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چکیده
ضرورت شناسایی ویژگیهای کتاب درسی دانشگاهی و در دسترس نبودن معیارهـای رـریت وـنوی
کتابهـای درسـی دانشـگاهی سـبد شـن پژوهشـی بـا هـن شناسـایی ویژگـیهـای کتـاب درسـی
بهمنظورونوی الگویی با رویکرد کیفی فراورکید انجام گیرد .روش پژوهش به کارگیری از رویکـرد
کیفی و ابزار فراورکید از الگـوی هفـت مرحلـهای سننلوسـکی و باروسـو ( )1986اسـت نیـز رـرفا
مقاالوی بررســی شـن انـن کـه در مــجعت ـل ــیـ پژوهــشی و کنفرانــ هـا بیــ ال للـی داللــی
(سالهای 1380ـ )1399و لارجی (1989ـ )2020در حوزة کتاب درسی دانشگاهی نگاشـته شـن انـن.
جامعة مورد مطالعه  150منبع (مقاله ،کتاب و پایاننامه) است که با ووجه به معیار مروبط بودن 56 ،منبـع
به رورت هنف نن متـوالی وـا رسـینن بـه اشـباع ا عــات انت.ـاب شـن .بـرای کنتـرل کیفیـت روش
فراورکید کیفی از مقیاس شالص کاپا و از نرم افزار  Maxqdaبـه منظـور کـن گـذاری اسـتفاد شـن.
براساس نتیجة آزمون کاپایکوه  ،مقنار شالص برابر با  0/6638محاسـبه شـن کـه در سـطت ووافـ
معتبر قرار گرفته است .ه چنی  ،منل ارائـهشـن از دو سـطت کیفیتـی  4مفهـوم (اـاهری ،سـالتاری،
محتوایی و نگارشی) و ـ لکردی که لود از مؤلفههای مهم بـه شـ ار مـیرود  8مفهـوم (ا عــاوی،
وحولگرا ،نظامنن ،نظاروی ،لودآموزی ،آموزشی ،یکپارچهسازی و ه ـاهنگی) وشـکیل شـن اسـت.
بنی وروید ،مقولهها و مفاهیم کتاب درسی بررسیگردین و الگوی کتاب درسـی دانشـگاهی وـنوی
شن .الگوی پژوهش حاضر به جهت ادغام بیشتر ویژگیهای کتاب درسی و راحی کامع مشـ.ص و
رفع نواقص الگوهای قبلی مت ایز از الگوهای دیگر است .الگوی نوی راحی کتاب درسـی اسـتادان،
دانشجویان و مؤلفان را در جهت انت.اب ،مطالعه و وألیف کتد درسی ک ک میکنن.
کلیدواژهها :کتاب درسی دانشگاهی ،فراورکید ،الگو ،و رویکرد کیفی.
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Abstract
The need to identify the characteristics of the academic textbook and the
unavailability of explicit criteria for the compilation of academic textbooks led to a
study to identify the characteristics of the textbook in order to develop a model with
a qualitative meta-analysis approach. The methodology used for this study was a
qualitative approach and the tool used was the seven-step model designed by
Sandelowski & Barroso. Only papers presented in domestic (2001-2020) and foreign
(1989-2020) scientific journals and international conferences about university
textbooks were taken into consideration and reviewed for the purpose of this study.
The study population included 150 sources including papers, books, and
dissertations, which according to the criterion of relevance 56 sources were selected
for final consideration. The Kappa index has been used to control the quality of the
qualitative hybrid method. Maxqda software, too, was used for the purpose of
coding. Based on the result of Cohen’s kappa coefficient, the value of the index was
calculated to be 0.638, which is a valid agreement level. The presented model
comprises two quality levels of 4 concepts (appearance, structure, content, and
writing) and functional, which consist of important components, and 8 concepts
(information, evolutionary, systematic, regulatory, self-learning, educational,
integration, and coordination). After making a comprehensive review of the contents
and concepts of the textbook a model was designed and developed for academic
textbooks. Keeping in view the features and functions of textbooks the model
presented in this study is superior to other models as it has been designed by
eliminating the shortcomings of the previous models. The new design for university
textbooks will help university teachers, students, and authors in selecting, studying,
and writing textbooks.
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مقدمه
امروز  ،وقریبا و ام جوامع جویای ووسعه و اروقا ،نقطة آغازینشـان سیسـتم آموزشـی اسـت.
رویکردهـای برآمـن از ـرـر نـوی آموزشـی ه ـرا بـا بـهکـارگیری سیسـتم اروبا ــات و
فناوریها در وعلیم و وربیت و هنف نن کردن محتوای کتابهای درسی مبتنـی بـر بهـر وری
بیشتر باـث وکاپوی بیشتر محققان در ای ـرره گردین است .چالشهای جهانی آموزشی
در قرن بیست و یکم ،ناشی از دینگا های نو به کارکردهای آموزشی و پرورشی است .ای
دینگا ها قطعا رویکردهای متفاووی بر اروقا و حل مشکعت آموزشی و ووان نـنیهـای آن
میافزاینن .محتوای کتاب درسی منشأ مباحثی در میان پژوهشگران و اننیشـ ننان در سـطت
دانشگا ها و مراکز پژوهشی بود است .کتـاب درسـی دانشـگاهی نقـش اساسـی در وحقـ
هن های آموزشی در آموزش ـالی دارد به ویـژ درمراکـز آمـوزش ــالی ایـران کـه از
رسانههای آموزشی دیگر ک تر استفاد میشود ،از اه یت مضاـفی برلوردار است (ملکی
و ه کــاران .)1398 ،کتــاب درس ـی ،مج وـــهای غن ـی از واقعی ـتهــای جنی ـن و بــالقو و
لارقالعاد است ( )Mahmood, 2011که باین قابل اـت ـاد ،انعطـا پـذیر و کارآمـن باشـن.
اه یت آن در سیستم آموزشی کشـور و سیاسـت گـذاری ملـی کـامع مشـهود اسـت و نیـز
کتاب درسی و سایر رسانههای مـروبط بـا آن نقـش مه ـی در سـناریوهای یـادگیری دارنـن
( .)Oates, 2014مری ال لپیونکا 1و مجینی ( )1385معتقننن که کتاب درسی به ـنوان یک
رسانه باین بر ویژگیهای ادبی  ،نگارشی و فردی و فرهنگی م.ا د وأکین داشته باشـن .بـه
لحاظ اه یت کتاب درسی در آموزش  ،وحقیقات بسیاری در ای زمینـه در جهـان رـورت
گرفتـه اسـت ( .)Harwood, 2016از مزایـای کتـاب درسـی )1 :داشـت چـارچوبی از برنامـة
درسی ،مت آموزشی آماد  ،واایف آماد برای دانشجو و اسـتاد اسـت  )2بـرای منرسـان
بـیوجربــه و اسـتادان دارای فرســودگی شـ لی ث ــرب.ش اســت ( )Gower et al., 1983و
 )3مج وـهای ازاهنا و انتظاراوی است که دقیقا بیان میکنن یادگیرننگان چه مطـالبی را
بایــن بیاموزنــن ( .)Jenkins et al., 2020کتــابهــای درســی در سیســتم آموزش ـی کشــور
و سیاستگذاری ملی نقش بسیار مه ی دارنن و ابزار ارلی برنامة درسی و ونری به ش ار
مـیرونـن ( .)Bogavac, et al., 2016فراینـن وـنوی و وـألیف آن بـه ووجـه دقیـ نیـاز دارد
( )Mahmood et al., 2011کمووجهی به کیفیت کتابهای درسی ،یعنی اه یـت نـنادن بـه
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ـ ر و زمان مفین یادگیرننگان که سرمایههای انسانی یک ملت هستنن .کتابهای درسی بـا
هن آموزش ارول و مفاهیم اولیه در رشتههای ـل ـی و آمـاد ن ـودن دانـش آمـوزان و
دانشجویان برای آموزشهـای سـطو بـاالور نوشـته مـیشـونن و یکـی از مهـموـری منـابع
آموزش و یادگیری در منارس و دانشگا ها هسـتنن ( )Mahmood et al., 2009کـه بایـن بـر
مبنای ارول و قواـنی مش.ص ونوی و ارزیابی و بر مبنای اسناد باالدستی هر نظام  ،بـرای
وحق اهنا غایی برنامة درسی ونظیم شـونن (ارـابت بـری و ه کـاران .)1399 ،وـاکنون
وحقیقــات بســیاری در زمینــة کتــاب درســی دانشــگاهی انجــام شــن  ،امــا الگــویی براســاس
وحقیقات پیشی با روش فراورکید ونوی نشن است .وحقی حاضـر الگـویی بـرای وـنوی
کتاب درسی دانشگاهی با روش فراورکید پژوهشهای پیشی ارائه داد است .

مبانی نظری و پیشینة پژوهش
استفاد از شیو های درست راحی و ونوی کتابهای درسی اه یـت بسـزایی دارد .بـرای
وــنوی کتــاب درســی باکیفی ـت از ری ـ وجزی ـهووحلی ـل اســناد ،شــر و نهــایی کــردن
شالصهای بهدستآمن  ،ن ونهگیری (ن ونهای از افراد و گرو های متفاوت و راحدنظـر
در وعیی کیفیت کتاب درسی) و مرور ادبیـات (پیشـنهادی مربـو بـه دسـتورالع ل وـألیف
کتاب) میووان به ویژگیهای کتاب درسی دستیافـت (شـیخ و ه کـاران .)1393 ،کتـاب
درســی باکیفیــت ویژگـیهــای لارــی دارد کــه ـبــارتانــن از )1 :درک مطلــد محتــوای
آموزشی  )2ووضیت مطالد ه را بـا ورـویر و راحـی منطقـی مـت متناسـد بـا ورـاویر
 )3ووجه به اهنا آموزشی  )4درگیرسالت یادگیرنن  )5ایجاد فررت کسد وجربـه و
 )6و ری های گسترد و منظم ( .)Hussian & Mahmood, 2002از دیـنگا کیـانی و آرمنـن
( ،)1398ابعاد ارلی سلسلهمراود یادگیری ،درگیری دانشجو در درس و انواع وفکر ه گرا
و واگــرا در راحــی ســؤالهــای کتــابهــای درســی مهــم اســت .ب ـ مطالعــة مح ــود و
ه کارانش ( ،)Mahmood et al., 2009هشت شالص کلی در وعیی کتاب درسی باکیفیت،
به وروید ـبارتانن از :ه .وان بـودن باسیاسـتهـا و اهـنا کلـی برنامـة درسـی قابلیـت
ا ینان و معتبر بودن مت واژگـان ،قالـد و ورـاویر مناسـد هـموـرازی مـت و موضـوع
آموزش لعقیت از ری مت قابلیت ارزیابی و سنجش محتـوای غنـی وشـوی بـه مطالعـة
منابع بیشتر .و نیز سه ویژگی وشوی بـه فنـاوری ،مقبـول بـودن و فراگیـر بـودن مـت کتـاب
درسی ویژگیهای مهم دیگری در ونوی کتاب درسی باکیفیت هسـتنن .در زمینـة راحـی
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کتابهای درسی یا نظام متکی بر چاپ ،باین به شش ـنرـر ه سـانی ،شـکل ،سـازماننهی،
ـعقه ،اننازة حرو و استفاد از فضای سفین در ونوی کتـابهـای درسـی ووجـه داشـت
(فــردانش .)1386 ،ارــابت بــری و ه کــارانش ( )1399در پــژوهش لــود بــه مهــموــری
مؤلفههای کتاب درسی ،دقت ـل ی و نگارشی ،ماهیت آموزشی ،و م.ا دمحوری وأکیـن
دارنن .جاسف ( )Jusuf, 2018در ارزیابی کتابهای  ،ELTمنلهای چـکلیست کتابهای
3
درسـی را با هـشت مـنل ارلی :مـنل واکـر ،)1975( 1داود و سلســهـ مورسیا ،)1979( 2ویلیــام
8
( ،)1983شلنون ،)1988( 4کانینگسـور  ،)1995( 5لیتـز ،)2005( 6موکونـنان 7و الحربـی
( )Kandeel, 2018معرفی میکنن که از مجعت و کتابها نقلشن انن وی در وحقی لود،
مؤلفههای کتابهای درسی را وحت ـنوان ضوابط داللی و ضوابط لارجی بیان مـیکنـن.
ریفات کاننل ( )2018در پژوهش لود با ـنوان «ارزیابی کتـابهـای درسـی دیفرانسـیل از
دیـــنگا اـضـــای هیئـــتـل ـــی» ،مهـــموـــری مؤلفـــههـــای کتـــابهـــای درســـی را
مقنمــه ،روش ارائــه ،محتــوا و لروجــی بیــان م ـیکنــن .در مطالعــة وســیعی کــه گــاروی
( )Garvin, 1998انجام داد شالصهای مه ی ماننـن :ـ لکـرد ،امکانـات ،قابلیـت ا ینـان،
انطباق ،دوام ،وع یمپذیری ،زیبایی و بازلورد از ـوامل وعیی کیفیت کاال به ش ار میرونن
که براساس ه ی معیارها ،کتاب درسی باکیفیت باین دارای شالصهای گفتـهشـن باشـن.
هارولی ( )Hartley, 2005در پژوهش لود با ـنوان «نقش آموزشـی ورـاویر در کتـابهـای
درسی» ،مت ورکیبی و ورویر را پیشـنهاد مـیکنـن .نوگـاوا و هـاووا ( Nogova & Huttova,
 )2006در پژوهش لود با ـنوان «ویژگی کتاب درسی» به  6مورد اشار کرد انن :پیروی از
ارول پناگوژی ،رشن ش.ری ،محتـوای مناسـد ،رویکـرد سـبکشناسـی ،رـفحهآرایـی
گرافیکی ،و ه بستگی اجت اـی.
لوئینی و ه کارانش ( )1399در پژوهشی با ـنوان «نقن مج وـة فارسـی بیـاموزیم»
پنج محور :سالتار ،محتوا ،زبان ،روش و فرهنگ و اجت اع را از ویژگـیهـای مهـم کتـاب
درسی معرفی میکننن .جولیا و جـف )2018( 9در پـژوهش لـود بـا ـنـوان «انتشـار کتـاب
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درسی منابع آموزشـی در آمـوزش ــالی امریکـا» از ویژگـیهـای مهـم کتـاب درسـی ،بـه
متناسد بودن محتوا با موضوـات و سرفرل دانشگا اشار میکننـن .وانـگ و ه کـارانش
( )Wang et al., 2017در ونوی نظرات دانشـجویان از کتـاب درسـی بیوشـی ی کارشناسـی
پرستاری ،دو مؤلفة مهم در ونوی کتاب درسی را نیاز دانشجویان و سـالتار کتـاب درسـی
بیان میکننن .بوگاواک و ه کارانش ( )Bogavac et al., 2016در مقالة «آمـوزش مـادامالع ـر
باکیفیت :رایانه و یـا کتـاب درسـی» بـه ویژگـیهـای وعـاملی ،پـرورش مسـئولیتپـذیری و
لعقیت کتاب درسی اشار میکننن .فانیـنپور و ه کـارانش ( )1399در پـژوهش لـود بـا
ـنوان «مؤلفههای مؤثر در وألیف کتاب درسی در حوز های ـل یه لواهران» ،به پـنج مقولـة
ارلی (وعیی انت.ابکننـنگان محتـوا و ارزیابـان ،جهـتگیـری مؤلـف ،زمینـه گـردآوری
ا عـات ،گزینش و وـأمی محتـوا و وعیـی حجـم و سـازماننهی محتـوا) اشـار مـیکننـن.
پژوهشگرانی در پژوهشهای لود ،ویژگیهای کتاب درسی را از زوایای م.تلفـی بررسـی
کرد انن :ابراهیمکافوری ( ،)1389زمـانی و اسـفیجانی ( )1385و بنکـه ( )Behnke, 2018بـه
ویژگی هنری ،وایپوگرافی و گرافیک محتوایی حسینی و مطور ( ،)1391حسینی و لنـنقی
( )1396و مهرابی ( )1391به ویژگی نگارشـی ارشـادی نیـا ( )1397بـه ویژگـی آموزشـی
کرمی و ه کـارانش ( ،)1395آرمنـن ( ،)1383مهرابـی ( )1391و رون ( )1390بـه ویژگـی
محتوایی ،ااهری ،نگارشی و سالتاری روحانی و ه کـارانش ( ،)1395روحـانی (،)1395
فهی ی فر و ه کارانش ( ،)2020حسینی و مطور ( )1391و رون ( )1390به ویژگی ااهری،
نگارشی ،محتـوایی و شـکلی کری ـی و ملکـی ( )1389بـه ویژگـی آموزشـی ،نگارشـی و
محتوایی ارنافی و ه کارانش ( ،)1399کری ـی و شـریف ( )1393بـه ویژگـی محتـوایی،
سالتاری و ااهری افشارمهاجر ( )1388به ویژگی سالتاری و گرافیکی هاشـ ی ()2015
بــه مهــارتهــای وفکــر انتقــادی ویژگــی روشــی کتــاب درســی آرمنــن ( ،)1396نظــری و
وقواییفر ( )1397و الکتا و دراکولیچ ( )Laket & Drakulic, 2015به ویژگیهای محتوایی،
روشی ،روششناسی نظاممنن ،زبانی ،سالتاری ،نگارشی و ااهری کتـاب درسـی بهـادری
( )2012به ویژگی محتوایی و انسـجام مـت کتـابهـای درسـی نیـکنفـ و ـلـیآبـادی
( )1392به ابعاد بیرونی ،درونی ،ااهری و محتوایی آقا بابـایی ( )1398و لـوزانی (،)1396
بهرام بیگی ( )1395به ویژگیهای ااهری ،سالتاری و استنالل ورسیمشن و نقشة مفهومی
و وفکر لعق .با بررسی دقی پژوهشهای پیشی میووان به ای نتیجه دستیافت که کتاب
درسی در آمـوزش ــالی از جوانـد م.تلـف بررسـی و ارزیـابی شـن و بـرای وـألیف آن،
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الگوهایی هم راحی گردین است ،ولی واکنون الگـوی جنیـنی در زمینـة کتـاب درسـی
که لألهای آموزش ـالی را از بـی ببـرد راحـی نشـن اسـت .بـه دلیـل ضـعف الگوهـای
راحیشن در پوشش ه هجانبة مطالد ،اسـتفاد نکـردن از روشهـای جنیـن آموزشـی و
مفهوم سالتاری ،از فراگیری و بهر وری آن کاسته شن است .لذا الگـوی پـژوهش حاضـر
به منظور ادغام بیشتر ویژگیهای کتـاب درسـی و راحـی کـامع مشـ.ص و رفـع نـواقص
الگوهای قبلی از الگوهای دیگر مت ایز است ای الگوی جنیـن بـه اسـتادان ،دانشـجویان و
مؤلفان در انت.اب ،مطالعه و وألیف کتد درسی ک ک لواهن کرد .فراینن ای پـژوهش در
راستای یافت پاسخ به دو سؤال است )1 :مؤلفههای الگوی ونوی کتاب درسی در آمـوزش
ـالی براسـاس پـژوهشهـای انجـامگرفتـه کـنامانـن؟ و  )2الگـوی مطلـوب کتـاب درسـی
دانشگاهی براساس مطالعات انجامگرفته چیست؟

روش پژوهش
در روش فراورکید ،داد های کیفی این ها ،ذهنیات ،رویکردها و نتایج پژوهشهای پیشـی
بررسی میشود و سه هـن ـ ـنة ایـ پـژوهش :سـالت نظریـه ،وشـریت نظریـه و ووسـعة
مفهـومی ( )Zimmer, 2006اسـت نیـز در آن ،بـرای شناسـایی ویژگـیهـای کتـاب درسـی
دانشگاهی و دستیابی به هن پژوهش ،از روش هفـتمرحلـهای فراورکیـد سننلوسـکی و
باروسو ،)Sandelowski, 1986( 1پرکاربردوری الگو و مورد وأیین جامعة ـل ی استفاد شن
است مراحل هفتگانة ای روش را میووان در ن ودار  1نشان داد.

نمودار  1مراحل هفتگانة روش فراورکید
1. Barroso
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یافتههای پژوهش
مرحلة  :1تنظیم سؤالهـای پـژوهش .در ایـ مرحلـه ،از پارامترهـای م.تلـف ،ماننـن
جامعه موردمطالعه ،1چه چیز ،2چه موقع 3و چگونگی روش 4اسـتفاد مـیشـود .فراینـن ایـ
پژوهش ،یافت پاسخ بـه دو سـؤال اسـت )1 :مؤلفـههـای الگـوی وـنوی کتـاب درسـی در
آموزش ـالی براساس پژوهشهای انجامگرفته کنامانن؟ و  )2الگوی مطلوب کتاب درسی
دانشگاهی براساس مطالعات انجامگرفته چیست؟
مرحلة  :2بررسی نظاممند متون .در ای مرحله ،جستوجـوی نظـاممنـنی بـر مقالـههـای
منتشرشن در مجعت گوناگون رورت گرفته و واژگان کلینی مروبط انت.اب شن (جـنول .(1
در مطالعـة مـروری حاضر ،به روش نظاممنن ،مطالعات منتشرشن ی سالهای 1989ـ2020
م ـیعدی در بانــکهــای ا عـــاوی کــه مقــاالت باکیفیــت و وحــت داوری لــا را ن ایــه
9
میکننن ،سیناپ  ،5مگیران ،6نورمگز ،7پایگا ا عـات ـل ی جهاد دانشگاهی 8،ـلم نـت،
ایرانناک 10،گوگل اسکوالر 11،پروکوئیست 12،به انگلیسی و فارسـی ج ـعآوری شـننن و
سپ مورد مقایسه قرار گرفتنن .برای سهولت جستوجوی کتاب درسی دانشگاهی مطـاب
با جنول  ،1از ـبارت مش.صشن در بانکهای ا عـاوی بهمنظور مرور نظـاممنـن اسـتفاد
شن .معیارهای مورد پژوهشها به مطالعـة حاضـر ـبـارتانـن از )1 :اسـتفاد از ارـطعحات
وعیی شن برای ـنوان )2 ،کامل بودن گزارش پـژوهش )3 ،مـروبط بـودن مطالـد پـژوهش
با مباحث بقهبنـنی مطالعـات کتـاب درسـی و  )4اسـتفاد از مـنلهـای کتـاب درسـی و
معیارهای لروج از ای مطالعه ـبارتانن از )1 :مطالعاوی که فقط چکین را گزارش ن ـود
بودنن و  )2به زبانهای ناآشنا برای پژوهشگر منتشر شن بودنن .مطاب ن ودار  2از بـی 150
مقالة یافتشن با استفاد از کلینواژ های مش.صشن  56 ،مقاله بررسی شننن.
1. who
2. what
3. when
4. how
5. scinapse
6. magiran
7. noormags
8. sid
9. elmnet
10. irandoc
11. google scholar
12. proques

96

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ،دوره بیستوپنجم ،شمارة  ،48بهار و تابستان 1400

جدول  1کلینواژ های جستوجوشن در پایگا های ا عـاوی
معادل فارسی مفاهیم کلیدی

واژگان کلیدی جستوجوشده

وعریف کتاب درسی دانشگاهی

Definition Textbook

ارزیابی کتاب درسی

Text book Assessment

چکلیست کتاب درسی

Text book Check list

منل کتاب درسی

Textbook model

پرسشنامة کتاب درسی

Textbook questionnaire

آموزش ـالی

Higher education

نمودار  2الگوریتم انت.اب منابع نهایی

مرحلة  :3جست وجو و انتخاب منابع مناسب .در ابتنای فراینن جسـتوجـو مشـ.ص
شن آیا متون با سؤال وحقی متناسدانن یا لیر؟ معک ورود متون متناسـد بـودن بـا هـن
وحقی و در راستای نوآوری بود است .معک لروج ،متونی بودنـن کـه بـا هـن وناسـبی
نناشتنن بنابرای ور یم بر ای شن وا از برنامـة مهـارتهـای ارزیـابی حیـاوی ( 1)CASPکـه
مع وال برای ارزیابی کیفیت مطالعههای اولیة پـژوهشهـای کیفـی اسـتفاد مـیشـود ،بهـر
گرفته شود.
1. Critical Apprasisal Skills Program

شناسایی ویژگیهای کتاب درسی دانشگاهی به منظور ...
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برنامة مهارتهای ارزیابی حیاوی یا شیوة  CASPابزاری د سؤالی است کـه ک ـک
میکنن وا مفهوم وحقی کیفی را دریابین .ای ابزار دقت و اـتبار و اه یت مطالعههای کیفـی
را مش.ص میکنن .ای سؤالها بر موارد زیـر و رکـز دارنـن )1 :اهـنا

وحقیـ  )2 ،منطـ

روش )3 ،ر وحقی  )4 ،روش ن ونهبرداری )5 ،ج ـعآوری داد هـا)6 ،انعکـاسپـذیری،
 )7معحظات العقی )8 ،دقت در وجزیهووحلیل داد ها )9 ،بیان واضت و روش یافتـههـا ،و
 )10ارزش پژوهش .در ای مرحله ،پژوهشـگر بـه هـر یـک از سـؤالهـا یـک امتیـاز ک ـی
میدهن و امتیازات داد به هر مقاله را ج ع کرد و بهآسانی مج وــهمقالـههـا را بررسـی و
ارزیــابی مــیکنــن .براســاس مقیــاس  50امتیــازی ،پژوهشــگر سیســتم امتیازبنــنی زیــر
را مطر و مقالهای را کـه پـایی وـر از امتیـاز لـوب (ک تـر از  )30اسـت حـذ

مـیکنـن:

ـالـی (40ـ ،)50لیلی لوب (31ـ ،)40لوب (21ـ ،)30متوسـط (11ـ )20و ضعیف (0ـ)10
(2011

 .)Hannes,براســاس امتیــازات داد شــن بــه مقالــههــا حــناقل امتیــاز  25و حــناکثر

 50بود است درنتیجه در ای فراینن 56 ،مقالـه بـرای وجزیـهووحلیـل ا عــات بـاقی مانـن
(ن ودار .)3

نمودار  3نسبت مقالههای نهایی از نظر شالصهای د گانه

مرحلة چهارم :استخراج اطالعات منابع .در ای مرحله ،ا عــات منـابع انت.ـابشـن
براساس مش.رات نویسنن (نـام و نـام لـانوادگی ،سـال انتشـار و منبـع) ـوامـل مـروبط بـا
ویژگیهای کتاب درسی در آموزش ـالی و مش.رات روششناسی (روش پژوهش ،ابزار
پژوهش و جامعة پژوهش) در یک جـنول بقـهبنـنی گردیـن نتـایج حاضـر در جـنول 2
آمن است.

جدول  2پژوهشهای انت.ابشن درزمینة ویژگیهای کتاب درسی در آموزش ـالی برای وجزیه و وحلیل و است.راج کنها
ردیف

نویسنده /سال

1

(مح ود)2011 ،

2
3
4

(زمانی ،اسفیجانی)1385 ،
(ابراهیم کافوری)1389 ،
(زهرا قراگوزلو)1396 ،

5
6

(نظری ،وقوایی فر)2018 ،
(مح ود و ه کاران)2009 ،

7

(بنکه)2018 ،1

ویژگیهای کتاب درسی در آموزش عالی

روش

ابزار

جامعه

قابلیت سنجش ،واژگان مناسد ،انسجام مت  ،مت معتبر ـل ی ـ
راهن ای کتاب
ویژگی هنری ،وایپوگرافی ،گرافیک ،محتوایی،
مبانی نظری و فلسفه و اهنا
شکلی (ااهری ،سالتاری) محتوایی (نگارشی ،محتوایی)

کیفی/ک ی

پرسشنامه

 51ـضو هیئتـل ی

کیفی وحلیل محتوا
وحلیلی /ارزشیابی
ک ی/کیفی

پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه

ووریفی /وحلیلی
ووریفی/کیفی

پرسشنامه
مراحبه

مباحث فیزیک
 80نفر از برنامه ریزان درسی
منابع پرکاربرد معرفیشن
از سوی استادان
کتاب واریخ ـربی شوقی
مت.رران کتابهای
درسی

ک ی/کیفی

پرسشنامه

مج وـه وحقیقات دربار
کتاب درسی

محتوایی ،روشی ،زبانی ،سالتاری و ااهری
هشت شالص کلی در وعیی کتاب درسی باکیفیت به وروید
الف) (ه .وان بودن باسیاست هاو اهنا کلی برنامه درسی ب)
قابلیت ا ینان و معتبر بودن مت ج (واژگان ،قالد و وراویر
مناسد د) ه ترازی مت و موضوع ه) آموزش لعقیت از ری
مت و) (قابلیت ارزیابی و سنجش م) محتوای غنی وشوی به
مطالعه منابع بیشتر و سه ویژگی وشوی به فناوری ،مقبول بودن و
فراگیر بودن مت کتاب درسی
ـوامل فرهنگی پارامترهای برری ،وأثیرات شنالتی و ـا فی و
رفتاری ،سالتار روش  ،انسجام مت  ،راحی ،وایپوگرافی ،راحی
ا عـات

1. Behnke

ادامة جدول 2
ردیف

نویسنده /سال
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8
9

(لوزانی)1396 ،
(رون)1390 ،

10

(ک بل)1995،1

11

(سینمح نحسی حسینی ،قابلفهم بودن نگارش ،رـایت قواـن ویرایشی و نگارشی،
معادلسازی مناسد ارطعحات و.رری ،ااهر ،ابزارهای
مطور)2012 ،
ـل ی
مقنمه ـ ج عبننی مباحث ـ نتیجهگیری انتهای فرل ـ ااهر ـ
(سینمسعود حسینی ،امی
نسبت وعناد رفحه با واحن درسی ـ حجم فرلها ـ معادلهای
لننقی)2017 ،
الوی ـ ارعحات و.رری ـ قواـن نگارشی ـ سالتار دستوری

13

(ـبناللهی)1396 ،

14

(متقیزاد )2018 ،

پاکیزگی نگارشی و ادبی ،ماهیت وعاملی ،ووان انگیزشی،
سالتار ،محتوا،
وحلیل روری ،جذابیت و ر مناسد ،وناسد محتوی با
سالتار و وجربیات

12

رویکرد ـل ی ،دقت پژوهشی ،ووان استناد و نظری و استناللی
سازماندهی محتوی ـ مهارتهای یادگیری ـ وناسد محتوی با
مت ـ اروبا ـرضی ـ ووالی منطقی ـ رفحهآرایی
معرفتشناسی ـ را شنالت ـ ـینیت ـ ذهنیت ـ رابطه محق با
وحقی ـ لود آموزی

روش

ابزار

جامعه
کتاب هنر رمان
کتابهای درسی دور
ابتنایی
 40کتاب درسی
روانشناسی و ـلوم
اجت اـی
کلیه کتد درسی ـلوم
وربیتی

ووریفی/وحلیلی
ک ی/کیفی

پرسشنامه
پرسشنامه

ک ی/کیفی

پرسشنامه

ک ی/کیفی

چکلیست
ست

وحلیلی/ووریفی

پرسشنامه

کتابهای دانشگاهی
ـلوم وربیتی منتشرشن
ست

پی ایشی /مقطعی

پرسشنامه

 230دانشجو

کیفی

پرسشنامه

کتاب قواـن و متون
ـربی

1. Campbell

ادامة جدول 2
ردیف

نویسنده /سال

ویژگیهای کتاب درسی در آموزش عالی

15

(آقابابایی)2019 ،

نقشه مفهومی ،وفکر نقاد

16

(بهرام بیگی)2016 ،

ااهر ،سالتار ،نقش ورویر

17

(مالکی،
)2009
(کیانی)2011 ،

19

(آرمنن)2004 ،

20

(هیلتون.)2016،1

21

(استریبوس ،مارونز ،پرین
و جوچ ز))2006،2

18

ـلی

روش
وجربی/ک ی

ووریفی /وحلیلی
ولی دروس ،اروبا

آبادی ،درونی ،بیرونی ،ااهری ،محتوایی ،اروبا
ـرضی
راحی ـک و نقاشی ـ نقش گرافیک در راحی کتاب
درسی
وعامل بی مولف و ناشر در ونوی وا چاپ کتاب درسی  ،مقایسه
روش سنتی و نوی چاپ در استفاد از فناوری های جنین
قابلاـت اد ،اثبات یادگیری
بهروز بودن و پیوستگی محتوی ،وضو ـ ووالی ـ وسعت
ـناوی ـ سازماندهی ماد درسی ـ سطت دشواری کتاب درسی
باز ،کیفیت نوشت  ،راحی آموزشی ویتر و زیر ویترهای روش ،
لعره فرلها سوا الوی برای مرور مطالد ،واژ نامه

وحقیقات

ابزار
آزمون
مهارتهای
وفکر کالیفرنیا
وحلیل متون
دارای ورویر
وحلیل متون

ک ی/کیفی

پرسشنامه
چکلیست
وحلیل متون

کیفی/ک ی

پرسشنامه

ک ی/کیفی

پرسشنامه

کیفی

جامعه
دانشجویان کارشناسی
ارشن دانشگا آزاد
پژوهشهای پیشی
متون دارای ورویر
 276دانشجو
کتابهای درسی چاپ
شن حوز ـلوم انسانی
 16مطالعه درزمینه کتاب
درسی باز
مقاالت کنفران

1 Hilton
2Strijbos, Martens, Prins, & Jochems

ادامة جدول 2
نویسنده /سال

ردیف

ویژگیهای کتاب درسی در آموزش عالی

22

(منروریان)2013 ،

23

پایاننامه (مهرابی)1391 ،

24

(رولتی ،پورهنگ)1396 ،

25

(جسی اگبرت)2014 ،1

26

دستور ،رحت مطالد ،سؤاالت مروری ،شهرت نویسنن  ،میزان
(جهانیگیانی،
2
یادگیری ،پوشش موضوـی ،ک کآموزشی ،مفاهیم ارلی مت .
لو گرانن و پنر )2018 ،
ه اهنگی آموزشی ،مت منسجم
(گلنینگ)2014،3
بهروز آمنی محتوی ،ااهر ،ااهارنظر مؤلف
(ـلی اکبر ،س انه)1396 ،

27
28
29

(الکتا
)2015

و

و.رصگرایی ،هنف ننی موضوـی ،ووان نظری ،ماهیت
میانرشتهای
ووان مت کتاب ،جامعیت پوشش
انسجام متون ،وحلیل کیفیت چاپ ،قواـن ـ ومی نگارش،
ویرایش
گفت ان محاور ای ،روایی مت

دراکولیک ،4انسجام محتوی و سازماندهی منطقی مت  ،یکنوالتی راحی

روش

ابزار

جامعه

کیفی

پرسشنامه

ک ی /کیفی

پرسشنامه

کیفی

پرسشنامه

کتابهای درسی
دانشگاهی
کتابهای درسی پیام نور
و اساوین دانشگا
واایف فلسفه

کیفی/ک ی

پرسشنامه

ک ی /کیفی

پرسشنامه

کیفی
کیفی

پرسشنامه
وحلیل محتوا

ک ی/کیفی

پرسشنامه

 80دانشجو و مت دو
کتاب روانشناسی،
زمی شناسی
دانش آموزان متوسطه
کتاب درسی بازرگانی
معل ان
روانشناسی کودکان و
نوجوانان میعنی
کتابهای درسی
الکترونیک

Jesse Egberg
Jhangiani, Dastur, Le Grand, & Penner
Golding
Laketa & Drakulic

1.
2.
3.
4.

ادامة جدول 2
ردیف

نویسنده /سال

ویژگیهای کتاب درسی در آموزش عالی

30

(سلطانی)2014 ،

31

(مح نار ری)1396 ،

32
33

(نوری)1396 ،
(ـلوی پور)1396 ،

34
35

(اقارب پرست)1396 ،
(فرهادیان)1388 ،

انسجام مت  ،رحت مت  ،استفاد ک تر از ل ات بیگانه
ااهر ،محتوایی (درونی ـ بیرونی)

36

(فانینپور )et al., ،2020

37

(مانوش مهرابی )2017 ،

 5مقوله ارلی (وعیی انت.ابکنننگان محتوا و ارزیابان،
جهتگیری مؤلف ،زمینه گردآوری ا عـات ،گزینش و وأمی
محتوا و وعیی حجم و سازماندهی محتوا )
ـوامل لارجی ـ ـوامل داللی ـ روشی ـ دیناری ـ نگارشی ـ
دینگا های جنین برنامه درسی و یادگیری ـ فلسفه غالد
اجت اـی ـ ونوع فرهنگی،

روش

ابزار

جامعه

اننیشه محور بودن ،وناسد نیاز و ـعی  ،انسجام و یکپارچگی
مت  ،کفایت موضوـات ،اـتبار ـل ی منابع ،ر اف های
جنین ،وناسد اثر با ووجه به رشته و مقطع وحریلی ،نظم منطقی
انسجام هر فرل و کل اثر،
ااهر ،وناسد بی محتوی مطر روی جلن ،بهروز آمنی
محتوی ،و.رص و دانش مؤلف
ااهر (رفحهآرایی ،کیفیت چاپی) ،مت منسجم
شکلی ،محتوایی

ک ی /کیفی

پرسشنامه

کتاب نظریه برنامه درسی

کیفی

پرسشنامه

کیفی
کیفی

پرسشنامه
پرسشنامه

کتاب فلسفه آل انی
پینکارد
کتاب رهایی و انقیاد
کتاب سیاست مقابله با
و ییرات آبوهوا

کیفی
کیفی

پرسشنامه
پرسشنامه

کیفی مض ون
محور

مراحبه
پرسشنامه

کتاب نگاهی نو به دی
کتاب قانون و
قانونگذاری
اساوین

کیفی

پرسشنامه

پژوهشهای پیشی کتاب
درسی

ادامة جدول 2
ردیف

38

39

نویسنده /سال

ویژگیهای کتاب درسی در آموزش عالی

اینئولوژیهای آموزشی ـ رویکردهای منرن برنامههای
آموزشی ـ فلسفه آموزشی ـ جهانیسازی ـ مباحث العقی ـ
ویژگیهای برنامه یادگیری مطلوب ـ اجزا برنامه درسی ـ منابع
برنامه درسی ـ مفاهیم برنامه درسی
(نرر ،ج الی زوار  ،نیلی ،حیطه نگارشی ووجه به زبان و ادبیات فارسی و ارول نگارشی
ووجه به سطت دشواری ،وعریف واژ های و.رری ووجه به
آرمنن)2012 ،
جنینوری یافته های ـل ی ،سالتار منظم در ارائه مطالد و
ووجه به زمان آموزش ووسط مراحبه شوننگان مورد واکین قرار
گرفته است .در حیطه سالتاری نیز ب.ش های مقنمه ،پیشگفتار،
راهن ای استفاد از کتاب ،فهرست مطالد ،اهنا کلی کتاب،
مقنمه هر فرل ،اهنا کلی و جزئی هر فرل ،سئوال های
وحلیلی ،فهرست منابع مورد استفاد در فرل ،و منابع پیشنهادی
برای مطالعه بیشتر و ن ایه ها ،اجزای الینفک یک کتاب درسی
را وشکیل می دهن.
آرایههای غنی و جذاب ،جاذبه ااهری ـ کیفیت محتوایی ـ
(شیخ)1393 ،
انسجام ـ ماهیت وعاملی و.رص گرایی ـ وقویت یادگیری ـ
ه .وانی با نظریههای یادگیری روزآمنی ـ میزان پوشش
مطالد ـ وعادل بی وجو نظری و کاربردی ـ مثالها ـ و ری و
کاربرد

روش

ابزار

جامعه

ووریفی/پی ایشی

پرسشنامه
مراحبه

راحدنظران و مؤلفان و
دانشجویان

کیفی

پرسشنامه

کتابهای منیریت
ام.بی.ای

ادامة جدول 2
ردیف

نویسنده /سال

ویژگیهای کتاب درسی در آموزش عالی

40

(مسعود کیانی ،آرمنن ،سلسلهمراود یادگیری ،درگیری دانشجویان ،انواع وفکر ه گرا
رستگارپور ،شریف )1398 ،و واگـرا

41

(هارمی جاسف) 2018 ،

42

(ریفات کاننل)2018 ،

ضوابط داللی ،معیارهای ولفظ ،کامل و مناسد بودن ارائه،
کفایت و ری  ،معیارهای دستور زبان ،کفایت موجودی الگو،
ووالی مناسد کفایت منل مت  ،بار ـ لکردی و آموزشی ـ
روشهای یاددهی یادگیری
مقنمه روش ارائه محتوا لروجی

43
44

دقت ـل ی ،ماهیت آموزشی ،م.ا د محوری و دقت نگارشی
(ا .بری )et al., 2020
پارسانسد ،سالتار ،محتوا ،زبان ،روش ،فهرست منابع ،و ری ابناـی
(لویینی،
کرمانی)1399 ،
(مح نی ضرون ،فهی ی نویسنن و وألیفات او ،سابقه ونری  ،دانشگا  .مطابقت داشت
محتوای کتاب با سرفرلهای وزارت ـلوم ،ن ایه موضوـی،
فر)2018 ،
سال نشر ،لواننن -ناشر کتاب ،فهرست مطالد ،ـنوان ،منابع،
قی ت ،پرسش و پاسخ ،ن ایه واژگان ،چکین  ،مرور بودن،
ااهر جلن ،قطع ،نرمافزار ه را  ،پیشینه ناشر ،ویرایش ،داشت
ک کآموزشی نوبت چاپ

45

روش

ابزار

جامعه

کیفی/ک ی

مراحبه
چکلیست

ووریفی

چکلیست

مقاالت ،مجعت و کلیه
کتابهای منتشرشن
سازمان س ت
 8منل چکلیست
ارزیابی

کیفی/ک ی

پرسشنامه و
مراحبه
پرسشنامه
پرسشنامه

اـضای هیات ـل ی
دانشگا
 60پژوهش
کتاب فارسی بیاموزیم

پرسشنامه
مراحبه

اساوین دانشگا

کیفی
استنادی انتقادی
کیفی

ادامة جدول 2
ردیف

نویسنده /سال

ویژگیهای کتاب درسی در آموزش عالی

46

(ارنافی،
زی العابنینی،
ک ساری)2020 ،
نشانگرهای روری ـ آغازگرها
(کاا ی)2014 ،
(ـیسی رضایی )1390 ،دانش دقی  ،هوش مرنوـی ،فناوری
(ـیسی ،شبنم ،مح ن،
)1390
(ملکی ،ـباسپور ،جوکار ،ـلمسنجی ـ آموزشی ـ روبهبننی کتاب
ستود )2019 ،
وناسد محتوا باهن  ،انت.اب محتوا ،رویکرد جامعه یادگیری و
(کری ی)2009 ،
محتوا
محتوا ،سبک ارائه ،زبان ،ااهر
سیلوی ایلویونیتا)2019 ،1

52

(ک ایی فرد ،جابر)1391 ،

53

(وانگ و ه کاران)2017،

(انسجام ،پیوستگی ،آگاهیب.شی ،بافتمننی ،بینامتنیت،
مقبولیت و قرنمننی)(وابستگی و پیونن ،ض ایر ،حذ  ،وکرار،
روابط معنایی ،رفات وفضیلی ،ش ار گذاری)
محتوا ـ سالتار

47
48

49
50
51

حاجی معیارهای نشر و ناشر ،پنینآور ،مترجم ،محتوای وألیفی،
رفاهی محتوای ورج های ،سالتار و ااهر

روش

ابزار

جامعه

ک ی

پرسشنامه

 2449راحدنظر

کیفی
کیفی

پرسشنامه
پرسشنامه

کتاب بیوشی ی ـ ومی
نظریه اروبا گرایی

ووریفی ه بستگی
کیفی
ک ی/کیفی

پرسشنامه

 1869کتاب

پرسشنامه
مراحبه
پرسشنامه
مراحبه
پرسشنامه

 153ـضو هیات ـل ی

 70وعریف

پرسشنامه
مراحبه

دانشجویان پرستاری
کارشناسی

کیفی
کیفی

کیفی/ک ی

مت.رران ،پزشکان

1. Silvio Ilionita

ادامة جدول 2
ردیف

ویژگیهای کتاب درسی در آموزش عالی

نویسنده /سال

54

1

(جولیا ،جف )2018 ،

اهنا

55
56

(زننی)1396 ،
(فوچ و بوک )2018،

انسجام محتوا
سیاستگذاری ملی ـ فناوری ـ ملیگرایی ـ ارزش فراملی ـ
هویت ـ نژاد و جنسیت ـ دی ـ جنگ در کتابهای درسی ـ
حقوق بشر ـ ونوع ـ محیطزیست

2

آموزشی

روش

ابزار

کیفی/ک ی

پرسشنامه
مراحبه

ک ی /کیفی
-

پرسشنامه
-

جامعه
 2700ـضوهیات ـل ی
ایاالت متحن امریکا(کل
دانشکن ها )
متون فیزیک دانشگاهی
-

1 Julia, Jeff
2 Fuchs and Book

شناسایی ویژگیهای کتاب درسی دانشگاهی بهمنظور ...
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در جنول  2که اسناد منارک ـل ی منابع در اروبا بـا ویژگـیهـای کتـاب درسـی
دانشگاهی وجزیه و وحلیل و بررسی شن ،مورد وأکین است.
مرحلة پنجم :تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتـههـا .در ایـ مرحلـه ،پژوهشـگر بـه دنبـال
کنهای است.راجشن از فراینن فراورکید است برای ای کار از منابع مروبط با ویژگیهای
کتاب درسی دانشگاهی ووسط نرمافزار  ،Maxqdaکنگذاری باز ،محوری و انت.ـابی انجـام
شن.
مرحلة ششم :کنترل کیفیت کدهای استخراجی .برای کنترل کیفیت روش فراورکید
کیفی در رونن ای پژوهش از مقیاس مهارتهای ارزیـابی حیـاوی و شـالص کاپـا اسـتفاد
شن است .شالص کاپا به پژوهشگر ک ک میکنن وـا پایـایی مطالعـات کیفـی و ک ـی را
مشــ.ص کنــن بــنی منظــور ،متــون انت.ــابشــن در مطالعــة حاضــر در التیــار یکــی از
پژوهشگران کتاب درسی دانشگاهی قرار گرفت و نتایج با شالص کاپـا بـه دسـت آمـن .بـا
ووجه به وعناد مفاهیم ایجادشن مشابه و م.تلف ،مقنار شالص کاپـا برابـر  k =0/ 6638بـه
دست آمن .از آنجا که  0/61 ≤ k ≤ 0/8است ،سطت ووافـ معتبـر بـود  ،نتـایج مـورد وأییـن
است (.)Jensen, 1996
مرحلة هفتم :ارائة یافتهها .در ای مرحله بـا ارائـة یافتـههـای پیشـی  ،معـانی کـنهای
دستهبننی در قالد مفاهیم و ایجاد مقولـههـا بررسـی شـن اسـت (جـنول  .)3ایـ جـنول،
نتیجة ادغام کنهای مست.رج از بررسی مقاالت پژوهشی ،اسناد و منارک ـل ـی اسـت .بـر
ای ـ اســاس از مج ــوع  290کــن بــاوکرار 12 ،مفهــوم از  2مقولــه (کیفیتــی و ـ لکــردی)
شناسایی شن .بنی وروید ،برای مقولة کیفیتی  4مفهـوم و بـرای مقولـة ـ لکـردی  8مفهـوم
است.راجشن است که نتایج به ور کامل در جنول  3آمن است.
جدول  3واژ های کلینی مورد جستوجو (اـناد نشانة وکرار و فراوانی کن در نرمافزار  Maxqdaهستنن).
مقولهها

مفاهیم

کدها

کیفیتی

 .1ااهری

شکلی [ ]4بعن ااهری [ ]6جنبههای ن ایشی [ ]1ابعاد ورـویرگری []1
راحی و جذابیت مت و ااهر [ ]2مناسد بودن رـحافی [ ]2مناسـد
بودن کیفیت چاپ [ ]2مناسد بودن ر جلـن [ ]2رـفحهآرایـی []2
ر روی جلن [ ]2متناسد بودن ابعاد و انناز کتاب با پایه وحرـیلی
دانشجویان [ ]2ابعاد رحلی و وزیری [ ]2رنگ جلن [ ]2متناسد بـودن
نــوع حــرو و فارــله بــی لطــو [ ]2بعــن اــاهری کتــاب درســی
دانشگاهی [ ]2[ ]2برلوردار از وراویر و اشکال [ ]4پایایی فونـت []3

108

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ،دوره بیستوپنجم ،شمارة  ،48بهار و تابستان 1400

ادامة جدول 3
مقولهها

مفاهیم

کدها
ــر [ ]3ســالتار اــاهری [ ]3پایــایی مــت [ ]3رــعحیت و کارنامــه
پنینآورننگان [ ]3ویژگیهای فیزیکی [ ]3اـاهر کتـاب [ ]4وناسـد
وعناد رفحه با واحن درسی []4

 .2نگارشی

معیار نگارشی [ ]2معیارهای نوشتاری [ ]2لط زیبا [ ]1کفایت مـنل و
الگوی مت ن ایش داد شن [ ]1ووالی مناسـد [ ]1کفایـت موجـودی
الگو [ ]1معیارهای دستور زبان [ ]1کفایـت و ـری [ ]1مناسـد بـودن
ارائه [ ]1کامل بودن [ ]1معیارهای ولفظ [ ]1ـنارر موقع نوشـت مـت
[ ]2ـنارر قبل نوشت [ ]2ـنارر بعن نوشت [ ]2شـکل [ ]1آغازگرهـا
[ ]1نشانگرهای روری مت [ ]1ه سانی [ ]1انناز حرو [ ]1ارالت
زبــان [ ]1دقــت نگارشــی [ ]1دور از کنایــه و اس ـتعار [ ]1پــاکیزگی
نگارشی و ادبی [ ]2سلی و قابلفهـم بـودن نگـارش اثـر [ ]3رـایـت
قواـن نگارشی و ویرایشی

 .3محتوایی

بعــن محتــوایی کتــاب درســی دانشــگاهی [ ]2ووجــه بــه ارــول
روانشــنالتی [ ]1معیــار محتــوایی [ ]2بعــن محتــوایی [ ]1اروبــا
کتاب های هر پایه با سایر کتاب های آن پایه [ ]2افقی [ ]2مت یرهای
لارج از کتاب درسی [ ]2انسـجام ج لـه [ ] 1انسـجام واژگـانی []1
معیار انسجام مت [ ]11ـ ودی [ ] 2اروبا محتوایی [ ]2وضو مت
[ ]1وعادل [ ]1وناوم [ ] 1مت ه را با ویژگی های مثبـت ایرانیـان در
نوشتار [ ]1حذ ویژگی هـای منفـی در مـت [ ]1وناسـد محتـوا بـا
وجربیات قبلی [ ]1حاشیه های مت [ ] 1وناسد محتوا با سالتار دانش
ریشه [ ]1ابعاد داللـی [ ]2وـنوی [ ]2الـعق پـژوهش [ ]2انت.ـاب
کادر و.رری [ ] 1مت وأثیرگذار بر م.ا د [ ]2شیو سازمان دهی
و وــنوی محتــوا [ ]1ارــول [ ]1پیوســتگی [ ]2آگــاهی ب.شــی []1
مقبولیــت [ ]1قرــنمننی [ ]1بینامتنیــت [ ]1وابســتگی و پیونــن []1
حــذ [ ]1وکـــرار [ ]1روابــط معنـــایی [ ]1رــفات وفضـــیلی []2
ش ار گذاری [ ]1ـوامل متنی [ ]1سـالت ا عــی درون متنـی []1
محتـوا متناسـد بـا اهـنا [ ]3انت.ـاب محتـوا [ ]1قابلیـت اـتبــار و
ا ینان مت [ ] 1محتوا و وناسد آن با لعقیت [ ]1وناسد محتـوا بـا
یافتــه هــای ـل ــی [ ]1وناســد محتــوا بازمــان [ ]1وناســد محتــوا بــا
ووانایی های دانشجویان [ ] 2ه اهنگی محتوا با اهـنا [ ]2سـهولت
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ادامة جدول 3
مقولهها

مفاهیم

کدها
کاربرد و آموزش محتوا [ ] 1وهیه محتوا با نگا ووسـعه مهـارتهـا و
آنالیز و حل مسائل [ ] 1اروبا مت بادانش و فرهنگ روز [ ]1فـار
بــودن محتــوا از وعرــبات غیرقابــل پــذیرش در ـلــم [ ]1دوری از
کلیشه های جنسیتی در محتوا [ ] 1نگـرش مثبـت بـه محـیطزیسـت و
آلودگی هوا [ ]1محتوا منعک کننن آرای ـقاین گرو های جامعه
در حن مناسد باشن [ ]1اروبا مت با مهارت های موردنیاز [ ]1شیو
چینش محتوا متناسد با م.ا بان [ ] 1وناسد لواننن با درک و فهم
[ ]1سطو زبانی [ ]1نناشت غلط چاپی [ ]3معادل سازی مناسد []1
نظم منطقی هر فرـل و کـل اثـر [ ]1یکپـارچگی مـت [ ]1محتـوای
زبانی [ ]2دسـتور زبـان [ ]2کل ـات [ ]1و ـری هـا [ ]2فعالیـتهـای
کتاب [ ]2رـایت سازمان دهی مت و محتوا [ ]1حفظ اروبا ـرضی
مطالــد [ ]1وــوالی منطقــی مــت [ ]3مــت معتبــر [ ]1جــذابیتهــای
محتوایی برای م.ا د [ ]1واژگان مناسد [ ] 4مت متناسد با درک
و فهم یادگیرننگان [ ] 1وأثیرگذاری مت آموزشی

ـ لکردی

سالتاری

بعــن ســالتاری کتــاب درســی دانشــگاهی[ ]4فهرســت ـنــاوی و
موضــوـات []2اهــنا آموزشــی در کتــاب درســی دانشــگاهی در
ابتنای هر فرـل []3مقنمـه فرـول []4لعرـه و نتیجـه گیـری پایـان
فرول[]3پرسش برای یادگیری بیشتر در پایان فرـول []3منـابع مـورد
اســتفاد فعالیــت و و ــری []3پیشــگفتار []4واژ نامــه[]3مقــنماوی
[]3قنردانی []2معرفی کتاب []2معرفی مولفان []2س.نی با دانشجویان
[]3

ا .ا عـاوی

گستر ی موضوع []2آگاهی ب.شـینن [ ]3بـه روز آمـنی ا عــات
[ ]3ارجاع یادگیرنن به کسد ا عـات بیشتر با معرفی منابع بیشتر []4

 .2وحولگرا

دینگا بشردوستانه در مت کتاب درسی [ ]1دینگا های منرن برنامه
درسی [ ]2وبنیل ا عـات و.رری ـل ی بـه فـرم قابـلفهـم ،وحـول
موضوـی و وحول در ـلم []4ـلوم نوی []4وئوری های جنین[]3

 .3سیست اویک

مت وعاملی[ ]2هنف نـنی[ ]3در وعامـل بـودن موضـوـات کتـاب[]4
نگرش سیست ی کتاب درسی []4

 .4نظاروی

نظارت در داوریها []3نظارت در ور یم گیـری هـا[ ]2وحـت نظـارت
یاد دهنن [ ]2کسد دانش-مهارت-نگرش[]4
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ادامة جدول 3
مقولهها

مفاهیم
 .5لودآموزی

کدها
لــود آگــاهی []3لــود بــاوری[ ]1شــنالت احساســات[ ]3شــنالت
باورها [ ]2کار فردی[ ]2نیازهای شنالتی و انگیز در یادگیری[]3

 .6آموزشی

ماهیت آموزشی داشـت [ ]1اه یـت کتـاب در محـیط دانشـگا []1
ـلم سـنجی [ ]1آمـوزش [ ]1بـار آموزشـی [ ]1هـوش مرـنوـی در
آموزش [ ] 1نقش فناوری در آموزش [ ]1دانش معتبر [ ]1استفاد از
کادرهای مض ونی [ ]1ذکر ن ونه [ ]1ذکر مثال [ ]1استفاد از نقشه
مفهــومی [ ] 1ه راهــی بــا ووضــیحات ضــروری [ ]1وــأثیر اشــکال و
وراویر آموزشی [ ] 3جنبه آموزشی داشت [ ]3سـطت آموزشـی []1
قابــل آمــوزش بــودن [ ] 1متناســد بــا برنامــه درســی [ ]1اســتفاد از
ابزارهــای ـل ــی [ ] 1وطبیــ داشــت بــا سرفرــل شــورای ـــالی
برنامـهریـزی [ ]1رسـالت آموزشــی [ ] 1م لـو از دانـش و ا عـــات
و.رری [ ] 1در لنمت آموزش بودن [ ]1به روز آمنی [ ]5استفاد
از ارــطعحات و.ررــی [ ] 1وقویــت یــادگیری مــادامالع ــر []1
روزآمنی سرفرل های شورای ـالی برنامه ریـزی [ ]1اـتبـار ـل ـی
منابع [ ]2به کارگیری مناسد ابزار ک ک آموزشـی بـرای دانشـجو و
معلم ماننن و ری [ ]1مباحث ـل ی [ ]1فرهنگی اجت اـی [ ]2ـر
اف های ج نین در کتاب درسی [ ]3زبـان ـل ـی [ ]1میـزان رـایـت
زبان ـل ی

 .7یکپارچهسازی

زمینه درک و ولفیـ ا عــات یادگیرنـن بـا ا عــات لـود کتـاب
درسی[ ]2درک ا عــات []1ولفیـ ا عــات یادگیرنـن بـا کتـاب
درسی[]3

 . 8ه اهنگی

ه ــاهنگی درونــی [ ]2ه ــاهنگی بیرونــی[ ]2ه ــاهنگی بــا اهــنا
آموزشــی []1ه ــاهنگی بــا ووانــایی ذهنــی یادگیرنــن []3ه ــاهنگی
ماهیت موضوع و نوع ارزشیابی []2

نیز در ن ودار  ،4ن ایش گرافیکی الگوی ونوی کتاب درسی دانشگاهی نـهونهـا دو
بعن کیفیتی و ـ لکردی و ام جنبههای کتاب درسی را به ـور کامـل وحـت پوشـش لـود
قرار میدهن ،بلکه ابعـاد بـه ماننـن دوابـزار قنرو نـن وعیـی کیفیـت هسـتنن و نیـز ب.شـی از
شالصهای وعیی کیفیت کتاب درسی پیشنهاد میگردد.
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نمودار  4الگوی ونوی کتاب درسی دانشگاهی

بحث و نتیجهگیری
امروز  ،وقریبا و ام جوامعی که به دنبال ووسـعه و اروقـا هسـتنن ،نقطـه آغـازی را از سیسـتم
آموزشی است .رویکردهای برآمن از ـرر نوی آموزشـی ه ـرا بـا بـهکـارگیری سیسـتم
اروبا ات و فناوریها در وعلیم و وربیت و هنف نن کردن محتوای کتابهای درسی مبتنی بر
بهر وری بیشتر باـث وکاپوی بیشتر محققان در ای ـرره گردین است .بایـن چـالشهـای
جهانی آموزشی در قرن بیستویکم را ناشی از دینگا های نو بـه کارکردهـای آموزشـی و
پرورشی دانست دینگا هایی که قطعـا بـرای اروقـا و حـل مشـکعت آمـوزشوپـرورش و
ووان ننیهای آن رویکردهای متفاووی میافزاینن .محتوای کتاب درسی منشأ مباحـث میـان
پژوهشگران و اننیش ننان آموزشوپرورش در سطت دانشگا ها و مراکـز پژوهشـی بـود و
نیز نظر کارشناسان آموزشوپرورش ،معل ان ،والنی و جامعه را بـه لـود معطـو سـالته
است .آنچه در ابتنای ای مطالعه و هنوز هم مـورد ووجـه اسـت ،ایـ کـه آیـا مـنل کتـاب
درسی از مطالعات نظری میووانن ن ایان شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که الگـوی
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کتاب درسی دانشگاهی براساس وجزیهووحلیل متون دارای  2مقولة کیفیتـی و ـ لکـردی و
 12مفهوم و  290کن است که بهوروید برای مقولة کیفیتی 4 ،مفهـوم (اـاهری ،سـالتاری،
محتوایی و نگارشی) و برای مقوله ـ لکردی که لود از مؤلفههای مهم شالص کیفیت بـه
ش ار میرود 8 ،مفهوم (ا عـاوی ،وحولگرا ،نظـاممنـن ،نظـاروی ،لودآمـوزی ،آموزشـی،
یکپارچهسازی و ه اهنگی) است.راج شن است .مفهوم جنبـههـای م.تلـف کیفیـت کتـاب
درسی )1 :جنبة ااهری ،منظور کیفیت راحی و رفحهپردازی ،استفاد از رنگ و حـرو
متفاوت و جن کاغذ که سبد انگیزة بیشتر م.ا د به مطالعه میشود  )2جنبـة محتـوایی،
شامل کیفیت محتوا و مت و نحوة نگارش و دقت در وألیف و درستی و معتبربودن مطالـد
 ) 3جنبة سـالتاری و متشـکل از سـه قسـ ت ب.ـش مقـنمات ،ب.ـش مـت و ب.ـش پایـانی
(نوروزی )1380 ،و  )4جنبة نگارشی که به کیفیت و رکز ،و ایل ،هـنایت و ادار مطالـد
مربو است .واژ ها ،افکار و ورویرها با ارافت و دقت ارزیـابی و روبـهبنـنی و مهـموـری
واژ  ،فکــر یــا ایــن برجســته مــیشــونن .نبــودن واژ هــا و ـبــارتهــای مورــولی و م الطــه
گزار هایی که از ج لههـای پیشـی بـه دسـت ن ـیآینـن آسـید بسـیاری بـه انسـجام مـت
میرساننن (لیپونکا و مجینی .)1385 ،مفهوم ـ لکرد ا عـاوی :وعریف میزان ا عــات در
یک موضوع ـ لکرد وحولگرا :وبنیل ا عـات و.رری ـل ی به فرم قابل فهـم ،وحـول
موضوـی و وحول در ـلم ـ لکرد نظاممنن :شـامل (درون داد ،فراینـن برونـناد) ـ لکـرد
نظاروی :وحت نظارت یاد دهنن و کسد دانشـ مهارتـ نگرش ـ لکرد لودآموزی :کار
فردی ،نیازهای شنالتی و انگیز در یادگیری ـ لکـرد آموزشـی :رویکـرد ـل ـی داشـت ،
رویکرد آموزشی فرهنگی داشت ـ لکرد یکپارچهسازی :زمینـه درک و ولفیـ ا عــات
یادگیرنن با ا عـات لود کتاب درسی ـ لکرد ه اهنگی :ه ـاهنگی درونـی و بیرونـی
است .نتایج پژوهش وا حنودی با نتایج ابراهیمکافوری ( ،)1389زمانی و اسفیجانی ()1385
در ویژگی هنری ،وایپ و گرافی و گرافیک و محتوایی حسینی و مطور ( )1391و حسـینی
و لننقی ( )1396به ویژگی نگارشی ارشادی نیـا ( )1397بـه ویژگـی آموزشـی کرمـی و
ه کارانش ( ،)1395آرمنـن ( ،)1383مهرابـی ( ،)1391رون ( )1390بـه ویژگـی محتـوایی،
ااهری ،نگارشی و سالتاری روحانی و ه کارانش ( ،)1395روحانی ()1395
) et al., (2020حســینی و مطــور ( ،)1391رون ( )1390بــه ویژگــی اــاهری ،نگارشــی،

Fahimifar

محتـــوایی و شـــکلی ه سوســـت .در ایـــ بـــار مح ـــود و ه

کـــارانش (Mahmood
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 )et al., 2009نشان دادنن که هشت شالص کلی در وعیی کتاب درسی باکیفیت به ورویـد:
 )1ه .وان بودن باسیاست و اهنا کلی برنامه درسـی  )2قابلیـت ا ینـان و معتبـر بـودن
مت

 )3واژگان ،قالد و وراویر مناسد  )4همورازی مت و موضوع  )5آموزش لعقیـت

از ری مت

 )6قابلیت ارزیابی و سـنجش  )7محتـوای غنـی  )8وشـوی بـه مطالعـه منـابع

بیشتر و سه ویژگی  )1وشوی به فناوری )2 ،مقبول بودن  )3فراگیر بودن مت کتاب درسـی
هستنن .در مطالعة وسیعی که گاروی ( )Garvin, 1987انجام داد شالصهـای مه ـی ماننـن:
ـ لکرد ،امکانات ،قابلیت ا ینان  ،انطباق ،دوام  ،وع یرپذیری  ،زیبایی و بازلورد ـوامـل
وعیی کیفیت کاال به ش ار میرونن که براساس ه ی معیارها  ،کتاب درسی باکیفیـت بایـن
دارای شالصهای گفتهشن باشن که در مؤلفه ـ لکرد نتایج شباهت دارد.
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اشتراک در سایت و  )3ه کاری نکردن برلی از پژوهشگران کتابهای درسی.
براساس نتایج به دست آمن از پـژوهش ایـ مـوارد پیشـنهاد مـیشـود )1 :براسـاس
یافتههای پژوهش ،دست اننرکاران ونوی کتاب درسی مـیوواننـن از ایـ الگـو بـه ـنـوان
راهن ا و نقشة ـ ل استفاد کننن  )2ویژگیهای ونوی کتاب درسی دانشگاهی (کیفیتی و
ـ لکردی) به ـنـوان ارـول رـحیت وـنوی کتـاب درسـی دانشـگاهی در التیـار ناشـران،
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 )3براساس ویژگیهای به دست آمن  ،چک لیسـت ارزیـابی و وـنوی وهیـه شـود وـا بـرای
ونوی کتاب درسی و ارزشیابی کتابها بتوان از آن استفاد کرد  )4گرچه ای ویژگـیهـا
با کتابهای درسی در هر مقطع متناسـدانـن ،لـا کتـابهـای درسـی در مقـا ع بـاالور
وحریلی است .برای ووسعة منلهای کتاب درسـی دانشـگاهی و گـام برداشـت در راسـتای
اروقای سطت کتاب درسی در ه ة مقولهها و افزایش کیفیت و کـارایی کتـابهـای درسـی
باین در پژوهشهای آینن  ،ـوامل مؤثر بیشتری شناسایی گردد.

منابع
آرمنن ،مح ن (« .)1383کتاب درسی دانشگاهی» ،دایرةال عار آموزش ـالی.
آرمنن ،مح ن (« .)1385شیو های جنین ونوی و انتشار کتابهای درسی دانشـگاهی» ،پـژوهش و نگـارش
کتد دانشگاهی ،سال هشتم.
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