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   چکیده
 از یکــی .دارد مــداوم و گــسترده قـات تحقی بــه نیــاز مطلــوب درسـی  کتــاب تهیــه و تـدوین 
 حاضـر،  پـژوهش  هـدف . اسـت  درسـی  کتـاب  شـناختی   روان يیهاویژگ ، آن مهم هاي جنبه

 مـورد  روش. اسـت  شـناختی  روان يیهاویژگ نظر از درسی يبهاکتا تألیف معیارهاي بررسی
 لـشامـ  شـپژوهـ  آمـاري  ۀـامعـ ـج. اسـت  یـایـش ـپیم ــ  توصـیفی  پـژوهش  ایـن  در ادهـاستف

 ارشــد کارشناســی دانــشجویان و درســی يبهــاکتا مؤلفــان و درســی برنامــه ظــرانن صــاحب
کارشناسـی ایـن     آخـر  سـال  دانـشجویان  و شناسـی  روان و مـشاوره  تربیتـی،  علـوم  هاي رشته
 و مـصاحبه  پـژوهش  ایـن  در اسـتفاده  مـورد  ابزارهـاي . انـد  بوده اصفهان دانشگاهها در     رشته

 نامـه  پرسش گیري نمونه براي و هدفمند روش از همصاحب گیري نمونه براي. است نامه  پرسش
روایـی   بـرآورد  بـراي . اسـت  شـده  اسـتفاده  حجـم  بـا  متناسـب  اي طبقه گیري نمونه روش   زا
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 پایـایی  نمـودن  مـشخص  بـراي  و محتـوایی  روایـی  از پـژوهش،  ایـن  مـصاحبه  و نامـه  پرسش
 شـده  بـرآورد  84/0 نامـه   پرسـش  پایـایی . شـد  اسـتفاده  کرونباخ آلفاي ضریب از  نامه  پرسش
 مطلـوب  درسـی  يبهـا کتا در شناختی روان يیهاویژگ که دهد می نشان پژوهش نتایج .است
 نـشان  نیز مصاحبه از حاصل نتایج .گیرد قرار توجه مورد) 5 از 5/3 (متوسط حد از بیش باید
 کنجکـاوي  و عالقـه  تقویـت  زنـدگی،  در مطالـب  بـودن  کاربردي چون مواردي به   دهد می

 ،آنان رشد مراحل با و دانشجویان پایه دانش با مطالب تناسب مطالب، تدویندانشجویان در  
 عالیـق  باآن   تناسب و دانشجو برايمطالب   جذابیت دانشجویان، شناختی هاي  شیوه به توجه

  . است شده توجه ،یهاتوانای و
  

   ها کلید واژه
، محتواي  تیشناخ روان يیهاویژگ ،کتاب درسی دانشگاهی   تألیف ، دانشگاهی درسی کتاب

  کتاب درسی دانشگاهی
  

  مقدمه
 و دانـش  رت،مها کسب و تغییر ایجاد براي درسی يبهاکتا آن پی در و آموزشی هاي دوره

 تـرین  مهـم  «دارد اعتقـاد  (١٧.p ,٢٠٠٠,Mikke) میـک . شـود  مـی  فـراهم  فراگیراننگرش در 
 در مقـصود،  یـن ا به دستیابی براي. »است یادگیري براي انگیزه ایجاد درسی کتاب عملکرد

 و انگیـزه  ایجاد درسی، يبهاکتا تدوین در یادگیري قوانین و شناسی روان اصول گرفتن نظر
 اصـول تـرین     مهـم  بـه  توجـه  ،بنـابراین  .کنـد  مـی  تـضمین  فراگیـران  در را یادگیري نتیجه در

  . است مطلوب درسی کتاب تدوین مهم معیارهاي از یکی درسی يبهاکتا در شناسی روان
  

  شناسی در تدوین کتابهاي درسی دانشگاهی ناصول روا
تهیـه و تـألیف      در توان می که اصولی ترین مهم .فراگیر روانی يیهاویژگ به توجه .1

 و تهیـه  در دانـشجو  یروانـ  يیهـا ویژگ ،کرد توجه بدان شناسی روان حیطه درکتاب درسی    
: ددار مــی اظهــار) 16، ص 1382(کــاردان خــصوص، ایــن در .اســت درســی کتــاب تــدوین

ویژگیهـاي روانـی     بـا  بایـد  پردازنـد،  مـی  درسـی  يبهـا کتا تـدوین  و تـألیف  بـه  کـه  کسانی«
 دانـشجویان آشـنا    روانی يیهاویژگ به بیشتر هرچه بهاکتا نویسندگان. باشند آشنا دانشجویان
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آنـان مـؤثرتر     تربیت در آن محتواي و تر جالب خوانندگان از دسته این براي کتابشان باشند،
 از یکـی  نقـادي  روحیـۀ  انـد؛   جـوان  اغلـب  دانشگاهی درسی يبهاکتا مخاطبان .»بود خواهد
 شـود  تدوین اي گونه به باید درسی يبهاکتا محتوايبنابراین  . دوران جوانی است يیهاویژگ
 سـوق  بیـشتر  جـستجوي  و تحقیـق  سـوي  بـه  تا آنـان   بپروراند جوانان در را نقادي روحیه که
  .یابند

 یکـدیگر  با افراد یادگیري هاي شیوه .دانشجویان دگیريیا يکهاسب با محتوا تناسب .2
 اسـتفاده  آنهـا  بازیـابی  و اطالعـات  پـردازش  بـراي  خاصـی  يشـها رو از افراد .است متفاوت

 هـاي   نظریـه  اسـت،  متفـاوت  یادگیرندگان میان در یادگیري يتهاتفاو که حالی در. کنند می
کنـد تـا بـه       راهنمـایی  را مؤلفـان  و درسـی  ریزان برنامهو   طراحان تواند می مختلف یادگیري

 آنها مفاهیم چطور و کنند می پردازش را اطالعات یادگیرندگان چطور اینکه نظیر ییلهاسؤا
 اي گونه به را درسی برنامه طراحان تواند می سؤالها این به پاسخ. دهند جواب یابند، می در را

 آن شده آزمایش اصول یادگیري هاي  شیوه محتوا، و درسی برنامه تدوین در تا کند راهنمایی
 قادرنـد  افـراد  بعـضی  ،مثال براي. (٤.p ,٢٠٠٦,Parkay, Anctil & Hass) دهند قرار نظر مد را

 سـبک  داراي افراد این گونه  .دهند سازمان را آنها و دریابند را گوناگون اطالعات و ها داده
 درسی يبهاکتا در. ارندند را قابلیت این دیگر برخی که حالی دراند؛  کننده جذب یادگیري

 داده شـرح  مفـصل  طـور  بـه  مطالـب  آنکـه  بر عالوه یعنی ،شود توجه مخاطب دو هر به باید
  .شود ارائه نیز نمودار یا جدول صورت به مطالب ارتباط نحوه شود، می

 فقـدان  ، بـه  کـرات  بـه  ،منتقـدان  و علمـی  هیئت اعضاي .تفکر يتهارمها گسترش .3
 نظـري  حال، این با. کردند انتقاد دانشجویان میان در مستقل فکرت و انتقادي تفکر يتهارمها

 بیـشتر  دانـشجویان  کـه  اسـت  آن از حـاکی  درسـی  يبهـا کتا و درس يسـها کالاجمالی به   
 انتقـادي  تفکـر  ،نتیجـه  در ؛)164، ص   1385 لپیونکـا،  (انـد   اطالعـات  منفعـل  هکننـد  دریافت

 قـرار  رشـد  از يا لـه مرح در دانشجو .یابد نمی رشد دانشجویان در است شایسته که گونه آن
 ماننـد  تربیـت  شـبه  مـوارد . کنـد  نمـی  قـانع  را او چیزي منطقی استدالل و برهان جز که دارد

 اسـتدالل  بـا  باید را مطالب بلکه نیست، مؤثر دانشجو در تلقین و دادن عادت کردن، شرطی
 صـورت  بـه  بایـد  دانـشگاهی  درسـی  کتـاب  محتـواي  دلیـل  همـین  بـه . آموخت او به علمی

 داشـته  وجـود  هـا  رابطه سایر از بیش محتوا و اجزاء بین علی رابطه بوده، تحلیلی و استداللی
 پـرورش  ،شـود  گرفتـه  نظر رد درسی يبهاکتا طراحی در باید که ییتهارمها جمله از. باشد
   ).17، ص 1385 ملکی،(است  مسئله حل يتهارمها و انتقادي تفکر منطقی، تفکر
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 سـفر  توانایی یا مرزشکنی توانایی خالقیت، .نوآوري و خالقیت يتهارمها پرورش. 4
. گیـرد  برمـی  در را اجتمـاعی  و اي حرفـه  شـغلی،  علمـی،  معیارهـاي  چهـارچوب  فراسوي به

 در جدیـد  الگوهـاي  ابـداع  و تـشکیل  هـم  و قبلـی  الگوهـاي  پـذیرش  و درك هـم  خالقیت
ــسیاري چــهگر). 72ص ،1381یارمحمــدیان، (شــود مــیرا شــامل  مختلــف هــاي حــوزه  از ب

 تـوان  مـی  ،)(٣.p ,٢٠٠٣ ,Callison کند می محدود را تفکر درسی کتاب معتقدند متخصصان
 اینکـه  بـراي . گنجانـد  درسـی  يبهاکتا در را تفکر يتهارمها ،مختلف روشهاي از استفاده با

 هـاي کتاب تـدوین  در یابـد،  ارتقـا  دانـشجویان  در نـوآوري  و خالقیت همچنین و هاترمهااین  
  :شود می پیشنهاد ییاهکارهار درسی

ــاب مطالــب برخــی) الــف ــوان مــی را درســی کت ــسئله حــل مراحــل براســاس ت  م
  . کرد دهی سازمان

  .شود ارائه مراتبی سلسله صورت به مفاهیم ، مطالب دهی سازمان در )ب
 ).17، ص 1385 ملکی، ( باشد همراه عملی استدالل با مطالب )ج

 منبـع  عنـوان  بـه  بایـد  دهـد  ارتقـا  فراگیـران  رد را تفکـر  درسـی  کتاب اینکه براي) د
 .(١٤ .p ,٢٠٠٠,Gunningham, Duffy & Kauth) دانش منبع نه شود نگریسته اطالعات

را  درسی يبهاکتا تدوین در شناختی يتهارمها همیتا .شناختی يتهارمها تقویت .5
 يتهـا رمها بخـصوص  ،تهـا رمها ایـن  از وسـیعی  طیف باید درسی کتاب. گرفت نادیده بایدن

 5بلـوم  بنـدي  طبقـه  از. شـود  شامل را 4ارزشیابی و 3ترکیب ،2تحلیل و تجزیه مانند 1باال سطح
 بایـد  درسـی  کتاب. کرد استفاده دهد، انجام خوانندهباید   که ییتهارمها ایجاد براي توان می
. کنـد اطالعـات    ارزشیابی و تحلیل تجزیه به مجبوراو را    و بکشاند چالش به را فراگیر ذهن

 توانـد  مـی  حال عین در ،باشد مشکل تاحدي یادگیرنده براي متنی چنین است ممکن گرچها
  .(٢-١.pp ,٢٠٠٢,Garinger) باشد 6برانگیزاننده و کننده ترغیب یادگیرنده براي

 تــا باشـد  داشــته یییهـا ویژگ بایــد درسـی  کتــاب .فراشـناختی  يتهــارمها تقویـت  .6

                                                                                                                                                
١.  higher order skill 
٢.  analysis 
٣.  synthesis 
٤.  evaluation 
٥.  Bloom’ s taxonomy 
٦.  simulating 
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 از). 18، ص   1385 ملکـی، (بپـردازد    یـادگیري  نـد فرای وارزیابی نظارت بتواند به  یادگیرنده
ت درسی يبهاکتا تدوین در فراشناختی يیهاویژگ به توجه ،رو این یابـد  مـی  خاصـی  اهمی .

. اسـت  دانـستن  ةدربـار  دانـستن  یا او خود شناختی نظام از فرد آگاهی یا دانش فراشناخت،
 پیـشرفت  امـور،  دانـستن  و يیـادگیر  هنگام به تا رساند  می یاري فراگیر  به فراشناختی دانش
را  یششـها تال نتـایج  تـا  کـرده  کمـک  فراگیـر  به دانش این همچنین. بگیرد نظر در را خود

، ص  1382 سـیف،  (بـسنجد است   خوانده که مطالبی بر را خود تسلط میزان و کند ارزیابی
488 .(  

ــراي مختلــف راهبردهــاي از اســتفاده .7  از دیگــر یکــی .اصــلی نکــات بــر تأکیــد ب
 اصـلی  نکـات  و اطالعـات  دهی  سازمان و ارائه ،درسی يبهاکتا در هاي مورد توجه  موضوع

 دهـی   سـازمان  شـده،  انجـام  تحقیقـات  طبـق . است تصاویر و جدول نمودار، صورت به متن
 مطـالبی  از نـد ا تهیاف سازمان که مطالبی. است مفصل و پیچیده مطالب یادگیري ةشیو بهترین

 بتـوان  اگـر . آینـد  مـی  یاد به آسانی به و دنشو می آموخته تر سریع اند، نامرتبط و پراکنده که
 و پـردازش  بهتـر  اطالعـات  داد، سـازمان  نمودارهـا  و جـداول  قالـب  در رازیادي   اطالعات
 درسـی،  يبهـا کتا در یـادگیري  شناسی روان کاربرد از دیگر یکی ،این بنابر. شود می بازیابی
اسـت   درسـی  يبهـا کتا پیچیـده  مطالب دهی  سازمان منظور به نمودارها و جداول از استفاده

  ).497، ص 1382 سیف،(
 محتـواي  دهـی   سـازمان  در .مطالـب  دهـی   سـازمان  در یـادگیري  نظریات از استفاده .8

آنهــا  تــرین مهــم. بهــره بــرد یــادگیري شناســی روان نظریــات از تــوان مــی درســی يبهــاکتا
  :ترتیب است بدین

 تحریـک  یـادگیري  نظریـه  در تیسـن  طـور  بـه  .1حـسی  تحریک یادگیري ۀنظری )الف
. شـوند  تحریـک  سهاحـ  کـه  افتـد  مـی  اتفـاق  زمـانی  یـادگیري  که است این بر اعتقاد حسی،

 دیـدن  طریـق  از ، درصـد  75 حدوددر   یعنی بزرگسال، فراگیران اکثر که داد نشان تحقیقات
 يبهـا اکت تدوین در را یاصول توان می نظریه، این طبق بر. )٧.p ,٢٠٠٢ ,Dunn( گیرند می یاد

  :داشت نظر مد درسی
 طریـق  از بزرگـسال  افـراد  یـادگیري  از  درصـد  75 حـدود  شد، گفته که طور همانـ  

                                                                                                                                                
١.  sensory simulation theory 
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 تـصاویر،  ،لهاجـدو  از درسـی  يبهـا کتا دربایـد    اساس این بر. گیرد می صورت بصري حس
 . کرد استفاده مطالب فهم سهولت براي نمودارها و عکس

 حـروف،  انـدازه  حـروف،  رنـگ،  تغییـر  کادر، مانند ،خاص روشهاي از استفاده با ـ
 ارتقـا  را درسی متون از یادگیري و کرد تحریک را بصري حس توان می حروف، نوع تغییر
  .داد

 خـاص  يشـها رو بـا  درسـی  ۀبرنامـ  ،رفتـاري  دیـدگاه  در .گرایی رفتار هاي نظریه )ب  
 یـن ا طرفـداران  نظـر  از. دارد سـروکار  شـود،  مـی  منجـر  مشخـصی  رفتارهاي به که یادگیري
 و امکانـات . اسـت  درسـی  برنامـه  وظـایف  از یکـی  فراگیر رفتارهاي به دادن شکل دیدگاه،
 رو هروب مناسب يکهامحر با فراگیران که شود می دهی   سازمان اي گونه به محیطی تجهیزات

 بـه  و آیـد  مـی  در مشاهده قابل رفتار صورت به انتظار مورد رفتارهاي دیدگاه، این در. شوند
  .شود می بیان اريرفت اهداف صورت
 رود مـی  انتظـار  آمـوزان  دانش از که اي همشاهد قابل رفتار باید گرایی رفتار نظریه در  

 رفتارهـاي  نظریه این طبق بر. شود مشخص نآنا عملکرد شرایط و رفتاري هدفهاي قالب در
 به کامل طور به مطالب تا کوشید تمرین و تکرار طریق از سپس و شود کنترل باید نیاز پیش
 یاصـول  تـوان  می رفتارگرایی دیدگاه براساس). 8، ص   1381 میلر، (شود وارد فراگیر ۀحافظ
  :گرفت نظر در محتوا تدوین در را

 اهـداف  بخـصوص  ،اهـداف  قالـب  در آشـکار  و واضـح  بایـد  یـادگیري  نتـایج  ـ
 سـطح  در نظـر  مـورد  اهـداف  به انتظارات، براساس بتوانند فراگیران تا شود بیان رفتاري
 .یابند دست مطلوب

 بـه  شـود  مـشخص  تا گیرند قرار آزمون مورد باید مختلف مراحل در فراگیرانـ   
 يلهاسـؤا  از بایـد  درسـی  يبهاکتا در اساس این بر .خیر یا ندا تهیاف دست یادگیري نتایج

 .کرد استفاده مختلف يتهاقسم در خودآزمایی

 یندب. شود دهی  انسازم متوالی يمهاگا در باید محتوا رفتاري، دیدگاه براساسـ  
 مناسب يشهارو از باید موضوع با متناسب درسی کتاب محتواي دهی  سازمان در ترتیب
  .دکر استفاده معلولی و علت ۀرابط براساس و مشکل به ساده مجهول، به معلوم: مانند
 هايفرایند از یادگیري ظرفیت گرایی شناخت ۀنظری در .اییگر شناخت هاي نظریه )ج

 ،رویکـرد  ایـن  در. اسـت  یادگیرنـده  کنترل تحت که شود می حاصل گیريیاد حین در فکر
 بنـا بـر آن   را نـو  دانش توان می که رود می شمار به پی یا ساخت یک عنوان به دانش  ـ پیش
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 استفاده آنها از درسی يبهاکتا تدوین در توان می که گرایی شناخت یادگیري نظریات .کرد
  :است داراي مواردي کرد،

 از حاصـل  بیـنش  گـشتالت،  شناسـی  روان در یـادگیري  .گـشتالت  گیريیـاد  نظریه ـ
 ءاجـزا  میـان  روابـط  کشف طریق از و  است یکپارچه کل عنوان به یادگیري موقعیت درك
 یـادگیري  «در). 26، ص   1382 سـیف، (گیـرد     صورت مـی   یادگیري موقعیت ةدهند تشکیل

 »اسـت  بـصیرت  و آگـاهی  رشـد  و مـسئله  حل معناداري، تجربه، همیتا بر تأکید گشتالت،
)Burns,١٩٩٥, p.و یابـد  درمـی  را کلی امور ابتدا ذهن گشتالت، مکتب پیروان نظر به. )١١٢ 

 کـل،  معتقدنـد  گشتالت مکتب طرفداران. کند می درك جداگانه را اجزاء  تدریج به سپس
 فراینـد . کنـد  مـی  روشـن  را آنهـا بـین    ارتبـاط  و دهد می قرار زمینه و طرح یک در را اجزاء

 مطالـب  فهـم  و بهتـر  را یادگیري روند جزء، به کل از حرکت که است داده نشان یادگیري
 .کند می تر آسان را

 هنظریـ ایـن    در. است شناختی  ساخت آزوبل ۀنظری اساس .آزوبل معنادار یادگیري ـ
 يمهـا تعمی و اصـول  مفـاهیم،  اطالعـات،  از اي مجموعـه  از عبـارت اسـت    1شـناختی   ساخت
 ایـن  طبـق  بـر . اسـت  کـرده  کـسب  دانـش  هاي رشته از یکی در فرد قبالً که يا تهیاف سازمان
 تـرین  کلـی  که است شده تشکیل فرضی هرم یک صورت به فرد هر شناختی  ساخت نظریه،
 کـه  وقتـی  اسـت  معتقـد  آزوبل. شود می واقع شناختی  ساخت هرم سأر در مفاهیم و مسائل

 دارنـد،  وجود فرد شناختی ساخت در پیش از که باشد مفاهیمی با دادن انتقال قابل مفهومی
 مطالـب  بـا  نحـوي  به را جدید مطالب بتواند فراگیر اگر ،بنابراین .شود می معنادار مطلب آن

، 1382 سـیف،  ( بـود  خواهـد  معنـادار او   یـادگیري  سازد، مرتبط شناختی ساخت در موجود
  ).273ـ272ص 

 نظریـه  و معنـادار  یريیـادگ  هـاي  نظریـه  بـا  مطـابق  ،جزئـی  بـه  کلـی  از مطالـب  تنظیم
 یادگیرنـده  بـراي  کتـاب  مطالـب  کـه  زمـانی  همچنین،. است مطابق شناسی روان در گشتالت
 ،دهنـده   سـازمان   پـیش . کـرد  اسـتفاده  تـوان  مـی  دهنـده   سازمان  پیش از است پیچیده یا مشکل

 مطلـب  جزئیات آموزش از پیش که است یادگیري مطلب به مربوط اصلی مفاهیم مجموعه
 اسـت  بعدي مطالب یادگیري براي يا یهپا دهنده سازمان  پیش. گیرد می قرار فراگیر اختیار در
 فـصل  هـر  ابتـداي  در دهنـده   سـازمان   پـیش  از استفاده. گیرد می قرار یادگیرنده اختیار در که

                                                                                                                                                
١.  cognitive structure 
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 دانـشجو  بـه  اطالعـات  بازیـابی  و انتقـال  یـادگیري،  افـزایش  در یـادگیري  واحد هر یا کتاب
  .کند می زیادي کمک

 بـه  فعـال  طـور  بـه  فراگیـر  که شود می تصور سازندگی هنظری در .سازندگی ۀرینظ ـ
 متفـاوت  ادراکات و افراد مختلف يیهاویژگ به بنا ،نظریه این طبق. پردازد می دانش ساختن
 شـمولی  جهـان  و ثابـت  علمی قانون نوع هیچ و اوست خود به منحصر کس هر دانش آنان،
 بـه  زمـانی  از و دیگـر  شخص به شخصی از و است ینسب دانش گونه هر بلکه ،ندارد وجود
 و محـوري  ـ   شاگرد آموزش روش ترین مهم دیدگاه، این طبق بر. است متفاوت دیگر زمان

 براسـاس  درسـی  کتاب یک يیهاویژگ). 1382،سیف(است اکتشافی یادگیري هشیو بهترین
  :)1385زاده،  شیخ (استبدین شرح  سازندگی دیدگاه
   ،بکتا بودن محور مسئله •
 ،فراگیران در نگرش ایجاد •

  ،مطالعه و تحقیق تفکر، يتهارمها پرورش •
 ،جمعی صورت به تهافعالی تنظیم •

  وتکمیلی کار براي منابع بخش ارائه •

 .فراشناخت بر تأکید •

 عـاطفی  تمـایالت  از عقالنـی  يیهـا توانای بر عالوه یادگیرنده .مطالب بودن جذاب .9
 طوري باید یادگیري وسایل. شودمی مربوط اش  یريپذتأثیر و تعلقات به که است برخوردار
 ایـن  گرچـه . کنـد  تقویـت  را او هانگیـز  و باشـد  جـذاب  یادگیرنـده  بـراي  کـه  شوند طراحی
 را خـود  گـذاري  تـأثیر  نیـز  دانـشگاهی  هدور در دارد، بیشتري تاهمی پایین سنین در ویژگی

. اسـت  مـؤثر  امحتـو  بـودن  جـذاب  چگونگی در مخاطب يیهاویژگ همچنین. کند می حفظ
. کـرد  توجه کنند، می استفاده آن از که اشخاصی براي آموزشی مطالب بودن جذاب به باید

. اسـت  مربـوط  آن نگـارش  و ارائه چگونگی به درسی کتاب مطالب بودن جذاب از بخشی
 زیـادي  الفـت  و انـس  مخاطبـان  کـه  کنند می تألیف نحوي به باتجربه مؤلفان را محتوا گاهی
 بـه  محـدود  بودن جذاب اما .)19ـ18، ص   1385ملکی، (کنند می احساس بمطال و خود بین
 ؛اسـت  شده پیشنهاد مطالب کردن جذاب براي مختلفی راهبردهاي ، بلکه نیست ویژگی این
چنــین ارائــه  )١٩٨٨,Young & Reigeluth( رایگلــوث و یانــگراهبردهــایی کــه  جملــه از

  :اند کرده
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 بـه  نـسبت  وادایـن مـ    .مهـم  مطلـب  یـک  نـار ک در پرنشاط تصویري مواد از استفاده ـ
  . دارند مطالب بهتر سپاري خاطره ب در بیشتري اثر کلمات
 مـستقیم  ارتبـاط  فراگیـر  زندگی با که یمطالعات .واقعی موردي مطالعات از استفاده ـ

 مـؤثر  مطالب ساختن جذاب در تواند می ،کند درگیر احساسی طور به را داشته باشد و آنان   
  .باشد

 بـه  ایـن راهبـرد  . تکـالیف  و تمرینـات  در مـشکل  بـه  آسـان  از مطالـب  دهی  نسازما ـ
 بـه  سـپس  و یابنـد  نفـس  بـه  اعتماد تر آسان تمریناتدادن   انجام باتا   دده  می اجازه فراگیران

 . بروند تر مشکل تمرینات سراغ

 شـود مـی  باعـث  شهاپرسـ  نـوع  ایـن  از استفاده .کننده  ي تحریک شهاپرس از استفاده ـ
  .گیرند فرا را مطالب بیشتر سهولت با و بهتر و شوند درگیر یادگیري فعالیت در فراگیران

 يتهـا حکای و نهااداسـت  ،لهـا مثاکـه   است معتقد (٩٢٠ .p ,٢٠٠٤ ,Hartely) هارتلی همچنین
 اسـتفاده  کنـد  مـی  خاطرنـشان  هـارتلی  البتـه . دنـ کن می تر ساده را متن خاطرسپاريه  ب توجه، جالب
 کـرده  توجه متن جزئیات به خواننده شود می سبب ،کند  تر می   جذابمتن را    که عواملی از مفرط

  .کند فراموش را متن یاساس اطالعات و
 بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  یـادگیري  قابـل  زمانی محتوا .محتوا بودن یادگیري قابل .10

 بایـد  درسی مواد یعنی. باشد شده انتخاب آنان فردي يتهاتفاو و آموزان دانش پیشین دانش
. فرابگیرد را آن بتواند خود وضع تناسب به آموزان دانش از یک هر که شود انتخاب ريطو
 محتوا اگر زیرا ؛باشد آموزان دانش قبلی تجربیات و آمادگی با متناسب باید هم درسی مواد
 بـا  نباشـد،  آن دادن انجـام  به قادر آموز دانش که باشد رفتاري متضمن یادگیري يتهافعالی یا

 خواهنـد  رو  روبـه  شکـست  با خود هدف در مؤلفان و ریزان برنامه که گفت توان می اطمینان
  ).171ـ170، ص 1377فیشانی، آقایی (شد

. باشـد  جدیـد  يیهاآگاه و تجارب شامل باید درسی متون .ها نمونه و لهامثا ارائه .11
 کنـد  مـی  ایفـا  یـادگیري  در مهمـی  نقـش  کـه  علمی يها نظریه و مثال بر باید جدید تجارب
 را گرایانـه  واقـع  شـرحهاي  و مثالهـا  باید کتاب تدوین در درسی يبهاکتا مؤلفان. باشد مبتنی
 یابـد  ارتقـا  فراگیـر  در سـؤال  تولیـد  دانـش  کـه  کنند تدوین اي گونه بهرا   متن و دنکن فراهم

)Goranson, ٢٠٠٦, p. ٢٦(.  
 بـه  را ، آنهـا  کرده عملیاتی را مفاهیم تا کند  می کمک خواننده به عینی يلهامثا ارائه
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 مواد و ها جلوه از استفاده با تواند می خواننده رهگذر این از. کند تبدیل استفاده قابل مطالب
 بـه  مـشابه،  مـورد  یـک  هتجربـ . بپردازد تشخیص یا و تصور تصویرسازي، به مفهوم هر عینی
 ، شد اشاره که عینی، يلهامثا کمکاو به   . گردد می خواننده نفس به اعتماد سبب ،خود بهنو

 ملمـوس  يلهـا مثا هعرض. یافت خواهد پیچیده یا مشکل افکار با مواجهه براي بیشتري هانگیز
 ص ،1385 لپیونکـا، ( اسـت  یـادگیري  در ضـروري  امـري  بلکه نیست، خواننده به لطف تنها

 بـسیار  لهـا مثا بـه  آموزشی مواد یادگیري براي انفراگیر« :است معتقد هارتلی همچنین ).156
 بـه  اطالعـات،  کـردن  کـاربردي  و مطالب تکرار بیشتر، جزئیات ارائه با لهامثارا  زی ؛ندا   یمتک

  .(٩٢٤ .p ,٢٠٠٤ ,Hartely) »دنکن می کمک مطالب بخشی وضوح
 ایـن  شـناختی  شناسـی  روان در رایج هاندیش یک .تر کوچک يتهاقسم به مطالب تقسیم .12

 قطعـه  عنـوان  تحـت  یـادگیري  قابـل  هـاي  اندازه با ییشهابخ به اطالعات از فهرستی اگر که است
 نـشان  انـسان  حافظه مورد در بسیاري تحقیقات. شود می تر ساده آن سپردن خاطر به گردد، تقسیم
 سـپردن  خـاطر  بـه  در افـراد  به تواند می قطعات قالب در فهرست یک کردن مرتب که است داده

  ).464ص ،1385 ،1مازور( کند کمک بیشتر دقت با و بیشتر اطالعات
  اسـت،  شـده  انجـام  مطلـوب  درسی يبهاکتا يیهاویژگ  زمینه در ییشهاپژوه اگرچه

 تـا  اسـت  الزم پس. اند نکرده بررسی را شناختی  روان و محتوایی يیهاویژگ تفکیک، به آنها
 معیـار  دو عنـوان  بـه  دانـشگاهی  مطلـوب  درسـی  کتـاب  شـناختی   روان و محتـوایی  هاي جنبه

 يیهـا ویژگ ،حاضـر  پـژوهش  ،منظـور  بـدین . شود بررسی درسی يبهاکتا تدوین در اساسی
  .کند بررسی می شناختی روان بعد ازرا  دانشگاهی درسی يبهاکتا
  

  پژوهش روش
 بخـش  در. است) کیفی و یکم روش (تنیده هم در و پیمایشی توصیفی نوع از پژوهش این

ی  بخش در و یافته سازمان نیمه ۀمصاحب از کیفی سـتفاده ا تهسـاخ  محقـق  ۀنامـ   پرسـش  از کمـ 
  . است بوده اي گزینه چند سؤال 3 و لیکرت سؤال 11 شامل نامه پرسش. است شده

  
   آماري نمونه و جامعه

                                                                                                                                                
١  .  Mazur 
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 کـه  بودنـد  درسـی  يبهاکتا متخصصان و مؤلفان کیفی بخش در پژوهش این آماري هجامع
 نیمـه  ۀمـصاحب  نآنـا  بـا  فـردي،  صـورت  بـه  درسـی،  يبهاکتا تدوین معیارهاي خصوص در

 در. اسـت  بـوده  نفـر  پـنج  مصاحبه در کننده شرکت افراد تعداد. صورت گرفت  یافته سازمان
 تربیتـی،  علـوم  هاي رشته ارشد کارشناسی دانشجویان کلیهشامل   آماري هجامع کمی، بخش
ــشگاه همــشاور و شناســی روان ــشجویان همچنــین و اصــفهان دان  کارشناســی آخــر ســال دان
 و نفـر  226 کارشناسی آخر سال دانشجویان لک تعداد. بودند دانشگاه این مذکور هاي رشته

 و نمونـه  حجـم  فرمـول  براسـاس  افـراد  این .است بوده نفر 190 ارشد کارشناسی دانشجویان
 نآنـا  بین نامه  پرسش و  شدند انتخاب نفر 225 حجم، با متناسب اي طبقه گیري نمونه براساس

  . شد توزیع
  

  تحقیق ابزارهاي
 اي شـده معیـار    ۀنامـ   پرسـش  پژوهش این موضوع نهدر زمی  از آنجا که   .نامه  پرسش. 1
 هـاي  داده از کردنـد؛ یعنـی    اسـتفاده  ساخته محقق نامه  پرسش از پژوهشگران نداشت، وجود

  .گرفتند کمک پژوهش نظري مبانی و التین منابع هاي نامه پرسش نیز و مصاحبه
 ایـن . است شده استفاده محتوا روایی از نامه پرسش يلهاسؤا روایی بررسی منظور به
 از نفر چند همچنین و شناسی روان و تربیتی علوم دانشکده استادان از نفر چند را نامه پرسش

 آن در الزم اصــالحات نظــرات، دریافـت  از پــس کردنـد کــه  بررســی دکتــري دانـشجویان 
 سـبک  يلهاسؤا (نامه پرسش پایایی. شد تدوین نهایی ۀنام پرسش سرانجام و گرفت صورت
 بـرآورد  84/0 نامـه   پرسـش  پایـایی . شـد  محاسبه کرونباخ آلفاي روش از هاستفاد با) لیکرت
  . است شده

 نیمـه  مـصاحبه  از نامـه   پرسـش  تسـؤاال  تهیـۀ  منظـور  بـه  پژوهش این در .مصاحبه. 2
 و درســی يبهــاکتا مؤلفــان از نفــر 5 بــا ،منظــور  بــدین.اســت شــده اســتفاده یافتــه ســازمان
 بـه  مـصاحبه  بـه  مربـوط  يسؤالها روایی تعیین ايبر. شد مصاحبه درسی  برنامه نظران صاحب
 يسـؤالها  روایـی  توجـه شـد؛ آنـان      شناسـی  روان و تربیتـی  علـوم  دانـشکده  اسـتادان  نظرات
  . است شده تأییدرا  مصاحبه

  
  اطالعات تحلیل و تجزیه يشهارو
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 و تجزیـه  بـراي  و بنـدي  مقولـه  روش از مـصاحبه  از حاصـل  اطالعـات  تحلیـل  و تجزیه براي
 و توصــیفی ســطح دو در) (SPSS آمــار افــزار نــرم از نامــه پرســش از حاصــل ایجنتــ تحلیــل

 میـانگین،  درصـد،  فراوانی، نظیر هایی آماره از توصیفی آمار سطح در. شد استفاده استنباطی
 T اي، نمونـه  تـک  یـا  متغیـره  تـک  T از استنباطی آمار سطح در و واریانس و معیار انحراف
 اي گزینه چند يلهاسؤا براي و لیکرت سبک تسؤاال براي ،1)نواآ( واریانس تحلیل وابسته،

 پـژوهش،  ایـن  موضـوع  اینکـه  بـه  توجـه  با است گفتنی. است شده استفاده 2 خی آزمون از
 در مبنـا  عنوان به درصد 5/3 فرضی میانگین ،است مطلوب درسی يبهاکتا تدوین معیارهاي
  .است شده گرفته نظر در متغیره تکT  آزمون
  
   نتایج

 تحقیق نمونه شناختی جمعیت يیهاویژگ خصوص در مختصري توضیح ها، یافته ارائه از لقب
  رشـته  لحـاظ  از .نـد مرد درصـد  15 و زن افـراد   درصـد  85در ایـن پـژوهش      . شـود  مـی  ارائه

ــشجویان درصــد 36تحــصیلی،  ــوم هرشــت دان ــی، عل ــشاوره درصــد 33 تربیت  درصــد 31 و م
 32 و کارشناســی دانـشجویان  درصـد  68صیلی، تحـ  مقطــع لحـاظ  از. انـد  بـوده  شناسـی  روان
 نوبـت در  درصد 55و  اول نوبت  دردانشجویان درصد 43 .اند بوده ارشد کارشناسی درصد
 مـشخص  را خـود  تحصیلی نوبت کننده شرکت دانشجویان درصد 2 ؛اند بودهتحصیلی   دوم

 14 بـین  لمعـد  درصـد  27، 99/13تـا  12 بـین  معدل دانشجویان درصد 8 سرانجام .اند نکرده
  .ندا تهداشرا  باالتر و 16 معدل درصد 59و 99/15تا

 درسـی  يبهـا کتا شـناختی   روان يیهـا ویژگ بررسـی  بـراي  شـد،  اشاره که طور همان
 بـا است،   اي گزینه چند سؤال 3 و لیکرت سبک به سؤال 11 شامل که ،نامه پرسش بر عالوه

 ،ابتـدا  .است شده انجام یافته مانساز نیمه مصاحبه نیز برتر مؤلفان و درسی برنامه متخصصان
  .شد بررسی مصاحبه سپس و نامه پرسش تسؤاال از حاصل هاي یافته

  
  لیکرت سبک يسؤالها از حاصل هاي یافته
 از مطلـوب  درسـی  کتـاب  یککه   موضوع این به در مورد  دانشجویان دیدگاه بررسی براي

                                                                                                                                                
١.  Anova 
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 چند سؤال 3 و لیکرت سبک هب سؤال 11 ،باشد داشته باید یییهاویژگ چه شناختی روان بعد
  ).4 تا 1 يلهاجدو( است شده تهیه اي گزینه
  درسـی  کتـاب  شـناختی   روان يیهاویژگ ۀحیط يسؤالها به پاسخ درصد و فراوانی توزیع   1 جدول

  دانشگاهی مطلوب
  مقیاس                    

  
  معیار

بسیار
 

زیاد
  

زیاد
  

 تا
حدي

  

کم
بسیار  

 
کم

  
بدون
 

نظر
  

گزینه
 

هاي
 

زیاد
 

 و
بسیار
 

زیاد
  

میانگین
  

انحراف
 

معیار
  

 عالیـق  بـا  مطالب تناسب .1  202  0  1  4  18  82 ∗120
  7/89  0  4/0  8/1  8  4/36  3/53  دانشجویان

40/4  05/0  

ــت .2  202  1  6  2  14  85  117 ــب قابلیـ ــراي مطالـ  بـ
 نـوآوري  و خالقیت تقویت

  دانشجویان در
52  3/37  2/6  9/0  7/2  4/0  3/89  

34/4  06/0  

ـ  مطالب قابلیت .3  203  0  1  1  20  78  125  منظـور ه  ب
 در تفکر يتهارمها گسترش

 در خــالق و انتقــادي ســطح
  دانشجویان

6/55  7/34  9/8  4/0  4/0  0  3/90  
44/4  04/0  

 يشهابخـ  بـه  مطالب تقسیم .4  184  4  3  6  28  84  100
 دهـی  سـازمان  بـراي  کوچک

  متن بهتر
4/44  3/37  4/12  7/2  3/1  8/1  7/81  

15/4  06/0  

ــان .5  187  1  3  5  29  83  104 ــیش بیــ ــازمان پــ  ســ
 دربـاره  کلـی  مقدمـه (دهنده
  1/87  4/0  3/1  2/2  9/12  9/36  2/46  ) مطالب

23/4  06/0  

 يتهـــــا رمها تقویـــــت .6  189  2  2  7  25  81  108
 ویــــژهه بــــ(فراشــــناختی

) یــادگیري شـیوه  یـادگرفتن 
  دانشجویان در

48  36  1/11  1/3  9/0  9/0  84  
24/4  06/0  

 منظـور  بـه  مطالب قابلیت .7  203  3  2  4  13  91  112
 تفکـــر يتهـــارمها تقویـــت

 ترکیـــب، و تجزیــه  ســطح 
   ارزشیابی و تحلیل

8/49  4/40  8/5  8/1  9/0  3/1  3/90  
32/4  06/0  

ـ  مطالب قابلیت .8  05/0  38/4  198  1  1  4  21  75  123  منظـور ه  ب
 یادگیري مهارتهاي گسترش
ــوان( مــداوم ــادگیري ت  در ی

7/54  3/33  3/9  8/1  4/0  4/0  88      
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  )عمر طول
  1ادامه جدول 

117  71  28  7  0  2  188  

              
 نکــات کــردن برجــسته .9

 بـــا مـــتن اصـــلی و مهـــم
 چـون  مـواردي  از استفاده
  6/83  9/0  0  1/3  4/12  6/31  52   پررنگ حروف

29/4  06/0  
  
  

 و مثــــال از اســـتفاده  .10  196  0  1  5  23  74  122
  1/87  0  4/0  2/2  2/10  9/32  2/54  مطالب توضیح براي نمونه

38/4  05/0  

  مطالب بودن کاربردي .11  197  1  3  7  67  46  151
1/67  4/20  6/7  1/3  3/1  4/0  5/87  

48/4  06/0  

  .است درصد دوم ردیف اعداد و فراوانی اول ردیف اعداد ∗
  

 بـودن  برديکـار « معیـار  بـه  مربـوط  میـانگین  بیشترین فوق، جدول هاي یافته براساس
 کوچـک  يشهابخ به مطالب تقسیم « معیار به مربوط میانگین کمتریناست   48/4 با »مطالب
   .درصد است 15/4 با »متن بهتر دهی سازمان براي

 نظـر  بـین  :دهـد  مـی  نشان شناختی جمعیت يیهاویژگ براساس دانشجویان نظر بررسی
 دهـی   سـازمان  براي کوچک يشهابخ به مطالب تقسیم « معیار در جنس براساس دانشجویان

 از بـاالتر  زن دانشجویان میانگین معیار این در. است داشته وجود معناداري تفاوت »متن بهتر
  .است بوده مرد دانشجویان میانگین

 در تحـصیلی  ۀرشـت  براسـاس  پـژوهش  ایـن  در کننـده  شـرکت  دانـشجویان  نظـر  بین
 ،»فراشـناختی  يتهـا رمها قویـت ت «،»فـصل  هـر  ابتـداي  در دهنده  سازمان  پیش بیان «معیارهاي

 ارزشـیابی  و تحلیل تحلیل، و تجزیه سطح تفکر يتهارمها گسترش منظور به مطالب قابلیت«
 معیـار  در. اسـت  داشـته  وجـود  معنـاداري  تفاوت »مطالب بودن کاربردي «و »دانشجویان در
 سـایر  از تربـاال  تربیتی علوم دانشجویان میانگین »فصل هر ابتداي در دهنده  سازمان  پیش بیان«

 مـشاوره  دانشجویان میانگین »فراشناختی يتهارمها تقویت « معیار در. است بوده دانشجویان
 يتهـا رمها گـسترش  منظـور  به مطالب قابلیت «معیار در. است بوده دانشجویان سایر از باالتر
 علـوم  دانـشجویان  میـانگین  »دانـشجویان  در ارزشـیابی  و تحلیل تحلیل، و تجزیه سطح تفکر
 کـاربردي  «معیـار  در. اسـت  بـوده  شناسی روان دانشجویان میانگین از باالتر مشاوره و بیتیتر

  .است بوده دانشجویان سایر از باالتر تربیتی علوم دانشجویان میانگین »مطالب بودن
 خطاي سطح در جدول بحرانی مقدار از شده مشاهده T،  2 جدول هاي یافته براساس
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05/0 P≤ کتـاب  شـناختی  روان يیهـا ویژگبـه   دانـشجویان  نظـر  از ،ینبنـابرا . است تر بزرگ 
  .شود قرار توجه )5/3( شده تعیین متوسط سطح از باالتر باید درسی

  
  5/3 فرضی میانگین با مطلوب درسی کتاب شناختی روان يیهاویژگ هاي نمره ۀمقایس   2 جدول

M SD  SE  T  sig 

33/4  54/0  036/0  89/22  00/0  
 

  اي گزینه چند تسؤاال از حاصل هاي یافته
 يبهـا کتا در فـصل  هـر  یـادگیري  نتـایج  نوشـتن  هنحـو  هدربار دانشجویان نظرات بررسی   3 جدول

  دانشگاهی مطلوب درسی
  هاگزینه                            

  سؤال
 صورت به

  یسؤال
 قالب در

 اهداف
  رفتاري

 صورت به
  کلی اهداف

  موارد سایر

 ربهت فصل هر یادگیري نتایج .12  4  53  128  * 40
  8/1  6/23  9/56  8/17  شود؟ نوشته صورتی چه به است

  .است درصد دوم ردیف اعداد و فراوانی اول ردیف اعداد ∗
  

 فـصل  هـر  یادگیري نتایج  که معتقدند دانشجویان درصد 9/56 ،3 جدول نتایج به توجه با
 دانـشجویان  نظـر  بـین  شـناختی  جمعیت يیهاویژگ براساس. شود نوشته رفتاري اهداف صورت به

 از بـیش . دارد وجـود  معنـاداري  هرابطـ  تحصیلی هرشت براساس یادگیري نتایج نوشتن هنحو هدربار
 بیـان  رفتـاري  اهـداف  قالـب  در بایـد  یادگیري نتایجکه   معتقدند تربیتی علوم دانشجویان سوم دو

  .دارند دياعتقا چنین شناسی روان و مشاوره دانشجویان از نیمی تنها که حالی در شود،
  

 درسـی  يبهـا تااصـلی ک    نکـات  کـردن  مشخص روش بهترین ةدربار دانشجویان نظرات   4 جدول
   دانشگاهی مطلوب
  هاگزینه                      

  سؤال
 کادر
  ساده

 کادر
  پررنگ

 حروف
  پررنگ

 حروف
  رنگی

 به
 صورت
  ترکیبی

  11  12  104  91  7 مشخص براي روش بهترین .13
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 در اصـلی  و مهـم  نکـات  کردن
   است؟ موارد از کی کدام متن

1/3  4/40  2/46  3/5  9/4  

 پـژوهش  ایـن  در کننـده  شرکت دانشجویان درصد 2/46،   4 جدول نتایج به توجه با
 حـروف  هگزینـ « اصـلی  و مهـم  نکات کردن مشخص براي روش بهترین «سؤال به پاسخ در

 يیهـــاژگوی براســـاس. انـــد کـــرده انتخـــاب را پررنـــگ کـــادر  درصـــد4/40 و »پررنـــگ
 دانشجویان نظر بین که گرفت نتیجه چنین توان می 05/0 خطاي سطح در و شناختی جمعیت
 شـناختی  جمعیـت  يیهـا ویژگ براسـاس  اصـلی  نکـات  کـردن  مـشخص  روش بهتـرین  هدربار
  .است نداشته وجود معناداري تفاوت

  

 يبهـا کتا در برانگیـز چـالش  يسـؤالها  درج براي محل بهترین هدربار دانشجویان نظرات   5 جدول
   دانشگاهی مطلوب درسی

  هاگزینه                         
  سؤال

 هر اول
  فصل

 متن داخل
 اتمام از بعد

  مبحث

 هر آخر
  فصل

 کجا هر
  باشد الزم

 درج بـراي  محـل  تـرین  مناسب .14  43  50  71  61
 کـــدام برانگیـــز چـــالش يســـؤالها
  1/19  2/22  6/31  1/27  است؟ کتاب قسمت

  

ــا ــه توجــه ب ــشجویان درصــد 6/31 ، 5 جــدول طالعــاتا ب ــه پاســخ در دان  ســؤال ب
 براسـاس . داننـد  مـی  »مـتن  داخـل  «را برانگیـز  چـالش  يلهاسـؤا  درج براي محل ترین مناسب
 بر. دارد وجود معنادار تفاوت معدل براساس دانشجویان نظر بین شناختی جمعیت يیهاویژگ
 در بایـد  برانگیـز  چـالش  يلهاسؤا که ندبود معتقد باال به 16 معدل با دانشجویان اساس، این

  .بیاید فصل ابتداي
  

  مصاحبه از حاصل هاي یافته
 اشاره مختلفی موارد به شناختی روان يیهاویژگ بخش در شوندگان مصاحبه کیفی بخش در

 در شـناختی  روان اصـول  گـرفتن  نظـر  در اسـت  معتقـد  شـوندگان  مـصاحبه  از یکی. اند کرده
 اسـتفاده  فلـسفی،  دیدگاه به بسته. دارد بستگی لفؤم فلسفی دیدگاه به درسی کتاب تدوین

 کـاربردي  شـوندگان  مصاحبه از یکی. است متفاوت مطالب تدوین در شناسی روان اصول از
. دانـد  مـی  درسـی  يبهـا کتا در شـناختی  روان يیهـا ویژگ از یکی را زندگی در مطالب بودن
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 از مختلـف،  يشهارو از استفاده با ،مطالب تدوین در دانشجویان کنجکاوي و عالقه تقویت
 ماننـد  ،دیگـر  مـوارد . اسـت  هکـرد  اشـاره  آن به شوندگان مصاحبه از یکی که است مواردي
  يکهاسب به توجه دانشجویان، رشد مراحل با تناسب دانشجویان، پایه دانش با مطالب تناسب
 توجه مورد ،ایهتوانای و عالیق با تناسب و دانشجو رايمطلب ب  جذابیت دانشجویان، شناختی

  . است گرفته قرار
  

  گیري نتیجه
 يیهــاویژگ بــه نظــران صــاحبکــه  دهــد مــی نــشان پــژوهش ایــن از آمــده دســته بــ نتــایج
 عالقه تقویت زندگی، در مطالب بودن کاربردي ذهنی، چالش ایجاد جمله از ،شناختی روان

 رشـد  مراحـل  بـا  تناسـب  دانشجویان، پایه دانش با مطالب تناسب ، دانشجویان کنجکاوي و
 تناسـب  و دانـشجو  برايمطالب   جذابیت دانشجویان، شناختی يکهاسب به توجه دانشجویان،

اهمیت  شناختی روان بعد در مطلوب درسی کتاب تدوین معیارهاي از را یهاتوانای و عالیق با
 مطلــوب درسـی  يبهــاکتا در شـناختی  روان يیهــاویژگ نیـز،  دانــشجویان نظـر  بــه .دهنـد  مـی 

 کـاربردي  ماننـد  مـواردي بـه   . باشـد  باالتر) 5/3 (شده تعیین متوسطسطح   از یدبا دانشگاهی
 تناسـب  و خـالق  و انتقـادي  تفکر يتهارمها گسترش منظور به مطالب قابلیت مطالب، بودن

 کـاردان  پـژوهش  ایـن  بـا  همخـوان  .اسـت  شـده  بیـشتري  توجه دانشجویان، عالیق با مطالب
 و دهـد  پـرورش  خواننده در را انتقادي روح ایدب دانشگاهی کتاب متن است معتقد )1382(

 او بـه  را علمی تواضع حال، عین در و وادارد تکاپو به علمی شناخت براي را جوان هخوانند
 بهتـرین  بـه  زمـانی  محتوا معتقدند )٢٠٠٤,Ornstein&Hunkins( هانکینز و ارنشتاین. دهد یاد

 )٢٠٠٦,Goranson( گرانسون ینهمچن. باشد جالب فراگیران براي که شود می آموخته شکل
 و مفیـد  اش  آینـده  بـراي  و اوست هعالق مورد متن که کند احساس خواننده اگر است معتقد
  . شود می تسهیل برایش یادگیري ،است معنادار

  :آمد دست به نتایجاین  نیز اي گزینه چند يسؤالها قسمت در
 ،راسـتا  ایـن  در. شـود  نوشـته  رفتـاري  اهـداف  صورت به فصل هر یادگیري نتایج. 1

 نـوع  انتخـاب  در فـصل  هـر  ابتـداي  در رفتـاري  هـدفهاي  درجکه   است معتقد) 1382(سیف
  .کند می کمک یادگیرنده به شهاکوش و تهافعالی

 و »پررنـگ  حروف «ۀگزین اصلی و مهم نکات کردن مشخص براي روش بهترین. 2
  .است »پررنگ کادر«
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 هـر  ابتـداي  و ،»مـتن  داخل «رانگیزب چالش يلهاسؤا درج براي محل ترین مناسب. 3
   .است فصل

 در سـؤالها : اسـت  معتقـد  (٩٢٦ .p ,٢٠٠٤,Hartely) هـارتلی  پـژوهش  این با همخوان
 کـه  دارد وجـود  شـواهدي  امـا  ،آیـد  مـی  مطالعـه  مـورد  فصل پایان در درسی يبهاکتا اغلب

. ندارنـد  تـوجهی  آنهـا  بـه  و گیرنـد  مـی  نادیـده  را مـتن  پایـان  يلهاسـؤا  متن یک خوانندگان
 قـرار  مـتن  در مناسـب  جـاي  در شکل بهترین به را آنها چطور که شود بررسی باید بنابراین،

   .گیرد قرار یادگیرنده توجه مورد تا  داد
 دلیـل  بـه  ابزارهـا  فراگیرتـرین  از یکی عنوان به درسی شدکتاب متذکر باید پایان در

. ببـرد  بـاال  را آن یـادگیري  ابلیـت ق که باشد داشته یییهاویژگ باید یادگیري در گذاريتأثیر
 و وندش مند هعالق آن به فراگیران که ترین روش نگارش کتاب درسی آن گونه است        ایدئال
 ماده در تخصصی دانش بر عالوه مؤلفان ،بنابراین .برانگیخته شود  یادگیري براي شان  هانگیز
 اصـول  و یـادگیري  شناسـی  روان اصول نگارش، شیوه مانند دیگري يتهارمها از باید درسی
 تهیـه  کیفیـت  بـا را   درسـی  يبهـا کتا بتواننـد  تا باشند برخوردار محتوا دهی سازمان و انتخاب
 و تحـصیلی  رشته و تحصیلی مقطع حسب بر مطلوب درسی کتاب معیارهاي همچنین. کنند
 مؤلفـان  اختیـار  در وشـود    تـدوین  علمـی  اصـول  براسـاس  ،مکانی و زمانی شرایط حسب بر
  .گیرد قرار درسی يبهاکتا
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