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 چکيده 
مثبت   راتيمختلف در رابطه با تاث  هایبا سابقه  ي ميچند معلم ش  هایتیروا  يپژوهش به بررس  نیا

انگاره تحق  یيموردنظر روا. پژوهش  پردازديم  يکتب درس  یمحتوا  رييتغ   يو منف به  و  و   ي فيک  قاتياست 

بدست آمده است،    يميمعلمان ش  هایتروای  و  هاپژوهش که از صحبت  نی ا  هایافتهیتعلق دارد.    انهیرگرايتفس

  س یتدر ندیبر فرا يميرشته ش يکتب درس یمحتوا رييغت يمثبت و منف راتيتاث ي دربارهحاصل طرح پرسش

سال شهر مشهد در    15  یباال  ینفر از معلمان با سابقه  10و    انيدانشگاه فرهنگ  يميگروه ش  دينفر از اسات  5با  

  ج یو نتاگرفت  قرار    يمورد نقد و بررسبه دست آمده    نظرات، اطالعات  آوری پس از جمع  .است  يميرشته ش

عدم   ،يکتب درس  یبا مدت زمان کالس، چند مولف بودن محتوا   يدرس ی: عدم تطابق محتوا حاصل شد  ریز

  کنکور،   ه خاطرآموزان باسترس دانش  شیافزا  د،یجد  يمعلمان با سابقه نسبت به کتب درس  ی رپذیانعطاف

  های را به شکل  سیروند تدر  توانديمسائل م    نیشدن کتاب که ا  محورنهيشدن مطالب کتاب و زم  تریکاربرد 

 قرار دهد.    ريمختلف تحت تاث

ر محونهيزمیادگيری  عمل،    یبر مبنا   یر يادگی  ،يدرس  هایکتاب  س،یتدر  ندیفرا :هاواژهکليد
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 مقدمه 

  ي آن منحصر به کتاب درس  يدرسی  نظام متمرکز و برنامه  کیکشور،    يفعل  ينظام آموزش

است که با توجه به    ي در حال  نیا  .( 72ص.    ، 1375  یخ، )مشاشود  ياست که در کل کشور استفاده م 

  عیاز آن )مثل دو زبانه بودن شاگردان(، رشد سر  ي وسعت کشور، تنوع و تعدد اقوام و مشکالت ناش

با    يدرس  ی هات دارد که کتاب ضرور  ،ي اجتماع   یهادر هنجارها و ارزش  عیسر  رييتغ  ، یوراعلوم و فن

  يشده و اصول علمنييو نقص و مطابق با اهداف تع  بياز هر ع   یو در حد امکان، عار  يدقت کاف

  يدرس  یو برنامه  يساختار آموزش  ل یبه دال  ن،يهمچن  .( 53ص.  ،1386  ان، یمحمد  اریشوند )   فيتأل

کاربرد در ساختار رمهم و پ   یاهرسانهعنوان    به  ي درس  یهاکشور، کتاب  شحاکم بر آموزش و پرور

شاگردان    هستند که همه روزه معلمان و   یياهرسانه  ،يدرس  یهاکتاب  .باشند يکشور مطرح م  يآموزش

  کند يم   ديمعلم بر آن تاک  ،يدرس  یعنوان تمام برنامه  اوقات به  ي کنند، لذا گاهياز آن استفاده م

  ،ینوشتار  یهادربردارنده بخش  تيبا اهم  ۀرسان  نی(. ا91ص.    ،1387  ان،ی، به نقل از نور1991چ،ي)آلتب

تمر  رهایتصو راستا  یي هانیو  در  که  ته  ی هاتحقق هدف   یاست  سازمانده  هيکتاب،  شوند.  يم  ي و 

تع  ي عامل مهم  يکتب درس  یمحتوا  ميتنظ  يچگونگ عدم    ياست. گاه  یريادگی   يچگونگ  نييدر 

را مشکل   یريادگیآموزان  درک و فهم دانش  یيو نامناسب بودن محتوا و عدم تناسب آن با توانا  یيکارا

بار م   یاجهينت  ا یکند  يم به  انتظار  از  بنابراآورديکمتر  ته  نی،  اثربخش،    ي کتاب درس  هيدر  مؤثر و 

کنند و    تیرا تقو  گر یکدیشوند که    ميتنظ  یابه گونه  د یبا  یريادگیو تجارب    يآموزش  ی هاتيفعال

موردنظر را   یرفتار  یآموزان منطبق باشند، تا بتوانند الگودانش  یها یيبا توانا  یريادگی   ی هاتيفعال

 . اورند يبه وجود ب رندهيادگیدر 

ا  تغيير   بکتا  هر.  ستا  یاسهر مد  سيدر  یبرنامه  مهم  تیاورضراز    سيدر  کتب  حصالو 

چندساـگذشاز    بعد   سيدر و    ت طالعاا  دنکروزربه  ن،مخاطبا  تغيير  :جملهاز    الیليد  به  بنا  ل ت 

  که  قالبي  هردر    سيدر  بکتا  یک  تغيير  .دميشو  تغيير  شتخوـسد   ناـمخاطب  زاـ ني  هـب  پاسخگویي

  وع شر نقطهیاز  .ستا ي ـقبل با ـ کت ایـ هایيـسرناو   اـهدکمبو انجبر ل به دنبا  حتما د،پذیر رتصو

-هپيچيد  مسيردرس،    کالسهایدر  ا  ـ هآن  دنرـک  ده اـ پي  ا ـت  جدید   برنامههایو    اف هدا   ینوتدو    رکا  ینا

 ند. دار یرمحو نقش نمعلما مسيردر آن که  دشومي طي یا

بن  یساختاربندجا که  از آن  به درست  نیاديسند تحول  پرورش  انجام شده و    يآموزش و 

زده    شتاب  راتييتغ  دگاهی د  نیا  جهينت،  رديانجام گ  یشتريتحوالت با شتاب ب  دیاکنون براساس آن با

تغ  يدرس  ی هاکتاب مختلف  دانش  ي درس  یهاکتابيير  است.  مقاطع  در  قبل  سال  چند  از  آموزان 

را    يها مشکالتکتاب  نیا  دیآن، محتوا و حجم جد  دیشده که با توجه به تجربه جد  شروعي  ليتحص

دانش  یبرا والد معلمان،  و  همراه  نیآموزان  به  به  آنان  برخیطور داشته،  در  به   يکه  منجر  موارد 
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ها آن  راتييو تغ  يتوجه به کتب درس  گرید  یاز سو  . شده است  رييپس از تغ  ی هادر سال  ياصالحات

 يآموزش  رسانه   نیترمهم  يباشد، چرا که کتب درسيم  یموزان ضرورآدانش  یريادگیبهبود    یدر راستا

 . کننديم از آن استفادهآموزان است که همه روزه معلمان و دانش

شود که این تغييرات، منجر به چه تاثيرات مثبت و منفي در  این پرسش مطرح ميحال  

 ؟ شودفرایند تدریس مي

 

 سابقه پژوهش

نهاد  وهيش  ، يدرس  یهبرنام  رييتغ  ۀمطالع و  آموزش  نهیاجرا  نظام  در  آن  از    ي کی  يشدن 

ی هدر برنام  يعنصر اساس. معلم به عنوان  استيدن  یمهم در همه کشورها  اريبس  يقاتيتحق  هایبرنامه

 س یالزم را کسب کند. از نظر زا  هایيآمادگ   يدرس  یبرنامهدر    ريياعمال تغ  یدر راستا  دی با  يدرس

 ر ييبه تغ  توانينم  ي سازمان  هایی هاست و تنها با دستکارانسان  رييتغ  يبه معن  يدرس  یهنامبر  رييتغ

  ،ي )ملک  مؤثر است  يو ارزش  ياحساس  ي عوامل انسان  رييدر هر نوع تغ  شهيهم  نی. بنابراافتیدست  

 .(12ص.  ،1380

ادب  یمرور حوز  هایپژوهش  اتيبر  در  معلم  ۀانجام شده   رات ييتغ  نيو همچن  ي فرهنگ 

در مواجهه با    يمتفاوت   هایالعملعکس  تواننديدهند که معلمان مي م  نشان  ها پژوهش  نیا  يآموزش

آن  راتييتغ باشند.  بپذ  د یجد  یهبرنام  توانندمي  ها داشته  ب  تواننديم  رند،یرا  اتخاذ    تفاوتي يموضع 

 .(137، ص.1395  گران،یو د  يمخالف آن باشند و در برابر آن مقاومت کنند )داداش  تواننديم   ایو    دکنن

  ق ي تحق  ر،ييو مقاومت آنان در برابر تغ  ياضی( در مورد معلمان درس ر2009کتابدار )  قيتحق

  هایبرنامه  راتييرا در برابر تغ  يرانیمنتشر شده و مقاومت معلمان ا  يسياست که به زبان انگل  ایژهیو

 ی آوررا شرح داده است. جمع  رانیدر ا  اتياضی ر  هایکتاب  رييتغ  ۀ. کتابدار تجرب دهد ينشان م  يدرس

  هایبا روش مشاهده و مصاحبه انجام گرفته و در ابتدا نشان داده که کتاب   قيتحق  نیاطالعات در ا

 ق ياست. کتابدار در تحق  کرده  يراتييچه تغ  1995در سال    مزيت  جی به دنبال نتا   یي راهنما  ۀدور  ياضیر

  ر ييبه تغ  يلتمای  هاآن  ياضیبه معلمان ر  دیجد  هایکه با وجود ارائه روش  ديرس  جهي نت  نیخود به ا

از   رييمقاومت را صدور حکم تغ  ل دلي  او.  اندخود عمل کرده  يمینداشتند و اغلب به همان روش قد

م  چنداند يباالدست  است  معتقد  او  نام  هایبرنامه  يراتييتغ  ني.  معلم  برابر  در  .  شوديم  ده يمقاوم 

 .هستند فيضع مساله در روش حل    يرانیا هایپژوهش کتابدار نشان داده که کتاب

پرداخته است. او در    يخود به موضوع فرهنگ معلم  یدکتر  ۀ( در رسال  1392)    رعربيم

به اصالحات    یرگيدر نوع موضع  ي پژوهش خود درصدد کشف نقش فرهنگ معلم نسبت  معلمان 

بوده است. پژوهشگر ابتدا    رانی)مورد درس علوم( در ا  یيابتدا  ۀدور  يدر نظام آموزش  يدرسی  هبرنام
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 ی بند نقش فرهنگ پرداخته و در جمع  ۀموجود دربار  هایهیبه مرور نظر  يبا استفاده از روش سنتزپژوه

نظر  پژوهش خود مد  يکار تجرب  ینظر   یهرا به عنوان پشتوان  يفرهنگ  تيعامل  ییهبخش، نظر  نیا

آغاز    یبرا  یضرور  ي عامل  يداشته که: درک فرهنگ معلم  انيب  زين   ج ینتا  رتفسي  در  او .  استقرار داده

  تيآن توسط عامالن ترب  یو اجرا  رييدستور تغ  نيب  يعل    ۀساد  ۀفرض رابط  شياست و پ   حهرگونه اصال

مبتن مهندس  ي )فرض  سادهيفرهنگ   ي بر  با(  و  است  زم  يستیانگارانه  رو  رييتغ  ۀنيدر  از    کرد ینگاه 

در رفتار  رتغيي بر هادر باورها و نگرش رييتغ تیو اولو راتييتغ ۀدر حوز يرهنگ ف کردیبه رو يمهندس

اند  یبرا  یيراهکارها  نیتدو  و معلم  هایتفاوت  شهیورود  تدو  ي فرهنگ  چاره    يتيترب  یۀنظر  نیدر 

 .کرد يشیاند

 

 روش پژوهش 

  يپژوهش  ،يفيک  قيقرار دارد. تحق  یريتفس  ای   يفيک  هایدر زمره پژوهش  یيپژوهش روا

  وهيش  ، یيروا  قيکردن حاصل نشده است. تحق  ي کم  ا ی  یآمار  های داده  قیآن از طر  های افتهی است که  

و درباره    پردازديافراد م  هایتیحکا  یبه گردآور  ،یياشخاص است. محقق روا  يزندگ  فيتوص  يفيک

  هایتيفعال  ای  کالس  تجارب  به  اغلب  هاداستان  نیا  ت،يو ترب  مي. در تعل سدنویمي  هاآن  یاهتجربه

م مربوط  ا  شوند، يمدرسه  در  پژوهش  تحق  نیابزار  داستان  تواند يم  قينوع    ها، حال  شرح  ها، شامل 

نامه  هایادداشتی مصاحبهروزانه،  گفتگو،    ي دگزن  تجارب  و  ها عکس   ، يخانوادگ  هایداستان  ها، ها، 

 .باشد

ا  افتنی  یبرا  رات يچه تاث  يميرشته ش  ي کتب درس  یمحتوا   رييپرسش که »تغ  نیپاسخ 

ا  يآموزش م  ندیبر فرا  يمثبت و منف از اسات  5پرسش با    نیگذارد؟«،  دانشگاه    يميگروه ش  دينفر 

مطرح شد و     يميسال شهر مشهد در رشته ش  15  یباال  ینفر از معلمان با سابقه  10و    انيفرهنگ

قرار داده    ي نظرات مورد نقد و بررس  ن یدر مورد موضوع مورد نظر، ا  شانینظرات ا  آوریپس از جمع

 .شد

برا  انتخاب کارورز  یمعلمان  مدارس درس  از  مصاحبه  انجام  و  دانشجومعلمان    یپرسش 

مختلف شهر مشهد   يبر آن شد که در انتخاب مدارس از نواح يانجام شد و سع ي خاص تیبدون اولو

  .انجام مصاحبه استفاده شود یبرا

از مصاحبه  ليتحل  یبرا روش تحل  هایاطالعات بدست آمده  از   ی ريتفس  ليگرفته شده، 

م نمودن  شودياستفاده  آشکار  به  امکان،  حد  در  تا  است  درصدد  پژوهشگر  تحليل،  روش  این  در   .

  هدف،   این  به  دستيابي  برای  گيلهام،  توصيۀ  طبق.  بپردازد  مصاحبه  نوشتاری  متن  در  نهفته  هایپيام

  های سؤال(.  63  ص  ،2000  گيلهام،)  شود  نوشته  جزئيات  شرح  با  و   کامل  طور  به  باید  مصاحبه  متن
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 در   مکمل  هایسؤال  و  استداده  انجام  گرمصاحبه  که  کاوهایيوکند  ها،ده، یادآوریش  پرسيده  اصلي

 . یافت دست است،گفته  شونده مصاحبه آنچه از کاملي درک به بتوان تا شود ذکر  باید آن

 

 های پژوهش یافته

 سوال  مطالعه مورد موضوع مورد  در ها نپژوهش از آ نیکه در ا ي و نظرات معلمان  اناتياز ب

 : شدبامي رزی شرح به که استاستخراج شده ي نکته مثبت و منف  نچندی شده

 

 مثبت راتيتاث- 1

 شدن مطالب کتاب تریکاربرد-1-1

که    يآموزش  کردیرو  نای   در .  استکرده  رييتغ  ي درس  یهاکتاب  کردیاست که رو  ي سال  چند

  وهيش نیا هایتیشده است و از مز د يتاکعمل   یبر مبنا یريادگیبر   شتريب ،است محورنهياز نوع زم

اآموزديرا هم م  رد گييکه فرا م  يآموز مهارت و عمل علماست که اول دانش  نآ   نیا  کهنی، دوم 

خود    ي زندگ  طيبا مح  تواند يم  نکهیبه کار ببرد، سوم ا تواندي هم م اشيشخص  ي را در زندگ  ها مهارت

به  است.    ترقيعم  اريبس  ردگييکه فرا م   ي علوم و اطالعات  زانيم  گر یارتباط برقرار کند و از طرف د 

ابتدا    حثمب  نیا  س یتدر  یمعلم برا  ي مقدی  روش   در  ها، بخش مخلوط،  يميعنوان مثال در درس ش

  ی . اما بر طبق محتواآوردمي  مثال  آموزاندانش  یو سپس برا دهدياز انواع مخلوط را ارائه م  يفیتعار

  هایي صورت که معلم ابتدا مثال  نیبد  کند،يارائه مطلب استفاده م   یرا برا  یگری معلم روش د  دیجد

 پردازد ي م  هافیمباحث و ارائه تعر  حيو سپس به توض  آوردمي  آموزاندانش  یمبحث برا  نیا  یرا برا

 .عمل است یبر مبنا یريادگی همان روش  نیکه ا

 محور شدن کتاب نهيزم-1-2

  یبودن آن به جا  محورنهيزم  ، يمیقد  ی هابا کتاب  د یجد  های کتاب   ي و اساس  ي اصل  تفاوت

قابل   هات ينگرش ظرف  نیا  جهنتي  در.  است  آن  بودن  محورموضوع و    یادیز  یهاتيو  داده  به کتاب 

  محور نهيزم  کرد یرا معنادارتر کرده است. بنا به رو  ي ميش  ميمفاه  یريادگی تر و  آن را راحت  سیتدر

برا  آموزاندانشاگر   معنا  ليدل  شوند،يآنچه آموزش داده م  یبتوانند  ب  طيدر مح  یيو    ابندياطراف 

بافت    ازمند يمعنادار باشد و آموزش ن  توانديدر خأل نم  یريادگی.  ردي گيراحت صورت م  اريبس  یريادگی

در کتاب   الروزانه ارتباط دارد. به عنوان مث  يبا زندگ  دیدر کتاب جد  ميمفاه  شتر ياست. ب  نهيو زم

 ص ياشاره شده است که در تشخ  ميآموزش موضوع عناصر پرتوزا به عنصر تکنس   یدهم برا  يميش

 . شودياستفاده م یربرداریتصو یآن برا یيپرتوزا تياز خاص د، يروئيت هاییماريب
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 ی منف  راتيتاث- 2

 با مدت زمان کالس يدرس یعدم تطابق محتوا -2-1

باره    نیو در ا کندي م هيوجب تشب کیبه عمق  يانوسيرا به اق د یاز معلمان کتاب جد يکی

بخواهد    آموزیکتاب نيست مگر آنکه دانش یاز جاها  يبه مباحث گوناگون در خيل  ینياز  : »دگویيم

آن.  ادامه تحصيل دهد«  يدر رشته شيم   سیبه تدر  ازي فهم درست مطالب ن  یکه معلم برا  یي جااز 

 يمياو از درس ش  یآموز و دوردانش  کردن  ج يتنوع مطالب عالوه بر گ  نیدارد، ا  ي درس  م يمفاهکامل  

نباشد. پس با توجه به زمان محدود    ي کاف   س یتدر  یکه زمان اختصاص داده شده برا  شود يباعث م

  آموزان کنند و دانش  سیمطالب را به صورت جامع تدر  توانندياز معلمان نم  یاريدرس، بس  هایکالس

که    آموزانيدانش  یاتفاق برا  نی. ا کنندي م  دا يپ   ازين  يخصوص  ی فهم کامل مطالب به کالس ها  برای

. در گذشته با توجه به کامل  کندي م  جادیشرکت کنند هم مشکل ا  يميش  ي علم  اديدر المپ  هندخوايم

  ديو کالس درس مدرسه، ام  يآموزان فقط با کتاب درسدانش  ،يمی قد   های کتاب يبودن مطالب درس

به اتمام    یکه معلم برا  د یجد  هایداشتند اما در حال حاضر با کتاب  اديالمپ  هيدر مراحل اول يقبول  به

-دانش  شود،يم  ياز مطالب درس  یاريو بدون تامل بس  عیسر  سیرساندن مطالب کتاب، مجبور به تدر

از شانس و    ،دارند  يدسترس  يکمک درس  هایو کتاب  ژهیو  هایکالس  به  که  خاص  مدارس  آموزان

 ن یخود در ا یبرا يشانس عادی  آموزانبرخوردار هستند و دانش اديدر المپ يقبول بيشتری برای ديام

 .نندبيينم نهيزم

 رستانيدب يميش يکتب درس یچند مولف بودن محتوا -2-2

طرز فکر و    ن یچند مولف بودن آن است و کتاب با چند  ف يتازه تال  یهامعضالت کتاب  از

م نوشته  نت  شوديقلم  ا  يکتاب   جهيو  نظم.  بدون  و  شاخه  چند  با  باعث    نیاست  بودن  شاخه  چند 

م  يو آشفتگ  يپراکندگ ا  شوديدر مطالب  انداختن معلم در تدر  نیو  به دردسر  بر    س یخود عالوه 

 . کندمي مشکل دچار را آموزاندانش یريادگیدرک و  ، يرسمطلوب مطالب د

 د ی جد ينسبت به کتب درس يميمعلمان با سابقه ش یرپذیعدم انعطاف  -2-3

  کی  سیروش خاص به تدر  کیرا با    يکه مدت زمان طوالن  نیبا سابقه با توجه به ا  معلمان

خود    سیروش تدر  ندتوانينم  يکتب درس   یمحتوا  راتتغيي  با  مواجهه  در  اند،ثابت پرداخته  یمحتوا

باعث   نی. ادهنديخود ادامه م  سیابق به تدرانطباق دهند و به همان صورت س  دیجد  یرا با محتوا

 س یروش تدر  توانندنمي  آنها  آموزاندچار مشکل شوند و هم دانش  سی که هم خود آنها در تدر  شوديم

و درک مطالب دچار مشکل    یر يادگیدر    جهيدهند در نت  قيتطب  دیجد  یمعلم را با محتوا  يمیقد

 .شونديم

 کنکور  برای آموزان استرس دانش شیافزا-2-4
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در نوشتن مطالب و عدم   زدگي محتوا به علت شتاب رييبا توجه به تغ  ف يتازه تال های کتاب

توان يرا م نیاست که ا یادیز اريبس یي و امال ينگارش ،يعلم  هایغلط  یدارا کار، نیدر ا ي دقت کاف

ر ييتغ  گری. از طرف دديفهم  شوديکه هر ساله نسبت به آن محتوا منتشر م  یدیجد   یهاشیرایاز و

م  يکتب درس  یمحتوا و ساختار ذهن  شوديباعث  دانش  يالگو  قالب سواالت که  به  نسبت  آموزان 

کنکور    برای  آموزاناسترس دانش  شیعوامل در کنار هم باعث افزا  نیهم بخورد و اهکنکور دارند ب

 . شوديم

 

  گيری نتيجه  

 رات يمعلمان مختلف تاث  يآموزش  ات يشد که با استفاده از تجرب  نیبر ا  ي مقاله سع  نیدر ا

 ر ييتغ  ياصل  راتيپژوهش، تاث  نیشود. بر اساس ا   نييتب  يکتب درس  یمحتوا  رييتغ  ي منف  مثبت و

کتب   یبا مدت زمان کالس، چند مولف بودن محتوا  يدرس  یعدم تطابق محتوا   يکتب درس  یمحتوا

 آموزان استرس دانش  شیافزا  د، یجد   ي معلمان با سابقه نسبت به کتب درس  یریپذطاف عدم انع  ،يدرس

 .شدن کتاب بود محورنهيشدن مطالب کتاب و زم تریکنکور، کاربرد برای

صورت گرفته و امکان اصالح آن در    ي به تازگ  ي ميش  يکتب درس  رييکه تغ  یي آن جا  از

بنابرا  کینزد  یندهیآ ندارد  ناش  یبرا  دی با  نیوجود  تغ  ي کمتر شدن مشکالت  معلمان    ريياز  کتب، 

برارنديدر نظر بگ  دیجد  یخود با توجه به محتوا  سی اصالح روش تدر  یرا برا  هایيراه اما  حل   ی. 

  یخود دارند و بر رو  سیتدر  ريدر مس   يکتب درس  یمحتوا   رييبا توجه به تغ  هامعلم که    يمشکالت

م  زني  آموزاندانش  یريادگی است  برنامه  سی تدر  برای  ها آن  ستبایيموثر  داشته   ایخود  مشخص 

 .ستين  سريطرح درس روزانه و ساالنه م يبرنامه جز با طراح ن یباشند که ا

خود به   اتيتجرب  یمستمر جزوات خود و ارائه  روزرسانيبا به  تواننديمعلم ها م   نيهمچن

نگران  موثری  نقش  آموزان،دانش استرس آن  ها ي در کاهش  اگر   ن بدی.  باشند  داشته  هاو  صورت که 

معلم   یدچار مشکل شد با مراجعه به جزوه  دیکتاب جد  يدر مواجهه با مطالب درس  آموزیدانش

  دیجد  يکامال متفاوت با کتاب درس  یزيمعلم چ  یگونه نباشد که جزوه  ن یشود و ا  ل مشکلش ح

 تناقض نماید.  نوعي دچار را آموزباشد و دانش

مختلف استفاده کنند   انمعلم  اتياز تجرب  دی هنگام نوشتن متن کتاب با  زين  هاکتاب  نيمولف

  يبا نقاط ضعف کتب درس  شتريهستند و ب   ريبا کتاب درگ  ي و عمل  ي نيدر واقع به صورت ع   هانآ    رایز

علم سطح  و  مباحث  از    توانيم   حتي .  هستند  آشنا  آموزاندانش  ي و  کتاب  مولفان  گروه  خود  در 

 . با تجربه استفاده کرد  هایمعلم
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  ندیبر فرا  يمثبت و منف  راتيتواند تاثيم  يکتب درس  یمحتوا   راتييکه تغ  نیا  تینها  در

در کنار    ندیفرا  ن یقابل انکار خود در اريبا نقش غ   تواند يداشته باشد، که معلم م  یريادگی- يادده ی

  حداقل  به  آموزاندانش  یريادگی خود و    س یتدر  ند یدر فرا  را  آن  ي مثبت، اثرات منف  راتيحفظ تاث

 . برساند
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Abstract 

        This study investigates the narratives of several chemistry teachers 

with different backgrounds about the positive and negative effects of 

textbook content change. The research in question is narrative and belongs 

to the notion of qualitative and interpretive research. The findings of this 

study, derived from the speeches and narratives of chemistry teachers, 

resulted from the question, "What are the positive and negative effects of 

changing the content of chemistry textbooks on the teaching process?" 

with 5 faculty members of Farhangian University and 10 teachers with 

more than 15 years of experience in chemistry. After collecting their 

opinions on the subject, these comments were reviewed and followed up. 

Some of the most important effects of changing textbook content are: 

mismatch of course content with class duration, multiple authorship of 

textbook content, inflexibility of teachers. Experience with new textbooks, 

increased student stress for entrance exams, more practical use of 

textbooks, and context-centered books that can affect the teaching process 

in various ways. 

Keywords: Teaching process, Textbooks, Learning by doing, Context-based 

learning 

 
*Corresponding Author: (  a.pangh@cfu.ac.ir) 

Research Article 

http://chemedu.cfu.ac.ir/

