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  چکیده

ــد  ــابیدر فراین ــا ارزی ــش يکتابه ــی دان ــی    درس ــاب درس ــاره کت ــات الزم درب گاهی، اطالع
شود تا بتوان در مورد ارزش و کیفیـت و میـزان مطلـوب بـودن آن قـضاوت           آوري می   جمع  

 براســاس  دانـشگاهی علـوم انـسانی   ي درسـی کتابهـا هـدف پـژوهش حاضـر ارزیـابی      .دکـر 
 کتـاب  21جامعه آماري پژوهش شـامل     .است ي درسی کتابهاشاخصها ومعیارهاي مطلوب    

، دانـشگاه علـوم     )کتـاب  11(هـاي علـوم انـسانی دانـشگاه اصـفهان              دانشگاهی رشـته   درسی
اسـت؛ ایـن   )  کتـاب 5( خوراسگان    واحد اسالمی ، دانشگاه آزاد  ) کتاب 5 ( اصفهان پزشکی

لیـست   آوري اطالعـات از چـک    براي جمـع  .اند   شده چاپ   1388 و   1387 در سالهاي    کتابها
 و یال به صورت بلؤ س50ف پژوهش را در قالب       هد 8که  استفاده شده است     ساخته  محقق

، 6، 5، 2هدفهاي  در ارزشیابی کتابهاي مورد بررسی، ،به طور کلی. است کرده  خیر بررسی 
 در حــد مطلــوب رعایــت 8 و 4، 3ي هــدفها در حــد متوســط و 1هــدف ؛  در حــد پــایین7

شگاهی مـورد   تألیف کتابهاي درسـی دانـ     نتیجه گرفت که در     می توان  ، در مجموع  .اند  شده
درسی دانشگاهی به نحو مطلوب اسـتفاده    ي  کتابهابررسی، از معیارها و شاخصهاي مطلوب       

                                                                                                                                  
  ) اصفهان( دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  ∗
 »سمت«استادیار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ∗∗
ریـزي آموزشـی دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـد خوراسـگان         دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه  ∗∗∗

  )اصفهان(
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ار ایـن   بـه تـألیف و انتـش   د سالیق و نظـرات خـو      براساس آنهانشده است و مؤلفان و ناشران       
شود شاخصهاي ارائه شده در این پژوهش در کمیته نشر کتب   میپیشنهاد .اند کتابها پرداخته 

 بــراي ارزیــابی معیــاربــه عنــوان شــده، تــصویب   بررســی وينــسانی در دانــشگاههاعلــوم ا
  .انتخاب شودي درسی کتابها گیري چاپ تصمیم

  
  ها کلیدواژه

  .، چک لیستشاخصهاي مطلوبمعیارهاي ارزیابی، کتاب درسی دانشگاهی، 
  

  مقدمه
 همواره،  خاص اهداف و فراوان مخاطبان داشتن علت به  دانشگاهی یدرسي  کتابها نگارش

 لیـ دل بـه  ریـ اخي  درسالها .است بوده توجه مورد آموزشی  اساسي  ابزارها ازی  ک ی عنوان به
ی درسـ ي  کتابهـا  نیتـدو  و فیتـأل  تیاهم،  دور راه از  و يحضور مهین يآموزشها گسترش
کتـاب درسـی مطلـوب، هماننـد     تـألیف   .اسـت  افتهی ی فزون شیپ از شیبی  دانشگاه مطلوب

بررسـی   .اسـت نیازمنـد   ریـزي و طراحـی دقیـق قبلـی            برنامـه  بـه  ،پژوهش علمـی  دادن  انجام  
و شاخـصهاي   کنـد کـه بـسیاري از آنهـا معیـار      ي موجود این حقیقـت را آشـکار مـی        کتابها

 بـه گفتـه آرمنـد و دیگـران      آنترین دلیـل      مهم. مطلوب و الزم یک کتاب درسی را ندارند       
ي مطلـوب دانـشگاهی و   کتابهـا ، مشخص نبـودن مالکهـا و ویژگیهـاي       )26ـ21، ص   1376(

ي کتابهـا در نارسایی و کاستی   ،پس .لفان و تدوین کنندگان در این زمینه است       ؤناآشنایی م 
 مؤلفـان  بـه همـین دلیـل    ؛، نظام آموزش را با مشکالت جدي روبه رو خواهد ساخت      درسی

عالوه بر برخورداري از تخصص و مهارت الزم در زمینه موضوع مورد نظر، باید به اصـول،    
سـسه  ؤمعاونـت پـژوهش م  (لیف کتاب درسی اشـراف داشـته باشـند          أهاي ت   ن و مشخصه  فنو

 بهبـود ي  بـرا   را نـه یزمی  ابیارزشـ  می تـوان بـا     ).1382،  )ره( خمینی   پژوهشی امام  آموزشی و 
ی درســ کتــب کننــده هیــته ســازمان ا یــمؤلــف اگــر .دکــر فــراهمی درســ يکتابهــا تیــفیک

 هـدر ی فراوانـ  هیسـرما  و زحمـات  اسـت  ممکن، ندینما غفلت کتبی ابیارزش ازی،  دانشگاه
  .گرددتلف  دانشجو و استاد وقت کاربردي نداشته باشد و شده هیتهی درس کتاب و برود

  
  معیار و شاخصهاي مطلوب کتاب درسی

ي کتـاب درسـی مطلـوب دانـشگاهی از دیـدگاه اسـتادان و            ویژگیهـا « در پژوهشی با عنوان   
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هـاي    ، دانـشجویان رشـته    بـدان پرداختنـد   ) 25 ص،  1376(که آرمند و دیگـران      » دانشجویان
هـاي   ان کـشور در رشـته  نظـر  صـاحب و همچنین اسـتادان و      دانشگاههاي تهران   علوم انسانی   

  :ویژگیها وجود داشته باشد اینکتابهاي درسی باید در مختلف علوم انسانی اعتقاد داشتند 
 ، روي جلد کتاب طرحی متناسب با محتواي کتابتهیه. 1
 ،از شکل و تصاویر تا حد امکان براي تفهیم مطالبه استفاد. 2
 ،فهرست مطالب در ابتداي کتابارائه . 3
 ،ي آموزشی در ابتداي فصلهدفهاتعیین . 4
  ،ارجاعات مختلف در پاورقی ارائه. 5
  . در پایان هر فصلالهایی براي بحث و تحقیقؤ سارائه طرح. 6

ي مطلوب کتاب درسی و اصـول  اویژگیه«به نام در پژوهشی دیگر   )1359(خلخالی  
اشـاره  ي درسی مطلـوب  کتابهابراي دیگري معیارهاي به » و تنظیم و بررسی و ارزشیابی آن    

  :دارد
ي هــدفها برنامــه و براســاس پیــشنهادي در کتــاب درســی بایــد فعالیتهــا مطالــب و .1

  .آموزشی معین باشد
  .ی فراگیر باشدي قبلیادگیریهاتوالی مطالب در یک سیر مشخص و با توجه به . 2
 تأکیـد  و تحریک حس کنجکاوي  بر انگیزشها ي پیشنهادي باید    فعالیتها مطالب و    .3

  .بسیاري داشته باشد
و پرسشها و تمرینها باید در جهت ارزشیابی قلمروها و سطوح متعدد تفکر انسانی      . 4

  .همچنین ارزیابی ارزشها، نگرشها و مهارتهاي علمی باشد
  .باشدط وربماالمکان با زندگی روزمره و محیط اجتماعی  تی مطالب ارائه شده ح.5
  . هاي ارائه شده باید جدید، پیشرفته و متحول باشد  مطالب و شیوه.6
ي متفاوت مـردم در  گروهها باشد که پاسخگوي نیازهاي  اي  گونه  ه کتاب درسی ب   .7

  .نقاط مختلف کشور باشد
ـ    محتواي کتاب باید توجه دانش آمـوزان را بـه ا    .8 ی و لـزوم  همیـت بررسـیهاي کم

  .دکندسترسی به دالیل ومنابع متعدد جلب 
بررسی کتاب درسی معیار در علـوم  «ه نام   ، در پژوهشی ب   )33ـ23، ص   1381(آرمند  

کـه ناشـران معتبـر بـین      را   عنوان کتاب درسی علوم انسانی بـه زبـان انگلیـسی             106 ،»انسانی
ي درسـی در دو  کتابهـا  در ایـن پـژوهش   .دکر بررسی کردند، منتشر 2001 تا   1998سالهاي  
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.  بررسـی شـدند  لیف کتـاب درسـی  أبعد ظاهري و محتـوایی بـراي تعیـین معیـار تـدوین و تـ       
 : شرح استدینترین نتایج این پژوهش ب مهم

و بـزرگ   ) 14 تـا    10(، متوسط   )10تر از    کوچک(حروف در سه اندازه کوچک      . 1
 درصـد مـوارد   2/96نـدازه حـروف در    اگردید کـه و مشخص شد  بررسی )14تر از    بزرگ(

  .ستمتوسط ا
بیـشترین فراوانـی مربــوط بـه حــروف    ) معمــولی، کـج، پررنــگ (از بـین حـروف   . 2

 .معمولی است
 5/1متـر، از سـمت چـپ      سـانتی 2 از سـمت راسـت       کتابهااندازه حاشیه در بیشتر     . 3

  .متر است  سانتی2متر و از سمت پایین   سانتی5/2 از سمت باال،متر سانتی
 در ،پرسـشهاي انتقـادي  کتابها  درصد 35 خالصه مطالب، در   کتابها درصد   50در  . 4

 بـراي آمـادگی آورده    آنهـا تمرینهـایی    درصد   5/24در  و  ي مروري   آنها پرسشها  درصد   48
 .شده است
 درصـد  96فهرست مطالب، در آنها  درصد   96 در   ، پیشگفتار کتابها درصد   80در  . 5

  درصـد 56  درجـدول، آنهـا   درصد 53در  ،شکلآنها رصد   د 75در   1،دیگر فهرست راهنما  
 .واژه نامه آورده شده استآنها  درصد 37 فهرست منابع و در آنها

بررسی میزان تحقـق معیارهـاي     نامي بهاثردر ) 75 ـ71، ص   1385(نصر و همکاران    
ري و  ظاهۀ ابعاد چهارگانبه ي دوره کارشناسی علوم تربیتیکتابهاي درسی در کتابهاتدوین 

در این پژوهش با مطالعـه و بررسـی   .  پرداختندشناختی رواننگارشی، ساختاري، محتوایی و  
جامعـه   .انـد  ي دانـشگاهی اسـتخراج شـده   کتابهامعیارهاي مطلوب به متون تخصصی مربوط   

هاي مختلف علوم تربیتی بـه عنـوان    که در رشتهاست  کتاب درسی    20تحقیق این پژوهش،    
 بـه شـیوه تـصادفی    ، منتـشر شـدند  1384 تا 1374دند و بین سالهاي    ش  منبع اصلی تدریس می   

. ي درسی در آنها به وسیله چک لیست بررسی شده است      کتابهاانتخاب و معیارهاي تدوین     
، سـه  شـناختی  روانمقیاس ایـن چـک لیـستها در سـه بعـد ظـاهري و نگارشـی، محتـوایی و                  

 کار رفته به خیر  و مقیاس بلی،است و در بعد ساختاري  )  ضعیف  و خوب، متوسط (اي    گزینه
این پژوهش که لـزوم تعیـین ویژگیهـاي کتـاب درسـی معیـار را بـیش از پـیش               نتایج   .است

  :کند، بدین شرح است آشکار می

                                                                                                                                  
1.  Index 
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متوسـط  آنهـا   درصـد  30 اندازه و شکل حروف خـوب و در       ، درصد کتابها  70 در   ـ
  . بوده است

؛ بـه   تناسـب وجـود داشـته     درصد موارد بین حروف عنوان، مـتن و پـاورقی          50 در   ـ
  . درصد ضعیف بوده است5 درصد متوسط و در45 در طوري که

 درصـد متوسـط بـوده    90 درصـد مـوارد خـوب و در    10 میزان حاشیه صفحات در   ـ
  . است

با کیفیت متوسط آنها  درصد 75در  درصد موارد با کیفیت باال،       10در  از تصاویر،    ـ
  .فاده شده بودکیفیت پایین است باآنها  درصد 15در و 

از جمالت بسیار طوالنی یا بـسیار کوتـاه        ( درصد مناسب بوده   60ها در      طول جمله  ـ
  . درصد ضعیف بوده است5  درصد متوسط و در35، در )استفاده نشده بود

 30 و در درصـد کتابهـاي بررسـی شـده بـه خـوبی          60در  ،  گـذاري  از قواعد نـشانه    ـ
ه نحو مناسـب اسـتفاده نـشده     بکتابها درصد 10 در   استفاده شده بود؛ اما   متوسط  آنها  درصد  

  .بود
آنهـا   درصـد  45 در   وخـوب    درصد کتابهـا     50در  اصطالحات تخصصی،   ـ توضیح   

  .  درصد موارد مناسب نبود5استفاده شده بود؛ اما در متوسط 
ک یـ  در هـیچ   امـا  ؛ تمامی کتابهاي مورد بررسی، فهرست کلی و تفـصیلی داشـتند           ـ

  . دولها و نمودارها استفاده نشده بودازآنها از فهرست ج
 درصـد کتابهـا بیـان    45و اهداف جزئـی در  کتابها  درصد 30اهداف کلی فقط در    ـ  
  .  درصد کتابها داراي خالصه و نتیجه گیري بودند45 همچنین .شده بود
  .االت و خودآزمایی در پایان فصل استفاده شده بودؤ درصد کتابها، از س30 در ـ
در بخـش پایـانی   آنهـا   درصـد  70و در منابع در پایـان فـصل   کتابها،  درصد   25 در   ـ

  . نداشتندوجود منابع کتابها درصد 5 در ؛ اماکتاب آمده بود
 درصد 15 درصد داراي فهرست موضوعی و 15 درصد کتابها داراي واژه نامه،    40 ـ

  . داراي فهرست اعالم و اماکن بودند
 35در امـا  بود؛ متوسط آنها  درصد 15در مناسب و کتابها  درصد 50سودمندي در  ـ  

  . درصد ضعیف بود
 درصـد  35 در واز مطالب جدید به خوبی استفاده شـده بـود        کتابها،   درصد   45 در   ـ

  .ضعیف بودآنها  درصد 30متوسط و در آنها 



 41 / ...ارزیابی کتابهاي درسی دانشگاهی علوم انسانی 

 درصـد  35 در ؛ بـود کار رفته به به خوبی اصلیمطالب مهم و    کتابها،   درصد   45 در   ـ
  .  درصد ضعیف بود20در این ویژگی متوسط و 

 درصـد متوسـط   20 در ،بودکار رفته  بهمطالب معتبر به خوبی کتابها،  درصد 50 در   ـ
  . درصد ضعیف بود30  درو

 20 و در ند درصد کتابها با پیشرفتهاي علمی و فنی تناسب خـوبی داشـت            40 مطالب   ـ
  . درصد ضعیف بود40متوسط و در آنها درصد 

 درصـد ایـن   35 و در نداي مد نظر هماهنگی خـوبی داشـت   درصد کتابها با هدفه   65 ـ
  .هماهنگی متوسط بود

 ؛از نمودارها، تصاویر و شکلها به خوبی اسـتفاده شـده اسـت       کتابها،   درصد   20در  ـ  
  . درصد ضعیف بود10 درصد موارد متوسط و در 60در 

متمایز نکات مهم به وسیله نمودارها، تصاویر و شکلها به خوبی آنها،  درصد 20 در ـ
  . درصد ضعیف بود10 درصد این ویژگی متوسط و در 60در و شده بود 
آنهـا ایـن    درصـد  35در و از مطالب جذاب استفاده شده بـود   کتابها   درصد   65 در   ـ
  . متوسط بودمطالب 

   .دهنده استفاده شده بود  از پیش سازمانکتابها درصد از 20 فقط در ـ
ي کتابهـا لیف و تـدوین  أبررسی معیارهاي ت منادر پژوهشی به   ) 1387(ره  اوجمالی ز 

هـاي نگارشـی،     در حیطـه شناسی  هاي علوم تربیتی و روان دانشکدههاي    مطلوب رشته درسی  
ان برنامـه  نظـر  صـاحب  لفـان برتـر،  ؤ مشناختی از دیـدگاه    محتوایی و روان  ساختاري، ظاهري   

   :درسی و دانشجویان پرداخته است
 لفان و ؤم( کنندگان مصاحبه،  پژوهش نیای  فیک قسمت در .ویژگیهاي نگارشی ) الف

 حیتوض در مورد :ي نگارشی این موارد اشاره کردند    ویژگیها به )ان برنامه درسی  نظر  صاحب
 ازی  کـ هـا ی    واژه حیتوضـ  بودنـد  اي معتقد    عده ؛اند  داشتهی  متفاوت نظراتی  تخصصهاي    واژه
هـا   واژه حیتوضـ  بودنـد  عتقدم زیاي ن  عده مقابل درو   شود  می محسوبی  درسي  کتابها ءاجزا
 اسـت  معتقـد  شـوندگان  مـصاحبه  ازی  کـ  ی بـاره  نیـ ا در. کنـد   می رکود دچار را ریفراگ ذهن
 بـه  هـدف  کـه ی  مـواقع  در .باشـد  تیـ موقع به وابسته تواند ی می تخصص اصطالحات حیتوض

 صــطالحات اانیــب .نــداردی ضــرورتهــا  واژه حیتوضــ ،اســت ریــفراگ ذهــن دنیکــش چــالش
 منابع در رجوع به زهیوانگ رغبت جادیا و ازین احساسبه  است ممکن بسا چه مبهمی تخصص

 خـود  نیـ ا .کنـد  کمـک  نهـا یا امثـال  و لغتي  کتابهاوها  فرهنگ بازبینی حد دری  حتی  لیتکم
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 قیـ طر از دیـ جد سـؤال ی،  رسـان  اطالع بر عالوه دیبای  درسي  کتابها که باشد یاصل تواند می
 بـه  تأکیـد داشـتند کـه بایـد       مصاحبه در کنندگان رکتش همه. دنکن جادیا  هم يریادگ ی منبع
، توجـه   ضـرورت  ک یـ  عنـوان  بـه  ،یدرسـ  کتاب دری  نگارش واصولی  فارس اتیادب و زبان
ي کتابهـا  در مناسـب  حـروف  انـدازه  زمینه در اینکه از کنندگان مصاحبه از گریدی  کی .کرد
 وانـدازه  طـرح  وعنـ  مـورد  در معتقـد اسـت بایـد       و کند  می انتقادپژوهش نشده است    ی  درس

 ازآن   مخاطـب  بـا  متناسب حروف اندازه از استفاده .شودی  نظرخواهاز دانشجویان    حروف
  . بر آن تأکید داشتند شوندگان مصاحبه ي است کهموارد

 کتـاب  يسـاختار  يویژگیهـا  ،کننـدگان  مـصاحبه  ازی  کـ ی. ویژگیهاي سـاختاري  ) ب
 مـشخص بـودن  ) 3و  فـصل بتـداي هـر    ا  مقدمـه در   )2 ،مقدمـه ) 1: برد  را چنین نام می   ی  درس

. ضروري اسـت ي ریادگ ی انتظاراتنیز   و سؤالهاطرح  در غیر این صورت،      ؛فصل هر اهداف
 بـه  دانـشجو  و اسـتاد ي  بـرا  کتـاب  از اسـتفاده  شـیوة باید  ؛  استی  دانشگاهی  درس کتاب اگر
ي دارا کتـاب  دیـ بای  درسـ  کتـاب  موضـوع  به توجه با. شود مشخص مطالعهي  راهنما لهیوس

ي سـاختار ي  ویژگیها،  کنندگان  مصاحبه از گریدی  کی. باشد اعالم وی  اسامی،  موضوع هیمان
 :فـصل ي  ابتـدا  در: کنـد   مـی  انیـ ب گونـه  نیا فصلي  انتها و ابتدا ۀطیح دو در رای  درس کتاب
 هر مقدمه و هافصلی آموزش اهداف،  کتاب ساختار حیتوض و مطالعهاي  وشهر،   کتاب ۀمقدم
ي  نـشانیها و مکتـوب  منابعی  معرف،  فیتکل و نیتمری،  لیتحلي  الهاسؤ :فصل انیپا ودر فصل

ی موضـوع  هیـ نما کتـاب  آخـر  در وارائه شـود؛ سـرانجام، در پایـان         فصل خالصه و اینترنتی
  . شود  آورده

 انیـ پا در سـؤاالت )1: کردنـد  شـاره ا مـوارد این   به شوندگان مصاحبه دیگر ،در ادامه 
 انیـ پا در الزم منـابع  )2مطرح شـود؛   مستمر اوشک و انیدانشجویی  منظورخودآزما به فصل

 عـالوه ی درسي کتابها )3 ارائه شود و  رندهیادگ ی دانش و مطالعه گسترش منظور به فصل هر
 منـابع  بـه  ازین تا کنند جادیا سؤال آنان ذهن در،  انیدانشجوی  علم سؤاالت بهیی  پاسخگو بر

   .دآی وجود بهی لیتکم
 بـه  ي ظـاهري ویژگیهـا  در مـورد  کننـدگان  حبهمـصا  ازی  کـ ی. ویژگیهاي ظـاهري  ) ج

 و مشترك طور بهی  درس کتاب مؤلف و ستیگرافي  همکار قیطر از ریتصاو و متن بیترک
ها   نقشه ،ریتصاو،  دارد  می اظهار کنندگان  مصاحبه از گریدی  کی. است داشته دیتأک زمان هم

 از دیـ بای  درسي  هاکتاب در و کند کمکي  ریادگ ی لیتسه و مطلب درك به دیبا نمودارها و
   .شود شتراستفادهیب طرح و رنگ



 43 / ...ارزیابی کتابهاي درسی دانشگاهی علوم انسانی 

مـوارد  این ي محتوایی به ویژگیهامورد   شوندگان در   مصاحبه. ویژگیهاي محتوایی ) د
 اصـول و مفـاهیم و قـوانین و       کتاب درسی داراي ساختار مـنظم در ارائـه        ) 1: اند  اشاره کرده 

 در نگـارش و  )3؛ ایت شود نظم و انضباط منطقی در مطالب بیشتر رع       )2؛  روش علمی باشد  
 رونـد  بـه شـوندگان    مـصاحبه )4 و  دهی مطالب به اصول یادگیري بیشتر توجه شـود،         سازمان

   .ندکنمنطقی طراحی فصلها و صفحات کتاب توجه 
چنـین   لیذشناختی  ي روانویژگیهادر انتخاب مطالب به      .شناختی  روانویژگیهاي  ) ه

 مستند و مستدل و مفید )3؛ روز بودن از نظر علمی  به)2؛  قابل فهم بودن)1: اشاره شده است 
با ارزشها و مبانی فرهنگی و نداشتن   مغایرت   )5؛   کاربردي بودن  )4؛  و مختصر بودن مطالب   

تقویـت  و  با اصول و مفـاهیم علمـی آن حـوزه دانـش،      مغایرت نداشتن ) 6نیازهاي جامعه و    
 .ي مختلفروشهااز عالقه و کنجکاوي دانشجویان در تدوین مطالب با استفاده 

 اي االت چنـد گزینـه  ؤدسـت آمـده از سـ   ه برخی از نتایج بـ به در ادامه این پژوهش،  
  :شود اشاره می حاصل از نظر سنجی دانشجویان

  متر باشد؛  سانتی1  فاصله مناسب بین سطرها درکتاب درسیـ
  ؛متر باشد سانتی 13ـ12 اندازه مناسب حروف براي متن کتاب درسی ـ
  متر باشد؛ سانتی 18ـ 16 اصلی عنوانهاياسب حروف براي  اندازه منـ
  استفاده از خط جدا کننده است؛  بهترین شیوه تفکیک پاورقی ازسایر عناصر متنـ
  ؛استنویسی لغات بیگانه درپاورقی  بهترین مکان براي معادلکتاب  ـ
  در پاورقی است؛ دهی  بهترین شکل ارجاعـ
  د؛ننوشته شو) معیار (ي درسی باید به زبان علمیکتابها ـ
  ؛ ست بهترین مکان براي درج تعریف اصطالحات فنی و تخصصی پایان فصل اـ
   در تدوین مطالب، دانش تخصصی و نیازهاي دانشجویان اولویت دارد؛ـ
   نتایج یادگیري هر فصل به صورت اهداف رفتاري باشد؛ ـ
  ؛استفصل اول  الهاي چالش انگیز، داخل متن وؤترین محل درج س  مناسبـ
ي درسـی متناسـب بـا سـطح     کتابهادر  ) سهولت و دشواري مطالب   ( سطح خوانایی    ـ

  مخاطب باشد؛ 
ی استفاده از حروف پر رنـگ  اصل بهترین روش براي مشخص کردن نکات مهم و         ـ

  .ستو کادر پر رنگ ا
اي مفصل، اصول طراحی متون  مقالهارائه  ضمن (Hartley, 2004, pp.938-939)هارتلی 
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یی مانند حاشـیه، انـدازه حـروف،    ویژگیهالحاظ ویژگی ظاهري و نگارشی و در قالب       بهرا  
  : به طوري که معتقد استبررسی کرده، طول جمالت  وقطع کتاب، نوع حروف، دشواري

  . متر است  سانتی5/2متر و راست و چپ   سانتی1حداقل حاشیه در باال و پایین ـ 
  . است12 تا 10ي درسی بین کتابهااندازه حروف مورد استفاده در ـ 
  . هاي طراح و مورد پسند مخاطب باشد  تجربهبراساسنوع قلم مورد استفاده باید ـ 
  .تواند به وضوح متن کتاب بیفزاید  استفاده منطقی از فضاي سفید میـ
تواند به تمرکز توجه خواننـده و یـادآوري سـریع و      مناسب میعنوانهاي استفاده از   ـ

  .دقیق کمک کند
ي کتابهـا نقش آموزشی تصاویر در به  (Hartly, 2005, p. 345)هارتلی  جاي دیگر، در

صورت  سه نوع متون آموزشی  در زمینه بررسی40 بالغ بر کند؛ به طوري که اشاره میدرسی 
ند؛ شد متونی که فقط در قالب متن ارائه ) 1: این سه نوع متون آموزشی عبارت بود از. گرفت

هم را متونی که اطالعات ) 3 ونددکر مطالب استفاده ۀتصاویر براي ارائ متونی که فقط از )2
 نتایج این بررسی نشان داد. دکردنتصاویر به صورت ترکیبی ارائه از طریق از طریق متن و هم 

بازیابی اطالعات متونی که به صورت ترکیبی و در قالب تصاویر و متن ارائه   فراگیران درکه
  . داشتندشده بود، موفقیت بیشتري

، ادنـد انجـام د  (Bartlett & Morgan, 1991, pp. 16-18)در پژوهشی که بارتلت و مورگـان  
 چـک لیـست ارزشـیابی کتـاب درسـی          ۀ و تهیـ   مطلـوب  معیارهاي کتاب درسـی      براي تعیین 
ــا  مــصاحبه ــشجو و 15اي ب ــ عــضو هی33 دان ــشجویان . مــی انجــام شــد لت عئ اســتادان و دان
معیارهاي بسیار مشابهی را بـراي یـک کتـاب درسـی خـوب        در این مصاحبه،     کننده  شرکت
 مـشابه هـم   يویژگیهـا بـا   دو کتـاب    بین  بخواهیم از   استادان اظهار داشتند زمانی که      . داشتند

 انآنـ  همچنـین  .که با مواد تکمیلی همراه اسـت گزینیم  را برمی، کتابی یکی را انتخاب کنیم  
 هـستند،  سـؤالها ر مفـاهیم و هـم در جـواب    یی که داراي تعداد زیادي اشتباه، هم د    کتابهااز  
لفان باید جامعه مخاطب خود و سـطح خـاص دانـشجویان را در نظـر             ؤ م  و معتقدند  زارند بی

 .که به زبان ساده و عملی نوشـته شـود       پسندند    را می دانشجویان اظهار کردند کتابی     . بگیرند
 انتظـار  تند ونـس دام الزرا  یک مقدمه و خالصه خوب در ابتـداي هـر فـصل    آنان ارائهاغلب  

 دارد، بعـد از هـر مفهـوم جدیـد،      وجـود  داشتند در موضوعاتی کـه نیـاز بـه تمـرین مفـاهیم            
از تـصاویر، نمودارهـا، جـدولها و     که  دانشجویان همچنین اظهار داشتند   . رائه شود تمریناتی ا 
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اي  کـه بـر  ،ي مـرتبط بـا درس  لغتهـا تعریفی بـراي    باید وگیرند ها مطالب زیادي فرا می     نقشه
همچنـین کتـاب بایـد داراي یـک واژه نامـه      . ارائه شـود  روند، به کار می اولین بار در کتاب     

یی کتابهـا ن همچنـین بـراي   ناآ. نامه در کتاب درسی بسیار مهم است    ، زیرا واژه  مناسب باشد 
 ارزش ، اسـت کـار رفتـه   ه کـه بـراي اولـین بـار بـ     اي   صفحه پانویس در   آنکه لغتهاي جدید    

  . ندا قائل
گـذاري   دهد که نـشانه   نشان می  تحقیقات ،مینه حرکت چشم در هنگام خواندن     در ز 

هـاي   یافتـه . )Fisher, 1976(گذاري براي درك متن حائز اهمیت است  بصري از طریق فاصله
پژوهشی حاکی است که آغاز یک سطر اثر معینـی بـر تثبیـت حرکـت چـشم دارد و آغـاز            

» پـس گردهـاي  «) نظیـر متـون شـعري   (خواندن سطرهاي غیـر معمـول متـون کتـاب درسـی           
  .(Carpenter & Just, 1997)کند  متعددي را نسبت به یک متن عادي ایجاد می

 بـه وسـیله  یـک  بي درسـی سـطوح مختلـف در موازم   کتابهـا در یک بررسی بر روي     
 برنامـه درسـی پایـه تـدوین       براسـاس  کتابهاکه این   مشخص شده است     1996در سال    1سیدا
در پیوند میان تجارب فـرد و اهـداف فراگیـر اشـکاالتی           و اند  بسیار فنی اند، با این حال       شده
  ).Montagnes, 2002, p. 22  از:به نقل(ند دار

لیف کتـاب درسـی امـر بـسیار     أتـ : توان نتیجـه گرفـت کـه    می مباحث   این از مجموع 
لیف کتـاب بـه چنـد عامـل     أ طراحـی و تـ    ، به همین دلیـل    ؛چند بعدي است   علمی و  ،اساسی

  :ردبستگی دا
 همـین ویژگـی   ؛لیف زد أتـوان دسـت بـه تـ         ریزي دقیق نمی   برنامه  بدون طراحی و   .1

  .سازد  مییزام متکتابهااست که ماهیت کتاب درسی را از سایر 
 ؛بهـره جـست  ي مختلـف  هـا  حـوزه از متخصـصان  بایـد  لیف أیند طراحی وتدر فرا  .2

کاسـتی و نقـص در مـتن    توجهی به آنها سبب  فقدان هر کدام از تخصصهاي مورد نیاز و بی   
  .شود کتاب می
  . جمعی استيلیف کتاب درسی کارأ ت.3
یی مانند ارزشمند بودن، سازمان مطلوب داشتن، انسجام، فعال بودن، زیبا         ویژگیها .4

  و نگـرش مناسـب اهمیـت زیـادي در طراحـی و      پذیري   انعطاف ،بودن، حجم مناسب محتوا   
فنـونی بـه     وروشهاي مزبور باید ویژگیهااز براي تحقق هر کدام   . لیف کتاب درسی دارند   أت

                                                                                                                                  
1.  Sida 
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  ).1384ملکی، ( غنی نیاز دارد بکار گرفت که به مهارتهاي ویژه و تجار
 بـه نتـایج      دسـتیابی  یادگیري و  ي درسی درآموزش و   کتابها به دلیل اهمیت     ،بنابراین

ي درسی موجود بـا  کتابهاالزم است   ،نآافزایش کارایی واثر بخشی       آموزش و  مطلوب در 
بـراي تقویـت نقـاط قـوت و بـر طـرف         نقد و ارزیابی شـوند و    ،هاي درست   ستفاده از شیوه  ا

  ).1385رضی، (گیرد   صورت ینتیجه بخش ثر وؤي مکردن نقاط ضعف، تالشها
  : شرح استدین بکنیم  دنبال می این پژوهشاي که در اهداف ویژه

ایـن  منظـور از   .هاي کمکی براي مفـاهیم مـشکل یـا واژگـان علمـی               شناسایی راهبرد  ـ
 بررسی شیوه چاپ مفاهیم مشکل یا واژگان علمی، تعریف اصطالحات فنی در مـتن   ،هدف

نویسی لغـات بیگانـه    نامه در انتهاي کتاب و استفاده ازپانویس براي معادل  کتاب، وجود واژه  
  .ستي درسی دانشگاهی اکتابهادر 

، اسـتفاده از  یـن هـدف  امنظور از   . بررسی راهبردهاي آموزشی در هر یک از فصلها        ـ
فهرست مطالب، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست جداول و شـکلها و راهنمـاي مطالعـه در          

 پرسش یـا  ،ي آموزشی در ابتداي هر فصلهدفها خالصه یا مقدمه و ،ي درسی کتابهاابتداي  
 ، اماکن، فهرست اعالم  سرانجام،ي درسی و    کتابهاسؤال براي یادگیري بهتر مطالب در متن        

  .ستي درسی اکتابهااشخاص در پایان و اسامی 
 از ایـن هـدف، شـیوه      منظـور    .)دهی  سازمان ( بررسی ساختار چاپی هر یک از فصلها       ـ

 و پاراگرافهـا در مـتن،  چاپ عناوین اصـلی و فرعـی در هـر فـصل، طـول مناسـب جمـالت            
ف، گذاریهاي مناسب بین کلمات، سطرها و بندها، اندازه حرو       گذاریها وفاصله  رعایت نشانه 

استفاده از سبک نگارشـی متناسـب بـا مخاطـب در      و  برداري،   حاشیه مناسب براي یادداشت   
  .ستي درسی اکتابها

،  از ایـن مـورد  منظـور  . بررسی مواد تصویري مورد استفاده و میـزان اثـر بخـشی آن     ـ
ي هندسـی، کیفیـت   شکلها، نمودارها و دیگر جدولها و اشکال تصویري، عکسهااستفاده از   
، گویا بـودن عنـاوین مـواد تـصویري،      موردنظرزدیک بودن مواد تصویري به متن       تصاویر، ن 

  .استي درسی کتابها در باالي آن و عنوان نمودارها در پایین آن در جدولهانوشتن عنوان 
 هـر فـصل     ی منظـور، سـؤاالت پایـان      . شناسایی تمهیدات خودارزیابی براي فراگیران     ـ

  .ستي درسی اکتابهادر  آزمون میزان فهم مطالب فراگیران جهت
 پیشنهادات ارائهي پیگیري مطالب  روشهامنظور از    .ي پیگیري مطالب  روشها بررسی   ـ
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منـابع بیـشتر بـراي مطالعـه در پایـان هـر فـصل و        معرفی ي تکمیلی، فعالیتهایا نکات اضافی،    
 نامـه نظرخـواهی   پرسـش ارائه  مربوط به کتاب و دي  و سیهاي اینترنتینشانیمعرفی سایت یا  

  .ستي درسی اکتابهادر پایان 
روشـن بـودن   ( پیروي خواننده از آن   ولف  ؤ م از سوي  آگاهانه و روشن     ی طرح ارائه ـ
روشن بودن منظور مؤلف یعنی در نظر گرفتن راهنماي مطالعه و نکاتی براي    ). لفؤمنظور م 

تناسـب حجـم   و  و صفحات کتـاب،  فصلهامدرسان و دانشجویان در ابتداي کتاب، طراحی       
  .ستي درسی اکتابهالی اطالعات با حجم مطالب تکمیلی در اص

 ).روان اجتماعی(شناختی کتاب درسی   شناختی و روان   ي جامعه ویژگیها بررسی سایر    ـ
 مستدل بودن، جذاب بودن و به روز بودن مطالب، مـد نظـر قـرار دادن             از این هدف،   منظور

 فرهنگی و نیازهاي حال و آینـده   يویژگیهامفاهیم اصلی دانش مورد نظر، انطباق مطالب با         
آموختگـان و توجـه بـه     جامعه، تناسب موضوعات ارائه شـده بـا نیازهـاي بـازار کـار دانـش               

  .ستي خالقیت و تفکر در کتابهاي درسی امهارتهاپرورش 
ي درسـی دانـشگاهی وجـود نـدارد،         کتابهااز آنجا که معیارهاي جامعی در ارزیابی        

  االمکــان  کــه حتــیتــا  ســتي درســی دانــشگاهی اکتابهــاهــدف پــژوهش حاضــر ارزیــابی 
ي درسی علوم انـسانی    کتابها این پژوهش    بنابراین،. بتواند اهداف این پژوهش را دربر گیرد      

  .کند ارزیابی میي درسی دانشگاهی کتابهاي مطلوب شاخصهابراساس را دانشگاهها 
  

  روش پژوهش
ي کـاربردي  دادن پژوهـشها  هدف پژوهشگران از انجام. ستاین پژوهش از نوع کاربردي ا     

ي پژوهـشها .  واقعـی کـاربرد داشـته باشـد    ۀدستیابی به اصول و قواعـدي اسـت کـه در زمینـ           
 نماید تا بتـوان مـسائل مـورد مطالعـه را بـه صـورت واقعـی            کاربردي این امکان را فراهم می     

با توجه به اینکه هدف این پژوهش، ارزیابی کتاب درسی دانشگاهی در . دکرعملی بررسی 
جامعه آماري ایـن  . است  پیمایشی استفاده شده ـ ، از روش توصیفیستحوزه علوم انسانی ا

دانشگاه اصفهان،  هاي علوم انسانی انتشارات سه ي درسی و تألیفی رشته  کتابها  پژوهش کلیه 
 1387ي سـالها که در است علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان   

ایـن  ي مـورد بررسـی در ایـن پـژوهش داراي     کتابهـا  ،به عبارتی. اند ه به چاپ رسید 1388و  
 ی تـألیف )3 بـه زبـان فارسـی باشـند،          )2ي درسی دانشگاهی باشند،     کتابها )1: ندهست ویژگیها
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ي سـالها  در )6 ،در قطع وزیري باشـند  )5 صفحه باشند،  100ر از    بیشت )4،  اي  باشند نه ترجمه  
در  ؛ از سـه دانـشگاه مـذکور منتـشر شـده باشـند      )7  و به چاپ رسـیده باشـند      1388 و   1387

 .دهند  کتاب کل جامعه آماري پژوهش را تشکیل می21مجموع 
 محقـق سـاخته بـراي       لیـست   چـک ي درسی دانـشگاهی، از      کتابهابه منظورارزشیابی   

بررسی نقاط قوت و ضعف وجایگاه کتاب درسـی درسـه دانـشگاه مـورد نظـر بـه صـورت                
 50براي هـشت مؤلفـه پـژوهش،     1با توجه به جدول . ه شده استخیر استفاد ـ  االت بلیؤس

  .سؤال در نظر گرفته شده است
  

  لیست با سؤاالت پژوهش هاي چک تناظر هر یک از مؤلفه   1جدول 
  سؤاالت پژوهش  هاي پژوهش مؤلفه

  4ـ1   راهبردهاي کمکی براي مفاهیم مشکل و واژگان علمی.1
  14 ـ5   استفاده از راهبردهاي آموزشی.2
  23ـ15   چاپ کتابدهی  سازمان.3
  30ـ24   آنهااثربخشی ارائه مواد تصویري و میزان .4
  32ـ31   فراگیران تمهیدات خودارزیابی.5
  36ـ33   مطالبي پیگیريروشها .6
  41ـ37   روشن بودن منظور مؤلف.7
روان (کتابهــاي درســی شــناختی  شــناختی و روان ي جامعــهویژگیهــا ســایر  .8

  50ـ42  )اجتماعی

  
 1388 و1387ي سالهاي منتشر شده در کتابها ابتدا لیست   ،آوري اطالعات  براي جمع 

دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـد         و  اصفهان اصفهان، علوم پزشکی  (دفتر انتشارات سه دانشگاه     
پس از انتخـاب جامعـه      . ي جامعه آماري انتخاب شدند    ویژگیهاتهیه و براساس    ) خوراسگان

 دو( در اختیار سـه داور   کتابها نهایی براي ارزشیابی     لیست  چک) اب کت 21(آماري پژوهش   
 ،در نتیجـه گرفـت؛  قـرار   )  پژوهشگر  یک ي درسی دانشگاهی و   کتابهاکارشناس نشر علمی    

 .نددکر سه داور ارزیابی راهر کتاب 
لیست نهایی ارزشـیابی کتـاب درسـی دانـشگاهی، هـشت             پژوهشگر براي تهیه چک   

ــم   ــسمت مه ــاق ــی کتابه ــه(ي درس ــژوهش  مؤلف ــاي پ ــی   ) ه ــا بررس ــت و ب ــر گرف را در نظ
ي کتـاب درسـی    ویژگیهـا  مربوط بـه  لیستهاي دیگر و همچنین بررسی متون تخصصی          چک
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لیـست پـس از ویـرایش     این چـک . کردمطلوب دانشگاهی، سؤاالت هر قسمت را مشخص      
ی بـراي  علمـ   راهنما و مشاور و کارشناسـان نـشر  انادت پژوهشگر و اس   به وسیله علمی و ادبی    

در این پژوهش در سـطح آمـار توصـیفی از         .ي درسی دانشگاهی استفاده شد    کتابهاارزیابی  
 در  و شده اسـتفاده شـد  آوري جمعي  واقعیتهامیانگین درصدي به منظور توصیف       وانی و افر

 برخورداري جامعه آماري مورد نظـر  کار رفت تا  بهاي    سطح آمار استنباطی آزمون دو جمله     
 یک آنکه بودن یا نبودنبه عبارت دیگر، براي     .  شود تعیین متغیر مشخص    از یک ویژگی یا   

به منظور بررسی میزان توافـق   .ودر ، این آزمون به کار می     تعیین شود  جامعه آماري  متغیر در 
ي مورد بررسی در ایـن پـژوهش از ضـریب توافـق        کتابهادر خصوص ارزیابی     بین سه داور  

  . است84/0رابر با این ضریب ب کندال استفاده شده است؛
  

  ها تجزیه وتحلیل داده
چه راهبردهاي کمکی بـراي مفـاهیم مـشکل یـا واژگـان علمـی                :ال اول پژوهش  ؤس

  فراهم شده است؟
  

  هاي کمکی براي مفاهیم مشکل و واژگان علمی نظرات داوران در خصوص راهبرد   2جدول 
  p  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سؤاالت  خیر  بلی

دار براي  یک یا پر رنگ یا زیر خطنارایآیا از فرم  .1
  1  8/50  32  2/49  31  مفاهیم مشکل استفاده شده است؟

مــتن  اصــطالحات فنــی در مفــاهیم جدیــد وآیــا . 2
  001/0  5/17  11  5/82  52  کتاب تعریف شده است؟

 در انتهاي کتاب اصطالحات فنی وتخصـصی      آیا  . 3
  001/0  81  51  19  12  بندي شده در واژنامه وجود دارد؟ فهرست

نویـسی لغـات    دلاآیا از نوشتن پـانویس بـراي معـ       . 4
  002/0  8/25  16  2/74  46  بیگانه استفاده شده است؟

    8/43  ـ  2/56  ـ  میانگین درصدي
  

راهبردهـاي کمکـی   )  درصـد 5/82( بیشترین درصد    که دهد  نشان می  2نتایج جدول   
 19(و کمتـرین درصـد   شـود   مربـوط مـی   2سـؤال  براي مفاهیم مشکل و واژگـان علمـی بـه        

 درصـد از  2/56 دهـد کـه   مـی میانگین درصدي نشان    نیز   .شود   مربوط می  3به سؤال   ) درصد
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 8/43راهبردهاي کمکی بـراي مفـاهیم مـشکل و واژگـان علمـی اسـتفاده شـده اسـت و در             
 P≥05/0 و خیر در سطح    یي بل پاسخهاتفاوت نسبت بین    . درصد موارد استفاده نشده است    

ي پاسـخها  بین ،بنابراین.  معنادار نبوده است  1 سؤال معنادار بوده و در      4 و   3،  2ي  سؤالهادر  
  . تفاوت وجود دارد4 و 3، 2ي سؤالها و خیر در یبل

   فراهم شده است؟فصلها ي آموزشی درهر یک ازکمکهاچه نوع  : پژوهش دومسؤال
  

  هاي آموزشی د نظرات داوران درخصوص استفاده از راهبر  3جدول 
 P   درصد  تعداد  درصد  تعداد  سؤاالت  خیر  بلی

اي وجـود دارد؟    آیا در ابتداي هـر فـصل مـرور یـا خالصـه        .1
  450/0  8/69  44  2/30  19  ) پیش سازمان دهنده(

 آیا در پایان هر فصل جمع بندي مطالب بحـث شـده آمـده        .2
  023/0  6/55  35  4/44  28  است؟ 

ابتــداي هـر فـصل تـدوین شــده    ي آموزشـی در  هـدفها  آیـا  .3
  001/0  1/65  41  9/34  22  است؟ 

ي مهـم   قـسمتها آیا در متن کتاب سؤاالتی براي نشان دادن         . 4
  130/0  7/85  54  3/14  9  مطالب و یادگیري بهتر قرار داده شده است؟ 

استفاده از راهبردهاي    با  آیا مؤلف اهمیت مواد آموزشی را      .5
  011/0  7/39  25  3/60  38  ؟ دهد آموزشی به خواننده نشان می

  001/0  3/33  21  7/66  42   آیا در ابتداي کتاب، فهرست کلی مطالب موجود است؟ .6
 آیـا در ابتـداي کتــاب، فهرسـت تفــصیلی مطالـب موجــود      .7

  001/0  ـ  ـ  100  63  است؟ 

هـا موجـود     آیا در ابتداي کتاب، فهرست جـداول و شـکل        .8
  001/0  4/98  62  6/1  1  است؟ 

  001/0  3/87  55  7/12  8  ا در ابتداي کتاب، راهنماي مطالعه تهیه شده است؟ آی.9
 آیا فهرست اسامی، اعالم یا امـاکن یـا اشـخاص در پایـان      .10

  001/0  4/71  45  6/28  18  کتاب وجود دارد؟

    6/60  ـ  4/39  ـ  میانگین درصدي 
  

هـاي    راهبرداستفاده از)  درصد100(بیشترین درصد که دهد   نشان می 3نتایج جدول   
.  اسـت  مربـوط 8بـه سـؤال   )  درصـد 6/1(آن   اسـت و کمتـرین        مربـوط  7به سؤال   آموزشی  
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موزشی استفاده آ درصد موارد از راهبردهاي 4/39که تنها دهد  میانگین درصدي نیز نشان می
 و خیـر در  یي بلپاسخهاتفاوت نسبت بین  . درصد استفاده نشده است  6/60شده است و در     

 معنـادار نبـوده   4 و 1ي سؤالها معنادار بوده و در 10 تا 5 و  3،  2 تسؤاال در   P≥05/0سطح  
  . تفاوت وجود دارد1 تا 5 و 3، 2 سؤاالت و خیر در یي بلپاسخها ،بنابراین. است

 چگونه است؟ فصلها ساختارچاپی هریک از : سوم پژوهشسؤال
  

   کتابهید  نظرات  داوران در خصوص سازمان  4جدول 
 p  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سؤاالت  خیر  بلی

راز تـ   با یکدیگر همفصلها آیا عناوین اصلی و فرعی درون      .1
  002/0  2/30  19  8/69  44  و به لحاظ شیوه چاپ مشابه هستند؟ 

عنـوان اصـلی و فرعـی بـه         ) سـایزفونت (آیا اندازه حـروف     .2
  001/0  5/17  11  5/82  52  اي است که از هم تفکیک شوند؟ گونه

 از طــول مناســبی بــراي ي مــتن آیــا جمــالت و پاراگرافهــا.3
  /011  3/33  21  7/66  42  خواندن برخوردارند؟

  001/0  0/27  17  73  46  گذاریهاي مناسب استفاده شده است؟   آیا در متن از نشانه.4
 مناسب بـین کلمـات، سـطرها و      گذاري  فاصلهآیا در متن،    . 5

  001/0  5/9  6  5/90  57  بندها رعایت شده است؟

  001/0  3/14  9  7/85  54  آیا اندازه حروف استفاده شده در متن مناسب است؟. 6
بـرداري در نظـر      متن، حاشیه مناسب براي یادداشت     آیا در . 7

  011/0  3/33  21  7/66  42  گرفته شده است؟

مخاطـب اسـتفاده     با متناسب نگارشی سبک از متن در آیا . 8
  011/0  9/7  5  1/92  58  شده است؟

صحیح ویراستاري علمی  آیا متن کتاب به شکل مناسب و      . 9
  001/0  0/27  17  73  46  ادبی شده است؟ و

  ـ  2/22  ـ  8/77  ـ  میانگین درصدي 
  

دهـی کتـب    سـازمان )  درصـد 1/92(بیشترین درصد که  دهد     نشان می  4نتایج جدول   
. مربـوط اسـت   7و  3سـؤال   بـه  ) درصـد 7/66( کمترین درصـد  شود و  مربوط می8سؤال  به  

در دهی کتـب رعایـت شـده و      درصد موارد سازمان8/77در که میانگین درصدي نشان داد  
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 P≥05/0 و خیر در سـطح  یي بل پاسخهاتفاوت نسبت بین    .  درصد رعایت نشده است    2/22
 سـؤاالت ایـن   و خیـر در  یي بلـ پاسـخها  بین ،بنابراین.  معنادار بوده است  9 تا   1ي  سؤالهادر  

  .تفاوت وجود دارد
 اسـت و آیـا ایـن مـواد بـه       کـار رفتـه     بهچه نوع مواد تصویري      : چهارم پژوهش  سؤال

  ؟ندا صورت اثربخشی ارائه شده
  

  نظرات داوران در خصوص ارائه مواد تصویري و میزان اثربخشی آنها   5جدول 
 p  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سؤاالت  خیر  بلی

نظیـر  ( حفـظ جـذابیت مـتن از مـواد متنـوع              آیا مؤلف بـراي    .1
اسـتفاده  )  ...هـاي اطالعـاتی، الگوریتمهـا و    نمودارهـا، نقـشه  

  کرده است؟ 
45  4/71  18  6/28  001/0  

نمودارها، اشـکال هندسـی،   ( آیا مواد تصویري مورد استفاده  .2
  001/0  6/28  18  4/71  45  به متن کتاب مربوط هستند؟ )  ... وعکسها

 مـتن  بهتـر  فهمیـدن  بـراي  را اهمیـت  بـا  اطالعات تصاویر آیا. 3
  002/0  2/30  19  8/69  44  کنند؟  فراهم می

  آیـا عنـاوین مــواد تـصویري، روشــن و بیانگرموضـوع خــود    .4
  043/0  5/36  23  5/63  40  هستند؟ 

 آیا مـواد تـصویري درمحلـی نزدیـک بـه مـتن مربـوط قـرار             .5
  002/0  2/30  19  8/69  44  اند؟ گرفته

ها   نمودار عنوان اشکال و   باالي جدول و   ن جدول در   آیاعنوا .6
  207/0  7/58  37  3/41  26  در پایین آن نوشته شده است؟

  207/0  3/41  26  7/58  37   آیا تصاویر از کیفیت مناسب برخوردارند؟ .7
    3/36  ـ  7/63  ـ   میانگین درصدي 

  
اد تصویري و ارائه مو)  درصد4/71(بیشترین درصد که  دهد     نشان می  5نتایج جدول   

 6بـه سـؤال   )  درصـد 7/58(است و کمترین درصد  مربوط   2 و   1سؤال    به میزان تناسب آنها  
 درصـد مـوارد ارائـه مـواد     7/63در کـه  دهـد   میانگین درصـدي نیـز نـشان مـی    . استمربوط  

 و خیـر در  یي بلـ پاسـخها تفاوت نسبت بـین    .ستتصویري و میزان اثربخشی آنها متناسب ا      
.  معنـادار نبـوده اسـت   7 و 6ي سـؤالها  معنادار بوده و در      5 تا   1ي  سؤالها در   P≥05/0سطح  

  . تفاوت وجود دارد7تا  1 سؤاالت و خیر در یي بلپاسخها بین ،بنابراین
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   شده است؟، چه تمهیداتی فراگیرانبراي خود ارزیابی : پنجم پژوهشسؤال
  

   فراگیرانبراي خود ارزیابینظرات داوران در خصوص تمهیداتی    6جدول 
  p  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سؤاالت  خیر  بلی

 آیا در پایان هر فصل سؤاالتی بـراي آزمـون میـزان فهـم             .1
  001/0  7/85  54  3/14  9   فراگیران وجود دارد؟به وسیلهمطالب 

 آیا سؤاالت به صورت متنـوع وجـامع طراحـی و تـدوین         .2
  001/0  5/90  57  5/9  6  شده است؟ 

    1/88  ـ  9/11  ـ  میانگین درصدي 
  

بـراي خـود   )  درصد3/14(تمهیدات  بیشترین درصدکه دهد   نشان می6نتایج جدول  
میــانگین . اســت 2ســؤال بــه  ) درصــد5/9(و کمتــرین درصــد  1ســؤال ارزیــابی مربــوط بــه 

 درصد موارد تمهیـداتی بـراي خـود ارزیـابی در نظـر گرفتـه       9/11در که درصدي نشان داد  
 و خیر در یي بلپاسخهاتفاوت نسبت بین    .  درصد در نظر گرفته نشده است      1/88 در   شده و 
 و خیـر در  یي بلـ پاسخها بنابراین بین ؛ معنادار بوده است2 و  1ي  سؤالها در   P≥05/0سطح  

  . تفاوت وجود داردسؤاالتاین 
  ده شده است؟ استفا مطالب پیگیري برايییاز چه روشها : پژوهش ششمسؤال

  

   مطالبي پیگیريروشها نظرات داوران در خصوص   7جدول 
  p  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سؤاالت  خیر  بلی

 آیا مؤلف در پایان هرفصل نکات اضافی یا پیشنهاداتی براي .1
  001/0  2/95  60  8/4  3  اطالعات بیشتر ارائه کرده است؟ 

راي مطالعـه ارائـه    آیا مؤلف در پایان هر فصل منابع بیـشتر بـ        .2
  001/0  1/92  58  9/7  5  کرده است؟ 

 آیا مؤلف در پایان هر فـصل، فعالیتهـاي تکمیلـی قـرار داده            .3
  001/0  100  63      است؟ 

 ،نامـه نظرخـواهی    آیا در پایان کتـاب مـواردي مثـل پرسـش           .4
مربـوط بــه  سـی دي  ي اینترنتـی و  نـشانیها معرفـی سـایت یـا    
  کتاب وجود دارد؟

4  3/6  59  7/93  001/0  

    3/95  ـ  7/4  ـ  میانگین درصدي 
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ي پیگیـري بـه   روشـها )  درصـد 9/7(بیشترین درصد که دهد    نشان می  7نتایج جدول   
میـانگین  .  اسـت  مربـوط 3سـؤال   بـه  )هـیچ درصـد  ( است و کمترین درصـد        مربوط 2سؤال  

ي پیگیري استفاده شـده  روشهاي درسی از  کتابها درصد   7/4فقط در   که  درصدي نشان داد    
  .ي پیگیري در نظر گرفته نشده استروشها درصد مواد 3/95ست و در ا

 4 تــا 1ي ســؤالها در P≥05/0 و خیــر در سـطح  یي بلــپاسـخها تفـاوت نــسبت بــین  
  . تفاوت وجود داردسؤاالت و خیر در این یي بلپاسخها بین ، بنابراین؛معنادار بوده است

لـف بـراي پیـروي      ؤ م از سـوي   وروشـن    اهانـه آگ یآیـا طرحـ    : هفـتم پـژوهش    سؤال
  )روشن بودن منظور مؤلف ( شده است؟رائهخواننده از آن ا

 
  لفؤ نظرات داوران در خصوص روشن بودن منظور م  8جدول 

 p  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سؤاالت  خیر  بلی

ــا اســتفاده از راهنمــاي   .1  آیــا مؤلــف در ابتــداي کتــاب ب
  001/0  1/92  58  9/7  5  کند؟  ب را بیان میمطالعه، چگونگی مطالعه کتا

 و صفحات کتاب داراي روند منطقی فصلها آیا طراحی    .2
  002/0  0/27  17  0/73  46  و ثبات است؟ 

 آیا در ارائه مطالـب، حجـم اصـلی اطالعـات بـا حجـم                .3
  011/0  9/34  22  1/65  41  مطالب تکمیلی تناسب دارد؟ 

رسـان ارائـه شـده     آیا در ابتداي کتـاب نکـاتی بـراي مد    .4
  001/0  1/92  58  9/7  5  است؟ 

 آیا در ابتداي کتاب نکاتی براي دانشجویان ارائـه شـده           .5
  /001  1/92  58  9/7  5  است؟

    6/67  ـ  4/32  ـ  میانگین درصدي 
  

روشـن بـودن منظـور    )  درصـد 73(بیـشترین درصـد   که دهد    نشان می  8نتایج جدول   
میـانگین  . اسـت  مربـوط  5 و 4، 1سـؤال  به ) د درص9/7( و کمترین درصد    2سؤال  لف به   ؤم

 درصـد  6/67در  وهدولـف روشـن بـ   ؤ درصد موارد منظـور م 4/32در که  درصدي نشان داد    
 1ي سـؤالها  در P≥05/0 و خیر در سطح   یي بل پاسخهاتفاوت نسبت بین    .  نبوده است  چنین

 تفـاوت وجـود   سـؤاالت  و خیـر در ایـن      یي بل پاسخها بین   ، بنابراین ؛ معنادار بوده است   5تا  
  .دارد
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 در) روان اجتمـاعی  ( شناسـی  شناسـی و روان    ي جامعـه  ویژگیهـا  : هشتم پژوهش  سؤال
 کتاب درسی چگونه است؟

  
  )روان اجتماعی( شناختی شناختی و روان نظرات داوران در خصوص ویژگیهاي جامعه   9جدول 

 p  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سؤاالت  خیر  بلی

  001/0  9/7  5  1/92  58   آیا از مطالب مستدل و مستند استفاده شده است؟ .1
  001/0  2/3  2  8/96  61  آیا مفاهیم اصلی وکلیدي دانش را مد نظر داشته است؟ . 2
  001/0  2/3  2  8/96  61  مطالب براي فراگیر متنوع و جذاب است؟   آیا.3
ر آیامطالب ارائه شده بـه روز اسـت و آخـرین اطالعـات د         . 4

  043/0  5/36  23  5/63  40  ؟استزمینه موضوع درس 

ي فـصلها  آیا جامعیت کتاب با توجه به اهداف کلـی و سـر        .5
  001/0  2/3  2  8/96  61  درس مورد نظر رعایت شده است؟ 

ي فرهنگـی جامعـه انطبـاق       ویژگیها آیا مطالب ارائه شده با       .6
  001/0  2/3  2  8/96  61  دارد؟ 

 نیازهاي حال و آینده جامعه تناسـب   آیا مطالب ارائه شده با .7
  /001  9/7  5  1/92  58  دارد؟ 

آیا مطالب و موضوعات ارائه شـده بـا نیازهـاي بـازار کـار         . 8
  001/0  9/7  5  1/92  58  دانش آموختگان آن تناسب دارد؟

ــرورش   .9 ــه پ ــب ب ــه مطال ــا در ارائ ــا آی ــت و مهارته ي خالقی
وجــه ي تفکـر در فراگیـران ت  مهارتهـا نـوآوري و گـسترش   

  شده است؟ 
51  81  12  19  001/0  

    2/10  ـ  8/89  ـ  میانگین درصدي 
  

ــایج جــدول  ــشان مــی9نت ــد   ن ــشترین درصــد کــه ده ــا)  درصــد8/96(بی ي ویژگیه
 5/63(و کمترین درصد  مربوط است 6 و 5، 3،  2سؤالهاي    به شناختی  روانشناختی و    جامعه
 درصـد مـوارد بـه    8/89در کـه   میانگین درصدي نـشان داد . است مربوط 4سؤال   به   )درصد

 . درصـد توجـه نـشده اسـت      2/10 توجه شده و در      شناختی  روان و   شناختی  جامعهویژگیهاي  
 معنـادار بـوده   9 تـا  1ي سؤالها در P≥05/0 و خیر در سطح یي بلپاسخهاتفاوت نسبت بین  

  .ت وجود دارد تفاوسؤاالت و خیر در این یي بلپاسخها بین ، بنابراین؛است
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 يریگ جهینت
ها و سؤاالت پژوهش و مقایـسه آنهـا بـا پژوهـشهاي قبـل بـه        با توجه به تجزیه و تحلیل داده      

  :یابیم نتایج ذیل دست می
 و مـشکل  میمفـاه ي بـرا ی کمکـ هـاي     راهبـرد  بـه  مربوطهاي    افتهی لیتحل و هیتجز. 1
ــا پــژوهش نیــاداد کــه  نــشان 2 جــدول براســاس) ســؤال اول پــژوهش(ی علمــ واژگــان  ب
 و آرمنـد ، )1387 (زوارهی جمال، (Bartlett & Morgan, 1991) مورگان و بارتلتي پژوهشها
  .دارد همخوانی) 1385 (همکاران و نصر  و)1376 (همکاران
سـؤال دوم   (ی  آموزشـ ي  راهبردهـا  از اسـتفاده  به مربوطهاي    افته ی لیتحل و هیتجز. 2
، )1387 (زوارهی  جمـال ي  پژوهـشها  بـا  ژوهشپ نیاکه   داد نشان 3 جدول براساس) پژوهش

 و بارتلـت  نیهمچنـ  و )1385 (همکـاران  و نصر،  )1381 (آرمند،  )1376 (انهمکار و آرمند
  .داردیی همسو (Bartlett & Morgan, 1991) مورگان

 براسـاس ) سـؤال سـوم پـژوهش   ( دهـی  سازمان به مربوطهاي   افته ی لیتحل و هیتجز. 3
ــدول ــشان 4 ج ــاکــه  داد ن ــا وهشپــژ نی ــالي پژوهــشها ب   یهــارتل، )1387 (زوارهی جم

(Hartly, 2004) ،مورگان و بارتلت (Bartlett & Morgan, 1970) ،1376 (نهمکارا و آرمند( ،
 جاســـت و کـــارپنتر، (Fisher, 1976) شریـــف، )1385 (همکـــاران و نـــصر، )1381 (آرمنـــد

(Carpenter & Just, 1997) مونتاگنس و (Montagnes, 2002) دارد انیهمخو .  
 آنهـا ی  اثربخـش  زانیـ م وي  ریتـصو  مـواد  ارائـه  به مربوطهاي    افته ی لیتحل و هیتجز. 4

ی هـارتل ي  پژوهـشها  بـا  پـژوهش  نیا  که داد نشان 5 جدول براساس) سؤال چهارم پژوهش  (
(Hartley, 2005) ،هاتوا و نوگاوا (Nagava & Huttova, 2006) ،بارتلت، )1387 (زوارهی جمال 

 بـا  امـا ؛ دارد همخـوانی ، )1376 (نرااهمک و آرمند، (Bartlett & Morgan, 1991) مورگان و
  .ندارد همخوانی) 1385 (همکاران و نصر پژوهش

سـؤال  (فراگیـران  ی ابیارز خودي  برای  داتیتمه به مربوطهاي    افته ی لیتحل و هیتجز. 5
 وارهزی  جمـال ي  پژوهـشها  بـا  پـژوهش  نیـ ا کـه    داد نـشان  6 جدول براساس) پنجم پژوهش 

 همکــاران و نـصر ، )1381 (آرمنــد، )1359(ی خلخـال ، )1376 (همکــاران و آرمنـد ، )1387(
  . دارد همخوانی (Bartlett & Morgan, 1991) مورگان و بارتلت  و)1385(

ســؤال شــشم (  مطالــبگیــريي پیروشــهاهــاي مربــوط بــه  ل یافتــهتجزیـه و تحلیــ . 6
و ) 1387(بـا پـژوهش جمـالی زواره    این پـژوهش     که    نشان داد  7 جدول   براساس )پژوهشی

و نـصر  ) 1376(ي آرمند و همکـاران  پژوهشها اما با ؛همخوان است) 1359(نظرات خلخالی  
  .همخوانی ندارد) 1385(و همکاران 
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سـؤال هفـتم   (لـف  ؤهـاي مربـوط بـه روشـن بـودن منظـور م          تجزیه و تحلیل یافتـه    . 7
و ) 1387(ي جمـالی زواره   هشهاپژواین پژوهش با     که    نشان داد  8 جدول   براساس) پژوهش

بـر  دانـشجویان   )1387(در پـژوهش جمـالی زواره       . همخـوانی دارد  ) 1359(نظرات خلخالی   
تأکیـد   فـصلها دهـی بهتـر مـتن و طراحـی           تقسیم مطالب به بخشهاي کوچک بـراي سـازمان        

کتـاب  : موارد اشاره کردنـد   این  شوندگان به     در قسمت کیفی این پژوهش، مصاحبه     . ندکرد
 نظـم و  ؛اراي ساختار منظم در ارائه اصول و مفـاهیم و قـوانین و روش علمـی باشـد      درسی د 

دهـی مطالـب بـه اصـول       در نگارش و سـازمان ؛انضباط منطقی در مطالب بیشتر رعایت شود  
 و صـفحات  فـصلها رونـد منطقـی طراحـی    به شوندگان   مصاحبه و توجه شود یادگیري بیشتر   

  .کنندکتاب توجه 
شناختی  شناختی و روان ي جامعهویژگیهاهاي مربوط به سایر  افتهتجزیه و تحلیل ی   . 8

ایـن پـژوهش بـا     کـه    نـشان داد   9  جـدول  براسـاس ) سؤال هشتم پـژوهش   () روان اجتماعی (
) 1359(و نظــرات خلخــالی ) 1385( نــصر و همکــاران ،)1387(ي جمــالی زواره پژوهــشها

ي مـورد بررسـی در ایـن    تابهـا ک  کـه بیـشتر    نتایج این پـژوهش نـشان داد      نیز  . همخوانی دارد 
 ي درسـی، کتابهالفان ومدرسان دانشگاه با شاخصهاي مطلوب ؤ به دلیل نا آشنایی م     پژوهش
 انـد   تهیه شدهي درسیکتابهاشاخصهاي مطلوب  بدون توجه به    سلیقه نویسندگان و   براساس

 لـزوم تعیـین شاخـصهاي مطلـوب     ،بنـابراین  .نـد  داريهاي مطلوب فاصـله زیـاد    شاخص باکه  
  .شود تاب درسی بیش از پیش آشکار میک

هاي مختلف دانشگاهی  ي درسی در رشته  کتابها شاخصهاي مطلوب    شود پیشنهاد می 
ي درسی و همچنـین دفتـر   کتابهامدرسان دانشگاهها و ناشران  لفان،ؤم در اختیار تهیه شود و  

  .د این شاخصها تهیه شونبراساسي درسی کتابهاتا  یردانتشارات دانشگاهها قرار گ
  

  منابع
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کتــاب درســی ، »بهـاي درســی دانـشگاهی  شاخـصهاي ارزیــابی و نقــد کتا «، )1385(رضـی، احمــد  
  .سمت: ، تهرانفناوري اطالعات و ارزیابی: )2( دانشگاهی

در جـستجوي راهکارهـاي   ، 1382، )ره(معاونت پژوهشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینـی    
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