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  چکیده
و ورود اسـتادان خـارجی بـه ایـران تـألیف و ترجمـه       ) ش.  ه 1230(پس از تأسیس دارالفنـون   

انتخـاب  .  آغـاز شـد  داشتعلوم و فنون که در ایران پیش از آن رواج نبا محتواي کتابهاي درسی   
هاي خارجی نامناسب نخستین نوآوري       به جاي واژه  فارسی  هاي علمی مناسب      اصطالحات و واژه  
، بـا ایجـاد نظـام آموزشـی و تأسـیس دبـستانها و       بعـد چهـل و هـشت سـال       . در این کتابها بود   

پـس از  . کتابهاي درسـی را مننتـشر کردنـد   دبیرستانها، مؤسسان، مدیران و معلمان این مدارس  
کتابهاي درسی براساس برنامه وزارت معارف و با تـشکیل شـوراي      ش،  . ه 1297مشروطیت و از    

 کتابهـاي دوره دبیرسـتان را   1317 کتابهاي دوره ابتـدایی و از  1310از . نوشته شد عالی معارف   
را از نامه اداره انطباعات      دولت نظام  ،1312 در .کرد   منتشر می  بعداً اداره نگارش  و  وزارت فرهنگ   

بـر اثـر    1320در سـال  . تصویب شوراي معارف گذراند و تألیف کتاب درسی را نظمی نو بخشید      
 بـسیاري از  ،گرچه. دکرآزاد را  سیاسی و اقتصادي دولت تألیف و چاپ کتاب درسی           هايآشفتگی

 رقابـت آزاد در تـألیف و چـاپ کتـاب        بـر اثـر   ،  نـد زدبه تألیف و ترجمه      دستدبیران و استادان    
 شـد و سـرانجام   منجـر  به هرج و مرج   ند که  در یک موضوع منتشر شد     یکتابهاي مشابه  ،درسی

 سـازمان کتابهـاي درسـی     با تأسیسپس از آن، دولت. درآمد به انحصار دولتحق انتشار کتابها    
  . تألیف و انتشار کتابها را بر عهده گرفت،ریزي پس سازمان پژوهش و برنامهسایران و 

  
  ها واژهکلید

 درسـی،  هـاي بابهاي درسی، شوراي عـالی معـارف، برنامـه درسـی، سـازمان کت         کتاتاریخ  
  .سازمان پژوهش
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  مقدمه
ن و هـدفهاي   معـی هاي کتاب درسی یکی از مواد آموزشی نوشتاري است که براساس برنامه     

امروزه نوشـتن کتـاب درسـی ماننـد     . گیرد کنندگان آن قرار می  مشخص در دسترس استفاده   
 تخصـصی اسـت؛ امـا در گذشـته و     يموزشی و نیز تـدریس آن کـار  ریزي درسی و آ    برنامه

 کتاب درسی همان ،پیش از آنکه آموزش و پرورش همگانی و حتی اجباري و مجانی شود    
 با این تفاوت که به کودکان و نوسوادان، هر بـار بـیش از            ؛کتابهاي معمولی بزرگساالن بود   

سـپرد و   ه مطالب را به ذهن میدادند و محصل به کمک تکرار و حافظ        چند سطر درس نمی   
  .فتگر میفرا فراوان تدریج خواندن و نوشتن را با زحمت  داد تا آنکه به به معلم تحویل می

آموزان و نیازهاي فردي   کتاب درسی متناسب با سن دانش،با تأسیس مدارس جدید
  سـازمان کتابهـاي  ،تـدریج تـألیف شـد و در وزارت آمـوزش و پـرورش       و اجتماعی آنان به   

 در دانـشگاهها نیـز    وریزي آموزشی به وجـود آمـد    سازمان پژوهش و برنامه   سپسدرسی و   
  .سازمانهایی براي تهیه و تولید کتاب درسی تأسیس شد

مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه از سه مقطـع        قرار شد   هجري شمسی    1389در سال   
 سال ابتدایی شش(مقطع  به دو ) چهارسال، سال و متوسطه   سه ، راهنمایی ؛ سال پنج ،ابتدایی(

 این تغییر از نظر برنامه و کتاب درسـی تـدریجی و عمـومی    .بد تغییر یا) سال متوسطه  ششو  
ه ــرنامـا بــی بــدایـــالس اول ابتـ ک1390ـ1389ی ــ به این ترتیب که در سال تحصیل       ،است

ره شـش  هر سال یک پایه تغییـر کنـد و دو  گردید  قرر  مجدید و کتابهاي جدید آغاز شد و        
  .ساله ابتدایی را شامل شود

اکنون مشخص شده که الزم اسـت بـه جـاي یـک جلـد کتـاب درسـی یـک بـسته                       
تر،  تر، سریع بتوانند مفاهیم را آسان تا آنان   آموزان قرار گیرد      در دسترس دانش  هم  آموزشی  

  .حفظ شودتر یادگیرند تا ماندگاري آنها   گسترده وتر عمیق
  

  نخستین کتابهاي درسیتأسیس دارالفنون و تدوین 
 آمـوزش و پـرورش رسـمی و جدیـد در     ، هجري شمسی1230با تأسیس دارالفنون در سال      

  .ادامه یافتنیز به شیوه سنتی آموزش و پرورش گذاري شد و  کشور ما پایه
عامل توجه به نوآوري و دگرگونی در آموزش و پرورش کشور، شکـست فاحـشی    

یر دولت ایران شد و بـا بـستن قراردادهـاي گلـستان     بود که در جنگهاي ایران و روس دامنگ    
بخش بزرگی از خاك وطن جـدا و بـه روسـیه      ) ش.  ه 1207(و ترکمانچاي   ) ش. ه 1192(

 ،عبـاس میـرزا  . شـد  بایستی جبـران مـی   واگذار گردید؛ و داغی بر دل مردم ایران نهاد که می   
 در صـدد نوسـازي جامعـه و    ،ن صدراعظم ایـرا   ، و میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی      ،ولیعهد
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عباس میرزا فرصت نـداد و نـادانی سـلطان قاجـار و     اجل به جبران این شکست برآمدند، اما     
خـان   از میان برداشت و این مسئولیت بزرگ را میـرزا تقـی  قائم مقام را    ،دست استعمارگران 

  .)28، ص 1377قاسمی پویا،  (امیرکبیر برعهده گرفت
شـاه، ولیعهـد محمدشـاه،        در دستگاه ناصرالدین  ) ش.  ه 1231ـ1174(خان    میرزا تقی 

با مدارس جدید تا در روسیه و عثمانی مأموریت داشت او  در زمانی که     .اعتبار فراوان یافت  
 به این باور رسید که اگر بخواهیم کشوري مستقل و توانا داشـته  ،دوو شیوه کار آنها آشنا ش  

منـد در خـود    ون جدید و کارشناس و عالقهباشیم الزم است افرادي متخصص در علوم و فن  
ــیم  ــر پــس از فــوت محمدشــاه در ســال   . کــشور تربیــت کن  هجــري شمــسی 1227امیرکبی

ناصرالدین شاه را با سرعت و فراست از تبریز به تهران آورد و بر تخت سلطنت نشاند و پس 
 نظـامی،  از آن که کشور را به آرامش رساند به نوآوریهاي بزرگی در زمینـه امـور سیاسـی،          

در همین . ترین کارهاي او تأسیس دارالفنون بود   یکی از مهم  .  فرهنگی دست زد    و اقتصادي
اي بـدین صـورت    خان مسیحی مترجم دولت ایـران نامـه       مدت امیرکبیر به میرزا جان داوود       

شش نفر معلم که کمال مهارت و وقوف را داشته باشـند         «: )49، ص   1376یغمایی،   (نوشت
و جراحـی و تـشریحی یـک    ) طـب (نظام یک نفر، معلم حکمـت        معلم پیاده : از قرار تفصیل  

نفر، معلم سواره نظام یک نفر، معلم توپخانه یک نفـر، معلـم هندسـه یـک نفـر، معلـم علـم          
لهذا آن عالیجاه از جانب شرافت جوانب اولیاي دولت . معادن یک نفر، ضرور در کار است

رفتـه معلمهـاي   ) اتـریش و آلمـان  ( پـروس  علیه مأمور و مرخص است که به ممالک نمسا و      
مزبور را از قرار تفصیل فوق تا مدت شش سال اجیر کرده و با مخـارج آمـدن و رفـتن نامـه         

  .»1266حرره فی شوال ... نوشته به آنها داده 
آلمان آن بود که از سوابق معلمان روسی، انگلیـسی و      و  کشور اتریش   دلیل انتخاب   

خارجی از مداخله در امور سیاسـی   خواست که معلمان      ود و می  فرانسوي در ایران ناراضی ب    
 براي همین از استخدام معلمان روسی ؛دنمملکت خودداري کنند و تنها به کار تدریس بپرداز

  .)1380آدمیت، (نظر کرد  و انگلیسی و فرانسوي صرف
د خان در وین به خدمت پادشاه اتریش رفت و درخواست خود را عرضـه   وجان داو 

 پس از انجام کار با شش نفر معلم اتریشی و یک نفـر ایتالیـایی دو روز پـس از عـزل       کرد و 
، )معلـم پزشـکی    (1دکتـر پـوالك   : این معلمان عبـارت بودنـد از      . امیرکبیر به ایران بازگشت   

 بـارون  ،)نظـام   معلـم سـواره    (4، نمیـرو  )معلـم دواسـازي    (3، فوکاتی )معلم توپخانه ( 2کرشیش
                                                                                                                                  
1.  Dr. Polak 
2.  Krziz 
3.  Fochetie 
4.  Nemiro 
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). 1384اشـراقی،  ) (معلـم مهندسـی   (3، ذاتـی )معلم معـدن  (2ارنوتا، ک )معلم پیاده  (1گومونس
بعد از آنکه معلمان مزبور به دارالخالفه رسیدند و ساختمان طرف شرقی مدرسه مبارکه نیـز        

 ، امرا، یک صد نفر از اوالد شاهزادگان عظام ،1268االول     پنجم ربیع  ،روز یکشنبه  ،تمام شد 
ر ایـن مدرسـه منتخـب شـده بودنـد، توسـط میـرزا        اعیان و رجال دولت که براي تحـصیل د     

انـدوز خـاك پـاي مبـارك شـده بعـد از آن بـه          شـرف ،دول خارجـه  وزیر  ،محمدعلی خان 
، 24 نمـره  ،روزنامـه وقـایع اتفاقیـه      (مدرسه مبارکه آمده به میمنت شروع به تحصیل کردنـد         

  .)1268 صفر 10پنجشنبه 
 26 (توپخانـه ، ) نفـر 5 (، سواره نظام ) نفر 39 (هاي تحصیلی دارالفنون پیاده نظام      رشته

)  نفـر 5(شناسی  و معدن)  نفر 7(، دواسازي   ) نفر 20 ( طب و جراحی   ،) نفر 12 (مهندسی،  )نفر
  ).29، ص 1384اشراقی، (بود 

دادند و مترجمـان   نخستین معلمان فرنگی که به ایران آمدند به زبان فرانسه درس می          
 مطالـب درسـی را بـا    ، ایـن معلمـان  الوه بـر آن    عـ  ؛کردنـد   ن را ترجمه مـی    ناایرانی سخنان آ  

کردنـد و مترجمـان آنهـا را بـه فارسـی           استفاده از منابع علمی که همراه داشـتند تـألیف مـی           
التحـصیالن دارالفنـون     مترجمان و فـارغ   ،یکی از اقدامات مؤثري که معلمان     . ندگرداند  برمی

هـاي   احـث علمـی و نوشـته   انجام دادند، ترجمـه و تـألیف تعـدادي از کتابهـاي درسـی و مب             
 چنـد نمونـه از ایـن کتابهـا بـدین شـرح اسـت             . محققان و دانشمندان پرآوازه آن زمـان بـود        

  :)1354صدیق، (
ـ کتابهاي میرزا زکی مازندرانی راجع به توپخانه، حکمت طبیعی، مکانیک، حساب         

  .و جغرافیا
  .، نوشته دکتر پوالكکتاب جراحیـ 
بـه رشـته   را  هـا  کـه کرشـیش آن  ژسـازي و توپخانـه  د، ریاضـی ، لهبکتاب جبر و مقاـ  

  .آورددر تحریر 
  .که دکتر علی رئیس االطباء و دکتر ابوالحسن خان نگاشتندکتاب تشریح ـ 
  .، نوشته کاظم محالتی اصول علم شیمیـ

اد عبدالغفارخان ـه استــ ک یـخ طبیع ـاریـت و   اـرافیـ جغ ،هـدسـ هن ،ابـحساي  ـابهـکتـ  
  . ا تألیف کردالدوله آنها ر نجم

  . اتریشی آن را تدوین کرده است4 که دکتر البوفیزیوتراپیـ 
                                                                                                                                  
1.  Gumonies 
2.  Carnotta 
3.  Zattie 
4.  Elbow 
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اکبـر خـان    رزا علـی ـ میـ کـه  هـرانـس ـفلغت  و لغت فارسی، زبانابهاي آموزشی  ـــ کت 
  . تألیف کردالدوله مزین

بالغ بر  1براوناند که به قول پرفسور ادوارد       ترجمه شده و  کتابهاي دیگري نیز تألیف     
 تأثیر بسیاري داشـته  جدیده که در اشاعه فرهنگ جدید اروپا و اصوالً معارف  جلد بود 162

  ).1354صدیق، (است 
کردنـد یـا     ترجمـه مـی   آنهـا را نوشـتند و ایرانیهـا   ی را که استادان خارجی می یکتابها

 چـاپ سـنگی   .شدند  در چاپخانه سنگی دارالفنون چاپ می،کردند استادان ایرانی تألیف می 
در تبریز به ) از نخستین محصالنی که به اروپا رفته بود (وسیله میرزا صالح تبریزي      بار به   اولین

 2صـنعت چـاپ سـنگی   . راه افتاد و سپس در تهران و دیگر شهرهاي ایران به کار گرفته شد           
 سـال یگانـه روش چـاپ در ایـران بـود و تـا اواخـر دوره قاجاریـه تقریبـاً همـه           پنجـاه مدت  

  ).1376سلطانیفر، (رسید با چاپ سنگی بود  اپ میکتابهایی که در ایران به چ
 1287ـ1218(دوله ـال  از مؤلفان پرکار کتابهاي درسی دارالفنون، میرزا عبدالغفار نجم        

او ضمن شروع تحصیل در دارالفنون متوجه نقص و کمبود کتاب درسی شد            . است) ش. ه 
تـألیف کتـاب درسـی     سالگی که تدریس خود را در آنجا آغاز کرد، بـه فکـر    17و پس از    

  .افتاد
ــاينوآورییکــی از  ــراي    ه ــون آن اســت کــه ب ــاي درســی دارالفن ــان در کتابه  مؤلف

بار مفاهیم علمی را از یک زبان اروپایی به زبان فارسی در آوردند و اصطالحاتی را       نخستین
  .برگزیدند و کتابهایی را چاپ کردند

  
  ي درسـی مربـوط بـه     کتابهـا   تـدوین   متوسـطه و   رس ابتـدایی و   ا مـد  ۀتأسیس اولی 
  این مقاطع

حـاج  .  هجري شمسی تأسیس شد1276نخستین مدرسه ابتدایی و متوسطه در تهران در سال     
 پـس از آنکـه از   ،شدیه که روحانی و از پیـشقدمان فرهنـگ نـو در ایـران بـود     حسن ر میرزا  

جـه  اي برپا کرد کـه مـورد تو   التحصیل شد، در ایروان مدرسه مرکز تربیت معلم بیروت فارغ    
                                                                                                                                  
1.  Edward Brown 

 هجري شمسی در ایران تألیف و ترجمـه و   1300فهرست کتب درسی چاپ سنگی را که تا حدود سال           .  2
فر تهیه و تنظیم کرده و آن را یدر دارالفنون و سایر مدارس ایران تدریس شده است، خانم صدیقه سلطان

تعداد این کتابها بالغ بـر  .  چاپ و منتشر کرده است 1376ال  کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران در س      
 . جلد کتاب درسی است که در کتابخانه ملی موجود است991
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 گرچه این مدرسه هم از سوي مردم استقبال     .دواي در تبریز گش      مدرسه  سپس  و قرار گرفت 
پرستان باز و بـسته شـد؛ آنـان حتـی مدرسـه را بـا         اما چندین بار در اثر مخالفتهاي سنت   ،شد
خـان   روت و زرنـیخ منفجـر کردنـد و میـرزا حـسن متـواري گردیـد تـا آنکـه میـرزا علـی                      با

ارت مظفرالدین شاه رسید او را به تهران دعوت کرد و مـورد حمایـت    الدوله که به صد     امین
  ).1377قاسمی پویا، (قرار داد 

حاج میرزا حسن رشدیه که او را پیر معـارف و پـدر مدرسـه جدیـد در ایـران لقـب               
 بـه  ؛داد  ساله هم آموزش مـی 45 تا 25سواد    اند، عالوه بر تدریس کودکان به مردان بی         داده

قاسـمی پویـا،   (گرفتنـد    سـاعت خوانـدن و نوشـتن را فـرا مـی     90 مـدت   درآنـان   طوري که   
 27از او . نخستین مؤلف کتابهـاي درسـی ابتـدایی در ایـران اسـت          حسن  حاج میرزا   ). 1377

  ): 1377قاسمی پویا، (ترین آنها عبارت است از   مهم کهجلد کتاب چاپ شده موجود است
جلد اول بـراي دو مـاه اول و   (در سه جلد  براي نوآموزان اول ابتدایی      التعلیم  یۀبدا. 1

  .)جلد سوم براي پنج ماه آخر
 مطالـب  دارايدرس فارسـی و جلـد دوم   بـراي  جلد اول   ( در دو جلد     التعلیم  یۀنها. 2
  ).علمی

در انتهـاي کتـاب   » تنبیـه الغـافلین  «رساله  ( براي آموزش امالء فارسی      التعلیمیۀ کفا .3
  ).زادي استآمده و موضوع آن درباره مشروطیت و آ

برخی مطالـب آن بـه مـسائل سیاسـی و اجتمـاعی           ( براي تربیت معلم     التعلیم  یۀهدا. 4
  ).اشاره داشت

  .براي ششم ابتداییاخالق . 5
آمـوزان قـرار    کـرد و در اختیـار دانـش         خود چـاپ مـی      رشدیه این کتابها را با هزینه     

 و هر فـصل  بودو یک فصل اي نوشت که شامل چهل    نامه  او براي اداره مدرسه نظام    . داد  می
: نویـسد  براي مثال، در تکالیف مدیران مدارس ابتدایی می . به یک موضوع اختصاص داشت    

مـدیر  . مدیر مدرسه در قبول متعلم اگر فقط شهریه را منظور بـدارد بـسی ظلـم کـرده اسـت              
مدرسه باید شهریه را محض استقالل تعلیم و تربیت اخذ نماید؛ زیرا مطالبـات اجـرت بـراي       

مدیر مدرسه اگر نتواند از حاالت دروس عموم متعلمین مستحـضر شـود،             . تعلیم حرام است  
  ).1377قاسمی پویا، (مدرسه را تعطیل نماید که وبالش تخفیف یابد 

 انجمنی به ،رسید حاج میرزا حسن براي نظارت در مخارج پولهایی که به مدرسه می         
انجمـن معـارف کـه در    . من معـارف شـد   تشکیل داد؛ این جمع هسته انج     » امناي رشدیه «نام  

گذاري شد و با حضور نیرالملک وزیـر علـوم بـه وجـود آمـد بـه فعالیتهـاي                    پایه 1276سال  
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، تألیف کتابهاي درسی، )نخستین دبیرستان در ایران(متعددي از جمله تأسیس مدرسه علمیه    
در تأسـیس  مـوفقیتی کـه انجمـن معـارف      .تأسیس کتابخانه ملی و انتشار روزنامه دسـت زد       

مدرسه علمیه به دست آورد و اقبال عمومی مردم بـه شـیوه آموزشـی جدیـدي کـه رشـدیه               
 طـی  به طـوري کـه   ،تأسیس شودبا سرعت  شد که مدارس زیادي     موجبگذار آن بود      پایه

 مدرسـه جدیـد در   50چند سال در زمان مظفرالـدین شـاه و تـا انقـالب مـشروطیت بـیش از        
  ).1383معتمدي، ( ر شدیتهران و شهرستانها دا

 مؤسـسان، مـدیران و      راو دبیرسـتانهاي جدیـد کتابهـاي درسـی           با تأسـیس دبـستانها    
 ،شـد  که در دوره ابتدایی تـدریس مـی   دیگري   کتابهاي   .دادند  میر  انتشامعلمان این مدارس    

 )2 اثر حاج میرزا یحیی دولـت آبـادي؛   اصول و فروع دین، و 1علی در اخالق  ) 1: چنین بود 
ــیم ــ تعلــ ــرالاالطفــ ــاح  ، اثــ ــان مفتــ ــرزا محمودخــ ــالس اول    میــ ــراي کــ ــک بــ   ؛الملــ

 میـرزا  اثـر  ،فرانـسه  )5؛ العلوم  خان ناظم    علی ، اثر  هندسه )4؛  خان   محمد صفی  ، اثر جغرافیا )3
 و محمد علی فروغی، اثر  فیزیکدوره علم    و   تاریخ مختصر ایران  ) 6 ؛خان قریب   عباس قلی 

 شـد  مـی در همـه دبـستانها تـدریس    کـه   نفیـسی    اکبرخـان   میرزا علی ، اثر   تعلیمات ابتدایی  )7
  .)1377قاسمی پویا، (

آموزان را نـه فقـط بـا علـوم و مهـارت        جالب است بدانیم بعضی از این کتابها دانش       
و مسئولیتهاي اجتماعی و سیاسی کرد، بلکه به آنان درس زندگی     خواندن و نوشتن آشنا می    

  .ختآمو می
 ایرانی ـ اسالمی مایه داشت و بر اساس سلیقه  کتابهاي دوره ابتدایی بیشتر از فرهنگ

شناسـی و هنـري هـم      روان،مسائل یادگیري. تنظیم شده بودآنها و تجارب شخصی نویسنده  
  .کم و بیش مورد توجه بود هادر آن

تألیف کتابهاي درسی براي دوره متوسطه چند سال پس از تأسیس دبیرستانها شروع        
هایی کـه خـود در دارالفنـون داشـتند در کـالس درس       هشد و اغلب دبیران از کتابها و جزو       

 بعـضی از دبیـران هـم کـه زبـان خـارجی       .نوشتند آموزان آنها را می گفتند و دانش   جزوه می 
کردند و فهرست مطالـب همـان کتابهـا بـه عنـوان         دانستند کتابهاي اروپایی را ترجمه می       می

                                                                                                                                  
این کتاب نه تنها درس شرعیات مدارس را مرتب و منظم نموده بلکه : گوید آبادي در این باره می     دولت.  1

دیـانتی کـه از طـرف     یرهـاي تهمـت بـی   رس از ت به منزله سپري است براي نگهداري نمودن معارف نو       
) میـرزا علـی خـان   (نگارنده به پـاس حقـوق   . گردد دیانتهاي حقیقی به جانب مؤسسین آن پرتاب می  یب

 را که جلد شـده بـه یادگـاري بـراي او     علیتا این وقت در تهران است اول نسخه کتاب  الدوله که     امین
بخشد و زبان بدخواهان را تا  مکاتب را روح میدهد،  این کتاب انجمن معارف را تقویت می . فرستد  می

  .)215، ص 1361دولت آبادي، (نماید  یک اندازه کوتاه می
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  کتاب فیزیک ره دبیرستانها یک دواز نخستین افرادي که براي  . شد  برنامه درسی پذیرفته می   
او ابتدا مطالب درسی فیزیک  . )ق.  ه 1339فروغی،   ( مرحوم محمدعلی فروغی بود    ،نوشت

یکـی از  او  ؛کردنـد  نویـسی مـی    آمـوزان جـزوه     گفت و دانش    را در کالس مدرسه علمیه می     
  . کرد چاپ و منتشر1288 در سال دوبتر  کاملکه ها را  همین جزوه

  
   علوم و تدوین کتاب درسی براساس برنامه درسیتأسیس وزارت

ــال   ــوم در س ــد  1239وزارت عل ــیس ش ــسی تأس ــی  .  شم ــر آن عل ــستین وزی ــی نخ ــان  قل خ
 دارالفنـون، توسـعه مـدارس،     اداره: برخـی از مـسئولیت ایـن وزارتخانـه     . اعتضادالسلطنه بـود  

و )  ش. ه 1285(پـس از انقــالب مــشروطیت  . رسـیدگی بــه اوقـاف و اداره مطبوعــات بــود  
 اوقـاف و صـنایع   ،تصویب قانون اساسـی و مـتمم آن نـام وزارت علـوم بـه وزارت معـارف           

 و 1289 شـهریور  11قـانون اداري ایـن وزارتخانـه در    ). 1357یغمایی،  (مستظرفه تغییر یافت    
طبق این قوانین دولت مـسئولیت  .  از تصویب مجلس گذشت1290قانون اساسی معارف در    

طبق ماده دهم قـانون اداري وظـایف آموزشـی    .  بر عهده گرفت   آموزش و پرورش را رسماً    
حل غوامض امور معارف، تـسویه اختالفـات بـین مکاتـب و     : این وزارتخانه عبارت است از  

   .لیف معینه براي مدارس و مکاتبآ، رد و قبول تسمدار
 28در قانون اساسی معارف تکالیف و وظایف وزارتخانـه بـسیار روشـن و مـنظم در      

   مجـانی و همگـانی توصـیه شـده         ،بـار تعلیمـات اجبـاري       و براي نخـستین   شده  خص  ماده مش 
    بـه تـصویب رسـیده اسـت    لیـ ذدرخصوص برنامه مـدارس و کتابهـاي درسـی مـواد            . است

  :)1357یغمایی، (
 علمی و ،، مکتب و مدرسه عبارت است از تأسیساتی که براي تربیت اخالقی         1ماده  

  .گردد بدنی ابناء نوع دایر می
گـردد و بایـد    ، پروگرام  مدارس و مکاتب از طرف وزارت معارف معین مـی  2ه  ماد

  .در پروگرام حیثیت علمی و صنعتی و نشو و نماي بدنی ملحوظ باشد
از تـصویب  ) الملـک  حکـیم (قانون اساسی معارف در زمان وزارت ابراهیم حکیمـی     

 قـانون  ، وزیـر در زمـان همـین  . هاي درسی نوشـته شـد      مجلس گذشت و بر اساس آن برنامه      
و کسب مدارج عالی خارج از کشور در کشور براي تحصیل     تن از جوانان مستعد      30اعزام  

 نفر آنان در رشته تعلیم و تربیـت بـه تحـصیل بپردازنـد و     15 که گردیدو مقرر   شد  تصویب  
نامـه آن   طرح تشکیل دارالمعلمین و نظـام . پس از بازگشت به کشور به معلمی مشغول شوند      

نظمیهــاي اجتمــاعی مــانع از تأســیس  زمــان تهیــه شــد، امــا مــشکالت مــالی و بــیدر همــین 
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ن و اجراي قانون اساسی معارف شد تا آنکه نوبت وزارت بـه میـرزا احمـد خـان               یدارالمعلم
  .رسید) نصیرالدوله(بدر 

نصیرالدوله بدر براي اجـراي وظـایفی کـه قـانون اداري وزارت معـارف بـه هیئـت                   «
اعضاي شورا روز .  کرده بود به انتخاب اعضاي شورا اقدام کرد  شوراي عالی معارف محول   

 آبـان بـا تـشکیل اولـین       27 و روز    ند شمسی بدین شرح برگزیـده شـد       1297چهاردهم آبان   
خـان نیرالملـک    ، رئـیس؛ رضـا قلـی   )وزیـر معـارف   (نـصیرالدوله   : جلسه به کار آغاز کردند    

، عـضو؛ شـاهزاده فیـروز    )معـارف رئیس کل (الدوله    ، عضو؛ دکتر اعلم   )معاون کل معارف  (
، عـضو؛ حـاجی آقـا شـیرازي، عـضو؛ عبدالحـسین خـان        )وزیر عدلیه(الدوله   میرزاي نصرت 

سردار معظم خراسانی، عضو؛ میرزا ابوالحسن خان فروغـی، عـضو و ملـک الـشعراي بهـار،             
  ). 1357یغمایی،  (»عضو

ح برنامـه  شوراي عالی معارف به اقدامات مهمـی دسـت زد کـه یکـی از آنهـا اصـال        
  .  تدوین شده بود1295بار در سال  خستیننمدارس بود که براي 

در ایـن  . تـوان دیـد    مـی 1295ترین نوآوري در کتابهاي درسی را در برنامه سال     مهم
الصحه و اخـالق، از کـالس اول دبـستان تـا شـشم،       و حفظ ) علوم تجربی (االشیاء    برنامه علم 

آن درسی به نام اعمال یـدي و رسـم در برنامـه منظـور     عالوه بر  . رسماً در برنامه آمده است    
 غـرض از تعلـیم    کـه  درباره هدف از درس رسم آمده است      .العاده جالب است    شد که فوق  

نظر و محکم ساختن رابطه بین قوه آمره یعنـی مغـز و آلـت          این عمل، زیاد کردن قوه، دقت     
گیـرد افکـار و تـصورات     ی راه است که طفل یاد م از این. عمل یعنی دست و انگشتان است    

  ).60ـ35، ص 1377نوایی، ( ... خود را از قوه به عمل آرد
مرتـب مـورد    هاي درسـی  ، برنامه1297پس از تأسیس شوراي عالی معارف در سال      

گرفت و هر بار کتابهاي درسـی مطـابق بـا برنامـه جدیـد تغییـر           تجدیدنظر و اصالح قرار می    
ل تأمین کتاب درسـی را برطـرف کنـد، براسـاس          وزارت معارف براي آنکه مشک    . یافت  می

از .  تصویب شد، تألیف کتابهاي درسی ابتدایی را برعهده گرفت1306اي که در سال    برنامه
این پس کتابهاي درسی دبستان با دقت تألیف شد و با تصویرهاي مناسب و با کاغذ و چاپ 

  .)33 و 30، ص 1391معتمدي،  (آموزان قرار گرفت مطلوب در اختیار دانش
 وزارت ،رو  از ایـن ؛تألیف کتابهاي درسی دوره ابتدایی نتـایج مطلـوبی بـه بـار آورد        

 اداره انطباعات را از تصویب شوراي معارف گذرانـد و     نامه   نظام 1312 بهمن   18معارف در   
  .عمالً کار تألیف کتاب درسی را نظمی نو بخشید

 اوضـاع سیاسـی و اقتـصادي        ایران مدتی در اشغال بیگانگان درآمد و       1320در سال   
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از دسـت داد و  را در آن آشفته شد، به طوري که دولت توانایی مالی چاپ کتابهاي درسی          
چاپ آزاد کتاب درسی گرچه سبب شد  ) . 1357معتمدي،  (تألیف و چاپ کتاب آزاد شد       

  ارائهيبسیاري از دبیران و استادان به سوي تألیف و ترجمه گرایش یابند و کارهاي ارجمند     
به سبب وجود این به اصـطالح فـضاي بـاز رقابـت       . اي به بار آمد     دهند، اما آشفتگیهاي تازه   

ناشـران و  یـک موضـوع مـشخص،    یـا  آزاد در تألیف و چاپ کتاب درسی، از یک عنـوان           
 عنوان 80کردند، به طوري که به جاي   را چاپ و منتشر می  یکتابهاي مشابه مؤلفان مختلف   

 ،آل احمـد ( عنوان کتاب چاپ شـده بـود   428 ، دوره دبیرستانکتاب درسی مورد نیاز براي  
اي که ادامه این رقابت آزاد به هرج و مرج منتهی شـد و قـانون بـازار آزاد،           به گونه  ؛)1339

  .کتاب درسی را از نظر کمی و کیفی به ابتذال کشاند
ت در زمـان وزار . سرانجام رقابت آزاد دوباره جاي خـود را بـه انحـصار دولتـی داد             

پرویز ناتل خانلري دولت تألیف و نشر کتابهاي درسی را بر عهده گرفت و سازمان کتابهاي   
تألیف کتابهاي دوره ابتدایی همچنان در اختیار وزارت فرهنـگ       . درسی ایران به وجود آمد    

  .شد  به طور رایگان چاپ و توزیع می1343 ـ 1337باقی بود و از سال 
  

  انتأسیس سازمان کتابهاي درسی ایر
 چنین ،1342 چاپ ،پرویز ناتل خانلري، وزیر فرهنگ، در سرآغاز کتابهاي درسی دبیرستان   

در بیست سال اخیر وزارت فرهنگ تألیف و چـاپ کتابهـاي دبیرسـتان را آزاد      : نوشته است 
   .تر فراهم آید روز کتابهاي مطلوب اعالم کرد، به امید آنکه با ایجاد رقابت سالم روزبه

ص در قاولی نتیجه مطلوب از این تـصمیم حاصـل نگردیـد و وجـود نـ     متأسفانه به عل 
نظمی در چاپ و توزیع، موجـب   محتویات کتابها و تنوع بیش از حد لزوم و گرانی بها و بی 

اقداماتی که وزارت فرهنگ با نظارت در     . دش یآموزان و نارضایتی عموم     سرگردانی دانش 
 همچنین در تثبیـت قیمـت آنهـا معمـول     محتویات کتابها به وسیله کمیسیونهاي مخصوص و      

راه چاره در .  و معایب تأثیر داشت، گره از کار نگشود    صقاونداشت با اینکه در کاستن        می
آن دیده شد که وزارت فرهنگ تألیف و نشر کتابها را خود در اختیـار گیـرد و بـه موجـب           

وزارت . نهـاد گ  دولت انجام این وظیفه را بر عهده وزارت فرهن   18/12/1341تصویب نامۀ   
فرهنگ با استفاده از گروههایی که براي هر درسی انتخاب کرد، از میـان کتابهـاي موجـود         

  . چاپ و توزیع کرد،براي هر درس و هر کالس فقط یک کتاب را انتخاب
در آمـوزش و    ) ش.  ه 1336( مـیالدي    1957سال  به دنبال تحوالتی که از      همچنین،  

در ایـن زمینـه   ، در ایران هـم تحـوالتی   ه وقوع پیوستبپرورش بسیاري از کشورهاي جهان   
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اي صورت گرفت که سرانجام به تغییر کلـی نظـام آمـوزش و             روي داد و مطالعات گسترده    
 بـه طـور تـدریجی در کـشور بـه مرحلـه       ،1350این تغییر نظام از سال  . گردیدمنجر  پرورش  

مقـاطع  . ی تغییـر کـرد   هـدف، برنامـه و مـواد آموزشـی بـه کلـ      ،در نظام جدیـد . اجرا درآمد 
. تحصیلی از دو مقطع ابتدایی و متوسطه به سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تغییر یافت   

و بـود  ریـزي   ها و تعیین سرفصلهاي هر ماده درسی برعهده دفتـر تحقیـق و برنامـه        تهیه برنامه 
حجـم  بـا  امـا   داشـت؛  چاپ و توزیع کتاب درسی برعهده سازمان کتاب ایران قـرار      ،تألیف

  . نیروي کار ماهر بسیار اندك بود،کار زیاد و مسئولیت بسیار سنگین
. در نظام جدید نوآوریهاي فراوانی از نظـر برنامـه و کتـاب درسـی صـورت گرفـت            

در دوره ابتـدایی و راهنمـایی   . آموزش هنر و علوم تجربی از کالس اول ابتـدایی آغـاز شـد     
اب راهنمـاي تـدریس بـراي معلـم تـألیف و       کتـ ،آمـوز  براي هر درس عالوه بر کتاب دانش   

 میـان کتابهـاي   ازبودنـد و  هماهنـگ  یکـدیگر  با کتابهاي درسی در یک کالس      . توزیع شد 
اغلـب  . دآمـ  وجـود  بـه  ، نـوعی پیوسـتگی منطقـی         در طول سالها   ،یک کالس و یک درس    

بـراي تـدریس در کالسـها معلمـان آمـوزش الزم را           . شـد  میکتابها به صورت رنگی چاپ      
در مـتن دروس و تـألیف    و به طـور کلـی       دبو وسایل کارگاه و آزمایشگاه فراهم       ،دیدند می

  .کتابها تغییرات فراوانی صورت گرفت
این نکته الزم  یادآوري .شدجدید رسیدن به هدفهاي نظام از اما مسائل مختلف مانع   

 شـوراي  بـا تـشکیل   1342که اصالح نظام آموزش و پرورش کشور که از حدود سال است  
اصالح نظام آموزش و پرورش به طور جدي آغاز شده بود تا مرحله تهیـه برنامـه تحـصیلی         
دوره پنج ساله ابتدایی همچنان زیرنظر شوراي اصالح نظام با کیفیت مطلوبی ادامه یافت تـا               

تـر شـد؛ بـه     رنـگ  روز کـم  تدریج از رونق افتاد و اقدامات مربوط روزبه آنکه اصالح نظام به  
دوره راهنمایی تحصیلی که در حقیقت شاه بیت ترانه اصالح نظام بـه        برنامه  طوري که تهیه    

سابقه بود به دست کارشناسان با سابقه وزارت آموزش   انقالبی و بیيآمد و فرایند شمار می
در . توانـستند بیندیـشند   جـز در چهارچوبهـاي آشـناي گذشـته نمـی         آنان  که  افتاد  و پرورش   

 به طوري که نخـستین   ؛ جریان اصالح نظام یکباره از سیر اصلی خود منحرف گردید          ،نتیجه
 دوره آموزش متوسـطه را  1357التحصیالن نظام به اصطالح جدید که در خرداد       گروه فارغ 

التحـصیالن نظـام سـابق برتـري آشـکاري از       با موفقیت به پایان رسانده بودند نسبت به فـارغ      
  .)1357شکوهی، (خود نشان ندادند 

تـرین   رو شد؛ مهم   در نظام جدید، دوره راهنمایی و متوسطه با اشکاالت فراوان روبه          
آمـوزان   آن کمبود دبیران آموزش دیده بود که بتوانند در جهت هـدفهاي جدیـد در دانـش         
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  .بینش علمی به وجود آورند و مهارتهاي الزم را بیاموزانند
کل عمده، یکی موضوع تـألیف و   سازمان کتاب درسی ایران با دو مش   1353از سال   

هـاي متنـوع و    تألیف کتابهـاي درسـی بـراي رشـته      .  شد مواجهدیگري چاپ و توزیع کتاب      
اي  حرفهـ  الزم بود که در دوره متوسطه نظري و فنی  . متفاوت دوره متوسطه کار آسانی نبود     

  کتـاب بـراي  تعـداد تـألیف ایـن   .  عنوان کتاب طبـق برنامـه جدیـد تـألیف شـود            500حدود  
  .بار کار آسانی نبود نخستین

بـا  مطالـب  کتابهایی کـه در ایـن سـازمان تـألیف شـد از نظـر درسـتی مـتن، تناسـب              
در  بـراي مثـال،   .یادگیرنده، زیبایی چاپ و جلدبندي با کتابهاي گذشته تفاوت بسیار داشت  

کـه داراي   نوشـتند کتابهـایی  فیزیک شادروان دکتر ابوالقاسم قلمسیاه و محمـدعلی پیغـامی          
ــشایی روان، همــراه   ــا مفــاهیمی دقیــق، ان ــراي تمــرین و فعالیــت علمــی و آزمایــشگاهی  ب ب

ویـژه در آخـرین     به،اما مشکالت فراوانی که از نظر آموزشی و اجتماعی       . بودآموزان    دانش
 سـازمان پـژوهش و نوسـازي    بـر ایـن شـد کـه     چـاره  ، بـه وجـود آمـد   ،سال پیش از انقالب   

شکیل قـانون تـ  (د شـ سازمان کتابهاي درسی ایران تعطیـل   در نتیجه،  وتأسیس یابد آموزشی  
 و امـور  ی در سـایت معاونـت حقـوق   1355 و نوسـازي آموزشـی، مـصوب      پـژوهش  سازمان
  ).http://www.hvm.ir: مجلس

  
  ي آموزشینوسازسازمان پژوهش و 

هاي یونسکو که از  رو شد و توصیه مسائل و مشکالتی که سازمان کتابهاي درسی با آن روبه   
خـصوص در   هنوآوري را شرط الزم براي مواجهه بـا شـرایط متغیـر، بـ         به بعد    1972لهاي  سا

سازمان پـژوهش و نوسـازي آموزشـی بـه     سبب شد تا     ،آموزش و پرورش، اعالم کرده بود     
  .دیوجود آ

طبق ایـن قـانون مقـرر شـد     .  به تصویب رسید 1355قانون تشکیل این سازمان در تیر       
ریزي آموزشی و درسی را براساس پژوهش نـه       هرگونه برنامه که سازمانی به وجود آید که       

بعضی از مواد قانونی آن  .  سازمان دهد  ،نظر  بر اساس نظر افراد، حتی افراد مجرب و صاحب        
  :)http://www.hvm.ir :سایت معاونت حقوقی و امور مجلس (چنین است

رسـی در مـسائل کیفـی آمـوزش و پـرورش و ارزیـابی           به منظور تحقیق و بر    . 1ماده  
سازي مـدارس و   هاي تحصیلی و تألیف و تدوین کتاب درسی و آماده     مستمر و تنظیم برنامه   

روشـهاي نـو در   ل و یوسـا مؤسسات آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش براي کـاربرد          
، کـه  »وسـازي سازمان پـژوهش و ن «جهت اعتالي کیفیت آموزش و پرورش سازمانی به نام    

http://www.hvm.ir
http://www.hvm.ir
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  .گردد شود، تشکیل می در این قانون سازمان نامیده می
  : است از  وظایف سازمان عبارت.2ماده 

هاي مختلف تحصیلی  هاي آموزش و پرورش در دوره        پژوهش در محتواي برنامه    .1
آمـوزان و تـشخیص و    با توجه به نیازمندیهاي کشور و توانایی و خـصوصیات روانـی دانـش      

 مطلـوب  نسبتهايهاي درسی و تعیین    ر دوره تحصیلی و تهیه و تنظیم برنامه       تعیین هدفهاي ه  
  .هاي مختلف براي تحصیالت در سطوح و رشته

  . در زمینه امتحانات و ارزشیابی تحصیلیزهاتمطالعه و تنظیم روشهاي . 2
 تــألیف، تــدوین و انتــشار کتــب و نــشریات آموزشــی و کمــک آموزشــی بــراي  .3
  .مربیانو آموزان، معلمان  دانش

تعیین و تهیه مـواد و وسـایل آموزشـی و فهرسـت اسـتاندارد تجهیـزات و وسـایل                   .4
 همکاري سـازمان نوسـازي و توسـعه و تجهیـز مـدارس کـشور و تهیـه و تنظـیم                با آموزشی

طرحهاي الزم براي نوآوري در روشها و وسایل آموزشی و اجراي طرحهـاي آزمایـشی بـه             
  .موزشیمنظور ارزشیابی روشها و وسایل آ

  .و کمی آموزش و پرورشکیفی انجام دادن تحقیقات بنیادي در زمینه بهبود . 5
هـاي    تربیت کارشناسـان مـورد نیـاز وزارت آمـوزش و پـرورش و اجـراي برنامـه           .6

  . ... کارآموزي براي معلمان و مسئوالن مدارس و مجریان مربوط
 تعهدات سازمان کتابهـاي   از تاریخ تشکیل این سازمان وظایف و اعتبارات و  .6ماده  

  .شود درسی به این سازمان منتقل می
 به تصویب شـوراي  25/12/1358اي که پس از انقالب اسالمی در    به موجب مصوبه  

سـازمان پـژوهش و نوسـازي    «انقالب رسـید، ضـمن اصـالح قـسمتی از قـانون تـشکیل آن،         
 و از سازمانهاي وابسته به  تغییر نام داد»ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه« به »آموزشی

  .آموزش و پرورش شناخته شد
  

  یالمساتحول در کتابهاي درسی پس از انقالب 
هاي درسی و به دنبال آن کتابهاي درسی تغییرات پیاپی داشته  پس از انقالب اسالمی، برنامه  

هـاي تحـصیلی دوره پـنج سـاله      ساعات تـدریس پایـه  و جدول مواد درسی و امتحانی  . است
 1366 ،1359 و دوره راهنمـایی در سـالهاي       1373 و1368،  1365،  1359یی در سالهاي    ابتدا

 .رسـیده اسـت  انقالب فرهنگی به تصویب شوراي عالی 1382در سال  تغییر کرده و   1367و  
هـاي    با تغییـر نظـام بـراي دوره   1345جز چند کتاب، عموماً کتابهاي درسی که از سال    اما به 
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ستان نوشته شده بود با تغییـرات جزئـی و اغلـب در جهـت کاسـتن       راهنمایی و دبیر   ،ابتدایی
 ،ترین اقدام سـازمان پـژوهش   مهم. شد  در مدارس تدریس می1370حجم مطالب تا سالهاي  

البتـه آمـوزش و   .  چاپ و توزیع همـان کتابهـاي درسـی بـود          ،خصوص در سالهاي جنگ    هب
ن مـدت هـم افـراد بـسیاري     پرورش کشور همواره در تکاپو و نوآوري بوده است و در همی    

هـا و مـواد    تالش داشتند و بـه دنبـال فرصـت بودنـد تـا تغییـرات الزم را در اهـداف، برنامـه             
  .آموزشی و روش تدریس و ارزشیابی به وجود آورند

کار تغییر بنیادي نظام آموزش و پـرورش کـشور بـه       اسالمی  پس از پیروزي انقالب     
ي مختلـف شناسـایی شـده بودنـد و بـا متولیـان       هاتدریج در نهاد  شمار که به    گروهی انگشت 

همین عده سرانجام تحت فشار افکـار      . انقالب از لحاظ طرز فکر سنخیتی داشتند سپرده شد        
اي بزنند؛ یعنی چـون قـادر نبودنـد بـراي دوره      سابقه عمومی ناگزیر شدند دست به ابتکار بی     

آیـد   صیلی بـه شـمار مـی   راهنمایی تحصیلی که مفهوم کلیدي نظام مبتنـی بـر راهنمـایی تحـ            
اي بیندیشند، به فکر افتادند قبل از حل مسئله دشوار راهنمایی تحصیلی به تأسیس نظام          چاره

ناگفته پیداست که ویژگی ایـن کـار در ایـن اسـت کـه           . آموزشی متوسطه مطلوب بپردازند   
  ).1376شکوهی، (پیش از این در هیچ جاي جهان سابقه نداشته است 

 بـا تـصویب شـوراي عـالی انقـالب      1365هاي آموزشی در سـال       براي اصالح برنامه  
ایـن شـورا ابتـدا بـه     .  بـه وجـود آمـد    آموزش و پـرورش     شوراي تغییر بنیادي نظام    ،فرهنگی

نـویس طـرح کلیـات     مطالعه همه جانبه در امور آموزش و پرورش پرداخت و به تنظیم پیش   
ل پنج بخش بـود کـه در   این طرح شام. نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی دست زد      

آن مبانی و تربیت اسـالمی، هـدف کلـی تعلـیم و تربیـت اسـالمی، اصـول حـاکم بـر نظـام                   
ریزي ادامه کـار   و برنامه) دوره عمومی و دوره فراگیر کاربردي ـ علمی (آموزش و پرورش 

، کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران      1368در تیر   . طرح مطرح شده بود   
ده بـود، مـورد تأییـد شـوراي     کرتهیه آن را ي تغییر بنیادي نظام آموزش و پرورش  که شورا 

 طرح انتقال به آموزش متوسطه مطلوب 1369در تابستان  . عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت    
آموزان پایه اول متوسطه نظام جدید   درصد دانش 10 براي حدود    1371تدوین شد و از مهر      

 نوآوریهاي عمده در نظـام جدیـد متوسـطه تـشکیل شـاخه            .مدبه طور آزمایشی به اجرا درآ     
 و کـاردانی پیوسـته بـود    دانـشگاهی   هاي پیش   آموزي و تأسیس دوره     کاردانش براي مهارت  

 در معرفـی و وصـف آن      ،پیش از آنکه این طرح به اجـرا درآیـد         ). 1372آموزش متوسطه   (
 با مسائل و مشکالت فراوانـی   همایشها تشکیل و کتابها و مقاالتی منتشر گردید؛ اما در عمل          

به دنبال اجراي ایـن طـرح کتابهـاي درسـی دوره متوسـطه در سـالهاي پـس از                  . رو شد   روبه
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گرچه کوشش بر آن بوده که کتابهاي جدید براساس . انقالب دو تا سه بار تغییر کرده است
و به خـاطر  د و با تمرینها و فعالیتها به جاي حفظ کردن       نآموزان تنظیم شو    فعال کردن دانش  

برپـایی  آمـوزان متوجـه سـطوح بـاالي یـادگیري شـوند، امـا متأسـفانه            دانش ،سپردن مفاهیم 
توسـطه را  م دانشگاهها و مـدارس عـالی همـه هـدفهاي دوره             آزمون سراسري براي ورود به    

  . تأثیر نامطلوب خود قرار دادتحت
 علـوم  هاي موفق در آموزش و پرورش کشور طرح آموزش       یکی از طرحها و برنامه    

ریـزي بـه صـورت غیررسـمی از      این طرح ابتدا در دفتر تألیف و برنامه . در دوره عمومی بود   
به نـام شـوراي آمـوزش     شورایی ،مند و دلسوز  مطرح شد و گروهی عالقه1370 دهۀ  بتدايا

تشکیل دادند و پس از تالش فراوان و مطالعه همه جانبه از آنچـه      را   1علوم در دورة عمومی   
  : آنچه در جهان در جریان است به این نتیجه رسیدند کهایم و داشته

در دوره ابتدایی نیازي به تأکید بر آمـوزش مفـاهیم گونـاگون و کـسب آگـاهی               . 1
اندوزي به پرورش مهارتهاي مطلوب در  علمی فراوان وجود ندارد، بلکه باید در کنار دانش       
  .کودکان و ایجاد نگرشهاي مفید در آنان پرداخت

توانـد در تقویـت روحیـه     ط فعلی کشور ما عاملی که بیش از هر چیز مـی    در شرای . 2
برنامه خوب و . گر بار آورد، معلمان هستند آموزان مؤثر باشد و آنان را جستجو     علمی دانش 

در صـورتی  ریـزان    برنامـه ،رسـد و بـه اصـطالح فنـی         مـی کتاب خوب، در صورتی به نتیجه       
د که معلمان با روشهاي فعال آشنا و به آنها معتقد  مطمئن شون  یشانتوانند از تحقق هدفها     می

  ).1376، آموزش و پرورشوزارت (شوند 
هدفهاي جدید آموزشی علوم را بـشناسد و بـشناساند و از نیـروي          این شورا توانست    

مؤمن و آگاه بهره گیرد و به تدریج معلمان را با هـدفهاي دانـشی، توانـشی و نگرشـی آشـنا       
  . آموزان براي فعالیت باشند طوري بنویسد که راهنماي دانشکند و کتابهاي درسی را 

 ،آموزان باید بیاموزند و در این کتابها بر آنها تأکید شـده اسـت          مهارتهایی که دانش  
بینــی،  گیــري، برقــراري ارتبــاط، تفــسیر، پــیش بنــدي، انــدازه مــشاهده، طبقــه: انــد از عبــارت
ابهاي علوم تجربی کوشش بر آن اسـت  براي نمونه، در کت. آوري اطالعات و آزمایش    جمع

پـذیر، مــنظم، حـافظ محــیط زیـست و مــشاور و همکــار     کـه کودکــان کنجکـاو، مــسئولیت  
 اسـت، بـه    تأثیر گذاشته  2 سایر درسهاي دوره عمومی    راکنون ب   این برنامه هم  . یکدیگر باشند 

                                                                                                                                  
حسین دانشجو، محمدعلی، محمود امامی تهرانی، اسفندیار معتمدي، : اعضاي این شورا عبارت بودند از    .  1

 .طاهره رستگار و آقاي حسینی
 . و راهنمایی یا تحصیالت پیش از دوره متوسطه استمنظور از دوره عمومی، تحصیالت ابتدایی.  2
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آمـوزان را در جهـت یـادگیري      کوشـد کتـابی بنویـسد کـه دانـش           طوري که هر مؤلفی مـی     
  . اهیم، مهارتها و نگرشها برانگیزاندمف
  

   و نوسازي آموزشینوآوري در سازمان پژوهش
هـاي علـوم و    سالها بود که کتاب درسی را به تقلید از کشورهاي دیگر تألیف و یا در رشـته       

. دادنـد  آموزان قرار مـی  کردند و پس از چاپ در دسترس دانش فنون کتابهایی را ترجمه می    
هاي درسی با   اصالح و انطباق برنامه   ،استدادن   اکنون در حال انجام       که  ترین نوآوري   مهم

به تحول و ایجاد تغییرات مطلوب در محتواي کتابهاي درسـی اسـت؛ بـه          نیازهاي جامعۀ رو  
طوري که قدرت ابتکار و تجزیـه و تحلیـل افـراد را افـزایش دهـد و بـا ویژگیهـاي سـنی و                      

ي دیگـر در بخـش برنامـه و کتـاب درسـی      نوآوریهـا . آمـوزان متناسـب باشـد    جنسی دانـش  
 ،، تشکیل کمیته برنامه درسی ملـی در سـازمان پـژوهش       »طراحی و تولید برنامه درسی ملی     «

 بــه وســیله درســی و برگــزاري کارگاههــاي آموزشــی   تهیــه خــدمات تــدوین ســند برنامــه 
کـرد   بـا روی 1380 پس از سـال      .ستریزي درسی ژاپن، انگلیس و استرالیا       کارشناسان برنامه 

 چنـدین کتـاب درسـی بـراي آمــوزش عمـومی و متوسـطه تـألیف شـده اسـت کــه          1،تلفیـق 
  :اند از هاي آن عبارت نمونه

  .فارسی بخوانیم و بنوسیم و هنر، هاي آسمانی هدیه :دوره ابتدایی
  .آمادگی دفاعی  وقرآن :دوره راهنمایی

  .آمادگی دفاعی  ودین و زندگی :دوره متوسطه نظري
ها و  ، هزینهآشنایی با بناهاي تاریخی، مدیریت خانواده :اي  و حرفه دوره متوسطه فنی  

  پرورش خالقیت 
 هـر کتـاب درسـی پـیش از اینکـه      ،ریزي و تـألیف  مطابق برنامه جدید در دفتر برنامه 

. گیرد همگانی شود، پس از تألیف مورد ارزشیابی، اعتبار بخشی و اجراي آزمایشی قرار می           
اکنـون روي جلـد و پـشت      یافته است، به طوري که هـم    یمهم در کتابهاي درسی نقش      هنر

. داردد و هـر کتـاب تـصویرهاي رنگـی، زیبـا و متناسـب بـا مـتن         وش میجلد کتابها طراحی    
محیط زیست و هویت ملی در کتابهاي درسی سازي مصرف انرژي، حفظ  موضوعهاي بهینه 

هـاي نقـد و    برنامـه . ستریزي خاصی صورت گرفته ا و براي هر یک برنامهبوده مورد توجه  
بررســی و پــژوهش در کتابهــاي درســی از فعالیتهــاي گروههــاي آموزشــی اســت و همــین  
                                                                                                                                  

منظور از رویکرد تلفیق تألیف یک کتاب براي چند درس نزدیک به یکدیگر است؛ مانند کتـب علـوم               .  1
 .شناسی تهیه شده است شناسی و زیست که در آن مفاهیم شیمی، زمین
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بندي کتابهـا و راهنمـاي درسـی را تهیـه و زمینـه الزم بـراي مـشارکت            گروهها جدول زمان  
اند؛ به طوري کـه بـراي هـر درس بـه جـاي          دبیران در تألیف کتابهاي درسی را فراهم کرده       

  .شود می چند تألیف استفاده یک تألیف از
  

  تغییر مقاطع تحصیلی و کتابهاي درسی
دانـشگاه از دو مقطـع ابتـدایی و متوسـطه بـه سـه مقطـع         از   تحـصیالت پـیش  1345در سـال  

این تغییـر بـه دنبـال پژوهـشهایی بـود کـه بـر روي               . ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تغییر یافت     
 کـه نوجوانـان در   حاصل شد این نتیجه  و بود    صورت گرفته  هانوجوانان در بعضی از کشور    

گیرد از نظر بدنی و روانی به راهنمایی  شان صورت می اثر تغییر و تحولی که در غدد درونی   
آموزان ابتـدایی   از دانشجدا ان ش دارند و الزم است مقطع تحصیلی   نیاز  تهاي خاصی   بقمراو  

ــا در ایــران هــم ایــن نظریــه مــورد قبــول قــرار گرفــت و د . باشــد ورة راهنمــایی تحــصیلی ب
هاي دیگر با مشکالتی  البته در عمل مانند بسیاري از برنامه  . بینیهاي الزم صورت گرفت     پیش
 1345بازگـشت بـه برنامـه و مقـاطع تحـصیلی پـیش از سـال        به منظور  شد و سرانجام   مواجه
  .ریزي شد گیري و برنامه تصمیم

 سـاله  6 ساله ابتدایی و    6  مل دوره براساس این برنامه تحصیالت پیش از دانشگاه، شا       
  .شود  ساله تقسیم می3 دوره متوسطه به دو بخش ، کهمتوسطه خواهد بود

ول ــرح تح ــط«وب  ــ در چهارچ  1391ـ1390ی  ـه جدید در سال تحصیل    ـرنامـق ب ـطب
در نظـام تعلـیم و تربیـت و طـی تکــالیف قـانونی کـه برعهـده سـازمان پــژوهش و         » بنیـادین 
همـسوسازي شـد   » برنامه درس ملـی «هاده شد، کتابهاي پایه اول ابتدایی با سند       ریزي ن   برنامه

 تـألیف و بقیـه کتابهـا دسـتخوش      دوبـاره  کتابهاي ریاضی و علوم،که از بین عناوین موجود   
هاي درسـی   ریزي متغیر برنامه گیري و برنامه این همسوسازي موجب جهت. تغییر کلی شدند 

مند ساختن هر چه زودتر نظام  نامه درس ملی به منظور بهره   و محتواي آموزشی متناسب با بر     
سازي براي تحول در سالهاي آتی اسـت      هاي کلیدي تحول بنیادین و آماده       آموزشی از ایده  

  ).1391آموزش و پرورش، وزارت (
آمـوزان قـرار    پس از آنکه کتابهاي درسی کالس اول تهیه شد و در دسترس دانـش              

اي تحصیلی پایه به پایه و سال به سال به شیوه پلکانی و متوالی ه گرفت، کتابهاي درسی پایه   
در سـازمان پـژوهش و   . ریـزي قـرار گرفـت     بـه بـاال مـورد توجـه و برنامـه           دبـستانی     از پیش 
 این گروهها اقدام به تولیـد  .ریزي گروههاي درسی مرتبط با حوزه ابتدایی تشکیل شد     برنامه

 تحویـل دفتـر چـاپ و    1390ولیـه آن در اسـفند   نـویس ا   محتواي پایه دوم نمودند کـه پـیش       
  .توزیع شد
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زمان با تهیه و تولید کتابهاي پایه دوم، تـألیف کتابهـاي شـشم ابتـدایی در برنامـه                 هم
 به طوري که در آغـاز سـال تحـصیلی    ؛سازي است  این کتابها نیز در حال آماده.قرار گرفت 

  .ردگی آموزان پایه ششم قرار می  در دسترس دانش1392ـ1391
تـدریج صـورت    هـاي بـاالتر بـا همـین رونـد بـه       ریـزي و تـألیف کتابهـاي پایـه          برنامه

  .گیرد می
  

  بسته آموزشی
اي از وسایل و ابزارهاي دیداري و شـنیداري و عملـی اسـت کـه بـه           بسته آموزشی مجموعه  

تر کرد و مطالـب یـاد گرفتـه را     تر و گسترده  تر، سریع   توان یادگیري را آسان     کمک آنها می  
آموزش و پرورش در مدارس مـا تـاکنون بـه کمـک یـک کتـاب        . ثبیت نمود و تعمیم داد    ت

گرفت؛ آن هم با انواع نارساییها که طی یک  هاي محدود صورت می     درسی با تعداد صفحه   
اکنون در بسیاري از کشورهاي جهـان بـه جـاي     .ایم  رو بوده   قرن گذشته همواره با آنها روبه     

یـک  در بسته آموزشی براي هـر درس    . شود  ی استفاده می  یک کتاب درسی از بسته آموزش     
آمـوز، کتـاب معلـم، کتـاب کـار و        پایه تحصیلی مجموعه منسجمی اسـت از کتـاب دانـش          

هـر بـسته آموزشـی شـامل تعـدادي سـی دي و       . غیـره  کارگاه و   و کتاب آزمایشگاه ،  تمرین
بهـا و امـاکن دیـدنی    دي و یک دفترچه راهنما براي معرفی انواع سایتهاي مفید و کتا    وي  دي

 سواحـ تواند براي یادگیري از چشم و گوش و سایر  آموز می  به طوري که دانش ؛نیز هست 
 دیـدنیها و شـنیدنیها انتخـاب      ، از خوانـدنیها    خـود را    مورد عالقه  مطالبخود استفاده کند و     

  .نماید
ت  وزار،گیـري از رایانـه و اینترنـت در مـدارس          تهیه بسته آموزشی و بهـره     زمینه  در  

  :به این اقدامات دست زده استو پرورش آموزش 
  افزار آموزشی،  عنوان نرم50تولید . 1
  ، مدرسه500تجهیز آزمایشگاه فناوري اطالعات در . 2
  ، رشد و طراحی فیزیکی و منطقی آنةخرید تجهیزات مرکز داد. 3
  ، هزار مدرسه به شبکه ملی اطالعات20اتصال . 4
  ،لري عکسگا هب عکس  هزار25افزایش . 5
  .  سایت هدفمند کردن یارانه طراحی وب. 6
  ،سایت فرهنگ واژگان یادگیري الکترونیکی طراحی وب. 7
افزایش مقاالت شبکه رشد در بخشهاي دانـشنامه انجمنهـاي علمـی و گروههـاي               . 8
  )1391آموزش و پرورش، وزارت ( هزار عنوان در هر سال 6 حدود  باالمپیاد
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  گیري نتیجه
رش و تربیت افراد سـازنده، مـاهر، سـالم و اندیـشمند کـه کلیـد حـل مـسائل             آموزش و پرو  

 با تأسیس دارالفنون و بعد با تشکیل مدارس و مراکـز آموزشـی جدیـد آغـاز       ،ستجامعه ما 
جامعه، مسائل جدید تربیت فرهنگی این اقدام مؤثر امیرکبیر و پس از او دیگر پیشروان         . شد

اکنـون جامعـه   .  را بـه وجـود آورد     غیـره ارزشیابی و    ساختمان مدرسه،    ،معلم، کتاب درسی  
از  هنـوز هـم بـا بـسیاري     زد، اماپردا میدو قرن است که به حل این مسائل       به  ایرانی نزدیک   

 از ارکـان مهـم   ، که در این مقاله مسائل مهم کتاب درسی      .روست هنارساییها و کمبودها روب   
  :، چنین بررسی شد استآموزش و پرورش

ن کتابهـاي درسـی همـان معلمـان و          ا تـاکنون مؤلفـ    .ن کتابهاي درسی  اتربیت مؤلف . 1
هایی  پرداختند و اغلب جزوه  بودند که به صورت فردي یا جمعی به تهیه کتاب می           یاستادان

، ولـی  کردند به عنوان کتاب درسی چاپ و منتشر میو گفتند، ویرایش    که در کالس می   را  
  .طرح است مان کتابهاي درسیاکنون اندیشه تربیت مؤلف

 بسیاري از مفاهیم علوم و فنون جدیـد وارداتـی اسـت و اصـطالح و                .گزینی  واژه. 2
 در ایـن مـدت    و بـراي رفـع ایـن مـشکل    یمراي براي بیان آن مفاهیم به زبان فارسی ندا       واژه

 تأسـیس  یی هـم  فرهنگـستانها  انـد و    پرداخته ي فارسی ها  ساختن واژه به  بعضی از نویسندگان    
  .اند ه شد

 در کتابهایی که از ابتدا به عنـوان کتـاب درسـی رواج یافـت           .ورده نه فراینده  افر. 3
 شـد  میفرایند علم توجه به بیشتر تالش نویسندگان بر انتقال دستاوردهاي علمی بود و کمتر       

 تا اینکـه مفـاهیم   کردند  حفظ کردن نکات مهم کتاب بسنده می  بهآموزان    رو دانش   از این  و
  .نند خود به تولید علم بپردازنداصلی را دریابند و بتوا

در سالهاي اخیر فعالیتهاي علمـی بخـشی از محتـواي کتـاب درسـی             ولی به هر حال     
  . در یادگیري شرکت فعال داشته باشده است که خوانندنای شده و کوشش بر

، استفاده از تصاویر  کتاب در جهت ساده نوشتن مطالب.سازي کتابهاي درسی آسان. 4
بـه وجـود   آرایی و زیباسازي در سالهاي اخیر پیشرفت قابل توجهی  فحهروشن و رنگی و ص   

  .آمده است
آمـوزان بـه جـاي یـک        دانـش  تا اکنون طرحهایی در جریان است       .بسته آموزشی . 5

آمـوز، کتـاب کـار،     بسته آموزشی شامل کتاب دانـش . کتاب از بسته آموزشی استفاده کنند   
  . الزم خواهد بود و عکسِدي کتاب تمرین و مسئله و انواع فیلم و سی

 استی کتاب مؤثر زمانایم  با وجود همه پیشرفتهایی که در زمینه کتاب درسی داشته 
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آمـوز ایجـاد کنـد و شـرایطی بـه وجـود آورد کـه           در دانـش  را  که معلم بتواند انگیـزه الزم       
  .تجربه کند و خودآموز شودآن راآموز به فعالیت بپردازد و شخصاً  دانش

یـابیم و سـخنهاي    کند، امیـدهاي نـو مـی    نامه و کتاب درسی تغییر می  هر نوبت که بر   
آموز محـوري، معلـم    اکنون روزگار امتحان محوري، کالس محوري، دانش. شنویم تازه می 

» مدرسـه زنـدگی  «محوري، موضوع محوري، کتاب محـوري و غیـره پایـان یافتـه و عنـوان             
  .وزش و پرورش استمطرح و همه سخنها از درس ملی و تحول بنیادین در آم
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