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  چكيده

  

رغـم گـسترش     ترين رسانه در زمينة ارتباط علمـي اسـت كـه بـه              كتاب درسي رسمي  
ر يـادگيري بـراي همـه       رساني، نقش اساسي و مهمي د       استفاده از وسايل جديد اطالع    

وري در تأليف كتابهاي درسي نيازمند ارزيـابي و نقـد            برخورداري از بهره  . سطوح دارد 
  . مستمر آنها و تالش براي از بين بردن كاستيهاست

در اين مقاله شاخصهاي ارزيابي و نقد كتاب درسي دانـشگاهي از پـنج جنبـه                
.  سـاختار، زبـان و روش      شـكل ظـاهري، محتـوا،     : انـد از    شـود كـه عبـارت       بررسي مـي  

شاخصهايي كه كميت تأثير آنها در ارزشيابي متون درسي دانشگاهي بايـد بـا در نظـر           
هاي عاطفي، شناختي و مهارتي دانشجويان و با توجه به ميزان آگاهيهـا              گرفتن زمينه 

  .و آمادگي ذهني و همچنين ويژگيهاي شخصيتي و رواني و عاليق آنان مشخص شود
  

   كليد واژه

   .عالي ريزي درسي، كتاب درسي، ارزشيابي متون، آموزش نامهبر

  

  مقدمه 

تـرين ابـزار     رساني، از مهـم    رغم تنوع و تكثر وسايل جديد آموزشي و اطالع         كتاب درسي به  
رسـاني نقـش      رود و در تحقق اهداف آموزشي و اطالع        شمار مي  آموزشي در همة سطوح به    

   نظر جهت يـاددهي    استادان صاحب كه  اي است    كتاب درسي دانشگاهها وسيله   . اساسي دارد 
  ،اي دارنـد    كه خصوصيات روحي و رواني ويـژه      آناني  ( و دانشجويان    گيرند  كار مي   آن را به  
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هــا، رويكردهــا و روشــها عالقــه نــشان  جــستجـوگـري را دوســت دارنـــد و بــه نقــد انديــشه
  .برند  از آن بهره مي انجام تحقيقات علميجهت يادگيري و) دهند مي

  وري مطلـوب در تـأليف كتابهـاي درسـي و افـزايش كـارايي        براي رسـيدن بـه بهـره      
  درسـت نقـد    هـاي  و اثربخشي آنها الزم است كتابهـاي درسـي موجـود بـا اسـتفاده از شـيوه                 

  شــوند و بــراي تقويــت نقــاط قــوت و برطــرف كــردن نقــاط ضــعف، تالشــهاي ارزيــابي  و
  كتــاب درســي داراي ويژگيهــا و ابعــاد گونــاگوني اســت. بخــش انجــام شــود  نتيجــهو مــؤثر

هـاي   جانبـه و نقدوبررسـي آن از جنبـه         داوري دربـارة كيفيـت آن مـستلزم ارزيـابي همـه            كه
  . مختلف است

در اين مقاله شاخصهاي ارزيابي و نقد كتاب درسي از نظـر شـكل ظـاهري، سـاختار،                  
بديهي اسـت داوري نهـايي دربـارة يـك كتـاب درسـي              . دشو  محتوا، زبان و روش بررسي مي     

گيرد و ميزان امتياز هريك از شاخـصها          براساس برآيند ارزشيابي از همه شاخصها صورت مي       
هاي عاطفي، شناختي و مهارتي مخاطبان و با توجه به ميـزان آگاهيهـاي                با در نظر گرفتن زمينه    

  .شود  رواني آنان تعيين ميپيشين و آمادگي ذهني و همچنين ويژگيهاي شخصيتي و
  

  شاخصهاي ارزيابي محتوايي

 .شـود  اهداف اصـلي هـر كتـاب درسـي از طريـق مفـاهيم نهفتـه در محتـواي آن تـأمين مـي                   
به آن ترين بخش نقد هر كتاب، ارزيابي محتوايي آن است كه بايد متخصصان هر رشته            مهم

  : از است شاخصهاي ارزيابي محتوايي كتاب درسي عبارت .مبادرت ورزند
. هاي مختلف دائماً در حال افـزايش و تغييـر اسـت             در رشته   دانش بشر  .روزآمدي. 1

اين افزايش و تغيير، ناشي از دستاوردهاي جديد و كشفيات تازة علمي يـا تغييـر در روش و                   
العات علمي مربـوط بـه موضـوع را         ترين اط   رو كتاب درسي بايد تازه     اين  از ؛رويكردهاست

  .  شودروز به و دريمورد تجديد نظر قرار گبار  چند يكو مطالب آن هر باشد دربرداشته
جـامع  .  كتاب درسي در زمينة موضوع مورد نظر خود بايـد جـامع باشـد              .جامعيت. 2

 جايگاهي براي گردآوري هـر مطلبـي        داراي نيست كه     معنا  بدينبودن مطالب كتاب درسي     
 بايد با توجه به اهداف كلي       عناست كه  م  بدين بلكه   ، به نحوي با موضوع مرتبط است      واست  

  . و اهداف ويژه و سرفصلهاي هر درس سنجيده شود
 هـر درس در مجموعـه دروس        .مرتبط بودن مطالب كتاب با سـاير دروس وابـسته         . 3

نياز درسي ديگرنـد، يعنـي        بعضي درسها پيش  . دانشگاهي با برخي دروس ديگر مرتبط است      
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زماني بـا هـم       ي دارند، و بعضي از دروس ارتباط هم       در سلسله طولي با دروس ديگر پيوستگ      
 گونه  محتواي كتاب درسي بايد آن    . شوند  زمان در يك دوره درسي ارائه مي        دارند، يعني هم  

باشد كه امكان ارتباط با ساير دروس وابسته و واحدهاي درسي مـرتبط را بـراي دانـشجو فـراهم                    
تواند از طريـق ربـط دادن مطالـب كتـاب             ياين امكان م  ). 95ـ 94، ص   1383متين،  : ك. ر( كند  

 دروس بعد و همچنـين      هاي قبلي و يادآوري اهميت و كاربرد مطالب آن براي           درسي با آموخته  
  . طراحي پرسشهايي براي تحقيق و پژوهش دانشجويان فراهم شود

اي  فقـط وسـيله   نبايـد    كتاب درسي دانشگاهي     .طرح سؤالهاي جديد و افقهاي تازه     . 4
 بلكه بايد مطالب آن بتواند سؤالهاي جديدي در ذهن          باشد،ل دانش به خوانندگان     براي انتقا 

 ايــن هــدف از طريــق. آنــان بگــشايدروي اي پــيش  دانــشجويان ايجــاد كنــد و افقهــاي تــازه
كـر انتقـادي بـه آنـان        كاوشگري در دانشجويان و آموزش تف     برانگيختن حس كنجكاوي و     

  .)1374، رزماي: ك. ر(يابد  تحقق مي
 گروهـي از    .العـات جنبـي   وجود تناسـب ميـان حجـم اطالعـات اصـلي و حجـم اط               .5

وبرگ دادن مطلب و آوردن شـواهد، مثالهـا و توضـيحات             اند و با شاخ    نويس نويسندگان پر 
نويس و اهـل ايجـاز و         گروهي ديگر كم   .افزايند العات جنبي مي  بر حجم اط  بيش از اندازه،    

 در رونـد    طـوري كـه     بـه  ،دارنـد  مـي از اندازه به تأمـل و     خواننده را بيش ا   و  اند   نويسي خالصه
العات اصلي در كتاب درسي بايد بـا حجـم اطالعـات            حجم اط . كنند مطالعه وقفه ايجاد مي   

  مناسـب بـراي  اي هالعات اصـلي در كتـاب بـه شـيو     و نيز اط   جنبي تناسب منطقي داشته باشد    
نده چيـست و در خوانـدن       خوانندگان مشخص شود تا آنان بدانند كه پيامهـاي اصـلي نويـس            

  . كتاب بايد به دنبال چه چيزي باشند
 زمـاني بـود كـه      .اي رشـته  ظرفيت مطالب كتاب در ايجاد ارتباط با موضوعات ميان        . 6

از جهـت    و اين    شده قائل بودند   ارچوب از پيش تعيين   ه نظام و چ   مباحثيبراي هر موضوع و     
اي  اي و فرارشـته    رشـته   ميـان وزه مباحـث    ا امر ام. مباني، روش و رويكرد غير قابل تخطّي بود       

گاه، محصول تعامل بين دو يا چنـد رشـتة          ديداين  . دنتحقيقات علمي دار   اي در  جايگاه ويژه 
 به دانشهاي متفـاوت در  يبخش  وحدتآنو نتيجة است   يا لهئعلمي براي پژوهش دربارة مس    

  . عصر كنوني است
ه ، ميــزان توجــ دانــشگاههايكــي از معيارهــاي كيفــي ارزشــيابي كتابهــاي درســي در
ل جديـد و    ئ مـسا  در حل ها   نويسنده به ظرفيت مطالب كتاب براي پيوند با مباحث ساير رشته          

آمـوزد كـه علـم      زيرا سير پيشرفت علـوم جديـد بـه مـا مـي         ؛يا مواجهه جديد با مسائل است     
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وب ارچهـ رغـم محـدود بـودن در چ        اي است و علوم، علي     ناپذير بين رشته   اي اجتناب  گونه به
   .)200 ص ،1382رهادوست، (رشتة علمي، بخشي از روايتهاي دانشهاي ديگرند 

ــر او  . 7 ــده و اثرگــذاري ب ــا يادگيرن ــاط ب ــراري ارتب ــاب در برق ــب كت  .ظرفيــت مطال
دهـد در صـورتي كـه آنـان بـا متنـي ارتبـاط              بررسيهاي عاطفي و رواني دانشجويان نشان مي      

رو،   از ايـن   ؛يابـد   افـزايش مـي    شـان   ري و يـادگيري    فراگي ،مثبت برقرار كنند و آن را بپذيرند      
هاي عاطفي، شناختي و مهارتي دانشجويان ارائـه         محتواي كتاب درسي بايد با توجه به زمينه       

هايي كه دانشجو آگاهيهاي پيشين خـود را بـا           وجود عوامل برانگيزاننده در كنار زمينه     . شود
كتاب كه دانشجو بتواند بـه تحقيـق        مطالب كتاب مرتبط كند و همچنين وجود امكاناتي در          

  .شود العات خود را افزايش دهد از محاسن كتاب درسي شمرده ميردازد و دامنة اطبپ
  

  شاخصهاي ارزيابي روشي 

بـستگي  هاي پژوهـشي بـه ميـزان درسـتي روش            هيچ علمي بدون روش نيست و ارزش يافته       
وش درسـت در تحقيقـات    انتخـاب ر ،رو از ايـن .  آمـده اسـت  دسـت  به كه از طريق آن  دارد

 زيرا روش، نحـوة مواجهـه بـا         ؛ت دارد ر از استعداد و نبوغ پژوهشگر اهمي      علمي، گاهي بيشت  
 شـود يا سرعت و پيشرفت آن      توقف و ركود علم     تواند موجب     كند و مي   دانش را تعيين مي   

  .)130 ص ،1386 رضي، :ك. ر(
كتاب و پايبندي   مؤلف كتاب درسي نيز بايد ضمن انتخاب روش مناسب با موضوع            

به اصول و ضوابط آن، روش صحيح مواجهة علمي با موضـوع كتـاب را عمـالً بـه دانـشجو                     
، ارزيـابي از روشـي اسـت كـه در           يكي از شاخصهاي مهم ارزيابي كتاب      ،رو از اين  .بياموزد

  .  استبه آن توجه كردهكتاب نويسنده 
اجهة علمي نويسنده با    گاه روش تحقيق يا شيوه مو      در ارزيابي روشمند بودن كتاب،    

  .موضوع كتاب و گاه روش ارائه مطالب آن مورد نظر است
 معلـوم   شده،در نوع اول بايد تناسب روش تحقيق نويسنده با موضوع كتاب ارزيابي             

د كه آيا نويسنده براي مواجهه با موضوع از روش درستي استفاده كرده اسـت يـا نـه؟ و                     شو
د نظر به اصـول و ضـوابط آن روش پايبنـد بـوده يـا در                 آيا نويسنده در استفاده از روش مور      

تك صورت    به نيست كه نويسنده بايد       معنا  بديناين نكته    مواردي از آن عدول كرده است؟     
 از نـوع چنـدتباري   ش موضـوع كتـاب  اگرتواند   بلكه مي،روشي با موضوع كتاب مواجه شود 

 كـه اي استفاده كند     يا چندرشته اي   رشته  از روش ميان   ،است و ريشه در علوم گوناگون دارد      
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ــانآن صــورت، بايــد اصــول و ضــوابط تحقيقــات   در  :ك. ر( اي را رعايــت كنــد رشــته مي
   .)256ـ253  ص،1383 ،قراملكي

ــوع دوم، ــابي در ن ــي و  ارزي ــت ب ــزان رعاي ــسنده در بررســيها و   مي ــي علمــي نوي طرف
  . تدهد از شاخصهاي ارزيابي روشي اس داوريهايي كه در كتاب انجام مي

توانـد در كيفيـت ارزيـابي         مي آنهااستفاده كافي از منابع موجود و معرفي        نويسنده با   
ر ؟ و نويـسنده د    نـد د كه منابع مورد اسـتفاده چقـدر معتبر        كر بايد مشخص    .كتاب مؤثر باشد  

  ؟استفاده از منابع چه ميزان مقيد به رعايت امانت بوده است
آن ؤال در ارتبـاط بـا كتـاب و نويـسندة     سـ دو در ارزيابي روش ارائه مطالب بايد بـه   

   :پاسخ داد
بـه  را  مطالعـات بعـدي   چگـونگي كند كـه     مي ارائه ،آيا نويسنده مطالب را طوري    . 1

ارائة مطالـب بـه شـيوة    آنكه  يا كند ميفراهم را  و زمينة برخورد فعاالنه او      دهددانشجو نشان   
را  آيا نويسنده منـابع كمكـي        ل،براي مثا  ؟كند  است و دانشجو را منفعل تربيت مي       طرفه  يك

   منــابع مــورد اســتفادة خــود رااصــوالًيــا فــي كــرده و بــراي مطالعــات تكميلــي دانــشجو معر
  بـه  يـا    بـسنده كـرده   فـي منـابع تنهـا بـه منـابع چـاپي             و آيا در معر    است؟   آوردهطور كامل    به

 نيـز توجـه     )تـي افزارها و پايگاههاي اينترن    نوارهاي صوتي و تصويري، نرم    (منابع الكترونيكي   
   است؟داشته

تحكـيم يـادگيري مطالـب كتـاب در ذهـن دانـشجو              آيا نويسنده بـراي تقويـت و      . 2
 در شـيوة     تربيتي  علوم،  شناسي  روانهاي علوم     از آموزه  براي نمونه، تدابيري انديشيده است؟    

  ويژگيهاي شخصيتي و روحي مخاطبـان را در نظـر          براي مثال، ارائه مطالب بهره برده است؟      
ريزي درسـي و تكنولـوژي آموزشـي در          هايي مانند برنامه   هاي رشته  آيا به يافته   رفته است؟ گ

 ماننـد   ،ه داشته است؟ آيا از ابزارهاي الزم براي تفهيم مطالب         و يادگيري توج  شيوة ياددهي   
   در كتاب استفاده كرده است؟خوبي به نمودارها  ومثالها، تصاوير، جداول

  
  شاخصهاي ارزيابي زباني 

ترين موارد نقد كتابهـاي درسـي دانـشگاهي ارزيـابي ميـزان رعايـت زبـان علمـي در                     ز مهم ا
اف با تعبيرهاي مستقيم و داراي ساخت منطقـي و نظـم            ، زباني است شف   زبان علمي . آنهاست

و آراستگي كه الفـاظ در آن، معـاني حقيقـي دارنـد و مـا را مـستقيم و بـدون آنكـه بـر سـر             
 .)44 ص   ،1378سميــعي،    (شـود  ون مـي  ات و تعبيرات درنگ كنيم بـه مــدلول رهنمــ          كلم
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  .  استفاده از واژگان و تعبيرات كنايي و دوپهلو زيبندة كتابهاي درسي نيست،بنابـراين
فهـم مطالـب آن را بـه تـأخير انـدازد و              و توانـد درك    دشواري زبان كتاب درسي مي    
رو، متن كتاب درسي بايد از جهت        از اين . رغبت كند  دانشجويان را نسبت به خواندن آن بي      

 نيـست كـه ماننـد برخـي از           معنـا   بـدين رسا و روان بودن زبان متن سنجيده شود؛ رسا بـودن            
كننـده داشـته باشـد، بلكـه رسـايي مـتن              هاي خـسته    كتابها توضيحات فراوان و مثالها و نمونه      

هـوم بـودن، بـا انـشايي پـاكيزه و           دانشگاهي به معناي آن است كه محتواي كتاب در عين مف          
فراخور مباحث علمي و آراسته به اصطالحات و تعبيرهاي خاصِ زمينة مربوط تهيه و تدوين   

همچنين، روان بودن متن يعني نثر كتـاب از انـسجام معنـايي        ). 19، ص   1382كاردان،  (شود  
شانده شـود و    اين امر مستلزم آن است كه ابتدا اجزاء سخن در جاي خود نـ             . برخوردار باشد 

. هاي يك بند و نيز ميان بندهاي يك قسمت پيونـد و ارتبـاط برقـرار گـردد                   دوم، ميان جمله  
  : در رواني متن مؤثرند قرار بدينعواملي 

 جا از عالئم سجاوندي، استفادة ب. 1

  هاي مركب،  استفاده از جمالت كوتاه و پرهيز از كاربرد زياد جمله. 2
 گرافهاي كوتاه، استفاده از بندها و پارا. 3

 كارگيري واژگان و تعبيرات مهجور،  پرهيز از به. 4

  جمالت منفي، جاي بهاستفاده از جمالت مثبت . 5

 كارگيري كمتر از جمالت معترضه،  به. 6

 كارگيري ساختهاي نحوي زبان فارسي كهن،  پرهيز از به. 7

 نويسي،  پرهيز از سره.  8

  وت از زبان بيگانهبرداريهاي نادرس پرهيز از گرته. 9

  .نوشت آوردن معادلهاي التين اسامي و اصطالحات خارجي در زيرنويس يا پي. 10
 بـسياري دارد  ت  اهميصي نيز در كتابهاي درسي      سازي براي اصطالحات تخص    معادل

يـابي   گزيني و معادل   د كه آيا نويسنده در واژه     شوص  مشخ شده،كه كيفيت آن بايد ارزيابي      
هـاي   ويژه در اصطالحات كتابهاي علوم انساني كه معموالً از زمينـه             نه؟ به  ق بوده است يا   موف

ارائه تعريفي گويـا از معادلهـاي برگزيـده در          . گيرد ها سرچشمه مي   فكري و فرهنگي جامعه   
  . تواند از محاسن كتاب شمرده شود پايان كتاب مي

ر دسـتوري   از شاخصهاي ديگر زباني، ميزان رعايت قواعد نگارشي و كيفيت ساختا          
 يكدسـتي الزم اسـت    . شـود  متن است كه به نحوي به ويراستار ادبي كتـاب نيـز مربـوط مـي               
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ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي در نثر         ميزان رعايت دستور خط فارسي مصو      الخط و  رسم
  . دشوكتاب ارزيابي 

  
  شاخصهاي ارزيابي ساختاري

تواند متفاوت   ي و نوع درس مي    ساختار كتابهاي درسي دانشگاهي با توجه به اهداف آموزش        
ابيت كتاب براي خواننده و نقش مهمي در        جذداشتن ساختار مناسب، تأثير زيادي در       . باشد

د آن دسته از كتابهاي درسي كه سازمـانـدهي بهتــري         نده  نشان مي  هاپژوهش. يادگيري دارد 
بر ميزان فــهميدن،    ،سازنـد دارند يــا سازمـاندهي خود را براي خواننده روشن و آشكار مي          

  .)13 ص ،1384ملكي، ( افزايند شده مي  العات آمــوختهن اطكار بـستـ به خاطر سپردن و به
سـؤاالت پاسـخهاي   اين براي ارزيابي ساختاري يك كتاب درسي دانشگاهي بايد به         

  : روشن و مستدل داده شود
 چيـنش فـصلهاي   اند؟ نحـوة  بندي شده آيا فصلهاي كتاب براساس نظام منطقي طبقه  . 1

كتاب در ارتباط با موضوع اصلي چگونه است؟ آيا زيرعنوانهاي هر فصل با موضوع آن فصل 
تناسب دارند؟ آيا سازماندهي مطالب بندهاي هر قسمت با كـل آن قـسمت همخـواني دارد و                  

  در مجموع مطالب و محتواي كتاب از يكپارچگي و انسجام كافي برخوردار است يا نه؟
 توضيح داده شده است؟ كيفيت دانشجو كل كتاب و يا هر فصل براي  آيا اهداف . 2

 كتـاب   پيشگفتار نيز دارد؟ آيا براي كـل      مقدمة كتاب چگونه است؟ كتاب عالوه بر مقدمه،         
در مقدمه و براي هر فصل در ابتداي آن، مباحث مقدماتي آورده شده است تا براي خواندن 

   براي دنبال كردن مباحث بيفزايد؟دانشجوانگيزة  سازي شود و بر مطالب كتاب زمينه
گيـري ارائـه شـده اسـت؟ آيــا           و نتيجـه  مباحث  بندي   آيا در انتهاي هر فصل جمع     . 3

پرسشها، تمرينها و فعاليتهايي براي يادگيري و فهم بهتـر موضـوع در كتـاب گنجانـده شـده                   
  است؟ كيفيت آنها چگونه است و چقدر مناسب و راهگشا و مفيدند؟

 تصاوير، اشكال، جداول و نمودارها متناسب با موضوع كتاب استفاده شـده             آيا از . 4
صورت، آيا انتخاب و نحوة چينش آنها در امر يادگيري بـه دانـشجو كمـك                اين  است؟ در   

  انگيزاند؟ و برمياكند و حس كنجكاوي و جستجو را در  مي
 كتـاب   دهنـدة سـازماندهي مطالـب      به نوعي كه نـشان    (آيا كتاب، فهرست مطالب     . 5

شناسي، فهرسـت راهنمـا، فهرسـت        از جمله فهرست منابع يا كتاب      ،و فهرستهاي ديگر  ) باشد
  جداول و نمودارها و فهرست اصطالحات و واژگانِ دشوار دارد؟
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  شاخصهاي ارزيابي شكل ظاهري

كتاب درسي، ابزار كار دانـشجويان اسـت و دانـشجويان حـداقل يـك تـرم بـا آن سـروكار                    
ت يان از اهميـ   ري كتاب با توجه به خصوصيات روحي و سالئق دانشجو         ابيت ظاه جذ. دارند

  .خاصي برخوردار است و از جهت برانگيزانندگي در امر يادگيري مؤثر است
  : قرار گيرد نظر ند در ارزيابي شكل ظاهري كتاب مدتوا بررسي موارد زير مي

راحتـي   اگـر كتـاب خيلـي قطـور باشـد بـه           . حجم كتاب نبايد غير متعـارف باشـد       . 1
بايد شمار صفحات متناسـب بـا       . توان آن را در حالتها و وضعيتهاي مختلف مطالعه كرد          نمي

محتواي كتاب و درس باشد؛ براي كتاب فلسفه يـك قطـع الزم اسـت و بـراي تـاريخ قطـع                      
  .صد صفحه مناسب است توان گفت براي هر واحد درسي ميانگين، حدود يك مي. ديگر

 ؛ر فصل با فصلهاي ديگـر تناسـب وجـود داشـته باشـد             بايد ميان حجم صفحات ه    . 2
بنـدي درسـت     طبقـه . باشـد داشته   صفحه   40 صفحه و فصلي ديگر      10چنان نباشد كه فصلي     

 . بندي منطقي كتاب در ايجاد تناسب ميان حجم فصلها مؤثر است مطالب و فصل

 بـراي مثـال،    .نيز از عوامـل جـذابيت كتـاب اسـت         ) تايپ(نگاري   كيفيت حروف . 3
)  انـدازة حـروف و رنـگ حـروف         ،تفاوت نوع حـروف   (ف متفاوت در متن     ستفاده از حرو  ا

 بـه نكـات اصـلي مـتن         دانشجو را كردن برخي از نكات عالوه بر آنكه توجه           جهت برجسته 
 . شود مينوازي صفحات كتاب   موجب چشمكند، جلب مي

وري   بهـره  سـاز  طوري كه عالوه بر زيبايي صفحات زمينـه         به ،آرايي كيفيت صفحه . 4
هـا در    نحوة چينش نمودارهـا، جـداول، اشـكال و نقـشه          . كافي براي ارائه مطالب بيشتر باشد     

 .آرايي دارد الي مطالب كتاب نقش مهمي در كيفيت صفحه هالب

 گرافيست با مشورت ويراسـتار و  .طراحي ساختمان استبه آرايي كتاب شبيه   صفحه
كـه  ـ در آغـاز هـر فـصل     كـه   كند مي بندي مشخص تأمل در فهرست مطالب كتاب و فصل

چه درگاه و دري بسازد تا خواننده با ديدن آن احساس كنـد كـه وارد                ـ   همچون اتاقي است  
  .)82، ص 1377انوري، ( فضاي جديدي شده است

 زيرا كتاب درسي وسيلة كار      ، مهم است  بسيار كيفيت صحافي در كتابهاي درسي       .5
از آن  ) و در حالتهـاي مختلـف     ( سـكونت    در محـل  او هم در دانـشگاه و هـم          .دانشجو است 

افي شود كه با اسـتفادة زيـاد شـيرازة آن از            در اين صورت بايد طوري صح      ،كند استفاده مي 
 . هم نپاشد

 استفاده از كاغـذ مرغـوب در حـدي          .كتابهاي درسي مهم است    نوع كاغذ نيز در      .6
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 . شود  قيمت كتاب منجر نشود توصيه ميكه به افزايش بيش از حد

همچنين نوع جلد كتاب از موارد مهم است؛ زيرا جلد كتاب مانند نماي بيروني يـك                . 7
كيفيـت نـوع و جـنس       . ساختمان است و نخستين برخورد خواننده با كتاب ديدن جلد آن اسـت            

رنگ بودن جلد آنها ـ در صـورتي كـه بـا      طرح و خوش جلد كتابهاي درسي دانشگاهي و خوش
ساز همسويي عاطفي دانشجويان با كتاب و محتواي آن خواهـد   زمينهسادگي طرح همراه باشد ـ  

  .شود طراحي جلد كتاب شامل طرح روي جلد، پشت جلد و عطف كتاب مي. شد
  

  گيري نتيجه
داوري دربـارة آن    . داردكتاب درسي خصوصيات و ويژگيهـاي متنـوع و ابعـاد گونـاگوني              

 از جملـه محتـوايي،      گونـاگون؛ هـاي    بـه جانبه و نقدوبررسي كتاب از جن      مستلزم ارزيابي همه  
توفيق نسبي يك كتاب درسـي نتيجـة حاصـل جمـع         . زباني، ساختاري و شكل ظاهري است     

  .آورد دست مي هاي مختلف به در زمينهآن كتاب امتيازهايي است كه 
 دسـتيابي بـه تـأليفي       نيـز با توجه به نقش الگويي كتـاب درسـي بـراي دانـشجويان و               

 هـر كـدام از نويـسندگان در         يعنـي  ؛فـه باشـند   كتابهاي درسي چند مؤل   ، بهتر است    جانبه همه
و در عين حـال از مـشاوره        باشند  يكي از گرايشهاي مرتبط با موضوع كتاب تخصص داشته          

ريزي درسي و تكنولوژي آموزشي و       ، برنامه  تربيتي  علوم،  شناسي  روانهاي   كارشناسان رشته 
  .ويراستاران فني و ادبي بهره گيرند

 گـسترده انتـشار يابنـد       صورت  بهن مناسب است كتابهاي درسي پيش از آنكه         همچني
 ،شـده در شمارگاني محدود چاپ و تدريس شوند تا نقاط ضـعف آنهـا در عمـل شناسـايي                   

  .برطرف شودكاستيها 
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