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 مقدمه 

 دربردارنده دانش ها محتوای برنامه درسی.استمحتوا يکی ازعناصرهربرنامه درسی    

 کردن،خواندن،نوشتن،حساب )ت هاوفرآيندها،مهار(تبیین ها،اصول،تعاريف، حقايق)

 (خوب وبد،صحیح وغلط،زشت وزيبا)وارزش ها( تفکرمنطقی،تصمیم گیری،ايجادارتباط

يادگیری با آن -که دانش آموز درضمن آموزش يادرفرآيندياددهی(۱3: ۰۵3۳ملکی،.)است

 (۱۳: ۰۵3۳نوريان،.)گیرددرتعامل قرارمی 

تحلیل محتوايکی ازمهمترين تکنیک های پژوهشی است که درپی شناخت داده هابه    

منزله پديده های نمادين است وبدون ايجاد اخالل درواقعیت های اجتماعی به تحلیل آن 

تاريخ آن ريشه . امروزه تحلیل محتوا تقريبا دستخوش نقطه عطفی است.هامی پردازد

روزنامه نگاران به ارقام دارد بااين تصورکه بیان کمی متقاعدکننده تر ازبیان  درشیفتگی

تحلیل محتوامی تواندبه بازی شمارش ادامه دهد وچه بسا به نتايج جالبی برسد . کیفی است

 (۰۵۴3کلوس کريپندورف،به نقل از نايبی،).امابه بصیرت نمی کشد

برای توصیف عینی، منظم و کمی محتوای ارتباطات، برای تفسیر و  یتحلیل محتوا روش

شود و در صدد است با شناخت چرايی، اهداف و  بردن به نگرش درونی به کار برده می پی

ای خاص را، که محور اصلی هر نوشته يا اثری است، با  های ارائه پیام، نظر يا عقیده سبک

 .توصیف، و تبیین کند های عملکردی ـ ارتباطی، استفاده از مدل

هدف فعالیت .آموزش وپرورش هرکشورنقش مهمی دررفتارفردی واجتماعی افراد دارد

 (۰۵33رستگارپور وهمکاران،.)لقوه انسان استهای آموزشی،رشد آگاهی وتوانايی های با

هرمحتوايی،برای ارائه به ديگران نیازمند ابزارو وسايلی است که اطالعات وداده ها درآن ها 

اين ابزارها ووسايل،رسانه های آموزشی نامیده می .هداری شده ومنتقل می شوندنگ

برنامه ومحتوای کتاب ( ۰۵۳۵به نقل ازسبحانی نژاد وهمکاران، 8۱۱3ای،.پی.ای.)شود
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درسی،يکی ازعناصرمهم نظام آموزش وپرورش است ودرتحقق اهداف آموزش وپرورش نقش 

سیع فعالیت های نظام آموزشی،الزم است که باتوجه به گستردگی وپوشش و. اساسی دارد

درطراحی واجرای فعالیت های آن ازمطلوب ترين شیوه ها استفاده کرد تاکیفیت آموزشی 

برخوردارند    بسیاری   اهمیت در نظام های آموزش متمرکز کتاب های درسی از .يابد ارتقا

به خاطر  یکتب درس.گرددو تقريبا عوامل آموزشی بر اساس محتوای آن تعیین و اجرا می 

کانون توجه بسیاری از ،اهمیت زيادی که در تعیین محتوا و خط مشی های آموزش دارند 

از آنجا که نظام آموزش وپرورش ايران متمرکز و  .دست اندرکاران آموزش و پرورش می باشد

بسیاری  محورهای اساسی آموزش ويادگیری اند و با توجه به آن که در برنامه، کتاب و معلم،

از موارد،کتاب درسی تنها رسانه آموزشی است که دراختیارمعلم قراردارد وفرآيند تدريس و 

يادگیری تنها با اتکا به محتوای برنامه درسی، مفاهیم و ارزشهای مطرح شده در آن صورت 

می پذيرد، محتوای مطلوب کتاب های درسی می تواند دانش آموزان رابه چالش فکری 

. جمود فکری و ذهنی رها سازد و پاسخگوی نیازمنديهای عصر جديد انسانها باشدوادارد و از 

 (۰۵3۴زمانی وهمکاران،)

يکی ازابزارها وعوامل موثر دريادگیری وپیشرفت تحصیلی فراگیران درنظام های مختلف 

 (Whitaker and dyer,2000)ويتیکر وداير. تعلیم وتربیت،کتاب های درسی است

ترين عناصر برنامه درسی معتقدند که کتاب درسی به ويژه درتعلیم وتربیت سنتی ازمهم 

    (۰۵۳8پرورش،) .بیشترين وقت مدرسه به تدريس وخواندن کتاب درسی می گذرد. است

درآموزش وپرورش کشورما،که يک نظام آموزشی متمرکز می باشد،کتاب درسی،مهم ترين 

 –د استفاده ی معلم وشاگردانش درفرايند ياددهی منبع آموزشی وراهنمای درسی مور

دانش آموز با مطالعه ی متن درس،با انجام فعالیت های يادگیری .يادگیری آموزشگاهی است

به تنوع سازی،هماهنگی وتعمیق يادگرفته های کالسی خودمی پردازدويا با مطالعه ی متن 

لذا بررسی محتوای . پردازددرس،به يادگیری مستقیم دانش ارائه شده دراين محتوا می 

کتاب های درسی به داليل مختلف همچون مطابقت با اهداف برنامه ی درسی يا شناسايی 

که به روش های مختلفی می تواند .نقاط قوت و ضعف کتاب های درسی،امری ضروری است


