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Abstract  
This qualitative study with comparative method and with the help of George Brady model 
was conducted with the aim of examining the textbook production process in Iran and 
comparing it with South Korea, Japan, USA, Singapore and Turkey. The statistical 
population of this study was the textbooks of the countries of the world, the sample of which 
was purposefully selected. The required information was collected by library method and 
analyzed using George Brady's four-step method. The results showed: 1. In the Islamic 
Republic of Iran, as in other countries, the textbook is the main educational media and the 
Ministry of Education is responsible for formulating basic and general policies for the 
preparation of textbooks. 2. Unlike other countries, in the Islamic Republic of Iran, a 10-year 
period is considered as the time interval for revision and general revision of the textbook, 
which is almost twice the period considered in other countries under study. 3. In all countries 
studied except Iran, there are multi-authorization policies and decentralized production. 4. In 
all countries under study, there is a reference beyond textbook authors to review and approve 
draft books; But the position of this authority in the hierarchy within the Ministry of 
Education is different. 5. While in other countries, governmental and non-governmental 
authors (individually or in groups in the form of companies and private publishers) write 
textbooks, in Iran there are only selected government authors selected by the author under 
certain conditions. 6. Choosing a textbook in Iran does not make sense, but in other countries 
the choice means choosing the best book from the approved books and tailored to the 
educational needs of the school, teacher and student. 7. In examining the main stages of the 
process of preparing textbooks of the formal education system in the studied countries, it was 
also found that in all of them, stages planning, authorship, approval, publication, although 
with some differences, are common.  
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های درسی در ایران و چند کشور کتاب فرایند تألیفبررسی تطبیقی 

 جنوبی، سنگاپور، ژاپن، ترکیه و آمریکا( ةجهان )کر

 علی سعیدی

 شناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران استادیار، گروه روان

 (27/02/1400؛ تاریخ پذیرش: 15/09/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده 

از  پژوهشبود. جنوبی، ژاپن، آمریکا، سنگاپور و ترکیه  ةآن با کر ةهای درسی در ایران و مقایسبررسی فرایند تولید کتابپژوهش هدف 
 هادادهبه روش هدفمند انتخاب شد.  هنمون وهای درسی کشورهای جهان بود آماری کتاب ةجامع انجام گرفت. تطبیقی روشنوع کیفی با 

 آموزشی است ةترین رسانکشورها، کتاب درسی اصلی در همة .1: شد. نتایج نشان داد لیتحل و هیجرج بردی تجز یاروش چهارمرحلهبا 
برخالف سایر کشورها، . 2 پرورش است. و وزارت آموزش ةهای درسی بر عهدکتاب ةهای اساسی و کلی تهیمسئولیت تدوین سیاست و

که تقریباً دوبرابر سایر  شده است نظر و بازبینی کلی کتاب درسی در نظر گرفته زمانی تجدید ةعنوان فاصلساله به10 ةایران یک دوردر 
در . 4 .وجود داردمتمرکز  چندتألیفی و تولید غیر یهااستیسجز ایران، در همة کشورهای مورد مطالعه به .3کشورهای مورد مطالعه است. 

ها و تأیید آن وجود دارد؛ اما جایگاه نویس کتاببررسی پیش برایهای درسی تر از مؤلفان کتابکشورهای مورد مطالعه مرجعی فرا ةهم
کتاب  یدولت ریدر سایر کشورها، مؤلفان دولتی و غ کهی حال در. 5 پرورش متفاوت است. و مراتب درون وزارت آموزشهلاین مرجع در سلس

. 6 ، وجود دارند.شوندیدولتی که توسط دفتر تألیف و تحت شرایطی گزینش م ةشداب، در ایران تنها مؤلفان انتخکنندتألیف می درسی
و  دشدهییهای تأگزینش بهترین کتاب از بین کتاب ایدر ایران مفهومی ندارد، اما در سایر کشورها انتخاب به معن انتخاب کتاب درسی

اگر  کتاب درسی انتشار و تأیید ،تألیف ،ریزیمراحل برنامه کشورها ةمدر ه. 7 آموز است.متناسب با نیازهای آموزشی مدرسه، معلم و دانش
 مشترک است.  ،هاتفاوتبرخی چه با 

 جرج بردی، فرایند تألیف، کتاب درسی، مطالعه تطبیقی.  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
 :نویسندة مسئول، رایانامه ali.saeidi@cfu.ac.ir 

  /http://pma.cfu.ac.ir                                                              مطالعات آموزشی و آموزشگاهی                                  
    X494- 2423شاپای چاپی:                                                                                           1401تابستان ، 2، شمارة 11دورة 

        2645-8098شاپای الکترونیکی:                                                                                                           69 ـ 101صفحات 

http://pma.cfu.ac.ir/


   65...    جنوبی، سنگاپور، ژاپن، ترکیه و  ةهای درسی در ایران و چند کشور جهان )کرکتاب فرایند تألیفبررسی تطبیقی 

   

 

 مقدمه

، ای را در مفاهیم نظریو پرورش که تحولی عمیق و ریشه با تصویب سند تحول بنیادین آموزش

ها و کارکردها و رویکردها نشانه گرفته است، بازخوانی و بازتولید تمام یندها، نقشاروندها و فر

و پرورش  های خرد و کالن نظام تعلیم و تربیت در دستور کار وزارت آموزشها و مؤلفهزیرنظام

سند تحول  های اصلیعنوان یکی از زیرنظامبه« درسی ملی ةبرنام»گرفته است. متعاقب آن،  قرار

جانبه، گسترده و عمیق در جامع یادگیری که زمینه را برای ایجاد تحول همه ةنقش ةمنزلبنیادین و به

های تربیتی متنوع و د و درصدد است تا با تدارک فرصتکنمفاهیم و محتوای آموزشی فراهم می

معیار اسالمی  درک و اصالح موقعیت بر اساس نظام برایهای الزم جامع، امکان کسب شایستگی

د، به تصویب نهایی رسیده است تا با رسالت خطیرش که همانا کنتوسط دانش آموزان را میسر 

در  1های درسیسازوکارهای مناسب برای طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی از برنامه کردنفراهم

ها و است، به تحول در روند (4، ص1391)شورای عالی آموزش و پرورش، سطوح ملی تا محلی 

 یندهای موردنظر جامه عمل بپوشاند.افر

ریزی و تألیف برنامه»و « ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهریزی و تألیف کتاببرنامه»دفاتر 

سازمان پژوهش و  یهااز بخشدو بخش  عنوانبه« عمومی و نظری رةهای درسی دوکتاب

های و تألیف کتاب یزیراحی، برنامهطر ةفیو پرورش که وظ آموزشی وزارت آموزش یزیربرنامه

البته  -درسی را طی فرایندهای مشابه هایکتاب، دارند عهدهرا بر  های مختلف تحصیلیدرسی دوره

ی اعتباربخششامل پژوهش و نیازسنجی، تولید راهنمای برنامة درسی و  -یی در جزئیات هاتفاوتبا 

، اصالح نهایی برنامة درسی و مواد هاآنی خشاعتباربآن، تولید برنامة درسی و مواد آموزشی و 

 .کنندیم ی تهیهدرس ةبرنام از یانیپا یابیارزشآموزشی، اجرای سراسری برنامة درسی و 

توسعه با موضوع چگونگی  حال در و یافتههتوسعهای آموزشی کشورهای امروزه بسیاری از نظام

رو هستند؛ زیرا با تغییر و تحول نظام وبهتدوین و توزیع کتاب درسی مناسب برای مدارس ر ،تهیه

                                                           

ند از: طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی. نگاه کنید اکه عبارت اشارده دارد درسی ةبه ابعاد چهارگانه الگوی زیر نظام برنام. 1

 ، سطر آخر.362اسالمی ایران، ص به: مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری
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رغم اهمیت فراوان چگونگی تولید کتاب علی. یابندهای درسی مدارس نیز تحول میآموزشی، کتاب

)عابدی مند مطالعه نشده است صورت نظامدرسی در مقایسه با سایر کشورها، این امر تاکنون به

 .(1392 ،بانکرجی

درسی ملی و تحوالتی که  ةو پرورش و سند برنام دین آموزشوجود تصویب سند تحول بنیا با

های درسی تهیه و تألیف کتاب ةدادن است، رویهای درسی در حال رختألیف کتاب ةازجمله در حوز

 ةشدن اسناد تحولی، ثابت مانده است. در حالی که حوزهای قبل از تصویب و اجراییمانند رویه

کند. به های متعددی را تجربه میها و روشای مختلف سیاستهای درسی در کشورهتألیف کتاب

های درسی فرایند تألیف کتابنگری از طریق تحلیل و شناخت رسد ارزیابی مبتنی بر واقعیتنظر می

ها از برونداد قابل قبولی در سطح و پرورش آن های آموزشی کشورهای دیگری که آموزشنظام در

تألیف کتاب  ةهای آموزشی آن کشورها در حوزضمن معرفی نوآوریتواند جهان برخوردارند، می

 ریزی بهتر در این حوزه بینجامد.درسی به برنامه

، نظام آموزشی 6-3-3 جدید در راستای اجرای ساختار گرفتههای انجامریزیبر اساس برنامه

سازی هدف کیفیو با  همسو با سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملی های درسیمحتوای کتاب

ریزی های سازمان پژوهش و برنامهرصد فعالیت، وجودنیباادند. دستخوش تغییر اساسی ش آموزش

های دهد که سازوکار مناسب طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی از برنامهآموزشی کشور نشان نمی

، گرفته باشدنامه شکلدر این مدت نسبتاً کوتاه از شروع بر درسی متناسب با مفاد سند تحول بنیادین

توان به عدم اقدام در جهت اجرای سیاست کاهش تمرکز و تحقق سیاست که از آن جمله می

ی، عدم کار زدگشتاب یی نیز در این خصوص با عنوانهاینگرانهمچنین، . 1چندتألیفی اشاره کرد

                                                           

ها، های آموزشی به معرفی حرفهدرصد از برنامه 20درصد و حداکثر  10اختصاص حداقل ) 5-5راهکارهای ن.ک. به . 1
عشایری با رعایت  ها به ویژه مناطق روستایی وجغرافیایی استان جغرافیا و آیین و رسوم و شرایط اقلیمی و هنرها،

 هویت تقویت و کارآمدی ایجاد چارچوب در آموزاندانش ایرانی –ی کیفیت و تقویت هویت اسالمی استانداردهای ارتقا
های درسی با رعایت آموزشی در برنامه ةمحوری و تولید بستجای کتابمحوری بهحاکمیت برنامه) 21-9و ( 9-3 ملی

ها، مشارکت فعال استان یبرا یسازنهیو زم یفیچندتأل استیس ةتوسع) 12-3سند تحول و بند ( محوریاصل معلم
مواد،  یسازیو غن لیتکم د،یدر تول یدولت ریبر بخش غ دیبا تأک صالحیعالقه و ذیذ یهاافراد و تشکل ان،یمعلمان، مرب

 درسی ملی ةبرنام( آموزش و پرورش یها استیدر چارچوب س یریادگیمنابع و مراکز متنوع 
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)حج است  دهابرازشدر سطح جامعه  جدید هایکتاب زمایشیاجرای آ ةطی مرحل عدمو  کارشناسی

حال، فارغ از اینکه چنین سازوکار مناسبی، در حال حاضر که آن  این با. (13، ص1390فروش، 

های درسی جدید به فراخور تغییرات ساختاری در برنامه ةسازمان در حال تدوین و اجرای گسترد

جهان  نظام آموزشی کشور است؛ وجود دارد یا خیر، سؤال اساسی آن است که در سایر کشورهای

ای از قبیل تغییر ساختار نظام اند و تحوالت گستردهویژه کشورهایی که نظام آموزشی موفقی داشتهبه

های درسی چه کتاب ةاند، تهیدرسی ملی را تجربه کرده ةآموزشی و تدوین چارچوب جدید برنام

ی نظام آموزشی درس هایکتابة تألیف نیزم درفرایندهای جاری  کند؟روندهایی را طی کرده یا می

ی آگاهانه از تجربیات مندبهرهیی با فرایندهای سایر کشورها دارد؟ هاتفاوتو  هاشباهتکشور ما چه 

برای بهبود فرایند تألیف  تواندیمیی هاشنهادیپسایر کشورها از طریق اجرای یک مطالعه تطبیقی چه 

یشین در این زمینه که توسط مجیدی های پکتاب درسی ایران داشته باشد؟ با عنایت به اینکه پژوهش

های درسی از اند، تنها به بررسی تحوالت و سیر تطور کتابانجام شده (1393)و معتمدی  (1365)

پس  -حات آموزشی فعلی اند و ناظر به اصالپرداخته 1390هـ ش( تا سال  1230تأسیس دارالفنون )

نبوده و نیز فاقد جنبة تطبیقی هستند، این مطالعه  -( 1391از تصویب سند برنامة درسی ملی )

 تواند خأل موجود در این زمینه را پر کند. می

درسی  ةهای برنامهای درسی در نظامفرایند تولید کتابتطبیقی بررسی  حاضر پژوهشهدف 

های اعتباربخشی کتاب و مناسب برای تهیه پیشنهادهایراهکارها و  ةارائو  مطالعه کشورهای مورد

 ی کشور ایران بود. درس

 های پژوهش به شرح زیر است:براین اساس پرسش

 ؟چیستترین رسانة آموزشی مطالعه در حال حاضر اصلی در کشورهای مورد .1
مطالعه  ورهای موردهای درسی در کشکتاب ةهای اساسی و کلی تهیمسئولیت تدوین سیاست. 2

 کیست؟ ةبر عهد
چند تألیفی و تولید  هاییاستمطالعه س های درسی کشورهای موردکتاب ةآیا در تهی. 3

 غیرمتمرکز رواج دارد؟
 ؟شودیمطالعه کتاب درسی توسط چه کسی/مرجعی نوشته م در کشورهای مورد. 4
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 شود؟یمرجعی و چگونه تأیید م تألیف توسط چهکتاب تازهاعتبار مطالعه،  در کشورهای مورد. 5
 ؟شودمی های درسی، توسط چه مرجعی انجاممطالعه، انتخاب کتاب در کشورهای مورد. 6
و پرورش  های درسی نظام آموزشمطالعه، مراحل اصلی فرایند تهیه کتاب در کشورهای مورد. 7

 کدام است؟

 جدیدنظر و بازبینی کلی قرارهای درسی در چه فواصل زمانی مورد تکشورها، کتاباین در . 8

 گیرند؟می
در نظام کتاب درسی جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منتخب  ییهاها و تفاوتچه شباهت. 9

 وجود دارد؟
 برای توانیم را عملی راهکارهای و هایشنهادپ چه موردمطالعه کشورهای تجارب به توجه با. 10

 د؟کر های درسی ارائهروند تألیف کتاب بهبود

 شناسی پژوهشروش

چند  1کتاب درسی فرایند تألیف قیرود از طریق مقایسه و تطباز آنجا که از این پژوهش انتظار می

د، این پژوهش کنهای درسی ارائه کشور جهان، اطالعات مناسبی را دربارة چگونگی تدوین کتاب

ها، از الگوی تطبیق نظام است. برای مقایسه و و با کمک الگوی بردی تطبیقی روشبا  کیفی از نوع

  و مقایسه است، استفاده شده است. یجوارتوصیف، تفسیر، هم ةجرج بردی که شامل چهار مرحل

های درسی کشورهای جهان است. به دلیل وسعت و کثرت آماری پژوهش، نظام کتاب ةجامع

و ایران از طرف  جنوبی، ژاپن، سنگاپور و ترکیه از یک طرف ةآماری، پنج کشور آمریکا، کر ةجامع

بندی نتایج رتبه آماری انتخاب شدند. نوع انتخاب تصادفی نیست. بر طبق ةعنوان نمونبه ،دیگر

انجام شده است  2پیرسون ةکه توسط مؤسس 2014آموزشی کشورهای جهان در سال  یهانظام

رتبة چهاردهم و  های اول تا سوم، آمریکاجنوبی، ژاپن و سنگاپور به ترتیب رتبه ةرهای کرکشو

                                                           
1. The Textbook System 

2. Pearson (http://thelearningcurve.pearson.com/2014-report-summary/ ) 

http://thelearningcurve.pearson.com/2014-report-summary/
http://thelearningcurve.pearson.com/2014-report-summary/
http://thelearningcurve.pearson.com/2014-report-summary/
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نیز نشان داد که مانند  2019المللی تیمز نتایج آزمون بیناند. ترکیه رتبة سی و هفتم را کسب کرده

ه خود ادوار قبل کشورهای آسیای شرق مانند سنگاپور، ژاپن و کرة جنوبی باالترین جایگاه را ب

آمریکا دارای نظام  (2003فوسیوم )(. به بیان کوبو و 2020و همکاران،  1اند )مولیساختصاص داده

اجرای آزمایشی  متمرکز و بقیه دارای نظام آموزشی متمرکز هستند.آموزشی غیر متمرکز، ژاپن نیمه

 یکتاب درس یسبرر ةنظام منسجم و پرسابقدر کرة جنوبی،  2013طرح کتاب درسی دیجیتال از سال 

)شامل اصول  سنگاپور های درسی در، اصول ششگانة حاکم بر فرایند تهیة کتاب2مدارس در ژاپن

 ترکیهاصالحات ساختاری در نظام آموزشی برنامة درسی، رشته، پداگوژی، فناوری، زمینه و ارائه(، 

 20انداز سند چشم به اجرا گذاشته شد و نیز تدوین 2012از  4+4+4که آخرین آن در قالب ساختار 

های منحصر به کنندة ویژگیبیان شود،( که به نوعی رقیب ایران محسوب می2004 -2023ساله )

این کشور را با آن ] پژوهشگر[چرا »فردی هستند که در نظر اول پاسخگویی به این سؤال را که 

 (1397و کاکیا،  دار آرانی)معدن« کند و چرا کشور دیگری انتخاب نکرده استکشور مقایسه می

های مختلف همگرایی موضوعی در کشور»کند. با این حال، باستناد کوبو و فوسیوم دشوار می

پژوهشگران را نسبت « شناختیاجتماعی، جغرافیایی و جمعیت -های عظیم سیاسیرغم تفاوتعلی

 . ای متقاعد کرده استبه انتخاب چنین نمونه

ای با استفاده این پژوهش به روش کتابخانه یهاه پرسشنیاز برای پاسخگویی ب اطالعات مورد

ریزی و تألیف مراجعه به دفتر برنامهاز طریق های درسی، نظام کتاب ةاز اطالعات موجود دربار

های درسی فنی و ریزی و تألیف کتابنظری و دفتر برنامه ةابتدایی و متوسط ةهای درسی دورکتاب

ریزی آموزشی و دفاتر های سازمان پژوهش و برنامهدر سایتجو وجست دانش؛و  ای و کارحرفه

مانند اینترنتی مربوط به مؤسسات و مراکز تحقیقی  یهاتیجو در ساوجستو  آن سازمان؛ ةتابع

و پرورش کشورهای مورد  وزارت آموزش یهاتیو سا (2015 ،)آی.بی.ای 3یونسکو یهاتیسا

 شد. آوری جمع هابرداری از آنو فیشمطالعه و دریافت اسناد و منابع و ترجمه 

                                                           
1. Mullis 
2. Japan's School Textbook Examination Procedure 

3. World Data on Education Seventh edition (IBE,1-5, Turkey, Japan, Singapoer, USA, Korea ,2015) 
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با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع کیفی است تبدیل اطالعات به کمیت و تحلیل آماری در 

پژوهش  یهاصورت کیفی و بر اساس سؤالشده بهآوریجمع یهاآن وجود ندارد، اطالعات و داده

دا به توصیف و تفسیر نظام تألیف . در ادامة مطلب، ابتتجزیه و تحلیل شدبا کمک روش بردی 

های پژوهش های درسی در کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است و سپس، با توجه یافتهکتاب

ها شود و شباهتهای درسی کشورها با هم مقایسه میدر قالب یک جدول کلی، نظام تالیف کتاب

شود. پس از بحث دربارة یهای موجود مشخص شده و به سؤاالت پژوهش پاسخ داده مو تفاوت

 کشورهای تجارباقتباس شده از  عملی راهکارهای و هایشنهادپها، در پاسخ به سؤال دهم نیز یافته

 شده است. ارائهکشورمان های درسی روند تألیف کتاب بهبود مطالعه برای مورد

 های پژوهشیافته

بر اساس  قیتحق تربیتی مورد یهادهیباید به توصیف پد در مرحلة توصیف به اعتقاد بردی پژوهنده

 یهااسناد و گزارش ةشواهد و اطالعاتی که از منابع مختلف از طریق مشاهدة مستقیم یا مطالع

و تدارک  یبردارادداشتی ةتوصیف، مرحل ةوی مرحل ةدیدیگران به دست آورده است، بپردازد. به عق

شامل وارسی اطالعات است  نیز تفسیر ةمرحل بعدی است. ةاطالعاتی کافی برای بررسی در مرحل

مبتنی  داول پژوهشگر به توصیف آن پرداخته است. تحلیل اطالعات به اعتقاد بردی بای ةکه در مرحل

بنابراین، در دنبالة مطلب به  .(1398)آقازاده،  مرسوم و علوم اجتماعی باشد یهاوهیبر اصول و ش

 در کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است.  های درسیتوصیف و تفسیر فرایند تالیف کتاب

 جمهوری اسالمی ایران

ترین رسانة عنوان اصلیرسی بهها کتاب دایران، در تمام پایه جمهوری اسالمیدر نظام آموزشی 

بر عهدة وزارت آموزش  کتاب ةاساسی و کلی تهی یهااستیرجع تدوین س. مشودآموزشی قلمداد می

وجود متمرکز  چندتألیفی و تولید غیر یهااستیهای درسی در سکتاب ةدر تهیو پرورش است و 

گروهی از مؤلفان  ةو پرورش به وسیل های درسی مدرسه در ایران توسط وزارت آموزشکتابندارد. 

تألیف و آشنا با تألیف  ةصالح که از بین دانشگاهیان، معلمان مجرب یا نویسندگان دارای سابقذی
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 بارةترین مرجع کارشناسی درریزی اصلیشورای برنامه شود.شوند، نوشته میکتاب درسی انتخاب می

برنامة درسی، مواد آموزشی و امور مرتبط با آن در دفتر است. پس از آنکه کتاب جدید توسط مؤلفان 

نویس پیش دد، بایششده از سوی دفتر، تألیف و به دفتر تحویل برنامه و ضوابط ارائه با منتخب مطابق

ریز درسی و ریزی گروه )شامل متخصص موضوعی، معلم با تجربه، برنامهب در شورای برنامهکتا

در جریان اعتباربخشی نظری، نظرات  ،کارشناس کتاب درسی( مورد بررسی دقیق قرار گیرد. همچنین

. دشوشود و چنانچه نیاز به اصالح و بازنگری داشته باشد، به تیم تألیف اعالم معلمان نیز اخذ می

بررسی نهایی به  برایه و کردتیم تألیف موظف است پیشنهادهای اصالحی شورا را در کتاب اعمال 

 .شورا ارائه دهد

های کتاب« انتخاب»متمرکز، موضوع  و تولید غیر یفیچندتأل یهااستیبه دلیل عدم رواج س

اب درسی تألیف کتتنها  ،کند؛ به عبارت دیگردرسی در جمهوری اسالمی ایران، مصداق پیدا نمی

 های درسی ندارند.معلم و مدرسه نقشی در انتخاب کتاب ،از این رو است که باید تدریس شود. شده

ایران عبارت است از: و پرورش رسمی  های درسی نظام آموزشکتاب ةمراحل اصلی فرایند تهی

در شورای  فیدالتألیکتاب جد دییبررسی و تأ .3 ؛تألیف کتاب جدید .2 و نیازسنجی؛ ریزیبرنامه .1

نهایی خبر کتاب و  ةتنظیم نسخ .6 ؛پیشنهاد طرح جلد .5 ؛ویرایش کتاب درسی .4 ؛ریزیبرنامه

نظر و بازبینی  فواصل زمانی تجدید. کنترل نهایی کتاب درسی .8 ؛سپاریچاپ  .7 ؛تکمیل کارت خبر

 سال است.  10در ایران  های درسیکلی کتاب

 کرة جنوبی

و  مربوط به آموزش یهاکره مسئولیت تمامی حوزه پرورش، علوم و فناوری و وزارت آموزش

و  آموزش یهااستیریزی سالعمر، برنامهای و یادگیری مادامحرفه یها، آموزشیاپرورش مدرسه

 یهااستی، سیآورعلم و فن یهااستی، س1منابع انسانی، رفاه آموزشی یهااستیپرورش و س

قانون آموزش ابتدایی و  23 ةرا بر عهده دارد. در ماد یالمللنیب یهایارتحقیقات آموزشی و همک

و پرورش اختیار  درسی را مدیریت کنند و وزیر آموزش ةمتوسطه آمده است مدارس باید برنام

                                                           
1. Welfare 
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درسی را دارد و مدیران )سرپرستان( مدرسه امکان تولید  ةتعیین استانداردها و محتوای برنام

 ةبرنام ةها )در محدودوضعیت خاص حوزه آن ةکنندی بیشتر را که منعکساستانداردها و محتوا

 (.2012، 1و پرورش آلبرتا )آموزش توسط وزیر( باشد، دارند شدهنییدرسی تع

سطوح تحصیالت از  ةدرسی هم ةو پرورش، علوم و تکنولوژی کره برنام وزارت آموزش

درسی اخیر در کره اهمیت  ة، اصالحات برنامحال نیا . باکندیم یزیرکودکستان تا دبیرستان را طرح

درسی ملی به  ةمثال، ششمین برنامرای اند. بدرسی داده ةاز کنترل برنام ییبیشتری به تمرکززدا

و پرورش محلی اجازه داد تا موضوعات درسی را انتخاب و آموزش دهند و تعداد  مقامات آموزش

ستان را تعیین کنند. مدارس مستقل نیز تشویق شدند تا در سطح دبیر ازین مورد یهاواحدهای دوره

کرده یا موضوعات جدید را با درنظرگرفتن نیازها و شرایط مدرسه و  درسی ملی را اصالح ةبرنام

و پرورش  )آموزش آموزان، معلمان و اعضای جامعه توسعه دهندجوامع محلی و منافع )عالقه( دانش

 (.2012آلبرتا، 

ترین رسانة آموزشی عنوان اصلیرسی بهها کتاب درة جنوبی، در تمام پایهکدر نظام آموزشی 

 2015سال  ازهای درسی دیجیتال را با این حال، دولت کره طرح جایگزینی کتاب .شودقلمداد می

 منتشرشدهطبق آخرین گزارش رسمی است.  در برنامة وزارت آموزش و پرورش این کشور گنجانده

 هایهای درسی دیجیتال در سالکتاب ةنمون(، 2014پرورش کرة جنوبی )و  توسط وزارت آموزش

و  یابی، ارزشسالهکیدر معرض آزمایش و تأیید قرار گرفتند. پس از یک ارزیابی  2014و  2013

 یآزمایش اجرای مرحلة دقت جهت های درسی در مدارسی که بهتجدیدنظر، تعدادی از این کتاب

هوشمند  ةمدرس ةنمون 144 و پرورش آموزش، وزارت این راستا در شد. توزیع ،شده بودند انتخاب

انتخاب کرد. مدارس  2014مدرسه را در سال  163و  2013 هایمبتنی بر کتاب دیجیتالی را در سال

را دریافت  2013در سال  دشدهیهای درسی دیجیتال تول، کتاب2014شده از سال انتخاب ةنمون

مکمل برای استفاده بهتر از محتویات دیجیتال و  یهایریادگیمطالعه و  ایهها محیطکردند و در آن

 .است شده جادیا یارسانه

                                                           
1. Alberta Education 
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و  وزارت آموزشدر کرة جنوبی بر عهدة  کتاب ةاساسی و کلی تهی یهااستیرجع تدوین سم

 چندتألیفی و تولید غیر یهااستیهای درسی در سکتاب ةدر تهیاست و  پرورش، علوم و فناوری

 فناوریو پرورش، علوم و  شده دولتی توسط وزارت آموزشطراحی هایکتابوجود دارد. تمرکز م

وری ضروری او پرورش، علوم و فن هایی اگر توسط وزیر آموزششود و چنین کتابتألیف می

ها یا مؤسسات تحقیقاتی و غیره تألیف تواند از طریق واگذاری به دانشگاهتشخیص داده شوند، می

توسط مؤلفان هایی که باید تأیید شوند، های مجاز توسط ناشران بخش خصوصی و کتابکتابشود. 

و پرورش منتشر  نوشته و پس از تأیید وزارت آموزش و پرورش یا مؤلفان بخش خصوصی آموزش

 .شوندمی

مسائلی از قبیل تألیف، صدور مجوز و  بارةمنظور مشورت درو پرورش کره به وزارت آموزش

های نویس کتابهای درسی را تشکیل داده است. پیشهای درسی شورای مشورتی کتابد کتابتأیی

برای الزم  یهایبررس ،شوند. همچنین( توسط این شورا بررسی و تأیید می1های نوع دولتی )کتاب

شود. در خصوص ( توسط همین شورا انجام می2های نوع تأیید و اعالم کتاب درسی مجاز )کتاب

الزم برای تأیید  یو پرورش استانداردها وزیر آموزش( 3نوع  یهاهای مورد تأیید )کتابکتاب

و پرورش،  وزارت آموزش. کندهای درسی را از طریق شورای مشورتی کتاب درسی تنظیم میکتاب

ی استانداردها بارةگیری دراز قبیل تأیید، تصمیم های تأیید شدهکتابامور مربوط به  فناوریعلوم و 

نظر در محتوا و توصیه برای تعدیل قیمت را اغلب به رئیس  تأیید، لغو تأیید، درخواست تجدید

 و پرورش واگذار کرده است. آموزش ةادار
 ةشدهای طراحیهای درسی با کتاباولویت استفاده از کتاب« های درسیکتاب ةنامآیین»طبق 

د نداشته باشد، کتاب مورد نظر باید از دولتی است. در صورتی که در موضوعی کتاب دولتی وجو

شده های طراحیاز کتاب یک های مجاز انتخاب و استفاده شود. همچنین، زمانی که هیچبین کتاب

مکملی  بایدها دشوار باشد و های مجاز وجود نداشته باشد، یا زمانی که استفاده از آندولتی و کتاب

، معلمان اساساین  براستفاده قرار گیرد.  أیید موردهای مورد تها ضمیمه شود، باید کتاببه آن

ها و توانایی یادگیری تدریس آن یهاهای درسی را که با روشمدارس مربوطه سه عنوان از کتاب

ها انتخاب کرده و به ترتیب اولویت از بین کتاب ،مناسب هستند یورآموزان برای افزایش بهرهدانش
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کنند. کمیته به دقت پیشنهادها را بر اساس استانداردهای انتخاب میاجرایی مدرسه پیشنهاد  ةبه کمیت

کند. با تأیید مدیر مدرسه، سفارش کتاب از و فرایند انتخاب، بررسی و نتیجه را به مدیر اعالم می

 شود.و پرورش ملی انجام می طریق نظام اطالعات آموزش
کرة جنوبی با توجه به  پرورش رسمیو  های درسی نظام آموزشمراحل اصلی فرایند تهیه کتاب

 ها متفاوت است. نوع کتاب

ی تهیه طرح اولیه برای تولید کتاب درس .2 ؛درسی جدید ةابالغ برنام .1های دولتی: الف( کتاب

. 4پیشنهادی؛ بررسی و تصویب طرح ، تألیف یهافراخوان سازمان .3 ؛تدوین یهادستورالعمل و

 ةتهی .5 ؛و پرورش ان تألیف و شورای مشورتی در وزارت آموزشسازماندهی گروه تألیف در سازم

 .6 ؛نویسنظر و اصالح پیش تجدید ،نویس تدوین در سازمان تألیف و بررسی آن در وزارتپیش

 ةو چاپ نسخ ینیچشده در وزارت و بازخورد به مؤلفان و حروفاصالح سنویبررسی پیش

 ؛ت در گروه تألیف و همزمان اجرای آزمایشی در مدرسهکار بر روی نتایج بررسی وزار .7 ؛آزمایشی

تأییدشده  ةبررسی و آزمایش نسخ .9 ؛تأییدشده توسط مؤلفان ةنسخ ةتهی و تجدیدنظر و اصالح .8

 .تولید و عرضه .10در وزارت همراه با بازبینی مقامات 

مجوز در  یطاتهیه طرح اع .2 ؛درسی جدید توسط وزارت ةابالغ برنام .1های مجاز: ب( کتاب

ها به یک سازمان تألیف آن سفارش یی کههاشرایط و عناوین کتاب نیز اعالم و آناعالن و وزارت 

 .4 گیرنده؛سفارش در سازمان ة صدور مجوزانتخاب و انتصاب اعضای کمیت .3داده شده است؛ 

بازخورد به  بررسی اولیه توسط کمیته و .5 ؛ها از ناشرنویس کتابدریافت فرم درخواست و پیش

ناشر؛ اصالح و ارسال توسط ناشر؛ بررسی اصلی توسط کمیته و در صورت نیاز برگرداندن کتاب 

 ةنظر شده توسط ناشر و ارسال به کمیته؛ بررسی نسخ تجدید ةاصالح؛ ارسال مجدد نسخ برای

 .6 گیرنده؛سفارش گیری در مورد قبول یا رد کتاب در کمیته سازماننظر شده و تصمیم تجدید

انتخاب و  .9 ؛کتاب تأییدشده ةانتشار نمون .8 ؛تأیید .7 ؛بررسی نتایج ارزیابی کمیته در وزارت

 .ةچاپ و عرض .10؛ سفارش توسط مدارس

های مجاز است با این روال بررسی کتاب مورد تأیید مشابه روال کتابج( کتاب تأییدشده: 
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های مجاز انتخاب و درخواست تأیید آن داده تأیید از بین کتاب برایتفاوت که کتاب مورد تقاضا 

 شود.می

همزمان با اصالح و در کرة جنوبی  های درسیفواصل زمانی تجدیدنظر و بازبینی کلی کتاب

 گیرد. صورت می درسی ملی ةنظر در برنام تجدید

 ژاپن

( MEXT) و پرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری آموزش وزارت ارگان اصلی آموزشی در ژاپن

( بود. وزارت MONBUSHOعلوم، ورزش و فرهنگ )، و پرورش وزارت آموزش است که قبالً

محتوای آموزشی و موضوعاتی را که در مدارس  فناوریو پرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و  آموزش

شود و همچنین تعداد استاندارد ساعات آموزش ساالنه دوم ارائه می ةاول و متوسط ةابتدایی، متوسط

اهداف و محتوای استاندارد هر موضوع  ،کند. وزارت آموزش همچنینوضوع درسی را معین میهر م

درسی ملی  ةشامل راهنماهای برنام را که 1تحصیلی یهادورهدر  فعالیت مدرسه ةدرسی و یا حوز

 کندشود، مشخص میدوم می ةاول و متوسط ةبرای هر یک از چهار سطح کودکستان، ابتدایی، متوسط
 .(2015ی.ای،)آی.ب

آموزشی قلمداد  ةترین رسانعنوان اصلیرسی بهها کتاب دژاپن، در تمام پایهدر نظام آموزشی 

اساسی  یهااستیرجع تدوین سم و پرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری آموزش وزارت .شودمی

 ی و تولید غیرچندتألیف یهااستیهای درسی در سکتاب ةدر تهیدر ژاپن است و  کتاب ةو کلی تهی

و پرورش نوشته  درسی مدرسه در ژاپن توسط وزارت آموزشهای کتاب وجود دارد.متمرکز 

دوم  ةاول و متوسط ةآموزان ابتدایی، متوسطدانش ةهای درسی برای همآن، کتاب یجاشود. بهنمی

وسط های درسی نوشته شده تکتاب شود.توسط چند شرکت بزرگ خصوصی نوشته شده و منتشر می

و پرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و  استفاده در مدارس باید از وزیر آموزش برایناشران خصوصی 

د. مجوز کتاب درسی پس از تأیید آن توسط شورای تحقیقات و مجوز کننمجوز دریافت  فناوری

                                                           
1. The Courses of Study 
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و پرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری( مطابق  کتاب درسی )یک ارگان داخل وزارت آموزش

 .(2012 ،1هیروشی) شودمجوز کتاب درسی وزارت اعطاء می یهاورالعملبا دست

توانند اول( می ة، مدارس ابتدایی دولتی و خصوصی و مدارس راهنمایی )متوسطهارستانیدب

و پرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و  آموزش های مورد تأیید وزارتهای خود را از بین کتابکتاب

اول( استانی و مدارس  ةی مدارس ابتدایی و مدارس راهنمایی )متوسطفناوری انتخاب کنند؛ اما برا

گیرد. انتخاب صورت می« ای کتاب درسیانتخاب منطقه» ةانتخاب به شیو هایتحت نظر شهردار

کلی شامل سه شهر  طورگیرد و بهای کتاب درسی در سطح میانی بین استان و شهر شکل میمنطقه

شود و در سراسر منطقه برای آن طقه تنها یک کتاب درسی انتخاب میشود. در هر منیا شهرستان می

 شود. فرایند انتخاب به شرح زیر است:موضوع استفاده می

شود که اعضای این کمیته شامل مدیران یک کمیته انتخاب کتاب درسی در هر استان تشکیل می

شده توسط گروه ات انجاممدارس، معلمان و دانشگاهیان است. اعضای این کمیته بر اساس مطالع

کنند کوچکی از معلمان هر درس، مانند ریاضی و تاریخ جهان، اطالعات مرجع انتخاب را آماده می

مدارس استانی  بارةدهند. درراهنمایی و مشاوره ارائه می ،و به کسانی که مسئول انتخاب نهایی هستند

 -های ویژه و مدارس ترکیبی راهنماییشوند )شامل مدارس با نیازکه توسط مقامات محلی اداره می

گذارد. در مورد مدارس طور مستقیم در انتخاب نهایی تأثیر میدبیرستان( مشارکت این کمیته به

ای دارند )همچون بسیاری از مدارس راهنمایی(، شورای انتخاب منطقه شهری که انتخاب منطقه

که توسط معلمان  ییهاییقات و بررسهای درسی را با توجه به تحقتشکیل شده است. شورا، کتاب

گیری این شوراها تصمیم یهاکند. انتخابطور مشترک انجام شده است انتخاب میو دیگران به

 نهایی هستند.

ژاپن عبارت است از:  و پرورش رسمی های درسی نظام آموزشکتاب ةمراحل اصلی فرایند تهی

 .2 ؛وصی مطابق با استانداردهای وزارتیتألیف کتاب درسی توسط نویسندگان و ناشران خص .1

ها توسط وزارت بررسی کتاب .3 ؛و پرورش جهت بررسی و صدور مجوز ارسال به وزارت آموزش

 ؛چاپ و توزیع .5 ؛هاانتخاب کتاب .4 ؛و پرورش در شورای تحقیقات و تأیید کتاب درسی آموزش

                                                           
1. Hiroshi 
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 5در ژاپن هر  های درسیی کلی کتابفواصل زمانی تجدیدنظر و بازبین. استفاده توسط مدارس .6

 گیرد. سال یکبار صورت می

 آمریکا )کارولینای شمالی(

به خاطر این عدم تمرکز، قوانین  است. متمرکز ریبسیار غ متحده االتیو پرورش در ا سیستم آموزش

لت ایاممکن است تا حد زیادی ایالت به  و پرورش های آموزشحاکم بر ساختار و محتوای برنامه

کافی  ةاندازو منطقه به منطقه متفاوت باشد. برخی از این قوانین بسیار تجویزی و برخی دیگر به

در اجرای آن داشته  یتوجه قابل یریپذتا مدارس محلی انعطاف دهندیگسترده هستند و اجازه م

طور بهایالت  50های آموزشی فرصت تنوع و تجربه، برنامه نیا وجود باشند. از سوی دیگر، با

 .(2015)آی.بی.ای،  مشابه هستند یامالحظهقابل

اختیار الزم برای  هاالتیهر یک از او اینکه نظام آموزشی آمریکا با توجه به غیر متمرکز بودن 

در ادامه روند بررسی کتاب در ایالت  ،های درسی را دارنددرسی و تهیه و تألیف کتاب ةتدوین برنام

ایالت کارولینای در نظام آموزشی  موردمطالعه قرارگرفته است.نمونه  به عنوانکارولینای شمالی 

رجع م هیئت آموزشی ایالت کارولینای شمالیکتاب درسی است.  ترین رسانة آموزشیاصلیشمالی، 

های درسی در کتاب ةدر تهیدر این ایالت است و  کتاب ةاساسی و کلی تهی یهااستیتدوین س

های درسی توسط ناشران بخش کتابوجود دارد. متمرکز  د غیرچندتألیفی و تولی یهااستیس

 .1(2015مانوس، )مک شودخصوصی نوشته می

منظور ارزیابی و تأیید، شده توسط ناشران خصوصی بههای درسی ارسالپس از آن که کتاب

مشترک با هیئت آموزشی ایالت  ة، گزارش کمیسیون در جلسشدتوسط کمیسیون کتاب ارزیابی 

از مواد را با توجه به  فهرستیطور رسمی هیئت آموزشی ایالت، هیئت به ة. در جلسشودمی بررسی

ارزیابی  برایهای درسی کمیسیون کتاب درسی و مطابق با الزامات فراخوان ارسال کتاب یهاهیتوص

س تحصیلی کارولینای شمالی، قیمت و نیازهای مدار ةو تأیید در کارولینای شمالی، استاندارد دور

 کند.دولتی تأیید می

                                                           
1. McManus, 2015 
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عضو شامل معلمان، مدیران، پدران و مادران و  23کمیسیون کتاب کارولینای شمالی )که دارای 

محلی است( بر اساس معیارهای ارزیابی که توسط دپارتمان آموزش عمومی  ةیک سرپرست مدرس

دهد. أیید را انجام میت برایهای ارسال شده شود بررسی و ارزشیابی کتابکارولینای شمالی تهیه می

از مواد را با توجه  فهرستیطور رسمی شود. هیئت بهارزشیابی به هیئت آموزشی ایالت ارائه می ةنتیج

ارزیابی  برایهای درسی فراخوان ارسال کتابکمیسیون کتاب درسی و مطابق با شرایط  یهاهیبه توص

رولینای شمالی، قیمت و نیازهای مدارس کا تحصیلی ةو تأیید در کارولینای شمالی، استاندارد دور

محلی انتخاب کتاب درسی، دور دیگری از  یهاتهیکند. پس از تصویب ایالت، کمدولتی تأیید می

بررسی و ارزیابی برای تعیین موادی که بهترین تناسب را با نیازهای دانش آموزان داشته باشند، آغاز 

 کنند.می

تأیید و  .1شی این ایالت عبارت است از: رسی نظام آموزهای دکتاب ةمراحل اصلی فرایند تهی

های درسی برای ارزیابی و تصویب در کارولینای شمالی توسط هیئت تصویب فراخوان ارسال کتاب

ارسال  .3 ؛ارسال فراخوان تأییدشده توسط هیئت آموزشی ایالت برای ناشران .2 ؛آموزشی ایالت

های بررسی و ارزیابی کتاب .4 ؛صی به کمیسیون کتابشده توسط ناشران خصوکتاب و قیمت تمام

ها توسط هیئت آموزشی تأیید رسمی کتاب .5 ؛گزارش به هیئت ةدرسی توسط کمیسیون کتاب و ارائ

های انتخاب بهترین کتاب برایمحلی انتخاب کتاب درسی  یهاتهیبررسی و ارزیابی کم .6 ؛ایالت

در ژاپن  های درسینظر و بازبینی کلی کتاب زمانی تجدیدفواصل . متناسب با نیازهای دانش آموزان

 گیرد. سال یکبار صورت می 5هر 

 سنگاپور

در دسترس همگان نبود.  1965و پرورش در سنگاپور پیش از استقالل آن کشور در سال  آموزش

در انگلستان آموزش به زبان انگلیسی را تنها برای کسانی که قادر به اخذ پذیرش در چند مدرسة 

و پرورش بودند به مدارس بومی که به  کرد. دیگرانی که خواستار آموزشدسترس بودند ارائه می

های مختلف قومی دادند و توسط گروهزبان مادری مربوطه )ماالیی، چینی و تامیل( آموزش می

استفاده در روزهای استعمار، از سرزمین  های درسی موردرفتند. کتابتأسیس شده بودند، می
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یک کشور تازه استقالل  یهاکردند که با ارزشهایی را ترویج میهاجران آورده شده بودند و ارزشم

های در ایام استقالل، کتاب ،های وارداتی همچنین گران بودند؛ بنابراینیافته همسو نبودند. کتاب

و پرورش  آموزش ةتبدیل شدند، زیرا دولت تصمیم به ارائ 1سازیدرسی به یک ابزار مهم در ملت

شوند، بلکه ها میتنها باعث انتقال دانش و مهارتهای درسی، نهبرای همه داشت. امروزه، کتاب

ها را توسعه دهند و در نتیجه، بر آموزان تأثیر گذاشته و آنهای دانشتوانند بر تفکر و ارزشمی

توانند می، زیرا یار مهم هستنددرسی بس ةها تأثیر بگذارند؛ بنابراین، مواد برنامو نگرش آن ینیبجهان

 .(2008، 2آنگ) ملی در یک کشور را تحت تأثیر قراردهند ةانسجام اجتماعی و توسع

و  وزارت آموزشکتاب درسی است.  ترین رسانة آموزشیاصلیسنگاپور، در نظام آموزشی 

اشران ندر این کشور است.  کتاب ةاساسی و کلی تهی یهااستیرجع تدوین سسنگاپور م پرورش

موضوعات درسی به جز مدنی و تعلیمات  ةطور مستقل برای همهای درسی را بهتجاری کتاب

ملی است و حق  یهاکه مربوط به ارزش ییهااخالقی، زبان مادری و مطالعات اجتماعی )سرفصل

 های درسیکتاب ةدر تهی و پرورش است( منتشر کنند. ها همچنان در اختیار وزارت آموزشتولید آن

 .3(2005، نسونیتامل) وجود داردمتمرکز  چندتألیفی و تولید غیر یهااستیدر س

های درسی منتشرشده توسط وزارت ناشران آموزشی تجاری، مواد آموزشی را بر اساس برنامه

 کنند و این مواد توسط وزارت آموزشو پرورش و تحت راهنمایی آن وزارتخانه تولید می آموزش

یند تأیید عبور کنند، تصویب شده و برای او تنها موادی که بتوانند از فر شودبررسی میو پرورش 

های تأییدشده قرار خواهند گرفت. در جریان استفاده در مدارس مناسب بوده و در فهرست کتاب

های ارائه شده توسط گروهی از محققان مستقل از مدارس و مؤسسات دانشگاهی با تأیید، کتاب

شود. این بررسی تضمین و پرورش تطبیق داده می نتشر شده وزارت آموزشهای درسی مبرنامه

های موضوعی و امتحانات تنظیم سرفصل با های درسی مطابقکند سطح محتوا و مهارت در کتابمی

کند که محتوای کتاب درسی به روز، دقیق و مناسب برای اند. عالوه بر این، بررسی تضمین میشده

 المللی است.ینمحلی و ب یهانهیزم

                                                           
1. Nation building 

2. Ang 

3. Tomlinson 
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ها و هایی را که نیازهای آنهای درسی مورد تأیید کتابمعلمان مدارس از فهرست کتاب

های درسی و مواد آموزشی، کنند. هنگام انتخاب کتابانتخاب می ،شاگردانشان را بهتر بر آورده کنند

زیرا آموزش و  مدارس باید به نیازهای خاص دانش آموزان خود و مناسب بودن متون توجه کنند،

 یادگیری مؤثر تا حد زیادی به انتخاب صحیح مواد آموزشی بستگی دارد.

 .2 ؛و پرورش های درسی( توسط وزارت آموزشها )سرفصل برنامهتهیه و انتشار سیالبس .1

ها ارسال کتاب .3 ؛انتشاریافته یهارسی توسط ناشران خصوصی بر اساس سرفصلدهای تألیف کتاب

ای، از جمله های درسی در پانلی متشکل از افراد حرفهبررسی کتاب. 4 ؛مجوزجهت دریافت 

 ةپرورش، معلمان مدرسه و استادان دانشگاه و ارائ و درسی وزارت آموزش ةمتخصصان برنام

های درسی مورد تأیید در فهرست گنجاندن کتاب .5 ؛بازخورد به مؤلفان و دریافت نتایج بازخورد

های درسی و مواد انتخاب کتاب .7 ؛های مورد تأییدانتشار فهرست کتاب .6 ؛دهای مورد تأییکتاب

های نظر و بازبینی کلی کتاب فواصل زمانی تجدید. آموزاندانش آموزشی متناسب با نیازهای خاص

 گیرد. سال یکبار صورت می 6در سنگاپور هر  درسی

 ترکیه

متمرکز  1924در سال « و پرورش حدت آموزشقانون و»دولت ترکیه نظام آموزشی این کشور را با 

و پرورش قرار داد. از آن زمان تمام  کرد. این قانون کل نظام آموزشی را تحت کنترل وزارت آموزش

های درسی و مهم و تصمیمات اداری از جمله انتصاب معلمان و مدیران، انتخاب کتاب یهااستیس

 ةشود و هنوز هم برنامو پرورش اتخاذ می شدرسی توسط وزارت آموز ةانتخاب موضوعات برنام

و  آموزشی، در کنترل کامل وزارت آموزش یهاتیدرسی ملی ساری و جاری در مدارس و فعال

 .(2010، 1تارمن) پرورش ملی است

اقتصادی  ةترکیه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری توسع، طبق نظر فریتول و ویلر

(OECD( (. این ساختار متمرکز 2007، 2آکشِیت) و پرورش است آموزش نظام نیدارای متمرکزتر

ریزی درسی، تأیید و انتخاب و پرورش از جمله برنامه نظام آموزش یهانهیدر بسیاری از زم
                                                           

1. Tarman 

2. Akşit 
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های درسی و سایر مواد آموزشی، اشتغال معلمان، نظارت بر مدارس، انتصاب و آموزش ضمن کتاب

(. در مقایسه با اروپا و بسیاری از 2003، 1)یلدریم شودوضوح مشاهده میخدمت معلمان به

کشورهای جهان، مدارس دولتی ترکیه دارای حداقل استقالل بر سر منابع، به کارگیری کارکنان )در 

، 2اند )ورکینکهای ارائه شدهمدرسه(، انتخاب کتاب درسی، تخصیص زمان آموزش و انتخاب برنامه

2006.) 

 و پرورش وزارت آموزش کتاب درسی است. ترین رسانة آموزشییاصلترکیه، در نظام آموزشی 

های کتاب ةدر تهی در این کشور است. کتاب ةاساسی و کلی تهی یهااستیرجع تدوین سملی م

های درسی به سه روش کتاب وجود دارد.متمرکز  چندتألیفی و تولید غیر یهااستیدرسی در س

ها؛ ب( خرید؛ ها، مؤسسات یا سازمانه به کمیسیونسفارش توسط وزارتخان الف(شود: تهیه می

هایی که در داخل و یا خارج از کشور تواند در صورت نیاز از طریق خرید کتابوزارتخانه می

سازی توسط بخش های درسی را تأمین کند؛ ج( آمادهاند کتابنوشته شده یا ترجمه شده

سازی توانند به آمادهنامه میدر آیینشده تهیه یهاخصوصی؛ ناشران با رعایت اصول و روش

و پرورش  اول توسط وزارت آموزش دربارةهای درسی کتاب ،بنابراین های درسی بپردازند.کتاب

 شود.و در مورد دوم و سوم توسط ناشران بخش خصوصی تدوین می

اهنمای عنوان کتاب درسی، کتاب کار و یا کتاب ر باهای درسی توسط نویسندگان/ ناشران )کتاب

و پرورش عمل  مشورتی وزارت آموزش ةعنوان کمیتشوند و به هیئت آموزشی که بهمعلم( آماده می

منظور بررسی هماهنگی آن با فرمت نویس کتاب را بههیئت آموزشی پیش شود.کند، فرستاده میمی

بررسی  برای های تأییدشدهکند. پس از آن، کتابمورد نظر به کمیسیون بررسی مقدماتی ارسال می

برنامة با کمیسیون کتاب را مطابق  ةشوند. شعباساسی از نظر محتوا به شعب کمیسیون ارسال می

انجمن تعلیم و تربیت )که ارزش حقوقی و  هایهای درسی، تصمیمکتاب ةنامدرسی مربوطه، آیین

 ،دهد. سپسابی میارزشی ةکند و یک نمرقانونی دارد( و معیارهای ارزشیابی شعبة مربوطه بررسی می

( به کمیسیون که صحت نتایج بررسی شعب را چک 100و بیشتر )تا  75 ةهای درسی با نمرکتاب

                                                           
1. Yildirim 

2. Vorkink 
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و بیشتر در بررسی شعب و تأییدشده توسط  90 ةهای درسی با نمرشوند. کتابکند، فرستاده میمی

به آن کتاب گزارش مربوط  یادشدهشوند. هیئت تصویب به هیئت معرفی می برایاین کمیسیون 

 کند.درسی را ارزیابی کرده و آن را تصویب یا رد می

صورت های درسی بهمتمرکز، انتخاب کتاب و تولید غیر یفیچندتأل یهااستیبا وجود رواج س

شود و چنین حقی به معلمان داده و پرورش انجام می متمرکز توسط هیئت آموزشی وزارت آموزش

 نشده است.
ب( خرید؛ از داخل و یا خارج از  الف( سفارش؛ شود:شیوه تهیه میهای درسی به سه کتاب

تألیف کتاب درسی توسط  .1صرف نظر از نوع تهیه:  سازی توسط بخش خصوصی؛ج( آماده کشور

های ارجاع کتاب .3 ؛شده به هیئت آموزشیهای تألیفنویس کتابارسال پیش .2 ؛نویسندگان/ ناشران

های درسی پس از ارسال کتاب .4 ؛مقدماتی توسط هیئت آموزشی یشده به کمیسیون بررستألیف

بررسی کتاب مطابق  .5 ؛بررسی اساسی از نظر محتوا برایبررسی اولیه به شعب کمیسیون بررسی 

انجمن تعلیم و تربیت )که ارزش  هایهای درسی، تصمیمکتاب ةنامبرنامة درسی مربوطه، آیین

های ارسال کتاب .6ها ارزشیابی شعبة مربوطه و ثبت امتیاز کتابحقوقی و قانونی دارد( و معیارهای 

( به کمیسیون ارزشیابی که صحت نتایج بررسی اصلی را چک 100و بیشتر )تا  75درسی با نمره 

و بیشتر در بررسی اصلی و تأییدشده توسط این کمیسیون  90 ةهای درسی با نمرکتاب .7 ؛کندمی

بررسی گزارش کمیسیون در هیئت آموزشی  .8 ؛شوندمعرفی می تصویب توسط هیئت آموزشی برای

شده توسط هیئت آموزشی، به امضای وزیر های درسی تصویبکتاب .9 ؛و رد یا پذیرش کتاب

ها های درسی به آنعنوان کتاب ،شود و در نهایترسانی منتشر میشود و در مجله اطالعرسانده می

 گیرند. قرار مینظر و بازبینی  تجدیدبار یک سال 5ها هر این کتاب شود.داده می

 همجواری و مقایسه

بندی اند، طبقهشده بررسی 2و  1اطالعاتی که در مراحل مرحلة همجواری در طبق الگوی بردی، 

شود تا راه برای مرحلة بعدی، یعنی مقایسة گیرند و چارچوبی فراهم میشوند و کنار هم قرار میمی

بردی در این مرحله، پژوهنده  ةتحقیق، هموار شود. به عقید تربیتی موردة ی پدیدهاتشابهات و تفاوت
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خصوص ه که در مراحل قبلی، ب« تحقیق ةمسئل» ةمرحل تحقیقی خود دست یابد. ةتواند به فرضیمی

جواری محقق اجماالً از آن گذشته است، دقیقاً با توجه به جزئیات، بر اساس تشابهات در مرحلة هم

 شود.پذیر میتحقیق در این مرحله امکان ةو رد یا قبول فرضی شوندمیها بررسی و مقایسه وتو تفا

طور که گفته شد در واقع، پاسخ به سؤال نهم در این پژوهش منطبق بر مرحلة مقایسه در این همان

جدول  ها درها و تفاوتجزئیات این شباهت الگوست که در دنبالة مطلب به آن پرداخته شده است.

 آمده است. در هر ردیف از جدول به یکی از سؤاالت پژوهش پاسخ داده شده است.  1
 

 ها در فرایند تولید کتاب درسی در کشورهای مورد مطالعهها و تفاوت. شباهت1جدول 

 کشورها
 محورها

 ژاپن جنوبی ةکر ایران
آمریکا 
 )ک.ش(

 ترکیه سنگاپور

ترین رسانة اصلی
 آموزشی

 کتاب درسی
در حال تبدیل  اب درسیکت

 به کتاب درسی دیجیتال
 کتاب درسی کتاب درسی کتاب درسی کتاب درسی

مسئولیت تدوین 
های اساسی و سیاست

های کتاب ةکلی تهی
 درسی

 وزارت آموزش
 و پرورش

و پرورش،  وزارت آموزش
 علوم و فناوری

و  آموزش وزارت
پرورش، فرهنگ، 
ورزش، علوم و 

 فناوری

هیئت آموزشی 
ایالت کارولینای 

 شمالی

 وزارت آموزش
 و پرورش

و  وزارت آموزش
 پرورش ملی

 یهااستیوجود س
 چندتألیفی و تولید غیر

 متمرکز
 بله بله بله بله بله خیر

های مؤلفان کتاب
 درسی

گروهی از 
مؤلفان 

صالح که از ذی
بین 

دانشگاهیان، 
معلمان مجرب 
یا نویسندگان 

 ةدارای سابق
ا تألیف و آشنا ب
تألیف کتاب 

درسی انتخاب 
 .شوندمی

های دولتی توسط کتاب
و  مؤلفان وزارت آموزش

پرورش و در صورت 
ضرورت از طریق واگذاری 

به مؤسسات تحقیقاتی، 
 -ها و غیرهدانشگاه

های مجاز توسط کتاب
 -مؤلفان بخش خصوصی
کتاب تأییدشده توسط 

و پرورش و  مؤلفان آموزش
 یا مؤلفان بخش خصوصی

 یهافان شرکتمؤل
 بزرگ خصوصی

ناشران بخش 
 خصوصی

مدنی و 
تعلیمات 

اخالقی، زبان 
مادری و 
مطالعات 

اجتماعی توسط 
 مؤلفان آموزش
و پرورش و 

سایر موضوعات 
توسط ناشران 

 تجاری

های درسی سفارش کتاب
داده شده توسط مؤلفان 

و  هاتهیها، کموزارتخانه
هایی مؤسسات و کتاب

یا  شوندکه خریداری می
توسط ناشران بخش 
خصوصی تدوین 

شود، توسط مؤلفان می
 بخش خصوصی

 یهامرجع تأیید کتاب
 درسی

شورای 
ریزی برنامه

 گروه

های شورای مشورتی کتاب
 درسی

شورای تحقیقات و 
 مجوز کتاب درسی

هیئت آموزشی 
 ایالت

گروهی از 
محققان مستقل 
از مدارس و 
مؤسسات 
 دانشگاهی

 هیئت آموزشی
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 کشورها
 محورها

 ژاپن جنوبی ةکر ایران
آمریکا 
 )ک.ش(

 ترکیه سنگاپور

تخاب مرجع ان
 درسی یهاکتاب

 وزارت آموزش
 و پرورش

 معلمان

، هارستانیدر دب
مدارس ابتدایی 

دولتی و خصوصی 
و مدارس راهنمایی 
توسط مدرسه و در 
مدارس ابتدایی و 
مدارس راهنمایی 
استانی و مدارس 

تحت نظر 
توسط  هایشهردار

کمیته انتخاب 
 کتاب درسی

هیئت آموزشی 
ایالت و سپس 

 محلی یهاتهیکم
 هیئت آموزشی معلمان مدارس

 فواصل زمانی تجدید
نظر و بازبینی کلی 

 کتاب درسی
 سال 10

همزمان با اصالح و 
تجدیدنظر در برنامه درسی 

 ملی
 سال 5 سال 6 سال 5 سال 5

مراحل اصلی فرایند 
 های درسیکتاب ةتهی

 ؛ریزیبرنامه .1
تألیف کتاب . 2

 .3 ؛جدید
 دییبررسی و تأ
کتاب 

 فیدالتألیجد
در شورای 

 .4؛ ریزیبرنامه
ویرایش کتاب 

 .5؛ درسی
پیشنهاد طرح 

تنظیم  .6 ؛جلد
نهایی  ةنسخ

خبر کتاب و 
تکمیل کارت 

 .7 ؛خبر
؛ سپاریچاپ

کنترل نهایی  .8
 کتاب درسی

 .1: یدولت یهاکتاب( الف
 دیجد یدرس ةبرنام ابالغ

 یبرا هیاول طرح یةته .2
 و یدرس کتاب دیتول

 .3 نیوتد یهادستورالعمل
 یهاسازمان فراخوان

 بیتصو و یبررس ف،یتأل
 .4 یشنهادیپ طرح
 در فیتأل گروه یسازمانده
 یشورا و فیتأل سازمان

 وزارت در یمشورت
 یةته .5 و پرورش آموزش

 در نیتدو سینوشیپ
 آن یبررس و فیتأل سازمان

 و نظر دیتجد وزارت، در
 .6 سینوشیپ اصالح

 اصالح شینوشیپ یبررس
 بازخورد و وزارت در شده

 و ینیچحروف و مؤلفان به
 .7 یشیآزما ةنسخ چاپ

 یبررس جینتا یرو بر کار
 و فیتأل گروه در وزارت
 در یشیآزما یاجرا همزمان

 و دنظریتجد .8 مدرسه
 ةنسخ یةته و اصالح

. 9 مؤلفان توسط دشدهییتأ

تألیف کتاب  .1
درسی توسط 
نویسندگان و 

ناشران خصوصی 
مطابق با 

استانداردهای 
ارسال  .2وزارتی 

 به وزارت آموزش
 برایو پرورش 

بررسی و صدور 
بررسی  .3مجوز 
ها توسط کتاب

و  وزارت آموزش
پرورش در 

قیقات شورای تح
و تأیید کتاب 

انتخاب  .4درسی 
چاپ . 5ها کتاب

 .6و توزیع 
استفاده توسط 

 مدارس

تأیید و  .1
تصویب 

فراخوان ارسال 
های کتاب

درسی برای 
ارزیابی و 

تصویب در 
کارولینای 

توسط  شمالی
هیئت آموزشی 

ارسال  .2ایالت 
فراخوان تأیید 
شده توسط 

هیئت آموزشی 
ایالت برای 

 .3ناشران 
ل کتاب و ارسا

شده قیمت تمام
توسط ناشران 
خصوصی به 

کمیسیون کتاب 
بررسی و  .4

ارزیابی 
های کتاب

تهیه و  .1
انتشار 
ها سیالبس

)سرفصل 
های برنامه
توسط  درسی(

 وزارت آموزش
 .2و پرورش 
تألیف 

های کتاب
درسی توسط 

ناشران 
خصوصی بر 

اساس 
 یهاسرفصل

 .3انتشار یافته 
ها ارسال کتاب

جهت دریافت 
 .4مجوز 

بررسی 
های کتاب

درسی در پانلی 
متشکل از افراد 

ای، از حرفه

های درسی به سه کتاب
 شود:شیوه تهیه می

 الف( سفارش؛
ب( خرید؛ از داخل و یا 

 خارج از کشور
سازی توسط ج( آماده

 بخش خصوصی؛
صرف نظر از نوع تهیه: 

تألیف کتاب درسی  .1
توسط نویسندگان/ 

ارسال پیش  .2 ناشران
های نویس کتاب

هیئت شده به تألیف
ارجاع  .3آموزشی 

شده به های تألیفکتاب
 یکمیسیون بررس
هیئت مقدماتی توسط 

ارسال  .4آموزشی 
های درسی پس از کتاب

بررسی اولیه به شعب 
 برایکمیسیون بررسی 

بررسی اساسی از نظر 
کتاب بررسی  .5 محتوا
برنامة درسی  با مطابق
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 کشورها
 محورها

 ژاپن جنوبی ةکر ایران
آمریکا 
 )ک.ش(

 ترکیه سنگاپور

 ةنسخ شیآزما و یبررس
 همراه وزارت در دشدهییتأ
 دیتول .10 مقامات ینیبازب با

 عرضه و
 .1: مجاز یهاکتاب( ب

 دیجد یدرس ةبرنام ابالغ
 طرح یةته .2 وزارت توسط
 در مجوز یاعطا هیاول

 و آن اعالن و وزارت
 هاکتاب نیعناو و طیشرا

 سفارش سازمان توسط
 انتصاب و انتخاب .3 گرفته
 مجوز صدور تهیکم یاعضا

 فرم افتیدر .4 سازمان در
 سینوشیپ و درخواست

 یبررس .5 ناشر از هاکتاب
 و تهیکم توسط هیاول

 و اصالح ناشر؛ به بازخورد
 یبررس ناشر؛ توسط ارسال
 در و تهیکم توسط یاصل

 برگرداندن ازین صورت
 ارسال اصالح؛ برای کتاب

 نظر دیتجد نسخه مجدد
 ارسال و ناشر توسط شده
 ةنسخ یبررس ته؛یکم به

 و شده نظر دیتجد
 قبول مورد در یریگمیتصم
 تهیکم در کتاب رد ای

 جینتا یبررس .6 سازمان
 .7 وزارت در تهیکم یابیارز
 کتاب ةنمون انتشار .8 دییتأ

 و انتخاب .9 دشدهییتأ
 .10 مدارس توسط سفارش

 عرضه و چاپ
 روال: دشدهییتأ کتاب( ج

 دییتأ مورد کتاب یبررس
 مجاز یهاکتاب روال مشابه

 که تفاوت نیا با است
 یبرا تقاضا مورد کتاب

 یهاکتاب نیب از دییتأ
 درخواست و انتخاب مجاز
 .شودیم داده آن دییتأ

درسی توسط 
کمیسیون کتاب 

گزارش  ةو ارائ
 .5به هیئت 

تأیید رسمی 
ها توسط کتاب

هیئت آموزشی 
بررسی .6ایالت 

و ارزیابی 
 یهاتهیکم

محلی انتخاب 
 کتاب درسی

انتخاب برای 
بهترین 

های کتاب
اسب با متن

نیازهای دانش 
 آموزان

جمله 
متخصصان 

درسی  ةبرنام
 وزارت آموزش
و پرورش، 

معلمان مدرسه 
و استادان 
 ةدانشگاه و ارائ
بازخورد به 
مؤلفان و 

دریافت نتایج 
 .5بازخورد 

گنجاندن 
های کتاب

درسی مورد 
تأیید در 
فهرست 

های مورد کتاب
انتشار  .6تأیید 

فهرست 
های مورد کتاب

 .7تأیید 
انتخاب 

ای هکتاب
درسی و مواد 

آموزشی 
متناسب با 

نیازهای خاص 
 آموزاندانش

 ةمربوطه، آیین نام
سی، های درکتاب

انجمن تعلیم  هایتصمیم
و تربیت )که ارزش 

حقوقی و قانونی دارد( 
و معیارهای ارزشیابی 

و ثبت  شعبة مربوطه
ارسال  .6ها امتیاز کتاب

 ةهای درسی با نمرکتاب
( به 100و بیشتر )تا  75

که  کمیسیون ارزشیابی
صحت نتایج بررسی 

 .7 کنداصلی را چک می
های درسی با نمره کتاب
یشتر در بررسی و ب 90

اصلی و تأییدشده توسط 
 برایاین کمیسیون 

تصویب توسط هیئت 
آموزشی معرفی 

بررسی  .8 شوندمی
گزارش کمیسیون در 

و رد یا هیئت آموزشی 
 .9 پذیرش کتاب

های درسی کتاب
شده توسط تصویب

هیئت آموزشی، به 
امضای وزیر رسانده 

 ةشود و در مجلمی
اطالع رسانی منتشر 

در نهایت شود و می
های درسی عنوان کتاب

 شود.ها داده میبه آن
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( مشاهده 1ی مورد مطالعه )جدول کشورها های درسیطور که از مقایسة نظام تالیف کتابهمان

جز آمریکا که به به و آموزشی است ةترین رسانکتاب درسی اصلیدر همة این کشورها ، شودمی

اساسی و  یهااستیهیئت آموزشی ایالت مسئولیت تدوین سمتمرکز بودن نظام آموزشی،  دلیل غیر

و پرورش  وزارت آموزش ةکتاب را بر عهده دارد، در سایر کشورها این مسئولیت بر عهد ةکلی تهی

در در متمرکز  چندتألیفی و تولید غیر یهااستیسجز ایران، در همة کشورها به قرار گرفته است.

با داشتن نظام آموزشی متمرکز،  ایران ،. از این روی وجود داردهای درسنظام طراحی و تدوین کتاب

جز آمریکا که دارای نظام آموزشی کند. در حالی که بهشدت متمرکز عمل میدر این دو حوزه نیز به

دارای سیاست  ،متمرکز است، بقیه مانند ایران با نظام آموزشی متمرکزغیر متمرکز و ژاپن که نیمه

تفاوت عمده دیگری که در این فرایند وجود دارد مربوط به  متمرکز هستند. غیر چندتألیفی و تولید

های درسی تألیف شده است که تقریباً در ایران این فواصل بازنگری و تجدید نظر کلی در کتاب

 سال( دوبرابر سایر کشورهاست. 10فاصله )

ه مرجعی فراتر از کشورهای مورد مطالع ةشود در هممشخص می 1با توجه به نتایج جدول 

رسد ها و تأیید آن وجود دارد؛ اما به نظر مینویس کتاببررسی پیشبرای های درسی مؤلفان کتاب

 1از جدول  و پرورش متفاوت است. مراتب درون وزارت آموزشهلجایگاه این مرجع در سلس

درسه و معلم، یک آموزان و شرایط مخاص دانش یازهایشود که توجه به ننتیجه گرفته می همچنین،

جنوبی، ژاپن، سنگاپور و آمریکا )کارولینای  ةهای درسی کشورهای کراصل مهم در انتخاب کتاب

دهد های درسی در کشورهای مورد مطالعه نشان میکتاب ةبررسی فرایند تهی شود.شمالی( تلقی می

اما کیفیت هر یک  ،رک استانتشار مشت .4 ؛تأیید .3 ؛تألیف .2 ؛ریزیبرنامه .1ها مراحل آن ةدر هم

 از این مراحل و سایر مراحل متفاوت است.

های درسی در ایران با سایر کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش مقایسة نظام تالیف کتاب

آموزشی  ةترین رسانجمهوری اسالمی ایران مانند سایر کشورها، کتاب درسی اصلی دهد درنشان می

 وزارت آموزش ةهای درسی بر عهدکتاب ةهای اساسی و کلی تهیتمسئولیت تدوین سیاس و است

عنوان ساله به 10 ةبرخالف سایر کشورها، در جمهوری اسالمی ایران یک دور و پرورش است.

چندتألیفی  یهااستیس، شده است نظر و بازبینی کلی کتاب درسی در نظر گرفته زمانی تجدید ةفاصل
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 ریدر سایر کشورها، مؤلفان دولتی و غ کهی حال ضر وجود ندارد. درمتمرکز در حال حا و تولید غیر

ها و ناشران خصوصی( به تألیف کتاب درسی یا گروهی در قالب شرکت یصورت انفراد)به یدولت

شده دولتی که توسط دفتر تألیف و تحت شرایطی گزینش ، در ایران تنها مؤلفان انتخابپردازندیم

ریزی گروه است که به تعداد جع تأیید کتاب درسی در ایران شورای برنامه، وجود دارند. مرشوندیم

در سایر کشورها، یک شورای کتاب درسی )یا عناوین  کهی حال در .درسی متعدد است یهاگروه

. انتخاب کتاب پردازندیو پرورش به ایفای نقش م معادل( وجود دارد که زیر نظر وزیر آموزش

گزینش بهترین کتاب از بین  ایندارد، اما در سایر کشورها انتخاب به معندرسی در ایران مفهومی 

  آموز است.و متناسب با نیازهای آموزشی مدرسه، معلم و دانش دشدهییهای تأکتاب

 گیرینتیجه بحث و

یادگیری شناختی کودکان در جهان امروز است.  ةکتاب درسی یکی از عوامل اساسی رشد و توسع

ب درسی برای ارائه در مدارس رواج یافته است، تاکنون عدم نیازمندی به آن اعالم از زمانی که کتا

 یافته است بههای تحصیلی گسترشدوره ةگیری از آن در همبهره ةبلکه باگذشت زمان دامن ،دهشن

 ای هستند.صورت چاپی یا الکترونیک دارای جایگاه ویژهبه درسیهای ، کتابهکه امروز طوری

شان را از طریق تغییر های آموزشیسو برنامههفتاد به این ةز کشورهای جهان سوم از دهبسیاری ا

اند. در جمهوری های درسی جدید آغاز کردهها با برنامهآن کردنهای درسی و سازگاردر کتاب

وین نگر مبتنی بر فرهنگ اسالمی ایرانی که بتوان تدجانبهجامع و همهة اسالمی ایران نبودن یک برنام

های درسی را بر اساس آن انجام داد، در قبل و بعد از پیروزی های آموزشی و تألیف کتاببرنامه

)فتحی واجارگاه و آقازاده،  فراوانی را به همراه داشته است یهایو کاست هابیانقالب اسالمی، آس

 ةعنوان برنام بار نگجانبهجامع و همه ةها برای تولید چنین برنامتالش. برحسب این نیاز، (1390

و پرورش ایران در  درسی ملی در تاریخ آموزش ةو نخستین برنامدرسی ملی سرانجام نتیجه داد 

آوردنِ سازوکارهای مناسب تصویب نهایی رسید تا با رسالت خطیرش که همانا فراهمبه  1391سال 

ا محلی است، به تحول های درسی در سطوح ملی تبرای طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی از برنامه

 نظر جامه عمل بپوشاند. ی موردیندهاادر روندها و فر
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و پرورش ایران بود و  درسی ملی، نخستین تجربه در تاریخ آموزش ةهمچنان که تدوین برنام

توان بار اصالحات کلی و جزئی )ویراست پنجم( صورت گرفت، میتصویب نهایی آن پس از پنج

سازوکارهای مناسب برای طراحی،  کردندرسی ملی )فراهم ةت برنامانتظار داشت که تحقق رسال

باره اتفاق نیفتد به های درسی در سطوح ملی تا محلی( نیز، به یکتدوین، اجرا و ارزشیابی از برنامه

 ویژه آن که قرار است این ساز و کار در سطوح ملی تا محلی گسترده شود.

نهایی آن به تصویب شورای عالی  ةجام شد تا نسخدرسی ملی ان ةاصالحاتی که در سند برنام

نظر رخ داد. صحنه طراحی، تدوین، اجرا و  ةو پرورش برسد، اتفاقاتی بود که در صحن آموزش

با وجود افزایش  بنابراین، عمل است. ةهای درسی در سطوح ملی تا محلی، صحنارزشیابی از برنامه

 کردنفراهم توانیی درسی و انباشت تجربیات مفید نمهاطراحی و تولید برنامه ةدانش فنی در زمین

 کارِ  و در ارتباط با ساز ،این تجربیات ةکاری به این گستردگی را به آزمون و خطا سپرد. عمد و ساز

سازی برای مشارکت فعال شدت متمرکز فعلی است، اما اگر قرار باشد سیاست چندتألیفی و زمینهبه

صالح با تأکید بر بخش غیر دولتی در و ذی عالقهیذ یهافراد و تشکلها، معلمان، مربیان، ااستان

و  آموزش یهااستیسازی مواد، منابع و مراکز متنوع یادگیری در چارچوب ستولید، تکمیل و غنی

اند( توسعه یابد، درسی ملی( و کاهش تمرکز )که تاکنون تجربه هم نشده ةبرنام 12-3پرورش )بند 

ش و تجربیات مفید داخلی، از طریق مطالعات تطبیقی به سراغ تجربیات کشورهای باید عالوه بر دان

اند؛ همچنان که این کار در کارهایی را طراحی و به مرحله اجرا گذاشته و دیگر رفت که چنین ساز

 1درسی ملی نیز انجام شد. ةطرح تولید برنام

های درسی جمهوری کتاب ةاز این رو، تحقیق حاضر تالش کرد با بررسی تطبیقی روند تهی

 ،در این زمینه، در نهایت طرح شده یهااسالمی ایران و کشورهای منتخب، ضمن پاسخ به پرسش

 بهبود تواند برایکه می را عملی راهکارهای و دهاپیشنها مورد مطالعه کشورهای تجارب به توجه با

 کند. ارائه کار مناسب به کار رود، و های درسی و ایجاد سازروند تألیف کتاب

متمرکز، هیئت  جز آمریکا که به دلیل نظام آموزشی غیرشده مشخص شد بهانجام یهایاز بررس

                                                           

  1389 ،قاسم پور مقدمر. ک به : . 1
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کتاب را بر عهده دارد، در ژاپن که  ةاساسی و کلی تهی یهااستیآموزشی ایالت مسئولیت تدوین س

متمرکزند، این متمرکز است و در سایر کشورها که دارای نظام آموزشی دارای نظام آموزشی نیمه

و پرورش  نیز وزارت آموزش ایرانو پرورش قرار گرفته است. در  وزارت آموزش ةمسئولیت بر عهد

 دار این مسئولیت است.عهده

متمرکز بر خالف سایر کشورهای مورد مطالعه، در جمهوری  چندتألیفی و تولید غیر یهااستیس

اشتن نظام آموزشی متمرکز، در این دو حوزه نیز با د ایران ،اسالمی ایران وجود ندارد. از این رو

کند. در حالی که آمریکا با نظام آموزشی غیر متمرکز و ژاپن با نظام آموزشی می شدت متمرکز عملبه

اما دارای  ،جنوبی، سنگاپور و ترکیه مانند ایران دارای نظام آموزشی متمرکز بوده ةمتمرکز و کرنیمه

 متمرکز هستند. رسیاست چندتألیفی و تولید غی

 یهاهای درسی و بستهابتکاری انتشار کتاب یو پرورش سنگاپور در اقدام وزارت آموزش

به بخش خصوصی واگذار کرده است و با وجود آنکه همچنان  2000آموزشی دیگر را از سال 

ولید موضوعات درسی ادامه داده است، دیگر درگیر تألیف و ت ةهای درسی را برای همطراحی برنامه

های درسی تعلیمات مدنی و تعلیمات بلکه تنها کتاب ،موضوعات درسی نیست ةمواد آموزشی در هم

کنند، تولید و ملی را ترویج می یهااخالقی، زبان مادری و مطالعات اجتماعی را که هویت و ارزش

جة ینت از تخصص و خالقیت ناشران آموزشی است که یبردارد. منطق این حرکت، بهرهکنعرضه می

 آن امکان انتخاب انواع بیشتری از مواد آموزشی جالب و مناسب توسط معلمان و مدارس بوده است.

افته یاهدرسی ملی توسع ةبرنامهای درسی و راهنمای معلمان در چارچوب کتابجنوبی  ةدر کر

 اند: شدهبندیهای درسی به سه نوع طبقههای درسی در چارچوب برنامهاست. کتاب

 ةو پرورش و توسع هایی هستند که حق تألیف آن در اختیار وزارت آموزشوع اول کتابن. 1

 منابع انسانی است. 

منابع انسانی تأیید  ةو پرورش و توسع هایی هستند که توسط وزارت آموزشنوع دوم کتاب. 2

 شود. و توسط ناشران خصوصی منتشر می

عنوان منابع انسانی به ةو پرورش و توسع موزشهایی هستند که توسط وزارت آنوع سوم کتاب. 3
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ای از مواد آموزشی ها، مجموعهبرای مهد کودکاند. شده های مرتبط و مفید شناختهکتاب

 شده است. رایت دولت( طراحینوع اول )کپی

طور مرتب چهار یا پنج نوع از مواد آموزشی، مانند راهنماهای آموزشی معلمان، دولت همچنین به

سراسر کشور رایگان  یهاآموزان و مواد آموزشی والدین را که در مهد کودکبازی دانشی ارهاابز

 کند. شود، تولید میتوزیع می

و پرورش  های درسی توسط هیئت آموزشی وزارت آموزشدر کشور ترکیه که انتخاب کتاب

ید، خرید از داخل یا مختلفی از جمله سفارش تول یهاهای درسی به روششود، کتابملی انجام می

 شود.سازی توسط بخش خصوصی تهیه میخارج کشور و آماده

 چندتألیفی و تولید غیر یهااستیبر این اساس، این سه کشور با وجود نظام آموزشی متمرکز، س

تواند در جمهوری اسالمی ایران نیز مورد کنند. این تجربه میمتمرکز را به نحو شایسته دنبال می

های درسی به خیلی حساس، حساس و عادی توسط بندی کتابگیرد. با توجه به تقسیمتوجه قرار 

 یهااستیتواند ضمن حفظ اختیار تدوین سو پرورش می رسد وزارت آموزشدفتر تألیف، به نظر می

را در سیاست چندتألیفی و تولید به ویژه کره کلی بخش کتاب، ترکیبی از تجربیات این سه کشور 

 د.کناتخاذ  متمرکز غیر

شخص و چگونگی آن متألیف کتاب تازهاز حیث مرجع تأیید در کشورهای مورد مطالعه، آنچه 

 برایهای درسی کشورهای مورد مطالعه مرجعی فراتر از مؤلفان کتاب ةکه در هم این است شد

ون مراتب درهلها و تأیید آن وجود دارد؛ اما جایگاه این مرجع در سلسنویس کتاببررسی پیش

  و پرورش متفاوت است. وزارت آموزش

ریزی گروه درسی وجود دارد که اعضای در حالی که در جمهوری اسالمی ایران شورای برنامه

شوند، منصوب می -ریزی آموزشیاز دفاتر سازمان پژوهش و برنامه -آن با ابالغ مدیر کل دفتر تألیف

های شورای مشورتی کتاب ةبر عهد ،ترتیب جنوبی، ژاپن و ترکیه این وظیفه به ةدر کشورهای کر

های عنوان تنها مرجع تأیید کتابکتاب درسی و هیئت آموزشی به تأییدو  بررسیشورای ، درسی

گذاشته شده است و نیز در کارولینای شمالی  ،باشندو پرورش می درسی که زیر نظر وزیر آموزش
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آموزشی است، مرجع اصلی  یهایگذاراستیهیئت آموزشی ایالت ضمن آن که باالترین مرجع س

های درسی توسط گروهی مستقل باشد. در کشور سنگاپور کار تأیید کتابتأیید کتاب درسی نیز می

 شود.از معلمان و دانشگاهیان انجام می

تفاوت دیگر، تعدد شورا یا گروه تأیید کننده است که در ایران و سنگاپور وجود دارد. در حالی 

ها( متعدد و به ریزی گروهسالمی ایران مراجع تأیید کتاب درسی )شوراهای برنامهکه در جمهوری ا

ها داده شده است و مرجع نهایی درسی است، در سایر کشورها تعدد به کمیسیون یهاتعداد گروه

 تأیید، شورا و یا هیئت آموزشی است.

رسی با رویکردهای های دکتاب ةاهمیت این مسئله در آن است که اگر بخواهیم رویکرد هم

ریزی درسی ملی هماهنگ شود، این هماهنگی و همسویی ابتدا باید در شوراهای برنامه ةبرنام

رسد این کار دشواری است. کاربرد دیگر این هماهنگی و درسی اتفاق بیفتد. به نظر می یهاگروه

آمیختن محتوا و دادن و در هم ارتباطکه عبارت از  های درسی استهمسویی، در تلفیق برنامه

منظور تحقق هدف انسجام تجربیات یادگیری فراگیران است درسی به ةفرایندهای برنام

های درسی سانِ برنامهریزی، بهرسد تعدد شوراهای برنامه. چنین به نظر می(1390)احمدی،

 د.کنتلفیق از بیرون را دشوار می کارموضوعات جدا، 

های درسی برای استفاده انتخاب کتابمرجع رد مطالعه، در کشورهای مواز موضوعات مهم دیگر 

نتیجه گرفته شد که توجه به  جواب سؤال ششمها در و تطبیق داده یجواراز هماست.  در مدرسه

های درسی آموزان و شرایط مدرسه و معلم، یک اصل مهم در انتخاب کتابخاص دانش یازهاین

شود. در این کشورها ا )کارولینای شمالی( تلقی میجنوبی، ژاپن، سنگاپور و آمریک ةکشورهای کر

شوند. حال مدارس و معلمان برای انتخاب بهترین کتاب درسی متناسب با شرایط کالسی تشویق می

شود و معلم حقی برای انتخاب می و ترکیه، انتخاب توسط مقامات سطح باال انجام ایرانآنکه در 

شاگردانش باشد، ندارد. در چنین  یهایس و توانمندبهترین کتاب درسی که مناسب با سبک تدری

معلمان و  یهایشرایطی باید انتظار داشت کتاب درسی در حد معمول و متناسب با متوسط توانمند

 آموزان نوشته شود..دانش

در  و پرورش رسمی های درسی نظام آموزشکتاب ةمراحل اصلی فرایند تهی در بررسی
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 .4 ؛تأیید .3 ؛تألیف .2 ؛ریزیبرنامه .1ها مراحل آن ةدر همشخص شد کشورهای مورد مطالعه نیز م

تفاوت اساسی در این است که در  وجود این،جزئی، مشترک است. با  یهاانتشار، اگر چه با تفاوت

و تهیه و  یفیجنوبی، ژاپن، آمریکا، سنگاپور و ترکیه به دلیل وجود سیاست چندتأل ةکشورهای کر

اند ها مجبور شدهتوسط بخش غیر دولتی و تأیید آن توسط بخش دولتی، دولتانتشار کتاب درسی 

مند و شفاف و توأم با همکاری برای تهیه و توزیع کتاب درسی را طراحی و اجرا یک روند نظام

 . کنند

در کشورهای مورد مطالعه های درسی کتاب نظر و بازبینی کلی فواصل زمانی تجدید بررسی

 های درسی همزمان با اصالح و تجدیدنظر و بازبینی کلی کتاب جنوبی که تجدید ةجز کرهنشان داد ب

 ةطور میانگین برای یک دورگیرد، در سایر کشورها هر کتاب بهدرسی ملی انجام می ةنظر در برنام

سال ذکر شده  10این مدت حداقل  جمهوری اسالمی ایران در تواند اعتبار داشته باشد.ساله میپنج

کشورها، یک  ةهای درسی در همتوان گفت که تجدیدنظر و بازبینی کتابمی ،بر این اساس است.

کشورها، یک پایش مستمر برای اطمینان از  ةاست که هم ااصل پذیرفته شده است. این بدان معن

ساله برای  10، اما وجود دورة ها دارندروزبودن آنها به نیازهای ذینفعان و بهپاسخگوبودن کتاب

رسد دلیل این امر های درسی در ایران جای تأمل دارد. به نظر میدید نظر و بازبینی کلی برنامهتج

های درسی در کشور باشد که پویایی الزم را از نظام کتاب درسی تمرکز شدید فرایند تألیف کتابدر 

 ایران گرفته است.

 شود:این پژوهش پیشنهاد می یهاافتهیبا توجه به 

الزامات و  های درسی نظام تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایران بر اساسکتاب نظام. 1

کاهش  یسوحرکت بهو  تأکید بر سیاست چند تألیفی»مبنی بر درسی ملی  ةرویکردهای سند برنام

و ذیصالح  عالقهیذ یهاها، معلمان، مربیان، افراد و تشکلدادن فعال استانتمرکز از طریق مشارکت

ها و توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در چارچوب سانهدر تولید مواد و ر

 طراحی و به اجرا در آید. در این نظام: (1391 ،شورای عالی آموزش و پرورش)« استانداردهای ملی

ریزی و تأیید درسی حذف و یک شورا با عنوان شورای برنامه یهاریزی گروهشوراهای برنامه -
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های ، تدوین، تأیید و انتشار کتابگذارییاستعنوان باالترین مرجع سهای درسی بهکتاب

 درسی تأسیس شود.

ریزی و تأیید تحصیلی، توسط شورای برنامه یهاها( و اهداف دورههای درسی )سیالبسبرنامه -

 و پرورش برسد. های درسی تدوین و به تأیید شورای عالی آموزشکتاب

ریزی برای واگذاری ها به خیلی حساس، حساس و عادی، برنامهببندی کتابا توجه به تقسیم -

ها و های حساس و عادی با رعایت مقررات به بخش خصوصی، دانشگاهتألیف کتاب

 صالح انجام شود.مؤسسات ذی

های درسی )اعم استانداردها و راهنماهای تألیف کتاب درسی و نیز استانداردهای تأیید کتاب -

ریزی و تأیید س و عادی( تهیه و پس از تصویب توسط شورای برنامهاز خیلی حساس، حسا

 منتشر شود.« های درسینامه تألیف کتابآیین»صورت شفاف در قالب های درسی بهکتاب

ها، مدارس و معلمان به حق انتخاب کتاب درسی مناسب توسط استانسیاست چندتألیفی و  -

 رسمیت شناخته شود.

در گرو پاسخگوبودن آن به نیازهای جامعه است. نیازهای جامعه در  کارآمدی نظام آموزشی -

های روز باشند. با توجه به یافته های درسی نیز باید همیشه بهحال تغییر است، بنابراین، برنامه

سال  5سال به  10های درسی از سؤال هشتم الزم است دورة تجدیدنظر و بازبینی کلی برنامه

 کاهش یابد.

از تخصص  یبرداربهرهسیاست چندتألیفی و تولید غیر متمرکز در کشور سنگاپور،  منطق پشت -

آن امکان انتخاب انواع بیشتری جة یاست که نت بخش خصوصی و خالقیت ناشران آموزشی

باید این سیاست در  از مواد آموزشی جالب و مناسب توسط معلمان و مدارس بوده است.

 ود.کشور ما نیز هر چه زودتر اجرایی ش
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