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 چکیده
ها )سـتت(، تنـف،ف، تـفل،ف و     یکی از وظایف اصلی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
رغم گذشت بـ،  از سـه دهـه از     ترجتۀ مفخذ مبفایی است؛ با این حال مرور شواهد نشان داده است علی

د علـوم  سازمان، یک خأل پژوهشی جدّی در زم،فـۀ بررسـی علتـی ر ـار مفتشرشـدد رن در حـوز      عتر این 
پژوهشـی هـدم مطالعـۀ     ترب،تی به صورت کلی )نه به صورت تک کتاب( وجود دارد. بررسی ایـن خـأل  

هـای   حاضر است. این پـژوه  بـه روش تیل،ـح میتـوا انشـام شـده و جامعـۀ رمـاری رن تتـامی کتـاب          
از ایـن  انـد.   مفتشر شده 1395بوده است که تا پ،  از سال « ستت»مفتشرشدد گروه تخننی علوم ترب،تیِ 

فـرم نقـد   »گ،ری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در مطالعه،  کتاب، به روش نتونه 33جامعه، 
عضـو  دو بوده است. هـر کتـاب را   « های علوم انسانی کتب درسی دانشگاهی شورای بررسی متون و برنامه

فـرم مـذکور را تکت،ـح    ها و متخنص در حـوزد مربـو ، بررسـی انتقـادی کـرده و       ه،ئت علتی دانشگاه
هـای درسـی    شـده از کتـاب   درصد از متخننان، نتونـۀ انتخـاب   70کم  این مطالعه، دستاند. طبق  نتوده

دهـی، رعایـت    هـای اعتبـار مفـابد، ددـت در ارجـاع      را از لیاظ شاخص« ستت»گروه علوم ترب،تی سازمان 
دد،ق اصطالحات، نظم مفطقـی در   سازی بودن، معادل طرفی علتی، رعایت دواعد نگارش، روان امانت، بی

درصد از متخننـان،   30کم  ررایی و صیافی خوب و دست نگاری، صفیه کح ا ر و ن،ز ک،ف،ت حروم
هـای روزرمـدی مفـابد،     را از ح،ـ  شـاخص  « سـتت »هـای رشـتۀ علـوم ترب،تـیِ      شدد کتـاب  نتونۀ انتخاب

هـای شـکلی ب،شـتر بـوده      ر شـاخص اند؛ این عدد د جامع،ت میتوا و ک،ف،ت تیل،ح، ضع،ف ارزیابی کرده
 است. در نت،شه، پ،شفهادهایی در خنوص ارتقای ک،فی ر ار مفتشرشده ارائه شده است.

 «.ستت» ، وکتاب درسی، علوم ترب،تی :ها کلیدواژه
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Abstract 

One of the fundamental functions of the Organization for Researching and Composing 

University Textbooks in Humanities (SAMT) is writing and translating basic reference 

sources. However, a review of some of these works reveals that, even after three decades 

of activities in this field, there is a significant lacuna of research in the works published 

in the area of educational sciences. The aim of the present study is to examine the causes 

and effects of the existing lacuna by employing the content analysis method. The 

statistical population used for the purpose comprised all the books published by SAMT 

published in the area of educational sciences before 2016. For this purpose, 33 books 

were selected by purposive sampling. The tool used for the purpose of this study was the 

form prepared by “The Council for Reviewing Books and Texts on Human Sciences”. 

Every book was reviewed by two university faculty members who were experts in the 

related field. This study, in general, demonstrated that about 70 percent of experts 

evaluated the books published by SAMT in the field of educational science are well-

organized with respect to the credibility of sources, accurate referencing, scientific 

neutrality, objectivity, abiding by writing regulation, fluency of the texts, precise 

equivalent terms, logical order of the contents as well as typography, layout, and binding. 

Therefore, these indexes could be considered as the strengths of SAMT’s publications in 

educational sciences. Nevertheless, about 30 percent of experts found the books to suffer 

from certain deficiencies in terms of the use of updated sources, comprehensiveness of 

the content, and the quality of analysis presented. This figure was even higher with 

regard to the appearance of the publications. The study concludes by making some 

suggestions for improving the quality of the published works. 
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 مقدمه
ابزاری بـرای  کتاب درسی، به عنوان یک منبع استاندارد برای مطالعة رسمی یک موضوع و 

 یـک زمینـة خـاص   در ای از اطالعات  مجموعه شامل(، Graves, 2000آموزش و یادگیری )
ــانی و تعلیمــی مناســبی اســت کــ ــب زب ــه شــده اســت )  ه در قال (. Rottensteiner, 2010تهی
های درسی، همچنین ضمن تبیین مفـاهیم و اصـطالحاتِ مختلـف، بـه دانشـجویان در       کتاب

دلیل، بر آنچـه بـه دانشـجویان     کنند و به همین موضوعات مختلف کمک میایجاد ارتباط بین 
کتـاب   .(Abuloum et al., 2019گـذارد )  آموزنـد تـأثیر مـی    شود و آنـان مـی   آموزش داده می

، عـات و مفـاهیم دربـارة موضـوعی خـاص     ارائـة اطال  ، شـامل سه نقش اساسیدارای  درسی
ضـمن   ؛(1388)نـوروززاده و رضـایی،    اسـت ساختاردهی و سازماندهی و هدایت یادگیری 

گیری از آن بـه   راهنما در نظر گرفت که مدرّس با بهره یچارچوب را بایدآنکه کتاب درسی 
ای اطمینـان و امنیـت    کار نیز گونه کند و برای مدرّسان تازه خلق یک تدریس مؤثر اقدام می

 (. Gak, 2011سازد ) فراهم می
ترین منبع تدریس در آمـوزش   درسی هنوز مرسومهای  رغم تحوالت بسیار، کتاب علی
درصـد، بـه    85تواند تا حـدود   ها می برخی برآوردها، مطالعة دقیق آن براساس اند و دانشگاهی

هـای   (. بـا توجـه بـه چنـین اهمیتـی، کتـاب      Richardson et al., 2012یادگیری موفـق بینجامـد )  
اف آموزشـی  از قبـل را تـأمین کننـد     کننـدة اهـد   ای تدوین شوند که تـأمین  درسی باید به گونه

هـا، اصـول    تواند مفروضه زیرا درواقع این محتوای کتاب درسی است که می ،(1393)شعبانی، 
شناختی یک برنامة درسـی را روشـن کنـد و بیـانگر گسـترة دانـش و        اساسی و مواضع معرفت
حال، از آنجا که  (. با اینBare, 2015رود یک دانشجو کسب کند ) مهارتی باشد که انتظار می

هـای   متفاوت است؛ در تـدوین کتـاب   ی آموزش عالی در کشورهای گوناگونها اهداف نظام
شود که شاهد آن وجـود   درسی، عالوه بر اهداف آموزشی، اهداف متفاوت دیگری دنبال می

هـای   ها یا نهادهای مختلف در کشورهای گوناگون بـرای تـدوین و نظـارت بـر کتـاب      مؤسسه
: .؛ نـک 2و مؤسسـة تعلـیم و تربیـت تانزانیـا     1م ال، کمیتة تصویب مـواد آموزشـی  درسی )برای 

Rotich et al., 2018های ارزیـابی متفـاوتی اسـت کـه درکشـورهای مختلـف        ( و همچنین نظام
 (. Fahimifar et al., 2020رود ) های درسی به کار می برای نقد کتاب

                                                                                                                                        
1. Educational Materials Approval Committee (EMAC)  

2. Tanzania Institute of Education (TIE) 
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اهـداف بـومی موجـب شـد در      نیـل بـه   در نظـر گـرفتن   ومـذکور     محلی  نگاههمین 
اسـاس تصـمیم سـتاد انقـالب     اسالمی در کشـور، بر های نخست پس از پیروزی انقالب  سال

تشکیل شـود کـه بـا توجـه بـه      « کمیتة ترجمه و تألیف و تصحیح کتب دانشگاهی»فرهنگی، 
« مرکز نشـر دانشـگاهی  »به  1359گستردگی و اهمیت کار، این کمیته چند ماه بعد در اسفند 

 ة)خالصـ  شـد  هـای جدیـد   انتشـار آثـار علمـی متناسـب بـا سیاسـت       دار عهدهر نام داد و تغیی
در اواخـر  « علـوم انسـانی  »نظر به اهمیت  ،با این حال .(1363گزارش ستاد انقالب فرهنگی، 

سازمان مطالعه و تدوین کتـب علـوم   »، شورای عالی انقالب فرهنگی، روی به تأسیس 1363
ازجملـه  ـ   خـذ مبنـایی  آتصـنیف، تـألیف و ترجمـة م    تا بـه )سمت( را داد « ها دانشگاه انسانی
ایـن وظیفـه    ـ پرداختـه، کتب آموزشـی را منتشـر کنـد.      ارات آنـف و اختیـترین وظای مـمه

های تخصصی اصـلی کـه از    . یکی از این گروهآن سازمان استهای پژوهشی  گروهبرعهدة 
ات الزم را در انتشـار کتـب انجـام    اقـدام  وجـود داشـته و  « سـمت »های تأسیس  نخستین سال

رشـتة  اثـر در ایـن    150( که تـاکنون بـیش از   1372)آرمند،  است« علوم تربیتی»گروه ، داده
رغم اهمیت انتشار این تعـداد اثـر، بـه نـدرت یـک نقـد و        علیاما،  ه است؛علمی منتشر کرد
 است.   صورت گرفته ها آنارزیابی کلی از

 

 وهشمبانی نظری و پیشینة پژ
در یکی از معـدود مطالعـات در زمینـة بررسـی آثـار انتشـاریافتة گـروه علـوم تربیتـی سـازمان           

سـاخته   نامـة محقـق   اساس یک پرسشکتاب را بر 28(، 1396، حسینی و امین خندقی )«سمت»
های مـورد بررسـی    درصد از کتاب 70کم  ارزیابی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که دست

ای  ســازماندهی؛ یک ــارچگی و انســجام مطالــب و محتــوای کــل کتــاب؛ هــ از لحــاظ شــاخ 
ــع  ــگفتار، جم ــه  برخــورداری از پیش ــدی  مباحــث و نتیج ــروف  بن ــت ح ــری؛ کیفی ــاری،  گی نگ

همخوانی تصاویر، اشکال و جداول با مـتن،   آرایی، صحافی و کاغذ؛ تصویر روی جلد، صفحه
گیختگی  انگیزشی تصـاویر و اشـکال،   وضوح و دقت مورد نیاز در تصاویر و جداول، توان بران

 شـناختی تصـاویر و جـداول؛    توان انتقال اطالعات تصـاویر و جـداول، توجـه بـه جنبـة زیبـایی      
ــا از   ــتفادة بج ــماس ــانه عالئ ــذاری نش ــدها و     1گ ــتفاده از بن ــاه؛ اس ــالت کوت ــتفاده از جم ؛ اس

کـارگیری واژگـان و تعبیـرات مهجـور؛ اسـتفاده از جمـالت        های کوتاه؛ پرهیز از به پاراگراف
هـای نحـوی زبـان     م بت؛ به کارگیری کمتر جمالت معترضه؛ پرهیـز از بـه کـارگیری سـاخت    

زبان بیگانه؛ پانویسی معادل التین  برداری نادرست از نویسی؛ پرهیز از گرته کهن؛ پرهیز از سره

                                                                                                                                        
1. punctuation 
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اسامی و اصطالحات خارجی؛ واضح و قابل فهم بودن معنای متن و رعایت قواعـد نگارشـی و   
 کیفیت ساختار دستوری، در سطح مناسبی قرار داشتند.  

کتـاب درسـی    80 ،بـه روش تحلیـل محتـوا    ،( در پژوهش خود1391حسینی و مطور )
منتشـر نمـوده اسـت، بـه صـورت      « سـمت »ها را سازمان  ی از آنرشتة علوم تربیتی را که تعداد

. کردنـد به لحاظ نگارشی و محتـوایی ارزیـابی    را ها هدفمند انتخاب و نقاط قوت و ضعف آن
مربـوط دانسـت، بلکـه از حیـث وضـعیت      « سـمت »تـوان آن را بـه آثـار     این ارزیـابی کـه نمـی   

ز لحـاظ نگارشـی،   لـی نشـان داد ا  های علوم تربیتی به آن توجـه شـده اسـت، بـه طـور ک      کتاب
( مناسب بودن قواعـد ویرایشـی و نگارشـی،    2و قابل فهم بودن نگارش،  ( روان1های  شاخ 
آرایـی،   نگـاری و صـفحه   (مناسـب بـودن حـروف   4( تناسب حجـم اثـر بـا تعـداد واحـدها و      3
 ( نامناسـب بـودن طـرح روی جلـد،    2هـای چـاپی،    (داشـتن غلـط  1ترین نقاط قوت آن، و  مهم
تـرین نقـاط ضـعف     ( نامناسب بـودن کیفیـت چـاپ مهـم    4نامناسب بودن صحافی کتاب و  (3

کتب دانشگاهی در رشتة علوم تربیتی است. این مطالعه همچنـین نشـان داد از لحـاظ محتـوایی     
سازی مناسـب   ( معادل1نیز نقاط قوت کتب دانشگاهی رشتة علوم تربیتی عبارت بوده است از: 

گیـری   ( دارا بـودن جهـت  3( انطبـاق محتـوا بـا عنـوان،     2تخصصـی،  و استفاده از اصطالحات 
 ( داشـتن نظـم منطقـی و   5( دارا بودن ابعـاد سـازنده سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی،      4اسالمی، 

 ( اسـتفاده 1( جامعیت اثر. همچنین نقاط ضعف محتوایی نیز به ترتیب عبارت بـوده اسـت از:   6
ــه روز نبــودن2از ابزارهــای علمــی،  نکــردن ــا سرفصــل نداشــتن ( تطــابق3، ( ب هــای دروس،  ب
 ( ابهام در استنادات و ارجاعات.    5(نداشتن نوآوری و 4

هـای علـوم تربیتـی منتشرشـده از سـوی       کلـی یادشـده، دیگـر کتـاب      به جز دو بررسی
، به طور معدودی مورد نقد پژوهشگران دیگر نیز قرار گرفتند که از آن جملـه  «سمت»سازمان 
( 1399( اشـاره کـرد. نیـز آرمنـد )    1397( و حسـینی ) 1393عـة برخـورداری )  تـوان بـه مطال   می

ــاب   ــت کت ــی   اهمی ــاب درس ــارش کت ــژوهش و نگ ــترده   1پ ــف گس ــاس طی ای از  را در انعک
محور بـودن آن و پـرداختن بـه مباحـث      های مرتبط با کتاب درسی در جهان، پژوهش پژوهش

حـال، نارسـایی در نظـم منطقـی     دانـد؛ در عـین    اصلی، از جمله تأثیرات گوناگون درسـی مـی  
مطالب و عدم تشریح و توضیح کافی برخی مفاهیم را از نقاط ضـعف کتـاب مـذکور معرفـی     

(، بیان مقدمـه و اهـداف در ابتـدای هـر فصـل، اسـتفاده از جـداول و        1399کرده است. سبزه )
بـودن   بطفهم بـودن اثـر و مـرت     نمودارها، ارائة مدل مفهومی در ابتدای هر بخش، سلیس و قابل
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کننـده   ای دانشجو و معلمان را نقاط قوت و فقدان الگوی آموزشی اقناع کتاب با نیازهای حرفه
هـا و   روشهای علمی جدید را از نقـاط ضـعف جلـد نخسـت کتـاب       و استفاده نکردن از یافته

را مـورد   2راهنمـای تـدریس در دانشـگاه   ( نیـز کتـاب   1399دانستند. عبداللهی ) 1فنون تدریس
ی قرار داد و برخورداری از ن ر ساده و روان، اسـتفاده از اصـطالحات فنـی سـاده و ارائـة      ارزیاب
هـای سـنتی و    دانـد و تأکیـد بـر روش    نیازهای مفهومی را به عنوان برخی از نقاط قوت می پیش

 ضعف کتاب مذکور ذکر کرده است. ترین نقطه های نوین تدریس را مهم ن رداختن به روش
برگردانـده  به فارسی ها را  آن، «سمت»که گروه علوم تربیتی را  هایی برخی از کتاب

است و در فهرست مورد بررسی در مطالعة حاضـر بودنـد نیـز در زبـان اصـلی      و چاپ کرده 
آراءِ تربیتـی در  (، ویرایش دوم کتـاب  Dwivedi, 2016دوویدی )مورد بررسی قرار گرفتند. 

معلمان کمـک  و را کتابی دانسته که به خوبی نوشته شده است و به دانشجو  3مکاتب فلسفی
 یـادگیری،  الگوهـای ( کتـاب  Taber, 2004فلسفة تربیتی خود را اتخاذ کنند. تبـر )  تاکند  می

دانــد و معتقــد اســت ایــن کتــاب  را دارای امتیــازات متعــدد مــی 4ابزارهــایی بــرای تــدریس
کنـد   های زیادی را ارائه مـی  به مربیان اطالعات و بینشدهد،  های زیادی را پوشش می زمینه

با این حال آن را کتابی فاقد  ؛کند های عینی از کالس درس ارائه می و مفاهیم مرتبط با م ال
داند که در آن تالش نشده است فصول بـه خـوبی بـا یکـدیگر پیونـد داشـته        حس تداوم می

 مسـئله ماننـد طـرح    ،واردی عمومی دیگریهای علوم تربیتی م ، در نقد کتابهمچنینباشند. 
درمـورد   (، سـردرگمی Jain, 2015سـازی مواضـع دیگـران )    یا چالش بدون حـل آن، سـاده  

رغـم تقابـل بـا آن،     علـی  ،ماهیت فلسفة اتخاذشده، بازگشت ناآگاهانة مؤلـف بـه متافیزیـک   
(، فقدان Kauka, 2018اعتنایی به تعامل معلم با محتوا( ) بی ،فقدان جامعیتِ محتوا )برای م ال

( و ماننـد آن دیـده شـده    Tamtik, 2014بودن به عنوان یک کتاب درسـی )  ویژگی اکتشافی
 در مقایسه با آثار خارجی کمک کند. «سمت»های  تواند به فهم وضعیت کتاب است که می

دهد یـک خـأل پژوهشـی جـدی )تنهـا یـک        مرور شواهد پژوهشی  ارائه شده نشان می
درمـورد   در حوزة علوم تربیتی بـه شـکل کلـی پرداختـه اسـت(     « سمت»ار مطالعه به بررسی آث

در علـوم تربیتـی وجـود دارد. پـرداختن بـه ایـن خـأل        « سمت»بررسی علمی و منصفانة کارنامة 
                                                                                                                                        

 ، تهران: سمت. ها و فنون تدریس( های آموزشی و پرورشی )روش مهارت(. 1398شعبانی، حسن ).  1

 ، ترجمة ویدا میری، تهران: سمت.   ها راهنمای تدریس در دانشگاه(. 1391میلر، دبلیو، آر و ماری، اف. میلر ).  2

 سرشت، تهران: سمت. ، ترجمة محمد جعفر پاکمکاتب فلسفی و آراءِ تربیتی(. 1389گوتک، جرالد، ال. ).  3

، ی یـادگیری، ابزارهـایی بـرای تـدریس    الگوها(. 1391جویس، بروس؛ کالهون، امیلی و دیوید هاپکینز ).  4
 ترجمة محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی، تهران: سمت. 



 61      گروه علو  تربیتی ... های درسی ای از کتاب نمونه های ویژگی

 

های درسی نتـایج   کند تا در تدوین کتاب به مؤلفان کمک میهدف مطالعة حاضر ـ   ـ پژوهشی
(. ضـمن آنکـه در رقابـت میـان     1393دهنـد )شـعبانی،   هایی را مورد توجـه قـرار    چنین ارزیابی

تواند بـه ایـن سـؤال خواننـدگان      ناشران مختلف، نقد یک کتاب یا مجموعة آثار یک ناشر می
دارد یـا خیـر،    که آیا صرفِ هزینه و وقت برای خرید و مطالعة آن کتاب یـا آثـار ناشـر ارزش   

، بـه  «سـمت »ه بـر نگـاه بـه کارنامـة     (. ایـن مطالعـه، عـالو   Oinas & Leppala, 2003پاس  دهد )
معیارهـا و  داشـته اسـت.    توجـه هـای درسـی علـوم تربیتـی منتشرشـده در ایـران        ارزیابی کتاب
هـای درسـی دانشـگاهی     های متنوعی برای نقد کتاب ها و بایسته های ارزیابی و ویژگی شاخ 

؛ 1388ران، ؛ یارمحمـدیان و همکـا  1392؛ منصـوریان،  1393ارائه شده است )نـک.: نوریـان،   
( 1388زواره و همکاران،  و جمالی 1388؛ رضی، 1388؛ رشیدی، 1388نوروززاده و رضایی، 

ها به ایـن پرسـش پاسـ  دهـد      بندی آن که این مطالعه تالش دارد با نگاه به این معیارها و جمع
را از لحـاظ  « سـمت »های درسـی  گـروه علـوم تربیتـی  سـازمان       که متخصصان، وضعیت کتاب

 اند؟       ای محتوایی، زبانی، ساختاری و شکلی چگونه ارزیابی کردهه شاخ 
 

 پژوهش روش
ایـن پــژوهش بــه روش تحلیــل محتــوای کمّــی انجــام شــده اســت. جامعــة آمــاری آن تمــامی  

بـوده اسـت کـه تـا پـیش از      « سمت»های منتشرشدة گروه تخصصی علوم تربیتی سازمان  کتاب
گیـری در   ، به روش نمونه1کتاب، به شرح جدول  33جامعه، اند. از این  انتشار یافته 1395سال 

کـه داوری آن  « سـمت »هـای علـوم تربیتـی     دسترس انتخاب شـدند؛ یعنـی آن دسـته از کتـاب    
بود و محقق بـه محتـوای    1برعهدة گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

شـدند. ابـزار مـورد اسـتفاده در      ها دسترسـی داشـت، مشـمول در مطالعـه     نقد متخصصان بر آن
مطالعه، فرم نقد کتب درسی دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بـوده اسـت.   

دهـد. جنبـة    این فرم در قالب دو جنبة کلی شکلی و محتوایی کتاب را مورد پرسـش قـرار مـی   
 19امل ای و جنبـة محتـوایی شـ    سـؤال چندگزینـه   5سـؤال کیفـی )بازپاسـ ( و     5شکلی شامل 

                                                                                                                                        
بـا هـدف نقـد و بررسـی علمـی متـون و کتـب         1374شورای بررسی متون و کتب علوم انسـانی در سـال   .  1

 های علوم انسانی در پژوهشگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی آغـاز بـه کـار کـرد. ایـن شـورا           رشته
شناسی علـوم انسـانی اسـالمی،    شناسی، روشگروه تخصصی شامل اقتصاد، تاری ، روان 15اکنون در  هم

شناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتـی،  های خارجه، زبانزبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان
کنـد   شناسی فعالیـت مـی   شناسی و هنر و زبانعلوم سیاسی، فقه و حقوق، فلسفه و کالم، مدیریت، باستان

(http://www.shmoton.ir .) 
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هـا جهـت    ای است. بـا ایـن حـال در بخـش یافتـه      سؤال چندگزینه 17سؤال کیفی )بازپاس ( و 
 ها به چهار دستة زیر تقسیم شدند: ( شاخ 1388سهولت در ارائة نتایج، براساس رضی )

ها و اطالعـات از جهـت ارجـاع بـه منـابع       شامل روزآمدی داده های محتوایی: . شاخص1
قدیمی نبودن اطالعات؛ اعتبار علمی منابع مورد اسـتفاده در کتـاب؛ دقـت در    جدید یا تکراری و 

دهی؛ جامعیـت محتـوا و    دهی؛ امانت در ارجاع استنادات و ارجاعات از جهت توجه به اصول منبع
موضوع کتاب با توجه به اهداف درس مورد نظر؛ برخورداری کتـاب از نـوآوری، اعـم از طـرح     

ختار علمی نو، طرح یک افق نو و خالقیت ویـژه، تنظـیم جدیـدی از    نظریة علمی جدید، ارائة سا
مباحث، طرح استدالل نو و مانند آن؛ کیفیت تحلیل و بررسی علمی مسئله یا مسـائل مـورد نظـر؛    

 های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. طرفی علمی و انطباق با سرفصل بی

گـارش و ویـرایش تخصصـی    شامل رعایـت قـوانین عمـومی ن    های زبانی: . شاخص2
 سازی دقیق اصطالحات تخصصی. کتاب؛ روان و رسا بودن متن؛ و معادل

شامل رعایت نظم منطقی و انسجام مطالب )تسلسل عناوین های ساختاری:  . شاخص3
گیـری؛   کلی اثر( در هر فصل و نیز در کل اثر؛ بیـان اهـداف کتـاب؛ ارائـة خالصـه و نتیجـه      

 شناسی. نمودار؛ و استفاده از فهرست اعالم و کتاباستفاده از جدول، تصویر و 

آرایی  نگاری؛ و صفحه شامل کیفیت طرح روی جلد؛ حروفهای شکلی:  . شاخص4
 و صحافی.

ی از متخصصان برجستة علوم انسانی گروه وسیع از سویاین فرم در شورای مذکور 
(، اعتبار ایـن  1391ور )بررسی شد و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. در مطالعة حسینی و مط

شـورای بررسـی   »گزارش شده است. رویـة مرسـوم    88/0فرم به روش محاسبة آلفای کرانبا  
هـا تمـاس تلفنـی     ها بدین ترتیب است که پس از انتخاب ناقـدین، بـا آن   برای نقد کتاب« متون

 شود و در صورت اعالم موافقـت بـرای انجـام دادن نقـد، یـک نسـخه از هـر کتـاب         برقرار می
ماهه برای مطالعه و بررسی کتاب بـه   همراه با فرم نقد برای هر دو ناقد ارسال و یک فرصت سه

های جداگانه، نظرات را دبیر تخصصی گروه کـه خـود    شود. پس از دریافت فرم آنان داده می
شود. متخصصـان    دارای تحصیالت دکتری در علوم تربیتی است، تلفیق و فرم نهایی تدوین می

 45 شـان و تعداد 1شورای بررسی متون انتخـاب شـده بودنـد    لسة گروه علوم تربیتی ناقد در ج

                                                                                                                                        
هـای پژوهشـی کشـور اسـت کـه بـه        ها و مؤسسه این گروه شامل تعدادی از استادان علوم تربیتی دانشگاه.  1

شـوند و رئـیس پژوهشـگاه علـوم انسـانی و       پیشنهاد رئیس گروه و با تصویب اعضای شـورا انتخـاب مـی   
 کند. ای آنان صادر میمطالعات فرهنگی، حکم عضویت را بر
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کتاب بوده است. برخی از متخصصـان بـیش از یـک کتـاب را ارزیـابی کـرده        33نفر برای 
هـای   بودند و یک کتاب نیز تنها یک ناقدِ متخص  داشته است. این متخصصان از دانشـگاه 

باهنر کرمان، عالمه طباطبایی، الزهرا، شهید چمـران  شیراز، خوارزمی، تربیت مدرس، شهید 
هـای آموزشـی و پژوهشـی  سـازمان پـژوهش و       و مؤسسـه  ،اهواز، شهید رجـایی و پیـام نـور   

ریزی آموزشی، پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی و پژوهشـگاه مطالعـات       برنامه
لمی مربی بودنـد. از آنجـا   مرتبة عدارای  انکم دو نفر از آن آموزش و پرورش بودند و دست

تـرین ارزیـابی یـا     ها، محدودیت زمانی مورد توجه نبـوده اسـت، از قـدیم    که در انتخاب کتاب
( و 1379)میلـر،   های برنامة درسی نظریهنقدی که در این مطالعه استفاده شده است، نقد کتاب  

 تان تـا بـه امـروز   پداگوژی علم و هنر یـاددهی ـ یـادگیری از دوران باسـ    آخرین آن نقد کتاب 
کتـاب حدفاصـل    26کتـاب مـورد بررسـی،     33( بوده است. البتـه از  1395)گوتیه و تاردیف، 

   مورد ارزیابی قرار گرفته بودند. 1395تا  1390های  سال
 

 های نمونه فهرست کتاب   1جدول 

 مؤلف/ مترجم عنوا  ردیف
سال نشر 
 )چاپ اول(

 ناشر

ــیم   1 ــلمان در تعل ــمندان مس و  آراء دانش
 )جلد یکم(  تربیت و مبانی آن

بهشتی، سید محمد؛ ابـوجعفری،  
 نقی مهدی؛ فقیهی، علی

 سمت 1377

ــیم و    2 ــلمان در تعل ــمندان مس آراء دانش
 )جلد پنحم( تربیت و مبانی آن

 سمت 1387 بهشتی، سید محمد

نلر، جـی، اف. ترجمـه فریـدون     آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش 3
 بازرگان دیلمقانی

 سمت 1388

 سمت 1389 آقازاده، احمد آموزش و پرورش تطبیقی 4

ــد    آموزش و پرورش تطبیقی 5 ــة محم ــان. ترجم ــوی، لوت ک
 یمنی دوزی سرخابی

چاپ  1388
 چهارم

 سمت

ــدایار    آموزش تفکر انتقادی 6 ــة خ ــت، ترجم ــایزر، چ م
 ابیلی

 سمت 1386

ــرای   7 ــادگیری، ابزارهــایی ب الگوهــای ی
 تدریس

جویس، بروس؛ کـالهون، امیلـی   
و هــاپکینز، دیویــد. ترجمــة   
محمود مهرمحمـدی و لطفعلـی   

 عابدی

 سمت 1384

ارزشیابی آموزشی: مفـاهیم، الگوهـا و    8
 فرایند عملیاتی

 سمت 1380 بازرگان، عباس
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 1جدول ادامة 

 مؤلف/ مترجم عنوا  ردیف
سال نشر 
 )چاپ اول(

 ناشر

رویکردهـا و  هـا،   برنامه درسی: نظرگاه 9
 اندازها چشم

 سمت 1387 مهرمحمدی، محمود و همکاران

یادگیری -پداگوژی: علم و هنر یاددهی 10
از دوران باستان تا به امروز )نظریـه و  

 کاربرد(

گوتیـــه، کلرمـــون و تـــاردیف، 
 موریس. ترجمه فریده مشای 

 سمت 1395

تاری  آموزش و پرورش ایران با تأکیـد   11
 دوره معاصربر تحوالت تربیتی 

 سمت 1392 آقازاده، احمد و آرمند، محمد

 سمت 1393 نیا، محمدرضا افضل تکنولوژی یادگیری 12

 سمت 1393 رضوی، سید عباس های آموزشی تلویزیونی تولید برنامه 13

 سمت 1390 مشای ، فریده ریزی آموزشی های نو در برنامه دیدگاه 14

 سمت 1389 سرمد، غالمعلی آموزشیهای  روابط انسانی در سازمان 15

 سمت 1384 اهلل صفوی، امان ها، فنون و الگوهای تدریس روش 16

 رفته )آموزشـدریس پیشـروش ت 17
 ها و راهبردهای تفکر( مهارت 

 سمت 1390 شعبانی، حسن

ــدوین     18 ــی ت ــری و عمل ــای نظ رویکرده
 های درسی در آموزش عالی برنامه

ــادزاده،    ــا؛ اعتم ــر، احمدرض نص
 اهلل و نیلی، محمدرضا هدایت

سمت و  1390
دانشگاه 
 اصفهان

 سمت 1390 کاردان، علیمحمد سیر آراء تربیتی در غرب 19

طراحی آموزشـی: مبـانی، رویکردهـا و     20
 کاربردها

 سمت 1392 فردانش، هاشم

 سمت 1390 امیرتیموری، محمدحسن های آموزشی طراحی پیام 21

ژوزف، پامال بلوتین و دیگـران.   های برنامه درسی فرهنگ 22
 ترجمه محمود مهرمحمدی

 سمت 1389

ــوش و رضــوی،   مبانی طراحی آموزشی 23 ــوروزی، داری ن
 سید عباس

 سمت 1390

مهـر،   نژاد، اکبـر و وفـایی   سلیمان منابع یادگیری در تعلیم و تربیت 24
 محمد

 سمت 1390

تلخـابی،  خرازی، سـید کمـال و    مبانی آموزش و پرورش شناختی 25
 محمود

سمت و  1390
مؤسسه علوم 
 شناختی
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 1جدول ادامة 

 مؤلف/ مترجم عنوا  ردیف
سال نشر 
 )چاپ اول(

 ناشر

ــه  26 ــانی برنام ــوزش    مب ــی آم ــزی درس ری
 متوسطه

 سمت 1379 ملکی، حسن

ــه 27 ــألیف    مقدم ــی و ت ــیوة طراح ــر ش ای ب
 کتاب درسی دانشگاهی

 سمت 1391 آرمند، محمد و ملکی، حسن

ــر فلســفه تعلــیم و تربیــت     مقدمــه 28 ای ب
 اسالمی

 سمت 1394 اکرمی، سید کاظم

ــه  مکاتب فلسفی و آراء تربیتی 29 گوتـــک، جرالـــد، ال. ترجمـ
 محمد جعفر پاک سرشت

 سمت 1389

 وزشی و پرروشیـهای آم هارتـم 30
 ها و فنون تدریس( )روش   

 سمت 1393 شعبانی، حسن

 سمت 1392 نیکنامی، مصطفی نظارت و راهنمایی آموزشی 31

ــی.   های برنامه درسی نظریه 32 ــی، پــ ــر، جــ ــه میلــ ترجمــ
 مهرمحمدی، محمود

 سمت 1389

 های آموزشی در نظریه و عمل رسانه 33
 عصر دیجیتال  

 سمت 1391 اسکندری، حسین

 
ها از روش تحلیل محتوای کمّی استفاده شد؛ بدین ترتیـب کـه پاسـ      برای تحلیل داده

ها در قالب یکـی از سـه مضـمون خـوب، متوسـط و ضـعیف خالصـه شـد، در تمـامی           پرسش
های وارد به تحلیل، یکی از این سه مضـمون مـذکور بـه روشـنی آمـده بـود. بـه عبـارت          پاس 

را در شاخ  مورد بررسی  خوب، متوسـط یـا ضـعیف    دهنده ابتدا وضعیت کتاب  دیگر، پاس 
های مغـایر بـا هـم     پرداخت. پاس  کرد و پس از آن به توضیح تکمیلی نظر خود می ارزیابی می
 هایی که رویة مذکور را رعایت نکرده بودند وارد تحلیل نشدند.  یا آن

 

 ی پژوهشها یافته
های مربـوط بـه چهـار شـاخ       مؤلفه های ناقدین در های پژوهش، پاس  به منظور ارائة یافته

بنـدی   محتوایی، زبانی، ساختاری و شکلی براساس سه معیار خوب، متوسط و ضـعیف دسـته  
 توصیف شده است. 2ها در جدول  شد. خالصه یافته
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 های پژوهش براساس فراوانی خالصة یافته   2جدول 

 شاخص ها مقوله
 فراوانی خوب
 )به درصد(

 فراوانی متوسط
 )به درصد(

 راوانی ضعیفف
 )به درصد(

های  . شاخ 1
 محتوایی

 39 22 33 روزآمدی منابع
 8 8 84 اعتبار علمی منابع
 14 14 72 دهیدقت در ارجاع
 4 11 85 دهی امانت در ارجاع

 31 17 52 جامعیت محتوای کتاب
 3 31 66 برخورداری از نوآوری
 40 20 40 کیفیت تحلیل علمی مسئله

علمی و انطباق با طرفی  بی
هــای مصــوب  سرفصــل

وزارت علوم، تحقیقات 
 و فناوری

 

72 6 22 

48 28 24 

های  . شاخ 2
 زبانی

رعایــت قواعــد عمــومی   
 نگارش و ویرایش

80 10 10 

 11 14 75 روان بودن
ــادل ــق   معــ ــازی دقیــ ســ

 اصطالحات تخصصی
 

73 17 10 

ــی در    . شاخ  ساختاری3 ــم منطق ــت نظ رعای
 کل کتاب

75 4 21 

رعایت نظم منطقی در هـر   
 فصل

75 7 18 

 23 12 65 طرح روی جلد 
 - 10 90 نگاری حروف 
 - 13 87 آرایی صفحه 
 صحافی 

 

91 5 4 

های  . شاخ 4
 شکلی

 - )ضمنی( 43 )صریح( 57 بیان هدف
 - )ندارد( 35 )دارد( 65 بیان خالصه
 - )ندارد( 70 )دارد( 30 گیری بیان نتیجه
 و از جــدولاســتفاده 
 نمودار

 - )ندارد( 36 )دارد( 64

 - )ندارد( 37 )دارد( 53 نمایه
 شناسی کتاب

 

 - )ندارد( 58 )دارد( 42
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دهـد: متخصصـان معتقدنـد     نتایج کلـی را چنـین نشـان مـی     2بدین ترتیب، جدول 
بـه صـورت ضـمنی یـا صـریح بـه       « سـمت »های علوم تربیتی منتشـر شـده در    تمامی کتاب

درصد  87نگاری و  درصد از آنان، حروف 90اند؛  اهداف کل یا فصل کتاب اشاره داشته
درصد معتقـد بودنـد    85زیابی کردند؛  ها را در سطح خوب ار آرایی  کتاب از آنان صفحه
درصـد اعتقـاد داشـتند از منـابع معتبـر بـرای        84شده است؛   دهی، امانت رعایت در ارجاع

درصد، نظم منطقی در طـول فصـل را در سـطح خـوب      75تدوین اثر استفاده شده است؛ 
در  درصـد عقیـده داشـتند    73ارزیابی کردند و معتقد بودند متن دارای ن ری روان اسـت؛  

های دقیقی برای اصـطالحات مـورد    ، معادل«سمت»های گروه علوم تربیتی سازمان  کتاب
ها را مورد  طرفی علمی در کتاب درصد از آنان، رعایت بی 72استفاده قرار گرفته است و 
درصـد از متخصصـان معتقـد بودنـد      70کـم   هـا کـه دسـت    تأیید قرار دادند. این شـاخ  

های علوم  وضعیت خوبی برخوردارند، از نقاط قوت کتاب ها از در آن« سمت»های  کتاب
درصـد از   40در نظر گرفته شـدند. نتـایج در عـین حـال نشـان داده اسـت       « سمت»تربیتی 

را در وضعیت ضـعیف  « سمت»های علوم تربیتی سازمان  متخصصان، کیفیت تحلیل کتاب
ها روزآمد نیست  کتاب درصد معتقد بودند منابع مورد استفاده در این 39ارزیابی کردند؛ 

کـم   ها که دست ها فاقد جامعیت محتوا هستند. این شاخ  درصد، این کتاب 31و به نظر 
را در « سـمت »های گـروه علـوم تربیتـی سـازمان      درصد از متخصصان، وضعیت کتاب 30
هـای گـروه علـوم تربیتـی سـازمان       ها ضعیف ارزیابی کردنـد، از نقـاط ضـعف کتـاب     آن
 ته شدند. در نظر گرف« سمت»

، «سمت»های علوم تربیتی  های چهارگانه در کتاب همچنین به منظور مقایسة شاخ 
ترسیم شـد تـا مقایسـه بـه صـورت      « خوب»های منتقدین در سطح کیفی   نمودار خطی پاس 

 نشان داده شده است.   1بصری و با سهولت انجام شود. نتایج در شکل 
هـای سـطح    لحاظ میزان فراوانـی پاسـ   ، از «سمت»های علوم تربیتی  مقایسة کتاب

ها از دو مؤلفة اعتبار منابع  دهد، اگر چه این کتاب از سوی ناقدین نشان می« خوب»کیفی 
نگـاری و صـحافی در شـاخ      های حـروف  و رعایت امانت در شاخ  محتوایی و مؤلفه

ا در دو ه رسد آن اند، در مجموع به نظر می را داشته« خوب»شکلی بیشترین فراوانی پاس  
شاخ  زبانی و ساختاری از وضعیت بهتری در مقایسه با دو شـاخ  محتـوایی و شـکلی    

 برخوردارند. 
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 های چهارگانة محتوایی، زبانی، ساختاری و شکلی در شاخ « خوب»وضعیت کیفی  ةمقایس   1شکل 
 

 گیری  بحث و نتیجه
هـای   متخصصـان، نمونـه کتـاب   درصـد از   70کم  این مطالعه در مجموع نشان داد که دست

دهـی، رعایـت    هـای اعتبـار منـابع، دقـت در ارجـاع      را از لحاظ شاخ « سمت»علوم تربیتی 
سـازی دقیـق اصـطالحات،     بودن، معادل طرفی علمی، رعایت قواعد نگارش، روان امانت، بی

آرایـی و صـحافی را    نگاری، صفحه نظم منطقی در فصول و در کل اثر و نیز کیفیت حروف
تـوان نقـاط قـوت     هـا را مـی   وضعیت خوبی ارزیابی کردند و بر این اسـاس ایـن شـاخ    در 
 30کـم   دانست. نتایج در عین حـال نشـان داده اسـت دسـت    « سمت»های علوم تربیتی  کتاب

منتشرشـده از سـوی    هـای مربـوط بـه رشـتة علـوم تربیتـی       درصد از متخصصان، نمونة کتاب
بع، جامعییت محتوا و کیفیت تحلیل، ضـعیف  های روزآمدی منا را از حیث شاخ  «سمت»

 های شکلی بیشتر بوده است.   ارزیابی کردند. این عدد در شاخ 
گیری بسیار مهم امـا نـاق  ارائـه داد: نخسـت،      توان دو نتیجه ها می براساس این یافته

از حیـث رعایـت عوامـل مـؤثر در طراحـی و تهیـة       « سمت»های علوم تربیتی   وضعیت کتاب
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هـایی اسـت    ها از حیث موفقیت در ایفای نقـش  درسی و دوم، وضعیت این کتابهای  کتاب
هـای مناسـب    هـای متعـددی ویژگـی    تواند داشته باشد. در پژوهش که یک کتاب درسی می

هــای درســی دانشــگاهی بررســی شــد؛ از جملــه در بررســی اصــابت طبــری و   بــرای کتــاب
آموزشـی، مخاطـب محـوری و     مایة دقت علمی، ماهیت ( که چهار درون1399همکارانش )

مایـة دقـت    های مطالعة حاضر در خصـوص دو درون  دقت نگارشی ذکر شده است. نیز یافته
یـابیم کـه اعتبـار علمـی،      درمـی « سـمت »هـای علـوم تربیتـی     علمی و دقـت نگارشـی  کتـاب   

هـای   نگری یا جامعیت محتـوا بـه عنـوان نشـانه     جانبه روزآمدی، ساختار علمی منسجم و همه
های  رعایت اصول و قواعد دستوری و نگارشی همراه بـا شـفافیت در    می و شاخ دقت عل

اند. از آنجا که پژوهش حاضر نشـان داد   های دقت نگارشی بودن( از نشانه بیان مطالب )روان
هـای اعتبـار علمـی،     از حیـث نشـانه  « سـمت »های علوم تربیتـی    درصد از کتاب 70کم  دست

جامعیت محتوا در سطح متوسط یـا خـوب قـرار دارنـد،      روزآمدی، ساختار علمی منسجم و
 75کم  ها در سطح مقبولی است و نیز از آنجا که دست توان گفت دقت علمی این کتاب می

بـودن   از حیث قواعد دسـتوری و نگارشـی و روان  « سمت»های علوم تربیتی  درصد از کتاب
ی برخوردارند. بـه عنـوان   ها از دقت نگارشی خوب در سطح خوبی قرار دارند، پس این کتاب

تا چه حد در ایفـای سـه   « سمت»های  گیری دوم در پاس  به این پرسش مهم که کتاب نتیجه
رسـانی، سـاختاردهی و سـازماندهی بـه یـادگیری و       نقش مهـم  کتـاب درسـی، یعنـی اطـالع     
تـوان مـدعی بـود اگرچـه      اند مـی  ( موفق بوده1388هدایت یادگیری )نوروززاده و رضایی، 

توان در باب ایفای نقش  هدایت یـادگیری سـخن گفـت، امـا      های موجود نمی س یافتهبراسا
در سـطح متوسـط یـا خـوبی از     « سمت»های علوم تربیتی  درصد از کتاب 60کم  اینکه دست

هـا در   تواند مؤید توانایی مقبول آن جامعیت محتوا هستند و کیفیت تحلیل مناسبی دارند، می
  مشـابهی درمـورد ایفـای نقـش سـاختار دهـی و        گیـری  د. نتیجهرسانی باش ایفای نقش اطالع

ها یا به صـورت   توان به دست آورد چرا که تمامی این کتاب سازماندهی به یادگیری نیز می
هـا ضـمن اسـتفاده     درصد آن 60کم  اند و دست صریح و یا ضمنی اهداف خود را بیان داشته
 ز پرداختند.  از جداول، نمودار و تصاویر، به ارائة خالصه نی

آوری  فرصـت یـادگیری،    آموزشـی بـودن محتـوا، فـراهم     یی ماننـد ها شاخ توجه به 
شـناختی و   هـای زیبـایی   و خـالق، ویژگـی   ریزی درسـی، تفکـر انتقـادی    تناسب با اصول برنامه

بـه پژوهشـگران    (1399)اصـابت طبـری و همکـاران،     بالغی، خالق بودن ن ر و جایگاه مؤلف
توجه به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، توجه بیش از پـیش بـه   شود.  آتی توصیه می
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گذاری در انتشار آثار گروهی و توجـه بـه نقـدهای منتشـر شـده،       های شکلی، سیاست شاخ 
 .  توان ارائه کرد پیشنهادهای دیگری است که براساس این مطالعه می

ثـر در حـوزة   ا 150کـم   ، دسـت «سـمت »ت که سازمان ضروری اسبه این نکته  توجه
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