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  چکیده
تـرین مراجــع و منــابع یــادگیري   تــرین و رایــج کتـاب درســی دانــشگاهی یکـی از پراهمیــت  

از ایـن رو، کتـاب درسـی بـه         . شـود  زش عالی کشور محـسوب مـی      دانشجویان در نظام آمو   
هاي مختلف تحـصیلی دانـشگاهی نقـش مهمـی در تحقـق اهـداف        عنوان منابع دروس رشته  

با توجه به نقش و جایگـاه کتـاب   . کنند آموزشی و تربیتی نظام آموزش عالی کشور ایفا می       
بـر  . اي برخـوردار اسـت   درسی دانشگاهی، طراحی و تدوین آن از اهمیت و حساسیت ویژه      

، الزامـات و معیارهـاي سـاختار، فراینـد     تهااین اساس هـدف مقالـه حاضـر تبیـین پـیش بایـس         
، جایگاه عناصر برنامه درسـی و فراینـد ارزشـیابی کتـاب درسـی      دهی سازمانتدوین، اصول  
  .دانشگاهی است

  
   کلید واژه

  ارزشیابی ،تابي کلهاسرفصآموزش عالی، کتاب درسی دانشگاهی، برنامه درسی، 
  

  مقدمه
یـادگیري   ـ  پرواضح است که کتاب درسی از عوامل تعیین کننده اثـربخش فراینـد یـاددهی   

ي آموزشـی و پرورشـی   مهـا ي درسی مطلوب اثر مثبتی بر کارکرد نظا    کتابهابنابراین،  . است
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  اثـر بـسیار ژرفـی، بنـا بـه تناسـبی کـه بـا        ي درسـی    کتابهـا  دلیل ممکن است     ه همین دارند، ب 
   در یــادگیري کــسب دانــش ،آورنــد هــاي درســی بــه دســت مــی اف و محتــواي برنامــهاهــد

  . داشته باشند
ي درسـی ابـزاري   کتابهـا  دارد، زیـرا  تفاوت  کتابها سایر   باطراحی متن کتاب درسی     

بـا  ) یادگیرنـدگان (دانـشجویان  . رت در دانـشجویان اسـت     مهـا براي ایجاد نگرش، دانـش و       
ي فکـري خـود   تهـا رمهاي ذهـن و  تهـا تاب بـه توسـعه قابلی  یادگیري محتواي ارائه شده در ک   

شود باید مـرز معنـایی معینـی داشـته باشـد و         آنچه در کتاب درسی گنجانده می     . پردازند می
هاي متن، بـا آنکـه    قطعه. براي هر مفهوم یا اصل یا حیطه محتوایی معینی در نظر گرفته شود           

فتحـی  (باشـند  داشـته   و پیوسـتگی هـم   باید استقالل خود را حفظ کنند، باید ارتباط درسـی         
ي باشد که نهاي درسی باید به گوکتابهاطراحی متن  ).111، ص   1384واجارگاه و آقازاده،    

کتـاب درسـی،   . بتوان آن را اثربخش، جدي و به دور از هر گونه نادرسـتی ارزشـیابی کـرد      
 رسد؛ بلکه میان اي به پای شود و در صفحه میکتاب ادبی نیست که از آغاز شروع به مطالعه 

از این رو، فـرض بـر آن اسـت    . خواندبه صورت درس به درس و فصل به فصل       آن را   باید  
قـرار  در کتاب درسی واحدهاي متن به طور مشخص، قطعه قطعه و مجـزا در کنـار هـم               که  

. هـاي درسـی اسـت    ي کتـاب درسـی متـأثر از رویکـرد برنامـه     لها، سرفـص حالبه هر  . گیرند
) 2، اهـداف یـادگیري   )1:  هـستند هـا  مؤلفه این   ي کتاب درسی  لها سرفص موارد در ترین    مهم
 .رویکردهاي پرورشی) 3 و هاي اصلی محتوا مؤلفه

  انتخاب نوع خاصی از رویکرد پرورشی بـراي کتـاب درسـی بـه سـوگیري اهـداف                
   هیئــتنظــام آموزشــی بــه نــوع ارتباطــاتی کــه نویــسنده بــراي تعامــل یادگیرنــده و اعــضاي 

بـر پـرورش   ، بـه طـور عمـده    رویکردهاي پرورشی اخیر. کند وابسته است  میعلمی انتخاب 
  فتحــی واجارگــاه و آقــازاده، (خالقیــت تفکــر و تعمــق و یــادگیري مــداوم معطــوف اســت 

  ).111، ص 1384
از طرفی متون، خواه در شکل سـنتی آن در کتـاب و خـواه در شـکل جدیـدش بـر                  

عرضه دانش در جوامـع مـدرن و اطالعـات    ي لهاروي صفحه نمایش رایانه، اصلی ترین مح      
بنابراین، فهم کامل و دقیق چگونگی درك و یادگیري افراد از متن کتاب درسی،         . محورند

براي آماده سازي متون کتاب درسی به منظـور زمینـه سـازي بـراي یـادگیري بهینـه اهمیـت           
رت در مهـا سـازي متـون، درك نحـوه پـرورش      افزون بر ایـن، همپـاي اهمیـت آمـاده         . دارد

  .دانشجویان براي کسب مؤثر دانش از متون نیز اهمیت فراوانی دارد
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  تعریف کتاب درسی دانشگاهی
 و نظــران صــاحبکتــاب درســی، بــه منزلــه یکــی از عناصــر نظــام آموزشــی، مــورد توجــه   

 بـدین  تعـاریف مختلفـی   نظـران  صـاحب . ریزي درسی بوده و هست     اندیشمندان حوزه برنامه  
  :اند کردهشرح ارائه 

 از بخـش کامـل از فنـاوري    ی کتاب درسـی را عبـارات   ،(Westbury,1991) وستبري .1
هـاي تـاریخی ایـن رویکـرد        زمینـه . دانـد ي تدریس در مراکز آموزشی می     مهامدرن و سیست  

 : استبدین قرار
دانـد کـه کتـاب مخـزن دانـشی اسـت کـه مرکـز آموزشـی بـه آن           فـرض مـی   )الـف 

  .پردازد می
 برنامه درسی دهی سازمانب درسی به منزله ابزار اصلی      این رویکرد کتا   براساس )ب

  .است
  .به منزله ابزاري براي آموزش و یادگیري است )ج
کتاب درسی را واسطه آموزشی در زمینه موضوعی خـاص و   ،(Baller, 1991) بالر .2

به اعتقاد او کتاب درسی مفهوم برنامـه درسـی   . کند محصول یک فرایند فناورانه تعریف می   
 .کند ختارها را به طریقی که براي آموزش و یادگیري مناسب است، تبیین و تفسیر میو سا

 کتاب درسی، کتابی است که در  که معتقد است،(Ghourchian, 1994)قورچیان  .3
گیـرد و ابـزاري    ي آموزشی مختلف و در همه سطوح تحصیلی مورد استفاده قرار می         مهانظا

 .تاسمهم در فرایند آموزش و یادگیري 
بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه کتـاب درسـی، کتـابی اسـت کـه            ) 1376(شعاري نژاد    .4

 و به طور مـنظم تهیـه شـده اسـت، بـراي سـطح          ،کند موضوع معینی از مطالب را بررسی می      
رود و از آن بـه منزلـه یـک منبـع اصـلی دربـاره مطالعـه یـک                 خاصی از آموزش به کار می     

 .شود موضوع در رشته معینی استفاده می
در تعریـف عـام،   . وق، به مفهوم کلی کتاب درسـی اشـاره شـده اسـت      فر تعاریف   د

ي درسی مقاطع مختلف تحصیلی نظام آموزش و پـرورش و   کتابهاکتاب درسی شامل کلیه     
هاي  کتاب درسی دانشگاهی، کتابی است که در دوره«گردد،   نظام آموزش عالی کشور می    

 مـورد اسـتفاده اسـتادان و دانـشجویان          آموزشی و در درسهایی معین درسطح آموزش عالی       
  ).78، ص 1383آرمند، (» گیرد قرار می
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ي غیر درسی دانشگاهی متفاوت است؛ زیرا براي کتابهاي درسی دانشگاهی با کتابها
 براسـاس شود؛ به عبارت دیگر، داراي مخاطبان خاص و  دانشجویان رشته خاصی تدوین می    

تدوین در دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش  اي براي آموزش موضوعات خاصی    اهداف ویژه 
. اند  تعداد واحد درسی داراي حجم معینی     براساس کتابهااین گونه   . گردند عالی تدریس می  

ي درسی دانشگاهی به عنوان منبـع درسـی از سـوي اسـتادان بـه دانـشجویان                  کتابهاهمچنین  
سـال   در پایـان هـر نـیم   . شوند میي آن تهامعرفی و دانشجویان ملزم به مطالعه آن از ابتدا تا ان    

  ).1383آرمند، (آید  تحصیلی از محتواي کتاب درسی ارزشیابی درس مربوط به عمل می
 تعریـف  ایـن گونـه  توان کتـاب درسـی دانـشگاهی را     با توجه به آنچه گفته شد، می     

عـالی   ي مـصوب شـوراي  لها سرفـص براساسکتاب درسی دانشگاهی، کتابی است که   : کرد
ري یـا دانـشگاهها از سـوي مؤلفـان بـراي دروس       لوم، تحقیقات و فناو   ریزي وزارت ع   برنامه

شـود و در  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تهیه و تدوین می  مقاطع تحصیلی کاردانی،  
 منبع درسی قـرار  عنواناختیار استادان و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به         

  .گیرد می
  

  تاریخچۀ کتاب درسی دانشگاهی 
کتـاب  .  پیش در جهان وجود داشـته اسـت  نهاکتاب درسی به معناي اعم، بدون تردید از قر        

 مانند آکسفورد و کمبریج تأسیس شد       ،درسی دانشگاهی، از زمانی که دانشگاههاي بزرگ      
 1978اولـین کتـاب درسـی دانـشگاهی در سـال          . نیز تألیف شدند  ) 709 ، ص 1383آرمند،  (

از قـرن دوازدهـم مـیالدي بـه بعـد      . کسفورد به چـاپ رسـید     در انتشارات دانشگاه آ    میالدي
ي درسـی  کتابهـا دانشگاههاي مختلف به تدریج در سراسر دنیـا تأسـیس شـدند و بـه انتـشار         

امروزه در جهان، ناشران فراوانی در نقاط مختلف به تدوین و انتشار کتاب درسی    . پرداختند
  ).709 ، ص1383آرمند، (دانشگاهی می پردازند 

دارالفنـون،  . ي درسی دانشگاهی، کتب درسی دارالفنـون بـود        کتابهاان، اولین   در ایر 
ي کتابهانخستین آموزشگاه و نخستین دانشگاه رسمی است که در خصوص تألیف و چاپ            

ي درسی به خط نسخ یا نستعلیق بـه صـورت   کتابهانخستین . درسی رسمی اقدام نموده است   
پس از تأسـیس  . گرفت مین و معلمان قرار و در دسترس دانشجویا شد    میچاپ سنگی تهیه    

رونق یافت و با تأسیس مدارس جدید، لزوم      ) خصوصی و شخصی  (دارالفنون، مدارس ملی    
  ).70  ص،1364مجیدي، (ي درسی بیشتر احساس شد کتابهاتألیف و تهیه 
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ي مرکـز انتـشارات   تهـا  شمسی و شـروع فعالی 1313با تأسیس دانشگاه تهران در سال      
ناصـح ،  (، چاپ کتب درسی دانـشگاهی رونـق بیـشتري گرفـت         1319در سال   این دانشگاه   

، صـنعت  نهابا تأسیس سایر دانشگاهها، و فعالیت مراکز چاپ و انتشارات آ        ). 96 ، ص 1382
بعــد از پیــروزي انقــالب اســالمی و بازگــشایی  . چــاپ مــورد توجــه بیــشتري قــرار گرفــت 
کمیتـۀ ترجمـه و تـألیف و تـصحیح     «م  بـا نـا    1359دانشگاهها، مرکز نشر دانشگاهی در سال       

 نـشریه  13 عنوان کتاب و 1200این مرکز تاکنون بالغ بر      . به وجود آمد  » ي دانشگاهی کتابها
فعالیت انتشاراتی مرکز بیشتر در زمینۀ علوم تجربی، مهندسی، پزشـکی و         . منتشر کرده است  

لــوم انــسانی ســازمان مطالعــه و تــدوین کتــب ع ). 1383اکرمــی، ( علــوم انــسانی اســت نیــز
 شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی بـه           7/12/1363 براساس مصوبه مـورخ      )سمت (دانشگاهها

 1300ي درسی دانشگاهی تأسیس شده است و تـاکنون قریـب   کتابهامنظور تدوین و انتشار     
عنوان کتاب درسی دانشگاهی چاپ نموده و در اختیار دانشجویان و اسـتادان دانـشگاهها و            

  .کشور قرار داده است عالی مؤسسات آموزش
  

  ي درسی در نظام آموزش عالیکتابهانقش و اهمیت 
کتاب درسی یـا  . کتاب درسی عنصري مهم براي آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی است        

اي برخـوردار   هاي درسی به منزله یک عامل مهم در نظـام آموزشـی از جایگـاه ویـژه               برنامه
ي کتابهـا از دیـدگاه آموزشـی،   . اسـت د ي متعـد شهاهـاي مختلـف داراي نقـ      از جنبه   و است

  :(Roger, 1989) شرح ذیل دارند دیندرسی سه نقش اساسی ب
این در . ستنها آرسانی اطالعي درسی، جنبه کتابهااولین نقش . رسانی اطالعنقش  . 1
  : اشاره کرديتوان به موارد زمینه می
ص بـا در نظـر   اي از اطالعات و مفاهیم درباره موضـوع یـا درسـی خـا           ارائه گزیده ـ  

. ي متــوالی تحــصیلی پــیش رودلها سـا براســاسگـرفتن ایــن مــسئله کــه کـسب دانــش بایــد   
 .هاي درسی نباید بیش از حد مشکل باشند برنامه

، نهـا سـازي آ   ، سـاده  نهـا ارائه اصطالحات یـا اطالعـات اضـافی بـه منظـور تلفیـق آ              ـ  
 .روشن بودن براي فراگیران مقطع مورد نظر و نهادسترسی آسان به آ

 براسـاس  آنهـا کننـد، امـا اغلـب،     ي درسـی اطالعـات و دانـش را عرضـه مـی            کتابها
  و اهمیـت مبتنـی بـر علـوم و فنـاوري، درك         ؛ یعنی شوند انداز فلسفی معینی عرضه می     چشم
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کند که چه مفاهیمی در کتاب  روش درك اطالعات مشخص می. هنجارهاي زبانی قراردادي
   اقتـصادي  ـ یخی معـین یـا بـراي اهـداف اجتمـاعی     ي تـار تهاتواند در برخی موقعی درسی می

  .نامناسب به نظر برسد) تعیین شده در خط مشی توسعه(یا فرهنگی خاص 
درسـی،  ي کتـاب  شهایکی دیگـر از نقـ    .  یادگیري دهی  سازماننقش ساختاردهی و    . 2
 دهی  سازمانکتاب درسی اشاره به پیشروي در فرایند یادگیري         .  یادگیري است  دهی  سازمان

ي درسـی  کتابهـا . (Roger, 1989)ي متـوالی واحـدهاي درسـی دارد    شهابه صـورت بخـ  شده 
  :اند از  که عبارتکنند  یادگیري عرضه میدهی سازمانامکانات متعددي براي 

 از تجربه عملی تا نظري؛ـ 
 ي عملی براي سنجش آنچه یاد گرفته شده است؛نهااز نظریه تا تمریـ 
 نظري؛ي عملی تا شرح و بسط نهااز تمریـ 
  و و تصاویرلهااز جمالت تا مثاـ 
 . و تصاویر تا مشاهده و تجزیه و تحلیللهااز مثاـ 

تـوان نقـش هـدایت       ي درسی را مـی    کتابهاسومین نقش   . نقش هدایت یادگیري  . 3
براي هدایت فرایند یـادگیري  . یادگیري فراگیران در دستیابی به اهداف مورد نظر تلقی کرد    

  :اده کردتوان از دو روش استف می
 ؛مطالب نسخه برداري از  وتکرار، حفظ کردنـ 
ي آزاد و خالق تا آنجا کـه فراگیـر بتوانـد از تجربیـات و مـشاهدات خـود            تهافعالیـ  

 . استفاده کند
ي ذیـل را بـه منزلـه    شهاتواند یکی از نق کتاب درسی با توجه به اهداف یادگیري می     

  :داشته باشدهدایت فرایند یادگیري به عهده 
دهنـده تـأثیر    ایـن امـر نـشان     . آمـوزش قائـل بـه مداخلـه بیـشتر بـراي انتقـال دانـش               ـ  

 .محدودکننده و اجبارآفرینی کتاب درسی بر تدریس و یادگیري است
این نوع آموزش زمینه رشـد اسـتعدادهاي فراگیـران را بـراي مـشاهده       . آموزش باز ـ  

ن براي این نـوع آمـوزش نیـاز    مدرسا. کند ي یادگیري تسهیل مییهاتفکر و استقالل در فعالت  
 .ي خاصی دارندفهابه آموزش حر

 .(Roger, 1989)آوري تعامل مناسب بین مدرس و فراگیر  فراهمـ 
ي درسی را در فرایند تـدریس و یـادگیري        کتابهامطالعات متعددي، اهمیت جایگاه     
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 و متوسـطه   درصد زمان دانش آموزان مدارس ابتدایی75اند؛ براي مثال در امریکا  نشان داده 
 درصد زمـان  90همچنین . در کالس درس به مطالعه و بررسی کتاب درسی اختصاص دارد       

ي درسی اختـصاص  کتابهال به مطالعه زدانش آموزان براي انجام دادن تکالیف درسی در من  
 که وابستگی به   دهد  میهمچنین تحقیقات نشان    ). 1385فتحی واجارگاه و آقازاده،     (یابد  می

ایـن میـزان بـراي مطالعـات     . بر حسب موضـوعهاي مختلـف متفـاوت اسـت        ي درسی   کتابها
,Roger) درصد است 44 درصد، و زبان 45 درصد، ریاضیات 49 درصد، علوم 72اجتماعی   

 مراجع و منـابع یـادگیري دانـشجویان در نظـام     ترین مهمي درسی دانشگاهی از  کتابها. (1989
ناشـی از  ر نظام آموزش عالی کـشور    د آنهااهمیت  . دنشو آموزش عالی کشور محسوب می    

  : ذیل استموارد
ي یادگیري را جهت تحقق بخـشیدن هـدف        تهااي از فرص   ي درسی مجموعه  کتابهاـ  

 .نماید کلی و جزئی آموزشی براي دانشجویان فراهم می
 .سازند ي درسی متمرکز میکتابهاي خود را به محور تهااستادان و دانشجویان فعالیـ 
یی هستند که از سوي استادان کتابها به خواندن و فهمیدن محتواي  دانشجویان ملزم   ـ  

 .شوند براي دروس معرفی می
ي درسـی  کتابهـا  براسـاس انتخاب و ارزشیابی دروس در پایان هر نیمسال تحصیلی   ـ  

 .گیردمعرفی شده، انجام می
 .کتب درسی در تعیین محتوا و خط مشی آموزشی اهمیت زیادي دارندـ 
 شرایط آموزش مثل پرجمعیت بـودن کالسـها، کمبـود یـا حتـی در          نامناسب بودن ـ  

از سایر منابع اطالعات نکردن استفاده ان وسایل کارگاهی، آزمایشگاهی و بعضی موارد فقد
 .کند استفاده بیشتر از کتاب را تشدید می

ي تهـا  آنچه بیان شد، کتاب درسی دانشگاهی نقش مهمی در ساختار و فعالی         براساس
 کتـاب درسـی ابـزاري اسـت کـه      ،در واقـع . دگیري در نظام آموزش عالی داردیا ـ  یاددهی
 علمی از آن براي برانگیختن دانـشجویان و دادن حـداکثر آگـاهی و درك و         هیئتاعضاي  

پـس از پیـروزي شـکوهمند انقـالب        . کنند  یک مطالعات یا موضوع استفاده می      برفهم دربرا 
 موضـوع  ، و به تبع آن در نظام آمـوزش عـالی  اسالمی با توجه به تحوالت در نظام اجتماعی 

هاي درسی و کتاب درسی دانشگاهی در دستور کـار سـتاد انقـالب     بازنگري محتواي برنامه 
 سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب دانـشگاهی      1363در همین راسـتا در  . فرهنگی قرار گرفت 
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 از یـک  عالی انقالب فرهنگی تأسیس شـد و تـاکنون بـیش     مصوبه شوراي براساس )سمت(
 هزار عنوان جلد کتاب درسی دانشگاهی در اختیار جامعه علمـی کـشور قـرار گرفتـه اسـت        

  .)در دست چاپنوروززاده، (
  
  ي درسی دانشگاهیکتابها ۀثر در طراحی و تهیؤعوامل م

 ةیادگیري از کتاب درسی تابعی از خـصوصیات مـتن و راهبردهـاي شـناختی مـورد اسـتفاد           
   :است مؤثردر طراحی و تهیه کتب درسی عوامل این . استدانشجویان 

  
   متن کتاب.1

ي محتوا بر یهاویژگ به هم پیوستگی و   1، همچون ساختار  ،ي متعدد متن  یهاویژگبه طور کلی    
 مـتن بـه چگـونگی اتـصال موضـوعها       سـاختار    .گـذارد  ثیر مـی  أیادگیري ناشی از خواندن تـ     

ن وجـوه  ـک متـ ـکه در درون یاطالعاتی  . منطقی اشاره دارد  دهی  سازمانبراساس الگوهاي   
 کـه  دهـد  مـی  تحقیقات نشان .دوش لی نامیده میص عالمت ا،کند خص میـاختار آن را مش ـس
دهـی بـراي    تفاده از عالمـت ـ بـا اسـ  هـا د و سـاختار آن ن شده باشـ دهی سازمانیی که بهتر  نهامت

  را بـاال ري اطالعـات یکـارگ  هبه خاطرسپاري و بـ ، نیدـ امکان فهم، باشـدنده بیان شده ـخوان
  .)154 ص ،1379یارمحمدیان، (برد  می
  
   به هم پیوستگی موضوعی.2

موضوعی متن با استفاده از انواع ارتباطهاي ساده زبانی که موضـوعها را در        به هم پیوستگی    
از ي محتـوا نیـز   یهـا ویژگ. آیـد  به دسـت مـی  دهند،  یک جمله و در میان چند جمله ربط می        

روابط علت و معلـولی      واهمیت   عات مهم به اطالعات بی    نسبت اطال  ،تراکم نظریات  :جمله
ي دانـشجویان بـر   یهـا ویژگافزون بر این،    .  در یادگیري تأثیر دارد    ها ه بین نظری  علیا ارتباط   ی

اسـت  یی شـها  تمام روةراهبردهاي شناختی در برگیرند . مؤثر است ي درسی کتابهایادگیري  
 بلندمـدت خـود یـا بـراي انتقـال      ۀحافظـ بـه  که دانشجویان براي انتقال محتواي یـک کتـاب     

  . برند میاطالعات از نوشته  به مغز خود به کار 
که راهبردهاي شناختی متعددي با یادگیري متـون مـرتبط          است  حقیقات نشان داده    ت

                                                                                                              
١.  structure 
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ي مورد نظر فهاتوان از توجه به هد هاي مورد استفاده هنگام یادگیري متون مید از راهبر.است
 بـه  ،يا یهالعات با اهمیت از اطالعات زمینـه، شـرح و بـسط حاشـ          تشخیص اط  ، متن ةنگارند

 بـه  ،هاي دانشجویان هنگام ارائه مطالب جدید و رمزگردانی اطالعات   کارگیري بیش دانسته  
  .)156 ص ،1379یارمحمدیان ، ( نام برد ،واقع ضروري تسهیل کندمنحوي که یادآوري را در 

  
   درسیيکتابهاي یهاویژگساختار و 

ریـزي درسـی از جایگـاه     فرایند برنامهداد برون کتاب درسی به عنوان ،ي آموزشیهامدر نظا 
 اصلی برنامـه درسـی       هر گونه تصمیم در خصوص عناصر      بنابراین،. اي برخوردار است   ویژه

 بخش مقدماتی، بخـش  .)186 ، ص1379ملکی، (در کتاب درسی نیز باید نمود داشته باشد        
  :ي کتابهاي درسی است از ویژگیهایمیانی و بخش پایان

  
  مقدماتیبخش  .1

  :این بخش خود شامل دو قسمت است
بعضی از مفاهیم اساسـی، روش  و  با دانشجویان  سخنیاین بخش   در   . کتاب ۀ مقدم ـ

  .شود  میکند، اشاره که کتاب دنبال میاهدافی  کتاب، ساختار و ۀمطالع
ضـوعات کتـاب   در این بخش فهرست عنـاوین و مو    . فهرست عناوین و موضوعات    ـ

  . شود درسی به دو صورت کامل یا مختصر اشاره می
  

  میانی بخش . 2
 واحـد یـادگیري یـک    هـر .  چند واحد یادگیري هـستند ةي درسی معموالً در برگیرند   کتابها

 معموالً هر کتاب درسی دانشگاهی از چند بخش    .بخش یا یک فصل از کتاب درسی است       
 ، ص1379ملکـی،  (تشکیل شـده اسـت   مبحث و هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند         

  :ستلها و قسمت پایانی فصلهامقدمه، متن اصلی فصشامل سه قسمت  این بخش ).178
عالوه با ارائه بحـث  ه ب. شود  میال طرحؤمقدمه اهداف کلی در قالب س در . مقدمه ـ

  .گردد  ارتباط برقرار میبین مطالب
یی بـراي پـرورش     تهامل فرصـ  مـتن اصـلی واحـد یـادگیري شـا          .لها متن اصـلی فـص     ـ
دهنـده بـه یـادگیري     ي عمقشهاپرس  وي شناختیتهاها، فعالی ، نظریه مهاعمی، ت تهارمهامفاهیم،  

  .در نظر گیرندباید لفان ؤماز  که است
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گیـري، مـروري    بندي، نتیجـه  در این قسمت مباحثی نظیر جمع      .لها قسمت پایانی فص   ـ
ي تکمیلـی بـراي   تهـا  و فعالیشها، پرسـ اساسـی دروس  تعـاریف مفـاهیم     ،کلی برنکـات مهـم    

  .شود ق دانشجو مطرح میییادگیري عم
  

   کتاب درسییپایانبخش  .3
ها، باتوجه بـه موضـوع کتـاب درسـی ارائـه       ، منابع و ماخذ، واژه نامهتهادر این قسمت، پیوس 

  .)188 ، ص1379ملکی، (شود  می
  

  دانشگاهیاصول تعیین محتواي کتاب درسی 
 در برخـی کـشورها   .وجـود نـدارد  سـنت دیرپـایی   م محتواي کتاب درسی  در ارتباط با تنظی   

تنظیم برنامه درسی و به دنبال آن تهیه کتب درسی در امتـداد همـان برنامـه درسـی پـیش از          
در واقـع   .یک جدي بـین مدرسـه و دانـشگاه وجـود نـدارد     صورت می گیرد و تفک  دانشگاه  

  ).105 ، ص1382ي، ا مهگر( است  اهداف مقاطع مختلف تحصیلی،تمایز است ۀمایآنچه 
آیـا  این سؤال مطرح است کـه   درسی و کتاب درسی دانشگاهی     ۀبرنامتنظیم   ةدربار

دیدگاههاي فلـسفی در مـورد جهـان،     و شناختی معیارهاي روان ،  باید اهداف آموزش عالی   
د باشد کـه مـا بایـ   به این سؤال این شاید پاسخ    و ارزش را مالك قرار دهیم؟     عرفت  انسان، م 

.  درسـی متفـاوت باشـد    ۀامـ ن در بر  نهـا  گرچه ممکن است جایگاه آ     ، را لحاظ کنیم   نها آ ۀهم
کننـد و بـراین تـصورند کـه متـون درسـی را        خود را صرفاً به متن معطـوف مـی  ۀتوجبرخی  

هـاي    معیـار .)1382قائـدي،  (توان به صورتی تنظیم کرد که به یادگیري بهتر منجـر شـود        می
  : بدین قرارنددانشگاهی تعیین محتواي کتاب درسی

بایـد آراء، مفـاهیم، اصـول و    دانشگاهی  محتواي کتاب درسی    در   . اهمیت مطالب  .1
ي دانـشجویان   شها و گرایـ   تهـا رمها،  یهـا  باعـث رشـد توانای      و ي اساسی مطرح شـوند    مهاتعمی

مـورد   عـاطفی  وشـناختی  هاي  جنبهمحتواي کتاب درسی در تدوین  معتقد است   1تابا .گردد
 دانـشی  ةاعتقاد دارند کـه انـداز   2»محورـ موضوع  «  درسی ۀطرفداران برنام.  گیرد قرارتوجه

 در صورتی .ي درسی استکتابهاشود، معیار اهمیت در محتواي   که به دانشجویان منتقل می    

                                                                                                              
١.  Taba 
٢.  subject-centers 
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 معتقدنـد سـهمی کـه محتـوا در تجربیـات      1» محـور  ـ فراگیـر « درسـی،  ۀ برنامـ طرفـداران  که
 طرفـداران    و  معیـار اهمیـت محتـواي کتـاب درسـی اسـت            ،معناداري براي دانشجویان دارد   

را معیـار    طرح مسائل و مشکالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادي2»مدارـ مسئله  « درسی ۀبرنام
  .(Allan Ornstein, 1993, p.281) دانند کتاب میاهمیت محتواي 

ارد یی بـستگی د مهـا اعتبار محتواي کتاب درسی به مفاهیم، اصول و تعمی    .3 اعتبار .2
انفجـار  دانـایی،  باتوجـه بـه عـصر    . که در محتواي کتـاب درسـی بـه کـار بـرده شـده اسـت          

 و شـود   مـی  دانش و فناوري اطالعات محتواي کتاب درسـی خیلـی سـریع کهنـه           ،اطالعات
یی مهـا  بایـد مفـاهیم، اصـول و تعمی   بنابراین،. دهد میسریع صحت و اعتبار خود را از دست     

 سپس به طور مرتـب اعتبـار محتـوا مـورد     ؛د، انتخاب شوندنکه از نظر علمی صحیح و معتبر    
  .)152 ، ص1376ملکی، (د نبررسی و بازبینی قرار گیر

در واقـع   .استي عاطفی دانشجویان   یهاویژگتوجه به    ،دیگراز معیارهاي    .4 عالقه .3
 را مـورد   ننـا  آ ۀویـژه عالقـ    ي دانشجویان بـه   یهاویژگبراي تعیین محتواي کتاب درسی باید       

مـدار معتقدنـد کـه اگـر دانـش بـراي زنـدگی        ـ طرحهـاي فراگیـر    طرفداران . داده قرار توج
ایـن  . دهنـد   بیشتري براي یادگیري نشان مـی      ۀانگیزه و عالق   ،معنادار باشد دانشجویان مفید و    

تأکیـد  مـورد  را ي درسـی  کتابها درسی و   ۀه در انتخاب محتواي برنام    ـمعیار عالق  طرفداران،
  . استداده قرار 

معتقدنـد کـه سـودمندي    » محـور  ـ موضوع  «  درسی ۀطرفداران برنام .5 سودمندي.4
محتوا به این بستگی دارد کـه تـا چـه حـد بتـوان دانـشی را کـه در آینـده کـاربرد دارد، بـه                  

سودمندي محتـوا بـستگی بـه آن دارد کـه     عالوه بر این، معتقدند که   . دانشجویان منتقل کند  
و کـسب معنـا   » هویت خـود « آوردن یک درك صحیح از   دست هبتواند دانشجویان را در ب    
گوینـد محتـوایی    مـی » مـسئله ـ مـدار   «  درسی ۀطرفداران طرح برنام. در زندگی کمک کند

  . سودمند است که در غلبه بر مشکالت اجتماعی و سیاسی کاربرد مستقیم داشته باشد
 قابلیـت   ،یـودمندي محتواي کتـاب درسـ     ـیکی از معیارهاي س   . 6 قابلیت یادگیري  .5

                                                                                                              
١.  student-centers 
٢.  problem-centers 
٣.  validity 
٤.  interest 
٥.  utiltity 
٦.  learn ability 



 عیار / 128

 مناسـب محتـواي کتـاب    دهـی  سـازمان قابلیـت یـادگیري بـه    . استآن ري  ـآموزش و یادگی  
 بـه علـت عـدم    هشـد  محتواي انتخـاب قابلیت یادگیري  یعنی گاهی ؛شود درسی مربوط می

 دهـی  سازماناهی به علت شود، گ میمشکل  دچار   و تجربیات دانشجویان     یهاویژگتناسب با   
 هـر  ،امحتـو انتخـاب  لفان در ؤباید مبنابراین، . پذیرد نمیثر انجام ؤنامناسب محتوا یادگیري م  

  . دهندمورد توجه قراررا دو بعد هماهنگی و تناسب 
توجـه بـه تعـداد واحـد        لفان باید محتواي کتاب درسـی را بـا        ؤم. 1 انعطاف پذیري  .6

لی  و سایر شرایط واقعی و حقیقی موجود در نظام آمـوزش عـا   یافته درسی یا زمان تخصیص   
  . نماینددهی سازمانکشور انتخاب و 

انتخاب محتـواي کتـاب درسـی بایـد سـاختار       لفان برايؤم.  توجه به ساختار دانش .7
  .مورد توجه قرار دهند شرح دینب درسی را ۀرشت

 ةارچوب یـک مـاد  هها در چ   ل و پدیده  ئمجموعه مفاهیم اساسی براي توصیف مسا     ـ  
 .درسی باید مشخص شود

 .معین گرددبد، درسی سازمان یاکتاب دانش در تار ساخاي که  شیوهـ 
در کتاب درسی مشخص ) ي علمییهاروش بررس( و قواعد اساسی شها روۀمجموعـ 

 .شود
لفـان بایـد ضـمن    ؤم.  میراث فرهنگی و نظـام ارزشـی      ۀ توجه کامل به حفظ و اشاع      .8

  .ر دهند میراث فرهنگی، نظام ارزشی حاکم بر جامعه را مورد توجه قراۀحفظ و اشاع
لفان بایـد محتـواي   ؤم.  علمی بر آموزش مداوم و خود راهبريۀ ایجاد و تقویت پای    .9

 علمـی و خـود   ۀ نمایند که موجب ایجـاد و تقویـت پایـ       دهی  سازمانکتاب درسی را طوري     
  .راهبري دانشجویان شود

محتـوا بایـد بـا زنـدگی و         . ل روز ئ ارتباط با زنـدگی و تجربیـات روزمـره و مـسا            .10
 سائلدر صـورتی کـه در محتـوا مـ    . ل روز دانـشجویان ارتبـاط داشـته باشـد         ئات و مسا  تجربی

  .یابد  میافزایش نهاآ یادگیري ۀ، زمینشود مرتبط با زندگی و تجربیات دانشجویان طرح
طـوري  بایـد   ي درسـی    کتابهـا  . یـادگیري  يتهـا  ایجاد فرصت مناسـب بـراي فعالی       .11
ي یـادگیري بیـشتر   تهاي یـادگیري، فرصـ  تهافعالی و لهااؤند که با طرح مسائل و س      وطراحی ش 

  ).153، ص1376ملکی، (دانشجویان فراهم نماید ي برا
                                                                                                              
١.  feasibility 
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د نها پیـش  گونـه  ایـن  و معیارهاي کتـاب درسـی مطلـوب را    یهاویژگ) 1359(خلخالی  
  .)121 ، ص1379یارمحمدیان،  (نموده است

 .ي آموزش معین باشدفهادي هدنهاي پیشتهاـمطالب و فعالیـ 
ي قبلـی  یهـا یادگیرتجربیـات و  توجـه بـه       مطالب باید به صورت منطقی و بـا        توالیـ  

 .دانشجویان باشد
ي تهـا فعالی بـه انتقـال دادن انبـوه       شهاندن مفاهیم اساسی و رو    ا باید روي پرور   تأکیدـ  

 .علمی باشد
 تحـصیلی  ۀرشـت  درك و فهـم دانـشجویان متوسـط       ةه بایـد بـا قـو      شـد  مطالب ارائه ـ  

 ،ي متفـاوت دارنـد  تهـا  کـه قابلی یي متعدد را بـراي دانـشجویان  تهاو فرصمطابقت داشته باشد   
 .آوردفراهم 

و تحریـک حـس       زیـادي روي انگیـزش     تأکیـد دي باید   نهاي پیش تهامطالب و فعالی  ـ  
 .کنجکاوي بنماید

 تأکیـد مطالب کتاب باید روي درگیري مستقیم دانـشجویان در تجـارب یـادگیري       ـ  
 .کند و آنان را فعال نماید

هـاي مناسـبی بـراي پـرورش       هـا و صـحنه     دي بایـد زمینـه    نهاي پیش تهاطالب و فعالی  مـ  
 .ي مطلوب انسانی فراهم نمایدشهامعیارها و نگر

  و  باید در جهت ارزشیابی قلمروها و سطوح متعدد تفکـر انـسانی  نها و تمریشهاپرسـ  
 .ي عملی باشدتهارمها و شهاهمچنین ارزیابی ارز

 .مربوط باشدالمکان با زندگی روزمره و محیط اجتماعی شده حتی امطالب ارائهـ 
 .ي علمی برخوردار باشدتها کافی از فعالیةشده به اندازمطالب ارائهـ 
 .کتاب درسی باید به زمان الزم براي آموزش کامل درس توجه کندـ 
 .شده باید جدید، پیشرفته و متحول باشد هاي ارائه مطالب و شیوهـ 
کتـاب بایـد از کاغـذهاي مرغـوب و چـاپ و صـحافی مناسـب               در چاپ و انتشار     ـ  

  .)86  ص،1383سلیمانپور ، ( استفاده گردد
  
   دانشگاهی  درسی در کتب درسیۀ عناصر برنامجایگاه

، اهـدف، محتـو  : از جمله درسی ۀعناصر برنامتوجه به   باي کتاب درسی دانشگاهی     یهاویژگ
  .روش و ارزشیابی تعیین می شود
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ي درسـی   کتابهـا اهـداف در    . ب درسـی دانـشگاهی از نظـر هـدف         ي کتـا  یهاویژگ .1
به . ممکن است به طور متفاوت بیان شود ...  برحسب نوع درس مورد نظر، مقطع تحصیلی و       

  : در بیان اهداف کتاب درسی دانشگاهی مهم هستندي موارد،طور کلی
 . اصلی کتاب درسی باید اهداف کلی کتاب بیان شودۀدر مقدمـ 
 .صلی هر واحد یادگیري، اهداف کلی بیان گردد اۀدر مقدمـ 
 .در ابتداي هر واحد یادگیري یا هر درس اهداف جزئی بیان شودـ 
توجه به ماهیت درس مورد نظر در خصوص بیان یا عدم بیان اهداف به صـورت       باـ  

 .رفتاري تصمیم گیري شود
ن صـراحت یـا   ي ادراکی دانشجویان و نوع درس در مورد میـزا   یهاویژگتوجه به    باـ  

 .گیري شودعدم صراحت بیان انتظارات و اهداف تصمیم
محتـواي  . ي ارائـه آن   شـها و رو محتـوا   ي کتاب درسی دانـشگاهی در بعـد         یهاویژگ .2

 درسـی دانـشگاهی اسـت و شـامل     ۀ برنامـ ةکتاب درسی دانشگاهی در واقع بخـشی از جلـو         
در . آنهـا را بیاموزنـد  شجویان بایست دان شود که می یی میشها و ارز  شها، نگر تهارمهادانش،  

  :کردی زیر توجه یاصول و معیارها  باید بهاین بخش
ي انتخـاب شـود کـه اهـداف مـورد نظـر       ا نهباید محتوا به گو    .و هدف محتوا   رابطه   ـ

  .تحقق یابند
بـه    بایـد یـي مختلـف تـدوین کتـاب درسـ    مهااـدر گـ   .محتـوا و تـوان دانـشجویان       ـ

  .دو، توجه شهستندان محتوا ـویان که مخاطبـي دانشجیهاویژگ
ها در یـک کتـاب درسـی یـا          و نظریه  مهاتعداد مفاهیم، اصول، تعمی    .محتوا و زمان   ـ

ــا زمــانی کــه   ــادگیري بایــد ب ــه واحــد ی ــشجویان ب ــد مــشغولخوانــدن و فهمیــدن آن دان   ،ان
   نـسبت اطالعـات مهــم بـه اطالعـات بـی اهمیــت در      ،متناسـب باشـد، عـواملی نظیــر تـراکم    

ثیر أ چگونگی تعیین آن در کاهش یا افزایش زمان مـورد نیـاز بـراي خوانـدن تـ     واحد متن و 
  .دارد

آنـان   ،پاسـخگوي نیازهـاي دانـشجویان باشـد        هر چقدر محتوا  . يمحتوا و سودمند  ـ  
  .  بیشتري براي یادگیري پیدا خواهند کردةانگیز

لـب   شـود کـه مطا     دهـی   سـازمان ي  ا نـه محتـوا بایـد بـه گو       .ديمحتوا و ارتباط عمو    ـ
  .ي براي یادگیري بعدي دانشجویان در واحدهاي درسی مربوط باشدا یهیادگرفته شده، پا
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ي مـشابه  کتابهـا  محتواي کتاب درسی باید با محتـواي سـایر       . محتوا و ارتباط افقی    ـ
، موارد دیگـري از جملـه محتـوا و اعتبـار علمـی       .هماهنگ باشد و مورد پشتیبانی قرار گیرد      

  . محتوا و زبان نیز باید مورد توجه قرار گیرد، مفهومۀمحتوا و توسع
ي تـدریس  شـها رو .ريـادگیـی ـ ی ـي یاددهشهار روـي کتاب درسی از نظیهاویژگ .3

گیري در مـورد   بدین ترتیب تصمیم. ، باید در محتوا و ساختار آن نمایان باشد    هبینی شد  پیش
زمـان صـورت    ي باید هـم هاي یاددهی ـ یادگیر   کتاب درسی و شیوهي محتوائۀهاي ارا شیوه
ي شـها ي درسـی و رو کتابهـا  ي و بـراي اعتـدال بـین روش ارائـه محتـوا       ،به طور کلی  . گیرد

  :موارد توجه کرداین تدریس باید به 
 .بین توجه به موضوع و توجه به روش تدریس تناسب برقرار شودـ 

ــ  ـــ ــ ـمحت ــدریس براس ـــاس تجـوا و روش ت ــاات و توانایـربی ــشجویان انتخــاب  یه و ي دان
 . شوددهی سازمان

بینـی   ي یـادگیري بـراي دانـشجویان پـیش    تهادر ادامه محتواي کتاب درسـی، فرصـ  ـ  
 .شود

. ي کتاب درسی دانشگاهی از بعد ارزشـیابی پیـشرفت تحـصیلی دانـشگاهی      یهاویژگ .4
بینی شود که عاري از هر  ها و کتب درسی دانشگاهی باید به شکلی پیش     ارزشیابی در برنامه  

 ،به همـین دلیـل  .  درسی داردۀ برنامء تنگاتنگ با سایر اجزا    ۀباشد، ارزشیابی رابط  گونه ابهام   
بینـی روش و محتـواي ارزشـیابی      درسی در پـیش    ۀهاي دیگر برنام   لفهؤبایست عوامل و م    می

  : ؛ مانند)1379ملکی،  (مورد توجه قرار گیرد
 .رعایت اختصار و عدم ابهام و صراحت داشتنـ 
 . کتاب درسی و نوع ارزشیابیتناسب ماهیت موضوعـ 
 .ها و ابزارهاي ارزشیابی با خصوصیات رشدي دانشجویانتناسب شیوهـ 
 .ي واحدهاي یادگیري کتاب درسیفهاها و ابزارهاي ارزشیابی با هد تناسب شیوهـ 
 .ها و ابزارهاي ارزشیابی با اصول یادگیري تناسب شیوهـ 
در ارزشـیابی بـا امکانـات موجـود در         ها و ابزارهاي پـیش بینـی شـده           تناسب شیوه ـ  
  .دانشگاه

  
  مراحل تدوین و نشر کتاب درسی دانشگاهی

نظران باتوجه به نیاز    گاهی صاحب : شود ي درسی دانشگاهی به دو صورت تدوین می       کتابها
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لیف أنماینـد، گـاهی تـ      دانشگاهی اقدام به تهیه و تدوین کتب درسی دانـشگاهی مـی            ۀجامع
نظـران دانـشگاهها     صاحبهاز سوي ناشران دولتی یا خصوصی ب  ي درسی دانشگاهی    کتابها
  :کردمراحل را دنبال این باید ي درسی دانشگاهی کتابهالیف براي تأ. شود د مینهاپیش

گیري و ساختار محتواي کتاب درسی     لیف کتاب جهت  أطرح ت  .لیفأ تهیه طرح ت   .1
، تأییداوران و در صورت لیف کتاب پس از ارزشیابی دأطرح ت . دانشگاهی را نشان می دهد    

  . اقدام به تهیه و تدوین کتاب درسی می نمایدمؤلف
مـوارد  بـه ایـن   مرحلـه بایـد    این  در   .اب درسی ـف متن در کت   یلأـ انتخاب محتوا و ت    .2

  :کردتوجه 
 .تهیه و تنظیم گرددلیف أطرح تارچوب هي کتاب باید در چامحتوـ 
 . مورد نظر باشد تحصیلی و درسةمتناسب با اهداف آموزشی دورـ 
 .از منابع معتبر و جدید استفاده شودـ 
 .ساختار تدوین محتوا از مطالب ساده به مشکل باشدـ 
 . باشدمحتواي کتاب درسی مناسب با سطح و درك و فهم دانشجویانـ 
 . رعایت شودترتیب منطقی در تنظیم موضوعاتـ 
 .فاده شود استو نثر روان) اينه محاوره(از زبان نوشتاري علمی ـ 
 پرهیـز  ،انی و اخالقـی سي انشها ارز، فلسفه حاکم بر جامعه، آموزش عالی ۀبه فلسف ـ  
 . توجه شودداري از آراء و عقاید خاص از جانب
نظر علمـی، فنـی و ادبـی    از درسی در این مرحله کتاب      .علمی و ادبی   ویراستاري   .3

  .مورد بازبینی قرار می گیرد
  وپس از اظهارنظر داوران و ویراستاران علمی  درسی   کتاب   انلفؤم .یینها اصالح   .4

   .دنده محتواي کتاب را مورد بازبینی قرار می ،ادبی
 ة اجـاز  قرار گرفت،تأیید مورد لیف شدهأیی کتاب تنهانسخه پس از آنکه   . چاپ .5

  .)79، ص 1382آرمند، (چاپ کتاب داده می شود
جامعه علمی کـشور توزیـع   ابد در ی ي درسی انتشار میکتابهاپس از اینکه  . توزیع .6

  .دشو می
 .ي درسی دانشگاهی است   کتابهاارزشیابی آخرین گام تدوین و انتشار        . ارزشیابی .7

 یـا شـرایط یـک    ۀ ارزش، کیفیت، اهمیت، زبـان، درجـ  ةارزشیابی عبارت از قضاوت در بار    
ال سـ   حداقل پس از گذشت یـک نـیم      ،براین اساس ). 22 ، ص 1380بازرگان،  (پدیده است   
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گیـرد تـا نقـاط قـوت و ضـعف آن      قرار میو ارزشیابی   کتاب درسی مورد بررسی     تحصیلی  
  . سنجیده شود

  
  فرایند ارزشیابی کتاب درسی دانشگاهی

ي درسـی ذکـر   کتابهـا نظران، ارزشیابی را آخرین مرحلـه فراینـد تـدوین            بسیاري از صاحب  
ــی ــل    م ــد تکام ــاد دارن ــد و اعتق ــاکنن ــیا  کتابه ــرو ارزش ــی در گ ــت  ي درس ــدار اس بی نظام

ارزشـیابی کتـاب درسـی دانـشگاهی بـه شـرح زیـر انجــام         .)129 ، ص1379یارمحمـدیان،  (
  :شود می
  

  ارزشیابی کتاب دانشگاهی قبل از تدوین 
لیف کتـاب درسـی دانـشگاهی مــورد    أشـده، طـرح تـ    در ایـن مرحلـه از سـوي دوران تعیـین    

لیف را مورد ارزیابی قـرار  أیر طرح تتوجه به محورهاي ز ارزیابان با . گیرد ارزشیابی قرار می  
  :دهند می

ی ـوراي عالـوب شـر فصل مصـلیف به چه میزان با سأساختار و محورهاي طرح ت   . 1
 ریزي هماهنگ است؟ برنامه

شده اهداف درس مورد نظر و نیازهاي دانـشجویان         بینی آیا عناوین و مطالب پیش    . 2
 سازد؟ را برآورده می

ناسـب  تلیف مأي طرح تـ لها و فص شهاشده در بخ   بینی پیشآیا میزان حجم مطالب     . 3
 با اهداف آموزشی آن تهیه شده است؟

 ؟از تناسب الزم برخوردار است لها و فصشهابندي مطالب در بخ آیا تقسیم. 4
 شده منطقی و عملی است؟ بینی آیا ترتیب تنظیم مطالب پیش. 5
  جدید معرفی نموده است؟ خذ معتر وأآیا منابع و م. 6

 
  ارزشیابی کتاب بعد از تدوین و قبل از چاپ

در . شـود  آن اقـدام مـی  رساند براي ارزیابی  لف نگارش کتاب درسی را به اتمام می   مؤوقتی  
  :قرارندبدین  مورد ارزیابی معیارهاياین مرحله 

  ارزیابی قبل از تدوین رعایت شده است؟ۀ مرحلمعیارهايآیا . 1
 ین شده است؟ مناسبی براي کتاب تدوۀآیا مقدم. 2
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 ي ضروري است؟تهاآیا کتاب عالوه بر فهرست مطالب داراي فهرس. 3
 خذ معتبر و جدید به طور کامل در پایان آورده شده است؟أیا منابع و مآ. 4
 گیري نظري کتاب چیست؟ جهت. 5
  . شده استدهی سازمانمحتواي کتاب با توجه به اصول علمی آیا . 6
 

  از چاپارزشیابی کتاب دانشگاهی بعد 
ثیر در آموزش أي فنی و شکل ظاهري و ت یهاویژگ ، کیفیت نگارش محتوا   ۀکتاب از سه جنب   

  :)709 ، ص1383آرمند، ( موارد استاین  این مرحله شامل .شود ارزشیابی می
ي زیـر مـالك     لهااؤدر این مرحله س    .ارزشیابی از لحاظ کیفیت نگارش و محتوا      ) الف
  :عمل است

 ؟و بدون ابهام استیا جمالت کتاب روشن آـ 
  شده است؟دهی سازمانیا محتواي کتاب و فصول براساس اصول علمی آـ 
آیا محتواي کتـاب درسـی بـا سـطح درك و فهـم دانـشجویان متوسـط هماهنـگ                ـ  

 است؟
 گیري شده است؟آیا در تدوین کتاب درسی از منابع معتبر علمی و جدید بهرهـ 
 پرهیز شده است؟... تعصب قومی ، نژادي وآیا در تدوین محتواي کتاب از ابزار مـ 
 رعایت شده است؟امانت ي مستقیم لهاآیا در نقل قوـ 
 سازد؟ آیا مطالب و محتواي کتاب درسی، هدف درس را برآورده میـ 
واي کتاب درسی دانشجویان را به درگیر شدن بیشتر با محتـواي        ـآیا مطالب و محت   ـ  

 خواند؟ می آن فرا
 .کند ن را به تفکر نقادانه و خالق ترغیب میآیا کتاب دانشجویاـ 

بایـد بـه   در ایـن مرحلـه    .ي فنی و شکل ظـاهري یهاویژگارزشیابی کتاب از لحاظ     ) ب
  :داشت توجه معیارهایی
 کتاب مناسب مخاطبان است؟) ابعاد، اندازه(آیا قطع ـ 
 یا صحافی و نوع جلد کتاب مناسب است؟آـ 
 بان و محتواي کتاب است؟آیا رنگ و روي جلد مناسب با مخاطـ 
 آیا از کاغذ مناسب استفاده شده است؟ـ 
 آیا شکل و اندازه حروف مناسب است؟ـ 
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 آیا شکلها باعث افزایش عالقه به کتاب می شود؟ـ 
  خطوط و فاصله کلمات با یکدیگر مناسب است؟ۀآیا فاصلـ 
  صفحات مناسب است؟ۀآیا حاشیـ 
 قابلیـت اسـتفاده از   لهامتن، اندازه حروف و شکهاي خالی اطراف   حاشیهةآیا اندازـ  

 دهد؟ کتاب را افزایش می
 پردازي کتاب درسی صورت گرفته است؟ آیا صفحهـ 
 پسندند؟ آیا دانشجویان سبک نوشتاري کتاب را میـ 
 آیا تصویر و اشکال کتاب از کیفیت مناسبی برخوردار است؟ـ 
 .)152 ، ص1379ارمحمدیان، ی(چه نوع مواد تکمیلی همراه کتاب وجود دارد ـ 
در این مرحله باید کتاب درسی متناسب  .ثیر در آموزشأارزشیابی کتاب از نظر ت    ) ج
  مطالب، درحد ضرورت از مثال استفاده شده است؟آیا براي تفهیم بیشتر.  باشدمعیارهایی
ت مطالب، جـداول، تـصاویر، اعـالم       ـي الزم از قبیل فهرس    تهاـ و پیوس  تهاـیا فهرس آـ  

 در کتاب آورده شده است؟.... ها  نامه اژهو
 اند؟ هاي کلیدي، مطالب دشوار توضیح داده شده آیا اصالحات و واژهـ 
 آیا براي دانشجویان تکالیف یادگیري پیش بینی شده است؟ـ 
 یی براي بحث و تحقیق آورده شده است؟شهاآیا پرسـ 
 اده شده است؟آیا در حد ضرورت از تصاویر و اشکال و نمودارها استفـ 
 آیا اهداف آموزشی هرفصل مشخص شده است؟ـ 
دانشجویان را به اهداف تعیین شده در سرفصل مصوب شوراي  کتابهاي درسی   آیا  ـ  

  .)710 ، ص1383آرمند، (ریزي رسانده است  عالی برنامه
خالصه اینکه باید ارزیابی شود که آیا کتاب درسی کوشش منظمی براي کمک به            

 ؟ کـرده اسـت  ،از قبل آموخته شـده و جدید هاي هي برقراري ارتباط بین نظریدانشجویان برا 
تفاده از ـبـه اسـ  ) دانـشجویان (ب مخاطبان خود ـویق و ترغی ـلف کتاب درسی براي تش    ؤآیا م 

یی را در محتـواي کتـاب   لهااؤ، سـ لهاصهاي مـنظم، خالصـه فـ      هاي خود، مقدمه   تهـپیش داش 
ي آخر لهااؤیا سآ ؟داردطولی  هم پیوستگی کلی و       به نها آیا مت  ؟درسی خود گنجانده است   

 آیـا یـادگیري   ؟نماید  و پردازش اطالعات مهم متن کمک می یافتن دانشجویان را در     لهافص
ي بعـدي و  لها، دانش الزم را براي مطالعـه و درك مطالـب فـص           لهاي پایان فص  لهااؤپاسخ س 

  ؟دهد سایر واحدهاي درسی در اختیار دانشجویان قرار می
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  گیري هنتیج
کتاب درسی به عنوان یکی از عناصر اساسی و اصلی در هر نظـام آموزشـی از جملـه نظـام                  

دیگر نظام آموزشی یعنـی  عناصر   با   است و آموزش و پرورش و آموزش عالی ایران مطرح         
ثر ؤ کیفیت هر یک از عناصر در سایر عناصر م؛ همچنین،  متقابل دارند  ۀاستاد، دانشجو، رابط  

محتـواي کتـاب درسـی دانـشگاهی براسـاس اصـول و معیارهـاي          اگر  ه  در صورتی ک  . است
تعیین شده در مراحـل مختلـف تـدوین و چـاپ تهیـه و تـدوین شـود و سـایر عوامـل نظـام                      
آموزشی از مطلوبیت الزم برخوردار باشند، اهداف آموزشی و تربیتی نظـام آمـوزش عـالی          

اب درسی دانشگاهی به نحو کتاب درسی به طور اعم و کت    . تا حد زیادي محقق خواهد شد     
یی باشـد کـه آن را از کتـاب بـه معنـاي ابـزار کـسب اطالعـات                 یهـا ویژگاخص باید داراي    

 و فهاسـو باتوجـه بـه هـد     ي کتاب درسـی دانـشگاهی از یـک     یهاویژگ. عمومی متمایز سازد  
بـا  از سـوي دیگـر     و،شـود  اصولی که در آموزش عالی توسط متخصصان برنامه تدوین مـی  

باتوجـه بـه آنچـه     .گـردد  ي ذهنی دانشجویان تعیـین مـی     یهاتحصیلی و آمادگ  ۀ  بقساتوجه به   
  :بدین قرارندبه معیارها کتاب درسی مطلوب دانشگاهی ، گفته شد
 .هاي علمی را در برگیرد ترین و آخرین یافته تازه. 1
 را رشــد و ننــادانــشجویان و اســتادان را بــه تفکــر برانگیــزد و میــل کنجکــاوي آ. 2

 .گسترش دهد
مطالب و محتواي درسی به زبان ساده و شیوا نوشته شده باشد و مفاهیم مناسب با         . 3

 .سطح ذهنی دانشجویان باشد
ي سالم تهاي انسانی مطلوب، عادشهاکار و عقاید درست، ارزفي مثبت، ا  شهاگرای. 4

 .وجود آورده در تمام امور زندگی را در دانشجویان ب
ض فکري و روانی و حتـی علمـی در دانـشجویان    گیري از پیدایش تعار ـبراي پیش . 5

 .ي درسی مختلف هماهنگی نسبی باشدکتابهابین 
 .جا خودداري شود ي بیتهاز تکرار عبارا. 6
 .دانشجو و استاد را از مطالعات جنبی و اضافی باز ندارد. 7
 .دانشجو و استاد را به ادامه مطالعه و تحقیق وادار و ترغیب نماید. 8
 .القیت را از استاد و دانشجو سلب نکندابتکار و خ. 9

 .مثال و شواهد و تصاویر متناسب با موضوع و موجب تسهیل یادگیري شود. 10
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 .در آخر هر مبحث خالصه آن مبحث آورده شده باشد. 11
گزیر شـوند بیندیـشند و بـا       اتـا دانـشجویان نـ     شـود   یی مطـرح    شهامسائل یـا پرسـ    . 12

 .دنیکدیگر بحث کن
 .ا به تفکر نقادانه و خالق ترغیب کنددانشجویان ر. 13
 .حروف و کلمات باید روشن و خوانا باشند.14
 .از لحاظ قطع و حجم براي دانشجویان مناسب و قابل حمل و نقل باشد. 15
 .از لحاظ کاغذ، تصاویر و جلد براي دانشجویان جالب باشد. 16
 .صحافی کتاب باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. 17
 .ي اجتناب شودا شهقالب و زبان کلیر کتاب درسی از د. 18

 خواهـد بـود   مؤثرحاصل کالم آنکه کتاب درسی دانشگاهی در صورتی سودمند و         
لیف و تدوین شود و به طور مداوم مورد ارزیـابی        أشده ت   معیارهاي علمی شناخته   ۀکه بر پای  

  .نواقص و ابهامات آن برطرف شودتا قرار گیرد 
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