترتیب درسها) کتاب  •
  به دلیل استفاده از رویکرد پیمانه اي و همخوانی بین بخشهاي مختلف کتاب رعایت شده است.

هاي محتوایی کتاب کتاب درسی وضعیت مناسبی هاي فیزیکی و ویژگیی ویژگیبراساس مالك همخوان •
  دارد.
  ضعف:

شود. ولی این کتاب براي دوره ابتدایی عبارت دبستان در روي جلد به موقعیت و مکانی فیزیکی اطالق می •
 تر باشد.رسد عنوان سوم ابتدایی صحیحنوشته شده است. بنابراین به نظر می

 توان شامل موارد زیر دانست:آموز را میهاي تناسب اثر با دانشمهمترین کاستی •

ü استفاده از پند و اندرز مستقیم و صریح در برخی موارد 

ü .نامناسب بودن برخی از اشعار استفاده شده در کتاب 

ü آموزانابهام در تأثیرگذاري عمیق اثر بر دانش 

آموزان مانند مفاهیمی چون ایمان، ختی دانشوجود مفاهیم، مصادیق و درسهاي مختلف نامتناسب با رشدشنا •
 همخوانیآموزان دشوار است. عدمشهادات و توحید که به دلیل نداشتن مابه ازاء شهودي درك آنها براي دانش

ساله. ناهمخوانی درس  9ترکیبی کودك -(کارهاي پیرو امام حسین(ع))با توانایی منطقی 28پرسش صفحه 
ساله، عدم درك تناسب بین پرستاري حضرت زینب  9ز واقعیت از ممکن کودك آیینه سخنگو با توانایی تمای

 آموز سوم ابتدایی به دلیل نرسیدناز مجروحان کربال و قیاس آن با نامیدن روز پرستار در کشور توسط دانش
 قیاسی. -ايوي به تفکر فرضیه
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 9، که با رشد اخالقی کودك وجود مصادیقی از عدم رعایت رشد اخالقی کودکان مانند درس آینه سخنگو •

اسب قراردادي تنساله مبنی بر کنترل بیرونی یا درس دوم مبنی بر دعا کردن براي دیگران با اخالق پیش
 آموزان این سن است.چندانی ندارد. ضمن آنکه درس داناترین مردم نیز فراتراز رشداخالقی دانش

ساله  9که با رشدزبانی کودك  35و  3صفحات  وجود مصداقی مبنی برعدم رعایت عبارت شرطی(اگرچه) در •
  سازگار نیست.

درباره کاستی هاي کتاب در تناسب با جامعه می توان گفت که در این اثر به ارزشهاي ایرانی مانند مقدس ،  •
جانبازان، ایثارگران، ازادگان و ... شهداي دانش آموز اشاره اي نشده است، مسائل و مشکالت به روز جامعه 

نظر قرار گرفته است، به آثار دینی و ملی در کشورمان مانند مساجد و نمادهاي عزاداري و دسته کمتر مد
جات توجه چندانی نشده است، محتواي کتاب با زندگی انسان مدرن قرن بیست و یکم همخوانی چندانی 

هاي علمی  یشرفتندارد و به نیازهاي دینی مسلمان ایرانی به صورتی کلی توجه می کند، تناسبی با رشد و پ
  و تکنولوژیک نداشته و پسر مسلمان ایرانی را آنطور که باید ترسیم نکرده است.   

از مهمترین کاستی هاي این بخش بی توجهی به بحث عدل است. همچنین محتواي این کتاب بیشتر به  •
هایی درباره نظم  ارائه الگوهاي اسالمی و دینی می پردازد و بعد عملی آن کم رنگ است و اگرچه راهنمایی

آموزان کمک نمی کند تا دین را به عنوان راهنماي عمل یا اخالق و عمل دارد، ولی آنطور که باید به دانش
  و برنامه زندگی شناخته و براساس آن برنامه ریزي و عمل کنند.

 لگوهاياز مهمترین کاستی این بخش می توان به عدم استفاده مناسب از هنر براي ترسیم چهره زیباي ا •
  دینی اشاره کرد.

رسد که تعادل مناسبی بین سه بخش اعتقادات، احکام و اخالق نباشد. ازنظر چگالی دروس کتاب به نظر می •
)درس به اخالق پرداخته 3)درس به احکام و سه(5) درس به اعتقادات، پنج (9درس کتاب نه(20زیرا، از 

  است. 
  

  راهنماي معلم
  قوت:

شده در راهنماي معلم از نظر معلمان و استفاده آنها از این کتاب(به شرط دسترسی مناسب بودن مطالب ارائه  •
  به آن).

  وب سایت گروه دینی
  قوت:

 به روز بودن سایت •

  ضعف:
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 متوسط بودن سایت از نظر اکثر مالکهاي ارزیابی سایت از نظر معلمان •

    
تدایی چگونه است؟ هاي آسمان پایه سوم ابوضعیت اجراي بسته آموزشی(برنامه درسی)هدیه

  نقاط قوت و ضعف آن چیست؟
هاي آسمان دربرگیرنده فرایند اجرا و عوامل مؤثر بر اجرا بود. در بخش اجرا بسته آموزشی اجراشده هدیه

یادگیري و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدنظر قرار -فرایندهاي پخش و انتشار، برنامه ریزي اجرا، یاددهی
ر اجرا نیز معلمان، دانش آموزان، والدین، فضاي آموزشی ، تجهیزات و امکانات گرفت. و دربخش عوامل مؤثر ب

کمک آموزشی و زمان تخصیص یافته مطالعه شد. وضعیت هدیه هاي آسمان سوم ابتدایی براساس مالك 
  هاي فوق به شرح زیر است:

  فرایندهاي اجرا:
  قوت:

دیه ها از طریق بخشنامه هاي وزارت آموزش و اطالع یابی بخش زیادي از معلمان از تغییر برنامه درسی ه •
 پرورش

یادگیري هدیه هاي -ارائه اطالعات در حد متوسط درباره رویکرد، اهداف، اجزاء، نحوه اجراو فرایند یاددهی •
  آموزانهاي دانشآسمان و نحوه ارزشیابی از آموخته

 به صورت کتاب و سی دي دسترسی اکثر معلمان داراي راهنماي معلم هدیه هاي آسمان به راهنماي •

 بیشترین مراجعه و استفاده از سایت گروه دینی براي دسترسی به راهنماي معلم  •

 استفاده اکثر معلمان(داراي دسترسی به سی دي) از سی دي در مدرسه  •

  ارسال به موقع (مهرماه) کتاب درسی •
 ) معلمان در دوره هاي ضمن خدمت%90شرکت حداکثري (حدود  •

  
  ضعف:

 )به راهنماي معلم.%60دسترسی اکثرمعلمان(حدودعدم  •

عدم ارائه درخواست کتبی به مدرسه یا اداره براي کتاب راهنماي معلم هدیه ها توسط معلمان اکثر معلمان   •
 ) فاقد راهنما.%55(حدود 

مهمترین دالیل ذکر شده براي دانلودنکردن راهنماي معلم از سایت گروه تعلیم و تربیت دینی سازمان  •
ژوهش توسط معلمان (گرفتن راهنما از وظایف معلمان است) به ترتیب دسترسی نداشتن به اینترنت و پ

 نداشتن کامپیوتر ذکر شده است. 

 دسترسی افراد به راهنماي معلم(معلمان داراي راهنما) در ماه هاي مهر، آبان و آذر به راهنما •
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 ت گروه دینی) از معلمان از سای%70عدم استفاده اکثر معلمان (حدود  •

 استفاده اکثر معلمان(استفاده کننده از سایت گروه دینی) از سایت در منزل (فضایی بیرون از مدرسه)  •

 ) از معلمان از سی دي هدیه ها%57عدم استفاده اکثر معلمان ( •

 استفاده متوسط معلمان از راهنماي برنامه درسی در فرایند تدریس •

  از سایت گروه دینی )%70عدم استفاده اکثر معلمان (حدود  •
  ) از سی دي هدیه ها%57عدم استفاده اکثر معلمان ( •
  

  عوامل مؤثر بر اجرا:
  قوت:

 نگرش مناسب معلمان نسبت به برنامه درسی تغییر یافته هدیه هاي آسمان •

 نگرش مناسب دانش آموزان به کتاب درسی هدیه ها •

  ه)مناسب بودن زمان درنظرگرفته شده براي تدریس هر درس(دو جلس •
  ب) ضعف:

دانش بسیار ضعیف معلمان در برنامه درسی تغییر یافته به ویژه در بخش هاي دانش موضوعی، محتواي  •
 آموزشی و پرورشی و دانش مواد آموزشی. 

 همکاري و مشارکت نامناسب خانواده ها در فعالیتهاي بخش با خانواده •

 
  هاي آسمان پایه سوم ابتدایی چیست؟ نقاط قوت و ضعف آن کدامند؟ برنامه درسی مغفول هدیه

  ضعف:
مهمترین برنامه درسی مغفول هدیه هاي آسمان سوم ابتدایی بی توجهی به اصل عدالت است. البته این  •

کاستی به راهنماي برنامه درسی مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش مربوط می شود. راهنمایی که 
  به عنوان سند باالدستی کتاب جدي استفاده شده است. 

ی به محتواي مربوط به امام زمان (ع) در کتاب است. علی رغم آنکه دومین برنامه درسی مغفول، کم توجه •
  در راهنماي برنامه درسی مصوب تعلیمات دینی دوره ابتدایی صریحًا به آن اشاره شده است.

   


