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 چکیده
کتاب درسی در یادگیری مخاطبان بسیار اثرگـذار اسـت و با ـف افـ ای      چگونگی ارائۀ محتوای 

هـای پژوهشـی در    دهی تربیتی و توسعۀ فعالیت یادگیری، انگی ش تحصیلی و  امل مهمی در جهت
کـری  و شـخاخت وقـوه اهـل بیـت ) لـیه         تفسـیر مووـو ی آـر ن   شود. کتاب  مخاطبان خود می
ه  مقطع کارشخاسـی رشـتۀ  لـوم آـر ن و وـ یف و تخهـا       های م نی ، یکی از درس السالم( در آر ن

 که است این تأمل آابل نکتۀ های  لیمۀ خواهران است و تفسیر مووو ی در مقطع سطح دو ووزه

است. به همین  لت جایگاه این کتـاب   درك آابل مخاطبان برای ان ازه تا چه کتاب این محتوای
رو هـ   از مقالـۀ واوـر،  تحلیـل میـ ان       ایـن  مـوزی بسـیار اهمیـت دارد. از    درسی در مسیر  لـ  

هـای   خوانایی کتاب تفسیر مووو ی آر ن کری  و نوع درك مخاطب، براساس اصـو  و شاخصـه  
هــای هـاهری کتــاب درسـی  بــا روش    گـ یخ  و انتخـاب محتــوا، طراوـی و ســازمان هی و م لفـه    

هـا و   نامـه  شـی از پرسـ   هـای پژوه  های کمی و کیفی( بوده است. یافته توصیفی و تحلیلی )با روش
های ارسالی به چهل نفر از خواهران طلبۀ ووزه  لمیۀ اسـتان تهـران و از بیسـت نفـر از اسـتادان       فرم

سطح دو، سی ده نفر در این پژوه  مشارکت داشتخ ؛ واکی از  ن اسـت کـه از ن ـر خوانـایی بـه      
یـت نشـ ه و  مـار بـه     روش فِرای، ویلیام رومی و کلوز در این کتاب، اصـل  سـان بـه مشـکل ر ا    

سـطح   بـا  و اسـت  روانـی  فشـار  و اسـترس  سـطح  در کتـاب  مـتن   م ه نشانگر این است که دست
هـای   مـالك  با  ن تطبیق واز لحاظ اتقان محتوایی  کتاب همچخین بررسی .ن ارد تخاسب فراگیران
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معیارهـای   بـا  اسـت کـه کتـاب     ن ده  کـه بیـانگر   درص  را نشان می 8/53درسی  طراوی کتاب
درص  بـا اهـ ا     5/61نی  سازگاری چخ انی ن ارد. به  بارتی این کتاب اگرچه  طراوی  موزشی

هــای در ارائــۀ   هــای طراوــی  موزشــی کاســتی    ویــف م لفــه  درســی تخاســب دارد، امــا از   
الزم،  ـ م اسـتقال  در سـ االا پایـانی      هـا و نمودارهـای     م وجود ج و ها،  دهخ ه سازمان پی 
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 نجارزادگان.
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Abstract 

How to present the content of the textbook is very effective in the learning of the 

audience and increases learning, academic motivation and is an important factor in 

directing education and developing research activities in its audience. The book 

Thematic Interpretation of the Holy Qur'an and Recognition of the Rights of the Ahl 

al-Bayt (PBUH) in the Qur'an is also one of the most important undergraduate 

courses in the field of Quranic and Hadith sciences and the only thematic 

interpretation in the second level of the seminaries of the sisters. How much the 

content of the book is understandable to the audience is to be considered. That is 

why the position of this textbook in the path of learning science is very important. 

Therefore, in the present article, in addition to analyzing the readability of the book 

and the type of audience perception, based on the principles and characteristics of 

content selection, design and organization and appearance of the textbook and by 

descriptive and analytical methods (quantitative and qualitative methods), the book 

was reviewed. The research findings from the questionnaires and forms sent to 40 

student sisters of the seminary of Tehran province and 13 out of 20 second level 

professors participated in this research indicate that in terms of readability by the 

method of Fry, Klose and William Rumi in this book, the principle of easy to 

difficult is not observed. The obtained statistics indicate that the text of the book is 

at the level of stress and psychological pressure and is not appropriate to the level of 

learners. Also, the study of the book in terms of content convincing and its 

compliance with the textbook design criteria is 53.8%, which indicates that the book 

is not very compatible with educational design criteria. In other words, although this 

book is 61.5% relevant to the curriculum, in terms of educational design 

components, there are shortcomings in the presentation of pre-organizers, lack of 

necessary tables and charts, lack of independence in the final questions (tutorial) as 

well as problems in research questions and so on.    

Keywords: book review and analysis, content analysis method, textbook 

design, thematic interpretation.  
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 مقدمه
، 1377یارمحم یان، ( اف ای  یادگیری است.  امل و ری ی درسی برنامه اصلی محور کتاب
 ن ـر  ولـی از  دارد، بستگی گوناگونی  وامل به درس کالس در یادگیری (. اگرچه152ص 
 اخیـر  هـای  سـ ه  (. در1، ص 1393اسـت )نوریـان،    درسـی  کتب با مرجعیت محققان برخی
هـا   کتـاب  وـع   و انـ  تـا نقـاو آـوا     موردتحلیل و ارزیابی آرار گرفتـه  درسی های کتاب

هایی برای بهتر ش ن رون   موزشی اسـت، زیـرا    وجود چخین پژوه  اهمیت مشخص شود.
پژوهان بر مطالعۀ کتاب و وتی ادامۀ مسیر  موزشـی او تـأثیر بسـ ایی     بخشی دان  در انگی ه

شخاخت م ایا و معایب یک کتاب درسی، رون  اصالح نقاو وع   دارد. در این صورا با
 پذیرد.  ن صورا می

هایی از فضـائل و وقـوه    تفسیر مووو ی آر ن کری   موزهدر این پژوه ، کتاب 
گیـرد.   اهلل نجارزادگان موردتحلیل و ارزیابی آـرار مـی   به نگارش فتح اهل بیت )ع( در آر ن

هـا کتـاب تـألی  کـرده      وم آر ن وو یف اسـت کـه ده  وی یکی از استادان مشهور رشتۀ  ل
 است.

های مختلفـی بـه نگـارش در مـ ه، ولـی تخهـا        در زمیخۀ تحلیل کتب درسی، پژوه 
یابی روش تفسیر تطبیقـی   ریشه»های نجارزادگان نوشته ش ه، مقالۀ  ای که دربارف کتاب مقاله

اب تفسیر تطبیقـی وی را  نگاشتۀ انسیه  سگری است که کت« نجارزادگان در میراث تفسیری
از دی  تخصصی تفسیری بررسی کرده اسـت. درصـورتی کـه در ایـن مقالـه، تمـام محتـوا،        
ساختار و شکل هاهری کتاب تفسیر مووو ی نجارزادگان با الگوی کتـاب درسـی مقایسـه    

 شود تا مشخص شود چه می ان این کتاب با الگوهای کتب درسی تطابق دارد. می
 تفسـیر مووـو ی آـر ن کـری     طور مختصر بـه معرفـی کتـاب    به  بر این اساس، ابت ا

شـود. بععـ  محتـوای     طور اجمـا  اشـاره مـی   به  نجارزادگان پرداخته و جامعه و نمونۀ  ماری
کتاب برمبخای  محتوای شود. سپس بررسی می کمّی کتاب از سه روش فِرای، کلوز و رومی

هر آسـمت بـه اآتضـای هـر بحـف، از       شود. برای ارزیابی ساختار و انسجام درونی تحلیل می
 شود. نامه صورا گرفته، استفاده می های  ماری که از طریق پرس  ج و 

 
 در قرآن )ع(هایی از فضائل و حقوق اهل بیت کریم: آموزه موضوعی قرآن تفسیر کتاب  معرفی

تـرین ویژگـی    درص  باالیی از تفاسیر  صر واور به تفسیر مووو ی اختصاص دارد.  م ه
هاست؛ یعخی مووو ی را انتخاب کـرده و سـپس    مووو ی بودن  ن تفاسیر، والت تک این
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 (.286، ص 1392ان  )پاکتچی،  به بررسی  ن در آر ن کری  پرداخته
در  )ع(هایی از فضائل و وقـوه اهـل بیـت    مووو ی آر ن کری  ) موزه تفسیرکتاب 

وــوزه و دانشــگاه کــه بــه  از انتشــاراا پژوهشــگاه اهلل نجارزادگــان نگــارش فــتح بــه آــر ن(
بـار بـه چـاس رسـی . م لـ  در آسـمت        برای اولـین  1393همکاری انتشاراا هاجر در سا  

کخ  که این متـون درسـی بـرای طـالب سـطح دو و کارشخاسـی رشـتۀ         سخن ناشران بیان می
  لوم آر ن و و یف تألی  ش ه است.

مقطع سـطح دو  این کتاب تخها کتاب تفسیر مووو ی است که و ود هفت سا  در 
شـود. بـر ایـن     )کارشخاسی( ووزف  لمیۀ خواهران در سا  سوم تا پـخج  وـوزه تـ ریس مـی    

سو طالب به مطالعـۀ   ازیک های هر کتاب درسی را داشته باش  تا اساس بای  و اکثر ویژگی
دست  ورن  به  ای برای مطالعۀ کتب تفسیر مووو ی دیگر این درس ترغیب شون  و انگی ه

 شخایی اجمـالی پیـ ا کخخـ . در ایـن صـورا       )ع(گر با فضایل ووقوه اهل بیتو از سوی دی
 رود. انت اراا از این کتاب بسیار باال می

و  )ع(هـایی از فضـائل اهـل بیـت     این کتاب از سه بخ  کلی با  خاوین کلیاا،  موزه
 در آر ن تشکیل ش ه است. در بخ  او  معخـای تفسـیر و   )ع(هایی از وقوه اهل بیت  موزه

در آـر ن اسـت    )ع(هـای اهـل بیـت    تفسیر مووو ی تحلیل ش ه و  یاتی کـه بیـانگر ویژگـی   
کخـ . در بخـ     در آـر ن را بیـان مـی    )ع(کخ  و وکمت   م تصریح نام ائمـه   بخ ی می دسته

کخـ . در بخـ     دوم به تفسیر  یۀ تطهیر و همچخین فضیلت ج اناپذیری از آـر ن اشـاره مـی   
هستخ ؛ ازجمله وق معرفت، وق اطا ت، وق  )ع(وه اهل بیت  خر، هشت  یه که بیانگر وق

 کخ . والیت، وق مرجعیت و وق وراثت زمین و اویای دین را تحلیل و ارزیابی می
 

 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
اسـت؛ لـذا تـ وین     تحصـیل ین مخبـع رشـ  و یـادگیری افـراد در دوران     تر مه کتاب درسی 

یـاددهی و   جریـان  در شـود.  گیران امری وروری تلقی مـی متخاسب با معیارهای موردنیاز فرا
انـ  بیخ یشـخ .     موزان دربارف  نچه فرا گرفتـه  تا دان  شود فراه  هایی بای  فرصت یادگیری

 مـوزان مسـتل م بـاز ایسـتادن معلـ  از بمبـاران اطال ـاتی         ا طای فرصت ان یشی ن به دان 
کخـ    های س ا   مل مـی  رای روی  جوانهسازی م ثر ب مخ لۀ زمیخهبه   موزان است که دان 

های درسـی، فقـ ان روشـی  لمـی در      نگرانی  م ه در ت وین کتاب. )1384)مهرمحم ی، 
  ووزه  موزشی . در ن اماستمحور  فعا ، پژوهشگرانه و س ا  طراویتفهی  سریع مطلب با 



 1400، پاییز و زمستان 49وپنجم، شمارة  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره بیست      58

محوری صحیح  بخشی مطالب با س ا   مق بر که  الوه  مل شود ای گونهبه  و دانشگاه بای 
ــ  ــان، در دان ــیالا از پژوه ــطحی تحص ــاده و س ــاب س ــود،  ی ــ  ش ــوی از پرهی ــر، س  دیگ

بـر   گویی بیهوده و سازمان هی نامخاسـب هـ ر نـرود.    با پیچی ه پژوهان بهای دان  گران وآت
 هـای  روش بیخـی  پـی   و تحلیـل  یعخـی  درسـی  کتـاب  ت وین و طراوی از این اساس، مخ ور

 تسـریع  و تسـهیل  تعمیـق،  بـرای  یادگیری، و  موزشی فعالیت و هاراهبرد محتوا، سازمان هی
 اهـ ا   تحقق مخ وربه  ها،  ن بیشتر تفکر و یادداری یادگیری، برانگیختن و پژوه دان  فه 

اسـت )فانیـ پور و    یادگیرنـ گان  در یادگیری نسبی استقال  ایجاد و درسی کتاب  موزشی
 .(229، ص 1398همکاران، 

 توانـ   می  ن تخ ی  در دآت و توجه دارد و خاصی اهمیت وزشی م بخابراین طراوی
های پیشین در زمیخۀ تحقیقاا  با نگاهی به پژوه  .شود ت ریس اثربخشی و کارایی موجب

یابی  کـه اگـر چـه تعـ ادی مقالـه دربـارف تحلیـل محتـوای         می کمی و کیفی کتب درسی در
بـه بحـف ن ـری تحلیـل محتـوا      هـا تخهـا    کتاب درسی وجود دارد، ولی گاهی ایـن پـژوه   

انـ  کـه در ایخجـا بـه      ان  و گاهی تخها به یک یا دو روش سطح خوانایی اکتفـا کـرده   پرداخته
 شود: ها اشاره می هایی از  ن نمونه

( در تحلیل محتـوای کیفـی بـه تبیـین و تاریخچـۀ تحلیـل       1390ـ ایمانی و نوشادی ) 
وای کتـاب را در سـه بحـف  رفـی،     انـ . سـپس تحلیـل محتـ     محتوای کمی و کیفی پرداخته

ده . این پژوه  بیشتر به بحـف ن ـری اشـاره     طور کامل توویح میبه  دار و تلخیص جهت
دار  رس  که تفاوا سه رویکرد تحلیل محتوا که شامل  رفی، جهت کرده و به این نتیجه می

ریـ ی ابتـ ایی جهـت رم گـذاری اسـت. در تحلیـل محتـوای         شود در طـرح  و تلخیصی می
شـود و فهمـی  میـق از     زمان با تحلیل محتوای متن واصـل مـی   ها ه  ها از داده فی، مقوله ر

دار چـون رم گـذاری پـی  از     شود. ولی در تحلیل محتوای جهت پ ی ف موردن ر ایجاد می
توان  موجب اصالح و گسترش ن ریۀ موجـودی کـه از  ن    گیرد می تحلیل داده صورا می

رد تلخیصـی اخـتال  بخیـادین بـا دو رویکـرد دیگـر دارد و       بهره برده است شود. ولی رویک
 دنبا  واژگان مخفرد و در ارتباو متخی ویژه است. به  محقق در  ن،

ی کیفی از مخ ـر رویکردهـای   تحلیل محتوا( در این مقاله، با  خوان 1391) ـ تبری ی
کخـ  و   ز مـی آیاسی و استقرایی، با متمای  کردن محتوای کیفی از نوع کمّی پـژوه  را  غـا  

پـردازد. در ادامـه نیـ  بـه شـخاخت       بخ ی کلی از تحلیل محتـوای کیفـی مـی    سپس به صورا
جایگاه دو مخطق پژوهشی استقرا و آیاس در تحلیل محتوای کیفی و همچخین نحـوف کـاربرد   
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رس  که بـرخال  تصـور غالـب کـه      کخ  و به این نتیجه می ها در فرایخ  تحقیق اشاره می  ن
بـه   ها و دانخ ، امکان کاربرد دیگر مخطق توای کیفی را ورورتاً استقرایی میروش تحلیل مح

خصوص آیاس نی  در این روش وجود دارد و یک صورا کاربردی در ایـن روش، جـایی   
 یاب  که این دو مخطق با یک یگر پیون  بخورن . تحقق می

انـ ، ولـی    اختـه اساس، دو نگاشتۀ مذکور تخها به تبیین تئوری تحلیل محتـوا پرد  براین
 ها در جهت تحلیل محتوای یک کتاب م رسه یا دانشگاهی است.   گاهی پژوه 

 1396ــ 1395( کتاب فارسی پایۀ هفت  سا  تحصیلی 1396فر و همکاران ) ـ ص یقی 
ان . در این پژوه  سـه روش م بـور    سخجی کرده را به سه شیوف فوگ، فرای، فل  خوانایی

گیـرد و   هـا صـورا مـی    ن  کتـاب فارسـی بـا ایـن روش    شود و سپس خوا توویح داده می
شود سطح خوانـایی ایـن کتـاب مخاسـب دانشـگاه و وتـی بـاالتر از  ن اسـت و          مشخص می

صورا خود موز مورد استفاده آرار گیرد و در تخ ی  مطالب نی  از اصل  سـان  به  توان  نمی
 به دشوار پیروی نکرده است.

ژوه  سـخج  خوانـایی کتـاب متـون و آوا ـ       (، در پ1397فر ) رومانی و ایمانیـ 
براساس تکخیک خوانایی کلوز، تخها روش کلوز را کامـل تووـیح و محتـوای     1زبان  ربی 

شـود کتـاب بـرای  مـوزش دانشـجویان       ده  و مشخص مـی  کتاب را با این روش تطبیق می
تـاب  رشتۀ زبان و ادبیاا فارسی، متخی دشـوار و پیچیـ ه اسـت و بـرای تفهـی  و  مـوزش ک      

شـون  و از ن ـر    تخها وجود معل  وروری است، بلکه فراگیران دچار یـأس و ناامیـ ی مـی    نه
 سطوح خوانایی کلوز نی  در سطح استرس و فشار روانی است.  

هـای   هـای  لمیـه و دانشـگاه    ش ه مشـخص شـ  در سـطح وـوزه     های انجام با بررسی
هـای انـ کی    و کیفی، پـژوه  مخ ور تحلیل محتوای درسی در هر دو بعع  کمی به  کشور و

اهلل نجارزادگان تحلیل محتـوای کتـاب    فتح تفسیر مووو یصورا گرفته و در زمیخۀ کتاب 
 صورا نگرفته است.

 

 روش 
هـا از روش   این پژوه  کـه از ن ـر هـ   کـاربردی اسـت از ن ـر نحـوف گـرد وری داده        

فت و مشـخص شـ     میختۀ کمی و کیفی، تمام هاهر و محتوای کتاب موردبررسی آرار گر
برای تحلیل محتوای این کتاب، راهکارهای مختلفی استفاده ش ه است، زیرا مخـابع مختلـ    

های انتخاب، مشاه ه و تحلیـل واوـ های مـوردپژوه  براسـاس هـ         درمورد استراتژی
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ان . مخطـق و آـ را ایـن نـوع از انتخـاب بـه ایـن         تحقیق، راهکارهای مختلفی را ارائه کرده
شـ ه بیشـترین میـ ان اطال ـاا را براسـاس سـ ا         های انتخاب گردد که نمونه مفهوم باز می

گیـری   گذاری این نمونه پژوه  فراه   وردن . این توجه ویژه به ه   پژوه  موجب نام
گیری ه فمخـ  کـه بـه  ن غیراوتمـالی، ه فـ ار یـا        گیری ه فمخ  ش ه است. نمونه به نمونه

دار واوـ های پـژوه  بـرای کسـب دانـ  یـا        هـ    معخای انتخاببه  گویخ  کیفی نی  می
(. در روش فرای و ویلیام رومی در ایـن پـژوه  از   420، ص 1391اطال اا است )رنجبر، 

اشاره ش ه اسـت. بـا توجـه     1گیری ه فمخ  استفاده ش ه که به ج ئیاا  ن در ج و   نمونه
طـور  به  ها ین روشرو ا به ایخکه موووع مطالعه در ووزف خاص کتاب صورا گرفته، ازاین

 شود. کامل توویح داده می
گیـری ه فمخـ     برای تحلیل کمی محتوای این کتاب، ابت ا با استفاده از روش نمونـه 

 توسـ   ،1951سـا   در فـرای  ده صفحۀ مختل  از کتاب انتخاب ش . روش از روش فرای،

 شـمارش  و هـا  سـیالب  یـا  شمارش هجاهـا  ریاوی؛ سادف اآ ام دو براساس فرای، بی ادوارد

 فرایخـ   تعیـین  کتـب درسـی،   خوانـایی  سطح تخمین کار، این از ش . ه   مطرح جمالا

 تعیـین  دشـوار، و  بـه  ساده از مطالب تخ ی  اصل ر ایت در درسی های کتاب محتوای تخ ی 

(. فـرای  1389الهـی،   اسـت )فضـل   تحصـیالا رسـمی   های پایه مطابق مطالب کالسی سطح
تـر باشـ  یـادگیری و یـاد وری  ن بـرای فراگیـر        کوتاهمعتق  است که هرچه طو  جمالا 

گیـرد. در ایـن روش، ابتـ ا چخـ  آسـمت از کتـاب درسـی         تـر صـورا مـی    تر و  سان سریع
شود کـه در هـر آسـمت، جمالتـی در وـ ود صـ  کلمـه اسـت. سـپس تعـ اد            مشخص می

بـه   ا ـ اد شود. بع  از اتمام این مراول،  ها یا هجاهای کلماا معین می جمالا و بع  بخ 
(. در ایـن صـورا   94ـ71، ص 1389الهی،  گیرد )فضل دست  م ه در نمودار فرای آرار می

 ها بای  با سطح خوانایی برمبخای سن مخاطب و سطح خوانایی برمبخای پایۀ تحصیلی شمارش
 دست بیای .به 

کار رفتـه، روش ویلیـام رومـی اسـت     به  روش کمّی دیگری که برای خوان  کتاب
موردبررسـی آرارگرفـت.    تفسـیر مووـو ی  صفحۀ مختل  کتـاب   روش، بیستکه در این 

برای تشخیص می ان به تفکر واداشتن شاگردان یا د وا به پژوه  از روش ویلیـام رومـی   
مطـرح شـ ه     خوان شـاخص یـادگیری  به  ها، شود. این مالك در برخی از بخ  استفاده می

شـود و   اا مختل  کتاب انتخاب مـی است. در این روش ابت ا، و اآل بیست جمله از صفح
هـای جمـالا    شود. اگـر دانسـته   ها بررسی می سپس بیست جملۀ پشت سره  ج ا و نوع  ن
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ب ون تفسـیر بیـان شـود و جمـالا سـ الی همـراه بـا پاسـی و همچخـین جمـالا تعریـ  و            
پژوه تفسیر یـا پاسـی    گیری باش  از نوع جمالا لف ی )وف ی( است. اما اگر از دان  نتیجه

، 1389الهـی،   س ا  و انجام فعالیتی خواسته شود از نوع جمالا درکی )فکری( است )فضل
 (.94ـ71ص 

 بـر  روش اسـت. ایـن   1کلـوز  روش هـای خوانـایی دیگـر،    روش ایـن  دیگـر از  یکی

 مـتن  سـطوح  بـه  تـوان  مـی  روش ایـن  با است. گشتالتی یک روش و دارد تأکی  نگری کلی

 سـطح  و روانـی  فشـار  سـطح  یـادگیری )خود مـوزی( و  استقال   و  موزش ن ر از ها کتاب

در این روش، برای شخاخت می ان خـوان  مـتن بایـ     . (Holsti, 1969برد ) پی  موزشی  ن
پژوهـان مختلـ  داده شـود تـا      مطالبی که در کتاب تفسیر مووو ی ت ریس نش ه به دانـ  

؛ 163، ص 1377جمالتی که یک کلمۀ  ن جا افتاده درست تشخیص دهخ  )یارمحمـ یان،  
پــژوه مشــارکت  ( در ایــن  زمــای ، چهــل دانــ 145، ص 1388زاده،  معروفــی و یوســ 

 داشتخ .
ای )جهت ارزیابی م لفـۀ گـ یخ  و طراوـی کتـاب( از      نامه کلوز و پرس  در روش

گیـری یـک روش    برفی استفاده ش ه است. ایـن نمونـه   صورا گلولهبه  گیری ه فمخ  نمونه
 انتخاب تصادفی نیـ  دارد. ایـن روش زمـانی مخاسـب اسـت کـه      غیراوتمالی است که والت 

ــا جامعــه  ــه  ا ضــای یــک گــروه ی ــر،  ب ــل مشــخص شــ ن نباشــخ  )رنجب  ، 1391راوتــی آاب
 (.423ـ422ص 

ـ  تحلیل محتوا یک فن پژوهشی برای توصی   یخی، ن ام محتـوای   ی هـاهر دار و کمّ
 موزشـی و درسـی یـا مقایسـۀ      های ها و متون برنامه محتوای کتاب و همچخینارتباطی  ۀرسان
 ، 1387 ،همکـاران روـا جعفـری هرنـ ی، و    ) ها و ساختار محتوا با اه ا  تربیتی اسـت  پیام
 (.36 ص

بـه سـختی و    بخابراین، برای تحلیل محتوای کتـاب بـه روش کمّـی الزم اسـت نسـبت     
هـای    سانی خوان  کتاب درسی شخاخت پی ا کـرد. ان یشـمخ ان بـرای ایـن کـار، از روش     

 استفاده ش . ان  که در این پژوه  از سه روش فِرای، کلوز و رومی تلفی بهره جستهمخ
ای اسـت کـه بـین م رسـان کتـاب       نامـه  پرس  آسمت بع ی این پژوه ، از طریق 

های مختلـ  کتـاب    تفسیر مووو ی انجام ش  و همچخین تحلیل و ارزیابی محقق از آسمت
 گری کتاب درسی صورا گرفت.  و مقایسۀ  ن با استان ارهای مبخای ت وین

                                                                                                                                        
1.  cloze teqnique 
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 جامعه و نمونۀ  ماری   1جدول 
 نمونۀ آماری جامعۀ آماری روش تحلیل محتوا

 روش فرای
 

، 135، 110، 98، 60، 35، 10صـــــفحاا  صفحه 288
160 ،184 ،211 ،235 

طالب ووزف  لمیـۀ خـواهرانی    روش کلوز
 که کتاب را مطالعه نکردن .

 نفر 40

، 67، 58، 50، 44، 32، 20، 11صـــفحاا  فحهص 288 روش ویلیام رومی
80 ،91 ،101 ،112 ،121 ،131 ،145 ،
153 ،161 ،173 ،180 ،192 ،202 

ــ ار پرســــ   نامــــه  ابــ
)فهرســـــت ارزیـــــابی  

 طراوی کتاب(

 لمیـۀ خـواهران     استادان ووزف
که و اآل یک ترم، کتـاب را  

 ان  ت ریس کرده

هـای   نفر از استادان ووزف  لمیۀ اسـتان  13
 و البرز   تهران

ــاب،    تحلیلی ـ روش توصیفی ــ ریس کتـ ــاا تـ تجربیـ
 توس  محقق

 چهار ترم ت ریس

 

 ها یافته
طـور تصـادفی انتخـاب    بـه   در روش سطح خوانایی فرای، ده صفحۀ کتاب تفسیر مووـو ی 

ای مشـخص و تعـ اد جمـالا و هجاهـای  ن      ش  و بع  در هر صفحه جمـالا صـ  کلمـه   
 شود. ترسی  می 2 شمارش ش  که نتیجۀ  ن، در ج و 

 

 برای تعیین سطح خوانایی به روش فِرای تفسیر مووو یاطال اا برگرفته از کتاب    2 جدول
 تعداد هجاها ها تعداد جمله شده های انتخاب نمونۀ متن

 206 10 10صفحۀ 
 190 11 35صفحۀ 
 208 9 60صفحۀ 
 195 11 98صفحۀ 
 213 9 110صفحۀ 
 187 6 135صفحۀ 
 197 9 160صفحۀ 
 187 8 184صفحۀ 
 195 8 211صفحۀ 
 181 9 235صفحۀ 

 1959 90 مجموع
 9/195 9 میانگین
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 با تج یه و تحلیل اطال اا براساس فرمو  فرای گویای موارد ذیل است:
بـه صـفحاا وسـ  و  خـر  ن، هجاهـای بیشـتری        ال ( صفحاا اولیه کتاب نسبت

است که رون  اصـل سـاده بـه دشـوار در تخ ـی       دارد و این امر بیانگر این  213و  208، 206
 مطالب ر ایت نش ه است.

جمله است و ایـن  مـار بیـانگر ایـن اسـت       9ب( تع اد جمالا در ده صفحه و ود 
که دشواری متن در همۀ کتاب وجـود دارد، زیـرا هرچـه تعـ اد جمـالا بیشـتر باشـ  مـتن         

 شود. تر می  سان
مشـخص شـ  از    تفسـیر مووـو ی  ب بـر کتـا   1براساس، بررسی روش ویلیام رومـی 

بیست صفحۀ مختل  کتاب، همۀ جمالا از نوع وف ی هستخ  و اگر س الی مطرح ش ه یـا  
یــا از نــوع ســ االا  181و  180و  32بالفاصــله م لــ  پاســی داده اســت؛ مانخــ : صــفحاا 

 شود. بیان می« بیخ یشی »متخی کتاب است که با  خوان  درون
 

 برای تعیین سطح خوانایی به روش ویلیام رومی تفسیر مووو یز کتاب اطال اا برگرفته ا   3جدول 
 جمالت فکری )درکی( جمالت لفظی )حفظی( صفحات

11 ،20 ،32 ،44 ،50 ،58 ،67 ،
80 ،91 ،101 ،112 ،121 ،
131 ،145 ،153 ،161 ،173 ،
180 ،192 ،202 

 
 جمله 20همۀ صفحاا 

 
......................... 

 

لوز، از هر ده صفحۀ این کتاب، یـک جملـه انتخـاب شـ . در هـر      بر اساس روش ک
چـین آـرار داده شـ . بعـ ، از چهـل نفـر        جمله مختخب، به جای یک کلمه نقطـه  24جمله از 
کخخـ  و هخـوز ایـن     پژوهی که غالباً در پایۀ چهارم و پخج  ووزف خواهران تحصیل مـی  دان 

کخخـ .   خـالی را بـا کلمـاا مخاسـب پـر      کتاب را مطالعه نکردن ، خواسته ش  که این جاهای
پژوهـان   های صـحیح دانـ    صورا کامل بررسی ش  و درص  همۀ جواببه  ها سپس پاسی

درصـ  باشـ  کتـاب در     60مشخص ش . در روش کلوز اگر درص  جواب صحیح بیشتر از 
شـود. اگـر    طور مستقل نی  مطالب کتاب را متوجه مـی به  سطح خود موز است و یادگیرن ه

باشـ  مطالـب کتـاب در سـطح  موزشـی خـوب و مخاسـب بـرای          50تـا   35رص  بین این د
درص  باش  متن کتاب نامخاسب و ایجاد ناکامی  35تر از  یادگیری فراگیران است و اگر ک 

 (.157، ص 1397فر،  ؛ رومانی و ایمانی94-71، ص 1389الهی،  است )فضل

                                                                                                                                        
1.   Wiliam Romi 
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 رای تعیین سطح خوانایی به روش کلوزب تفسیر مووو یاطال اا برگرفته از کتاب    4 جدول
 درصد فراوانی سطح خوانایی

 5/77 31 دشوار
 5/22 9  موزشی
 .................. .................... خود موز

 
تـر   ک درص   5/77پژوه و تقریباً  دان  31بخابراین از طریق روش کلوز مشخص ش  

ان  کتاب نامخاسب و دشـوار اسـت و   ان . پس سطح خو درص  جواب صحیح را داده 35از 
 کخ . سطح ناامی ی و فشار روانی را برای مخاطب ایجاد می
هـای گـ یخ  و طراوـی و سـازمان هی      با بررسی محتوای کتـاب در آسـمت م لفـه   

مشخص ش ، اگرچه کتاب تفسیر مووو ی نجارزادگـان از ن ـر  لمـی مـتقن و سرشـار از      
نیسـت و در بیـان پـاورآی، مق مـه، تلخـیص،       غخای  لمی است، متن کتـاب سـلیس و روان  

گری کتـاب درسـی، دارای نواآصـی     ها و ... در مقایسه با استان اردهای مبخای ت وین پرس 
 است.

 

 تحلیل محتوای کتاب برمبنای ساختار و انسجام درونی کتاب درسی
قسـی   هر دانشی در  لوم اسالمی و انسانی به چهار سطح  شخایی، شخاخت، تسل  و اشرا  ت

دسـت  بـه   پژوهان در مقطع کارشخاسی بای  دربارف  لوم مختلـ   ای که دان  شود. دوره می
 ورن ، معرفت و شخاخت است. ب یهی است تا شخص نتوانـ  الفبـای مسـائل را درك کخـ      

گرفته است بفهم  و تا زمـانی   توان   ن را به آوا  ی که از راه ترکیب این مفاهی  شکل نمی
گیــری از  ن  لـ  وجـود نخواهـ  داشـت )وبیبــی و      شـود توانـایی بهـره   ایـن مسـئله درك ن  

 (.50ـ49، ص 1397شخاس،  وق
این کتاب تفسیر مووو ی نی  چون ج ء واو های درسی مقطـع کارشخاسـی اسـت    

هـای درسـی    پژوه را به معرفت و شخاخت برسان ، اما این کتاب مانخـ  کتـاب   پس بای  دان 
 مطالـب  فهرسـت  ارائـۀ  این کتاب، ساختار محاسن از یکی .دیگر دارای م ایا و معایبی است

فر ـی بیـان شـ ه اسـت و      و اصـلی  تیترهـای  تمـام   ن در است که دآیقی اجمالی و تفصیلی
متخی، خود زمایی و پژوهشی است و همچخین وجـود خالصـۀ درس و    س االا درون وجود

 و روایـاا   یـاا، معرفی مخـابع بیشـتر بـرای مطالعـه اسـت. وسـن دیگـر  ن، وجـود نمایـۀ          



 65      ... یکتاب درس یو طراح یفیتأل یها مؤلفه یفیوک کمی  یلتحل

 

و مخابع و مآخذ در  خر کتاب است، اما از معایب این کتاب،   م تخاسب وج   مووو اا
کتاب با واو  درسی و همچخین ثقیل بودن مطالب برای مقطع کارشخاسـی اسـت. از معایـب    
دیگر کتاب، وجود  خوان بسیار طوالنی کتاب است که بیانگر همـۀ اهـ ا  درسـی  ن نیـ      

ترین بحف کتاب است اللی بودن و مقایسۀ دی گاه فریقین دربارف اهل بیـت    نیست، چون مه
 است که در  خوان به  ن اشاره نش ه است. )ع(

 لـت  ـ م   بـه   بای  به این امر نی  توجه کرد که گاهی بعضی از م ایـای ایـن کتـاب   
ی کـه  متخـ  ر ایت همۀ آوانین محتوایی دارای معایب است. برای نمونه: وجود س االا درون

« بیخ یشـی  »ها با  خوان   ی  و م ل  در بین بعضی از درس شمار میبه  یکی از م ایای کتاب
شـود؛ ازجملـه: داخـل مربـع آـرار نـ ادن        ها را بیان کرده است. اشکاالتی نی  مشاه ه می  ن

ها در متون  موزشی بسـیار وـائ  اهمیـت اسـت و بسـیاری از      س االا است، زیرا نق  مربع
دهخـ  )فتحـی و  آـازاده،     هـا ارائـه مـی    مطالب مه  و چشمگیر را از طریق مربع نویسخ گان،

(. همین امر با ف ش ه این س االا مه  در متن مخفی بمانخ ؛ اگرچه م لـ   45، ص 1390
جلب توجه کخـ ، ولـی بـه ایـن هـ   دسـت پیـ ا        « بیخ یشی »سعی کرده با پر رنگ کردن 

متخـی بـرای تفکـر بیشـتر و مباوثـۀ       الا دروننکرده است. اشکا  دیگر این اسـت کـه سـ ا   
هـای مختلـ  تخاســبی    گروهـی تفکیـک نشـ ه اســت و همچخـین توزیـع ســ االا در درس     

صورا نگرفته است. برای مثا : فصل او  بخ  او  که و ود ده صـفحه اسـت دارای دو   
شـود سـ الی    صـفحه را شـامل مـی    28متخی است، ولی فصل او  بخ  دوم که  س ا  درون

متخـی نـ ارد.    یا فصل شش  بخ  سوم نی  که دارای شان ده صفحه است، سـ ا  درون  ن ارد
برای شخاخت دآیق م ایا و معایب کتاب، درادامه، تحلیل کمّی و کیفی کتاب در سه آسمت 

 گیرد.  مق ماا، پیکره و آسمت پایانی کتاب درسی، موردنق  آرار می
 

 برمبنای قسمت مقدمات کتاب
شـود. بـراین اسـاس     ن ابت ایی که هر کتاب بای  داشته باش  بررسی مـی در این آسمت  خاوی

 شود. ها تحلیل می ، مق مه، فهرست مطالب و مق ماا فصلپیشگفتار
 

 پیشگفتارالف( 
بحثی کلی دربارف کتاب است و اطال اتی دربارف چگـونگی نوشـتن و تهیـۀ  ن بـه      پیشگفتار
هـای   مسائل و محـ ودیت  پیشگفتارد. در شو ده  و برخال  مق مه، وارد متن نمی دست می
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شـود )فتحـی و    فرایخ  تألی  و همچخین چرایی تألی  و غرض او از ایـن اآـ ام، مطـرح مـی    
(. بـــاوجود وـــرورا 164، ص 1397شـــخاس،  ؛ وبیبـــی و وـــق110، ص 1390 آـــازاده، 
شـود   نجارزادگان فق  سخن ناشران مشاه ه می تفسیر مووو ی، در ابت ای کتاب پیشگفتار

 ی وجود ن ارد.پیشگفتارو 
 

 ب( مقدمۀ کتاب
کخـ .    خوان فصلی مق ماتی دربـارف مووـوع کتـاب بحـف مـی     به  پیشگفتارمق مه برخال  

گیـرد؛ دامخـه و    یاب  که در کتاب چه مطالبی موردبحف آرار مـی  خوانخ ه با مطالعۀ  ن درمی
ی بـا یکـ یگر   های کتاب چه ارتباط  مق مطالب کتاب در چه سطحی است و همچخین فصل

 (. 111، ص 1390دارن  )فتحی و  آازاده، 
 کخـ . در ایـن آسـمت     های اساسی م ل  را بیـان مـی   بخابراین مق مه باورها و دی گاه

ــه       ــا ی و ورف ــی، اجتم ــ گی  لم ــوا در زن ــاربرد محت ــه ک ــاب، ب ــ  از کت ــژوه و  ای دان  پ
بخـ ، محتـوا و    شـود. م لـ  در ایـن    همچخین پیشیخۀ موووع و مطالعـاا آبلـی اشـاره مـی    

 دهـ .  کخـ  و بـه راهبردهـا و فخـون یـادگیری مـتن شـخاخت مـی         سازمان کتاب را معرفی می
ــی و از  ن  در ــان معرف ــه، م لف ــر مق م ــی   خ ــ ردانی م ــا تشــکر و آ ــان   ه ــ  م لف ــود و نی  ش

 شــون  نکــاا مهــ  و  پژوهــان و م رســان مــی بــه مخاطبــان خــود کــه شــامل دانــ   کتــاب
 ، 1399؛ اسـحاآی،  167ــ 164، ص 1397شـخاس،   وبیبی و وـق دهخ  ) وروری را توویح می

 (.75ص 
کتاب تفسیر مووـو ی دارای مق مـه اسـت، ولـی بعضـی از اجـ ای مق مـه را بیـان         

شکل اجمـالی کتـاب را معرفـی و تعـ اد     به  کخ . این کتاب برای  شخایی مخاطبان خود نمی
ها متخاسب با یک جلسـۀ   درسکخ . م ل  اد ا دارد که وج   ها را تبیین می ها و فصل بخ 

هـای دیگـر مقالـه     درسی است که این امر در کتاب محقق نش ه است. این بحف در آسـمت 
شود. ادّ ای دیگر م ل ، مطالب متخاسب با نیـاز مخاطبـان اسـت کـه      بیشتر توویح داده می

ب شود. در مق مه، به پیشیخۀ موووع اشاره و سه مخبـع متخاسـ   وووح مشاه ه میبه  این بحف
های جامع  ها مخابع روایی، کتاب شود. از جملۀ  ن بیان و خالصه هر یک تبیین می با موووع
 های انتقادی است.  و کتاب

 یکــی از نــواآص مق مــۀ ایــن کتــاب،  ــ م بیــان راهکارهــایی بــرای فهــ  درس بــه  
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فراگیــران و همچخــین  ــ م تووــیح خــاص دربــارف راهبردهــای تــ ریس و آوا ــ  کلــی و  
 هاست. روش

 
 ها ج( فهرست مطالب، اشکال و جدول

 طور که آـبال بیـان شـ  یکـی از امتیـازاا ایـن کتـاب، دارا بـودن فهرسـت اجمـالی و           همان
تفصیلی است، اما درکتاب تفسیر مووـو ی بـرای تبیـین مطالـب از هـی  شـکل و جـ ولی        

د ـــ  شو شود. در صورتی که تصاویر در کتاب درسی ــ که شامل نمودار نی  می استفاده نمی
های زن گی یادگیرن گان اهمیت ویاتی دارد  برای ارتباو دادن محتوا با رخ ادها و واآعیت

 (. 94ـ93 ،65، ص 1390)فتحی و  آازاده، 
های رون ی، مفهومی و نمودارهای مختل ، کـار را بـرای    بخابراین   م وجود نقشه 

مبحف، م رس مجبور دلیل وجی  و ثقیل بودن به  کخ . چون پژوه سخت می م رس و دان 
هـایی انجـام دهـ  و     بخـ ی  های است اللی دسته خصوص آسمتبه  ها شود برای همۀ فصل می
   تر شود. ها را برای مخاطبان توویح ده  تا کمی تفهی  درس  سان  ن

 
 ها د( مقدمات فصل

ای روشن و جامعی باش  کـه مبـین هـ   کلـی یـا اهـ ا         توان  شامل خالصه هر فصل می
ای  دهخـ ه  سـازمان  ش ه در فصل است. این کـار درواآـع، تـ ارك پـی      ع مطرح یخی مووو

انـ از مووـو ی کـه طـرح شـ ه اسـت  شـخا         کخ  و با چش  است که یادگیرن ه دریافت می
 (. 166، ص 1390شود )فتحی و  آازاده،  می

در ایـن فصـل   »م ل  کتاب تفسیر مووو ی در ابت ای هر فصـل آسـمتی بـا  خـوان     
کخـ .   ساختار هر فصل را تبیـین مـی   ،گذاری ا  ورده است که در  نجا با شمارهر «خوانی  می

اگر این آسمت ج ء اه ا  شـخاختی، نگرشـی و  ملـی درس باشـ  کـه هـی  خصوصـیت        
صـورا نقشـۀ   به  اه ا  درسی را ن ارد و اگر ه  از بیان ساختار درس گرفته شود بهتر بود

 ش .   رون ی ترسی  می
 ورده اسـت. ایـن   « در مـ  »ها، آسمتی بـا  خـوان    بعضی فصلگاهی نجارزادگان در 

دهخـ ه تووـیح    سـازمان  دهخ ف تووـیحی بیشـتر شـباهت دارد. پـی      سازمان ها به پی  آسمت
شـکل نمایشـی   بـه   مختصری از پیکره و ساختار  ل  خاص است که در مرولۀ شروع بحف،
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دهخـ ه ایـن اسـت کـه بایـ        سـازمان  هـای پـی    شود. از ویژگـی  )توویحی( یا بیانی ارائه می
تصـور باشـ     مختصر، کلی و انت ا ی باش  تا ساختار  لـ  مـوردن ر، توسـ  شـاگردان آابـل     

 (.155، ص 1399پور و همکاران،  )هاش 
( بخـ  او  و  31( و سـوم )ص  7م لـ  تفسـیر مووـو ی تخهـا در فصـل او  )ص      

ده اسـت. بـرای   بیـان کـر  « در مـ  »( آسمتی بـا  خـوان   44همچخین فصل او  بخ  دوم )ص
کخـ    ، او در سه خ  یک س ا  را مطرح وبه تاریخچۀ مبحف اشاره مـی 31نمونه: در صفحۀ 

برده در هشت فصل بخ   ده . م ل  غیر از موارد نام و در  خر به مطالب درس ارتباو می
 شود. کخ  و بع  وارد تبیین مبحف می سوم ب ون مق مه،  یۀ بحف را با ترجمه بیان می

 

 قسمت پیکرة کتاب درسی برمبنای 
، 1397شـخاس،   برای شخاخت هر  لمی بای  به ساختار و مفاهی   ن پرداخـت )وبیبـی و وـق   

شـود. بـرای تبیـین ایـن بخـ ،       (. در این آسمت ساختار و محتوای فصو  تحلیل مـی 51ص 
 ه ای که از آبل تهیه شـ  نامه ابت ا میان استادانی که سابقۀ ت ریس این کتاب را داشتخ  پرس 

توزیع شـ . ایـن    (182ـ175، 29ـ24، ص 1390های فتحی و  آازاده،  بود )برگرفته از ج و 
ارزیابی شامل مباوف گ یخ  محتوا، طراوی و سازمان هی محتوا و همچخین شکل و هـاهر  

بخـ ی   کتاب تفسیر مووو ی  آای نجارزادگان بود. سپس پاسـی سـی ده اسـتاد مـورد جمـع     
را درص  مشخص ش . در هر آسمت ج و  و نمودار  ن بـه  صوبه  آرار گرفت و در  خر
 شود.   تخاسب، ارزیابی می

 

 دهی محتوا  الف( نوع طراحی و سازمان
تـر   سیر مخطقی محتوای کتاب تفسیر مووو ی براساس روش فرای که آـبالً تبیـین شـ ، کـ     

یل است پژوهان کارشخاسی ثق آوانین از ساده به مشکل ر ایت ش ه و مطالب  ن برای دان 
دلیـل  بـه   تخاسب ن ارد. وتی بعضی از استادان نی  معتق نـ   و وج  مطالب با زمان  موزشی

ش  و  خالصه کردن مطالب، کتاب انسجام خوبی ن اشت و بهتر بود  یاا بیشتری تفسیر می
 گـری و تفکـر،   ولی دربارف می ان ایجاد روویۀ پژوه  یافت. تع اد واو  درسی اف ای  می

 مخ  به کارهای پژوهشی هستخ . پژوهانی است که  الآه ای دان کتاب خوبی بر

م ل  در بیان ارائۀ محتوا در انتقا  مفاهی   موزشی، در بیشتر صـفحاا کتـاب کـه    
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متخـی اسـتفاده    متخـی و بـرون   ده  از طریق است ال  بـه دالیـل درون   بخ  سوم را تشکیل می
کخـ . بحـف    ور ج اگانـه تشـریح مـی   طـ بـه   کخ  و تحلیل واژگان  یه را در ابت ای بحف می

متخی است، س اوار بود م ل  از همـان ابتـ ا تقسـی      واژگان چون آسی  مشترك دالیل برون
متخـی را بـه تحلیـل واژگـان      و سپس یک آسـمت از درون  متخی را توویح متخی و برون درون

انجـام نـ اده،    کرد. چون او این کار را ها استخاد می داد و دالیل بع ی را به  ن اختصاص می
کتـاب در بحـف وـق    123شود. برای نمونه: صـفحۀ   گاهی تکرار بعضی مباوف مشاه ه می

طـور کامـل تووـیح داده    بـه   والیت در  یاا، واژگان ولی، إنّمـا، زکـاا، رکـوع، وـ ب    
 شود. شود، سپس در تفسیر  یاا نی  ان کی از این مطالب اشاره می می

های تهران و البـرز ایـن کتـاب     ادی که در استانسی ده است برای تفهی  بیشتر، دی گاه
صـورا جـ و    بـه   بررسـی شـ  و   ها دسترسی داشت را ت ریس کرده بودن  و محقق به  ن

 ترسی  ش :
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 دهی محتوا ارزیابی طراوی و سازمان   5 جدول

 ارزیابی طراحی و سازماندهی محتوا
  خیلی

 اسبنامن

نسبتاً 

 مناسب
 خیلی مناسب مناسب

 4/15 8/30 2/46 7/7 های درسی فراگیران هماهخگی کتاب با سایر کتاب

 23 2/46 23 4/15 سیرمخطقی محتوای درس از ساده به مشکل

 3/33 2/46 23 0 ها انسجام محتوای فصل

 4/15 5/61 23 0 انسجام درونی محتوا )بخ  با بخ  آبلی(

 23 4/15 5/38 1/23 مان  موزشیوج  مطالب با ز

 4/15 2/46 8/30 7/7 بیان مطالب یاد وری در هر بخ 

 7/7 5/38 2/46 7/7 بخشی محتوا در مق مه و .. می ان انگی ه

 1/23 5/38 8/30 7/7 متخی و پایانی محتوا دارای خالصه، پرس  درون

 3/8 3/58 7/16 7/16 می ان ایجاد روویۀ پژوهشگری و تفکر

 1/23 1/23 2/46 7/7 ارائۀ محتوا در انتقا  محتوای  موزشی روش

 4/15 8/30 2/46 7/7 تراک  و ایجاز مخل

 7/16 3/33 50 3/8 می ان سلیس بودن متن

 1/23 5/38 8/30 7/7 های دیگر دست بودن آل  درس با درس یک

 7/7 8/30 2/46 7/7 ها می ان تخاسب وج  درس

 23 2/46 3/23 7/7 ها گویایی  خاوین درس

 0 7/41 25 3/33  تخاسب در طلبه با کیفیت و کمیت مثا 

 4/15 5/38 8/30 4/15 ها و تخاسب با اه ا  درس تخوع پرس 

 0 5/38 2/46 4/15 پژوه ها با سطح یادگیری دان  تخاسب پرس 

 

هخر نویسخ گی و آ را نگارش صـحیح و روان در  روـۀ نوشـتۀ خـوب و شایسـته      
ــأثیر بســ ایی هــا، گذشــت از  هــای نوشــته (. یکــی از  قبــه85، ص 1399دارد )اســحاآی،  ت

نویسی است. اگر سخگیخی آل  سبب گریختن و فاصله گـرفتن خوانخـ گان از تألیفـاا     دشوار
(. دربـارف میـ ان سـلیس بـودن مـتن      27نویسخ ه شـود، خسـارا ب رگـی اسـت )همـان، ص      

ادان معتق ن  که متن م بـور خیلـی   درص  از است 3/58براساس ج ولی که ترسی  ش  و ود 
نامخاسب یا نسـبتًا نامخاسـب روان و سـلیس اسـت، زیـرا در بعضـی از مواآـع از اصـطالواتی         
استفاده کرده است که بای  برای مخاطبان این کلماا یا اصـطالواا را تووـیح داد و بعـ     
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)ص  (، رکاکـت 122مبحف ت ریس شود. برای نمونه: القای خصوصیت و تخقیح مخاو )ص 
 (.206( و ن ریۀ تجری  و تعمی  )ص 182

هـای   گویـایی دارنـ ، ولـی فصـل     تفسیر مووـو ی های کتاب  های درس اکثر  خوان
سوم، چهارم و پخج  که  خاوین شبیه به ه  دارن  )وق والیت در  یاا والیت، وق والیت 
ر در  یۀ  صمت و وق والیت در  یۀ اکمـا ( بهتـر اسـت آسـی  مشـترك گرفتـه شـود و د       

 ش . گرفت و زیر فصل  ن،  یاا بیان می فصل سوم وق والیت  خوان آرار می

شود.  وسیلۀ خوانخ ه میبه  سازی نکاا مه  با ف انتقا  سریع پیام تردی ، برجسته بی
شون  اثـر مانـ گاری بیشـتری در ذهـن پیـ ا       کخخ  و با ف می تر می ها موووع را واوح مثا 

ی در این کتاب غالباً مثالی برای ملمـوس شـ ن مطلـب    (، ول214، ص 1399کخ  )اسحاآی، 
 شود . مشاه ه نمی

 
 ب( نوع گزینش طراحی محتوا

هـای مصـوب همـاهخگی     نجارزادگان با اه ا   موزشی و سرفصـل  تفسیر مووو یکتاب 
هـای   کخـ  و سـعی دارد دیـ گاه    زیادی دارد. این کتاب با صحت و اتقان  لمی است ال  می

 مشهور را بیاورد.
تـرین وـواب  ارجا ـاا کتـاب      مهـ   دهی و دآت  ن بای  گفت ربارف شیوف ارجاعد

المقـ ور نبایـ  از    درسی شامل می ان اسـتفاده از پـاورآی اسـت کـه در کتـاب درسـی وتـی       
شود. تخها در ارجـاع   های طوالنی استفاده کرد، چون ذهن یادگیرن ه دچار تشتت می پاورآی

و همچخین بیان معخای واژه یا اصطالح دانـ ، پیشـخهاد   او  ن یر  یاا و روایاا  مخابع دست
(، درصـورتی کـه در ایـن    168ــ 167، ص 1397شخاس،  ود )وبیبی و وقـش پاورآی داده می

ای طـوالنی   ها به ان ازه او  ارجاع ش ه است، ولی گاهی پاورآی کتاب اگرچه به مخابع دست
، 75، 38، 12مونـه صـفحاا   شود. برای ن شود که و ود نص  صفحۀ کتاب را شامل می می
یـک صـفحه کتـاب را     215و گاهی مانخـ  صـفحۀ    244، 224، 185، 177، 168، 154، 127

 شود. شامل می
برای تفهی  بیشتر، دی گاه سی ده تن از استادان استان تهران و البـرز کـه در دسـترس    

ا بـه  این کتاب را و اآل در یک ترم ت ریس کـرده بودنـ ، دربـارف گـ یخ  محتـو      بودن  و
 شود: ترسی  می 6 صورا ج و 
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 ارزیابی گ یخ  محتوا   2نمودار 

 

 ارزیابی نوع گ یخ  محتوا   6جدول 

 ارزیابی گزینش محتوا
  خیلی

 نامناسب
نسبتاً 
 مناسب

 خیلی مناسب مناسب

 23 5/61 5/15 0 هماهخگی کتاب با اه ا   موزشی
 8/30 2/46 23 0 های مصوب هماهخگی کتاب با سرفصل

 8/53 2/46 0 0 هماهخگی کتاب با صحت و اتقان  لمی
 5/61 5/38 0 0 های مشهور هماهخگی کتاب با دی گاه

 7/66 3/33 0 0 دهی و دآت  ن شیوف ارجاع
 3/58 7/41 0 0 دهی به مخابع دست او  ارجاع

 2/46 8/53 0 0 استفاده از زبان تخصصی استان ارد
 8/30 2/46 23 0 کخخ ف متن انعمی ان است الالا آ
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   6ادامۀ جدول 

 ارزیابی گزینش محتوا
  خیلی

 نامناسب
نسبتاً 
 مناسب

 خیلی مناسب مناسب

 23 2/46 8/30 0 پژوه برطر  کردن نیاز  لمی دان 
 1/23 5/61 4/15 0 گویی شبهاا جامعه می ان پاسی
 8/30 2/46 23 0 پژوه گویی نیازهای  لمی دان  می ان پاسی

 23 5/38 8/30 7/7 پژوهان می ان تقویت انگی ف دان 
 3/33 7/16 50 0 پیراسته بودن مطالب از واشیه

 23 2/46 4/15 4/15 پژوه می ان تخاسب محتوا با سطح دان  دان 

 
درصـ    100، زبان کتاب بسیار محققانه و تخصصی اسـت. وـ ود   6براساس ج و  

کخخ ه اسـت، ولـی مطالـب     می ان است الالا کتاب آانع ااستادان به این امر اذ ان دارن . زیر
پـژوه را برطـر      ن برای سطح باالتر نوشته ش ه اسـت. بـر ایـن اسـاس، نیـاز  لمـی دانـ        

شرطی که همۀ مطالب  ن را درك کخـ ؛ وگرنـه میـ ان تخاسـب محتـوا بـا سـطح        به  کخ  می
امعـه اسـت، چـون    گـوی شـبهاا ج   دان  فراگیر بستگی به م رس دارد. پس درص د پاسی

 درص  از استادان این امر را ا الم کردن . 6/84
 50ای که از م رسان این کتـاب صـورا گرفـت مشـخص شـ       نامه براساس پرس 

ها بر  درص  از استادان معتق ن  که مطالب کتاب از واشیه پیراسته است و وتی بعضی از  ن
م لـ ، ابهـام در مـتن وجـود      به جهت تلخیص زیاد مطالب و   م بازخوانی این باورن  که

 دارد.
 

 ج( نوع شکل و ظاهرکتاب
درص  اسـتادان بـر ایـن     100چه در ج و  ذیل  های چاپی پیراسته است، چخان کتاب از غل 

گـذاری  ن اسـت، زیـرا     و فاصـله   رایـی مـتن   باورن . ولی اشکا  اصلی در تخاسـب صـفحه  
وح مــتن و درك و بازیــابی توانــ  بــر ووــ مــی« فضــای ســفی »اســتفادف مخطقــی و روشــن از 

 (. 42ـ41، ص 1390اطال اا از متن کمک کخ  )فتحی و  آازاده، 
گذاری مخاسب، وجـ    دلیل   م ر ایت فاصله به  بخابراین در کتاب تفسیر مووو ی

پژوهـان سـخت کـرده     مطالب در صفحاا زیاد ش ه و مطالعۀ متن را برای مـ رس و دانـ   
به  عضی از م رسان این کتاب، دربارف شکل و هاهر کتاباست. برای تفهی  بیشتر، دی گاه ب

 شود: ترسی  می 7صورا ج و  



 1400، پاییز و زمستان 49وپنجم، شمارة  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره بیست      74

 
 ارزیابی شکلی و هاهری کتاب   3نمودار 

 

 ارزیابی شکلی و هاهری کتاب   7جدول 

 ارزیابی شکلی و ظاهری
  خیلی

 نامناسب
نسبتاً 
 مناسب

 خیلی مناسب مناسب

 2/46 8/53 0 0 های چاپی پیراسته بودن از غل 
 0 5/38 5/61 0  رایی متن تخاسب صفحه

 0 5/38 5/38 23 ها( ها )فونت تخاسب کیفیت آل 
هـا و   اشـکا ، جـ و    تخاسب تصاویر،

 نمودارها
5/45 2/18 3/36 0 

 20 30 50 0 تخاسب طرح جل  کتاب

 
این کتاب همان گونه کـه آـبالً    اشکا ، ج او  و نمودارهای دربارف تخاسب تصاویر،

 50فاآ  هر گونه ج و ، تصویر، شکل و نمودار است. دربارف طـرح جلـ  کتـاب،     ذکر ش 
 درص  استادان معتق ن  بهتر است ارتقا پی ا کخ .
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 برمبنای قسمت پایانی کتاب درسی
هـای   چه در گذشته نقـل شـ  یکـی از امتیـازاا ایـن کتـاب، وجـود خالصـه، پرسـ           چخان

طالعـۀ مخـابع بیشـتر اسـت. در ایـن بخـ        خود زمایی و پژوهشی و همچخین معرفـی بـرای م  
 گیرد. هریک از موارد م بور موردتحلیل و ارزیابی آرار می

 
 الف( نتیجه و خالصۀ درس

بخـ ی   گیـرد و بـه جمـع    متن کوتاهی است کـه معمـوالً در انتهـای درس آـرار مـی     « خالصه»
هـ  درس،  نویسی، بای   خاصری چون اکتفا به مطالـب م  پردازد. در خالصه مطالب درس می

ــرار گــرفتن در کــادر مجــ ا و     ــا مــتن درس، ر ایــت ترتیــب مخطقــی، آ  تفــاوا جمــالا ب
 ،1397شـخاس،   گـذاری و توصـیفی  وردن مطالـب ر ایـت شـود )وبیبـی و وـق        نی  شماره

 (. 159ـ158ص 
« خالصۀ مبحـف »پایان هر فصل کتاب تفسیر مووو ی نجارزادگان آسمتی با  خوان 

هـا بـا    پژوهان بیان شود تا  ن سعی ش ه فشردف درس برای دان وجود دارد. در این آسمت، 
هـای ایـن کتـاب چـون اسـتان اردها را ر ایـت        مختصری از  ن  گاهی یابخ . خالصۀ درس

صورا ج و  به  ده ، زیرا خالصه پژوه به مطالعۀ  ن رغبت زیادی نشان نمی نکرده، دان 
پژوه بتوان  مباوـف را تفکیـک    ا دان گذاری نش ه است ت یا نمودار ترسی  یا و اآل شماره

خـوانی   گونه بیان شـ ه و بـا پاسـی سـ االا خود مـوز پایـان درس هـ         کخ .گاهی گ ارش
های تفسیر مووو ی بیان نش ه، درصورتی کـه جـواب    ،  سیب16ن ارد. برای نمونه صفحۀ 

 5چخ  نمونه از اوصـا  اهـل بیـت بیـان نشـ ه و جـواب سـ ا          29است. یا صفحۀ  4س ا  
دی گاه افراطی و تفریطی به ان ازف یک خ  ه  بیان نش ه، درصـورتی   39است. در صفحۀ 

طـور  بـه   ، گاهی پاسی مخاآشـاا 140که پاسی س ا  یک است. در بخ  سوم مانخ  صفحۀ 
 ها داشته باش . بخ ی برای جواب  ن پژوه دسته مختصر بیان نش ه تا دان 

 
 های خودآزمایی ب( پرسش

توای هر درس، طراوی س االا پایـانی و تمریخـاا متخاسـب بـا هـر درس       خرین فرایخ  مح
هـا بـا    است. س االا بای  با دآت و از  سان به مشکل سامان هی شود و بای  صورا پرس 

تـر اسـتفاده شـود      باراا و کلماا روشن و واوح نوشته شود و از سـ االا تشـریحی کـ    
 (. 160ـ159، ص 1397شخاس،  )وبیبی و وق
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در  خـر هـر فصـل    « هـا  پرسـ  »های این کتاب وجـود  خـوان    ر از ویژگییکی دیگ
پاسی  است که یکی از امتیازاا کتاب درسی است. اما همۀ این س االا تشریحی و گسترده

ها و تخاسب با اه ا  درس  هستخ  و از انواع س االا دیگر استفاده نش ه است. تخوع پرس 
 یارکلی است.های هر درس ان ك و بس ر ایت نش ه و پرس 

شـود یـا اشـکاالتی     گاهی س االا خود زمایی کل مباوف مه  درس را شامل نمـی 
چون ابهام و   م استقال  دارد؛ یعخی چخ  س ا  در یک پرس  گخجان ه ش ه اسـت. یکـی   

س االتی  م ه که همان س االا در صـفحۀ   225از اشکاالا کتاب این است که در صفحۀ 
 یـ  و   مبخای کتاب، س االا خود زمایی در پایان فصل مـی تکرار ش ه است. براساس  247

 دلیل ویراستاری کتاب است.به  هخوز فصل تمام نش ه، پس این اشکا ، 225صفحۀ 
در ج ولی که توس  محقق انجام ش ه اسـت ذیـل تمـام صـفحاتی کـه پرسـ  در        

شـود و در   ها  م ه و تع اد س االتی که اشکا  ابهام و   م استقال  دارنـ  مشـخص مـی     ن
 شود.  خر درص  اشکا  س االا تبیین می

 

 های خود موز پرس    8جدول 

 عدم استقالل ابهام تعداد سؤاالت صفحه
 4و  3س االا 1س ا   4 17
 5و 4و  2 5و 3و 1 5 29
 4و  1 3 4 39-40
 4و 3و 2 8 9 70-71

 3 2و 1 3 81
 3و  2و 1 2و 1 4 94
 8و  7و  6و 3 8و  5و  4و 1 8 117-118

 8و  7و 4و  1 3و  2 8 140
 4و  3 1 5 169
 8و 7و  6و 4و  2و  1 8و  5و  3 8 188
 7و  6و  4و  1 5و  4 7 207
 8و  7و  5 8و 5و  4و  1 8 247
 ---- 3و  2 3 256

 36تع اد س االا  28تع اد س االا  76 جمع س االا
 36/47 84/63 ---------- درص  اشکاالا
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درص  اشکا  ابهام و  84/63مشخص ش  س االا خود موز درس، براساس ج و  
 درص  اشکا    م استقال  دارن . 36/47و ود 

 
 ها برای پژوهش ج( پرسش

های تکمیلی برای  یکی از امور مه  در رش   لمی و خالآیت یادگیرن گان، طراوی فعالیت
ر مباوـف یـادگیری   ها بایـ  از مـتن درس جـ ا باشـخ  تـا در سـی       هر درس است. این فعالیت

خوانی داشته باش . تخها تکرار مباوف کتاب نباشخ  و  اخال  ایجاد نشود و با ه   درس ه 
ساز خودفراگیری و درگیری مستقی  فرد با متن باشـ  و از تخـوع الزم برخـوردار باشـ       زمیخه

 (.162، ص 1397شخاس،  )وبیبی و وق
بحف »ی پژوهشی با  خوان ها های این کتاب، وجود پرس  یکی دیگر از ویژگی

پـژوه و   فراتـر از  لـ  دانـ     ،است. این س االا داری اشکاالتی چون ابهام« و پژوه 
پژوه است. بر این اساس، گاهی این س االا خیلی کلـی اسـت کـه     فراتر از زمان دان 

نامه است. درصورتی که با ثقیـل   گویی  ن نیاز به نگارش مقاله یا وتی پایان برای پاسی
طلبـ  کـه بـا مختصـری پـژوه  بـه        ی  بودن مطالب کتاب، س االا پژوهشی میو وج

پژوه فراتر رفته است. برای نمونه  پاسی  ن دست یافت.گاهی این س االا از  ل  دان 
توان  دربارف راویان یک  شخاسی خوان ه است چگونه می کسی که تخها دو واو  و یف

کتـاب  ربـی را ترجمـه کخـ  و      و یف تحقیق تخصصی انجام ده  یـا آسـمتی از یـک   
گ ارش  ن را ا الم کخ  یا وتی در کتاب  لوم آر نی بحف وو ا سیاه را تخصصی 

( توویح ده  یا در تفسیر دیگـر  141ها بای  )ص  یاد نگرفته است، ولی در این پژوه 
 تطبیق ده . 

طـور غالـب مخبـع را    بـه   یکی دیگر از اشکاالا این س االا پژوهشی این است کـه 
طـور کلـی بیـان    بـه   خص نکرده است؛ اگرچه در بحف برای مطالعـۀ بیشـتر چخـ  کتـاب    مش

شود، چون برای نمونه: خواهـان دیـ گاه  المـه     پژوه خیلی سخت می کرده، ولی کار دان 
را نام  تفسیر المی ان« مخابع بیشتر»شود و فق  در آسمت  طباطبایی در یک موووع خاص می
 برده و صفحاا مشخص نش ه است.

برای شخاخت اشکاالا س االا پژوهشی کتاب در آسمت بع ، ج ولی کـه توسـ    
 شود. محقق انجام ش ه است، تبیین می
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 ها برای پژوه  پرس    9جدول 

 صفحه
تعداد سؤاالت 

 پژوهشی
 ابهام

فراتر از علم 
 پژوه دانش

فراتر از زمان 
 پژوه دانش

س االا  4 17
 4و3و2و1

 4و3س االا  4و  3س االا

 ------- 2و1 3و 2 3 30
 3 4و  3 ------- 4 40
 ------- 5و4و 1 1 6 71
 1 1 2و 1 3 81
 5و4و3و2 5و4 4 5 94
 4و3و2و1 4و 3 5 6 118
 1 2 5و 4و  3 5 141
 3و  2 ------- ------ 4 169-170
 4 4و 3 3 4 188-189

 2و 1 3 2 3 207
 5و  4 5و 4 7و  6و  5 7 247
 4 4 4و  2و 1 4 257ـ256

 21تع اد س االا 21تع اد س االا  25تع اد س االا  58 جمع س االا
 2/36 2/36 1/43 ---------- درص  اشکاالا

 
درص  اشکا  ابهام  1/43براساس ج و  مشخص ش  درمجموع س االا پژوهشی، 

درصـ  سـ االا    2/36پـژوه و همچخـین    درص  اشـکا  فراتـر از  لـ  دانـ      2/36و و ود 
 پژوه است. از زمان دان  پژوهشی، فراتر

 
 د( معرفی منابع برای مطالعات بیشتر

تـر و تخصصـی    یکی از  خاصر  موزشی که بیشتر برای کسانی است که تمایـل دارنـ  دآیـق   
هـایی کـه    موووع بحف را پیگیری کخخ ، معرفی مخابع است. این بخ  به اسـتادان در درس 

ر برای ت ریس پی ا کخخـ . ایـن مخـابع    کخ  که اطالع بیشت راهخمای ت ریس ن ارن  کمک می
سـاز فرصـت مخاسـب بـرای  مـوزش       خـوانی داشـته باشـخ  و زمیخـه     بای  با اه ا  درسی ه 

چخ گانه باش  و خـودفراگیری و درگیـری مسـتقی  فـرد بـا مـتن را ایجـاد کخـ  و همچخـین          
 (.163ـ162، ص 1397شخاس،  اطال اا نشر مخبع به دآت ذکر شود )وبیبی و وق
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بـرای مطالعـۀ   »یگر از م ایای کتاب تفسیر مووو ی، وجود بحثـی بـا  خـوان    یکی د
کخ . با  است. در این آسمت م ل  براساس مبحف فصل، دو یا چخ  کتاب معرفی می« بیشتر

طور غالب صـفحه مشـخص نشـ ه و    به  ش ه وجود وج  زیاد کتاب درسی، در مخابع معرفی
  هـا  ه همـین  لـت مراجعـه بـه ایـن کتـاب      شـود. بـ   پژوه سخت می در این صورا، کار دان 

 خـوانی   هـای پژوهشـی هـ     شـ ه بـا پرسـ     گیرد.گـاهی مخـابع معرفـی    صورا مـی  ن رابه 
 ن ارد.

هـای مختلـ  اسـت، امـا گـاهی ایـن        اشکا  دیگر این آسمت، تکرار مخابع در درس
موسووۀ   هـای   ش ه از سطح  لمی کارشخاسی باالتر است؛ بـرای نمونـه: کتـاب    کتب معرفی

کـه مـتن  ربـی دارد معرفـی      السون   اهل البیت فی الکتـاب و  ،المام  فی مصادر اهل السن ا
که دو واو  درسی برای مقطع سـطح سـه اسـت اشـاره      راه و راهخماشخاسیشود یا کتاب  می
 شود. می

 

 گیری  بحث و نتیجه
 شـود، ولـی   های  موزشی ووزه و دانشگاه تـ ریس مـی   اگرچه تع اد زیادی کتاب در دوره

 دلیـل بـه   هـا  کتـاب  اشـکاالا  چون بیشتر نبوده، پژوهان و استادان دان  موردروایت گاهی
 محتــوای بــودن کــاربردی  ــ م و نبــودن تکخیکــا  درســی، متــون  موزشــی طراوــی  ــ م
 و نشـ   آبلـی  کتـاب  جـایگ ین  بهتری کتاب که کخ  پژوه مشاه ه می دان  وآتی. هاست  ن
 بهتـری  کتـاب  نـه  پژوه دان  که شود می با ف امر نای دارد، زیادی اشکاالا ه  کتاب این

 بایـ   پـس کتـاب   .کخ  پیگیری ج یت با و متقن و محک  درست، را کتاب این نه و بخوان 
 ویژهبه  باش . آبو  آابل است، نیاز  ن فه  و درك برای که زمانی می ان که ای باش  گونهبه 
 و بـا  شـود  مـی  و دانشگاه صـر   زهوو در که ها  ن جوانی شور و نشاو پژوهان، دان   مر

 در فراگیـری  پـس بایـ  تسـریع    .اسـت  روزمره همراه های مشلغه و زن گی   ی ف مشکالا
 کتـب  طراوـی  هـای  نامـه  شـیوه  اساسـی  کتاب یکی از راهبردهـای  اصلی مطالب تعمیق  ین

  .باش  درسی
براین اساس مسئوالن طراوی و ت وین متون  موزشی بایـ  طـوری کتـب درسـی را     

پژوه مختقـل   ترین وآت و به بهترین شکل، باالترین مفاهی  را به دان   وین کخخ  که در ک ت
اش را باال ببـرد؛ یعخـی هـ  بایـ  موجـب       کخ  و ه  دآت خوانخ ه و ه  سر ت در یادگیری



 1400، پاییز و زمستان 49وپنجم، شمارة  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره بیست      80

هـای زبـانی و لف ـی اسـتفاده      انتقا  سریع مفاهی  به خوانخ ه شود، ب ون ایخکـه از پیچیـ گی  
 گیر بار نیاورد. دیگر ایخکه از  مق مطلب نکاه .   ساده و  سان کخ  و ه  وی را

براساس نق  و تحلیل هاهر و محتوای کتـاب درسـی تفسـیر مووـو ی نجارزادگـان      
مشخص ش  که با توجه به سه روش کمّی خوان  متون )فرای، ویلیام رومـی و کلـوز(، در   

ت و فراگیـران  ن در سـطح   تخ ی  مطالب این کتاب، اصل ساده به دشوار ر ایت نشـ ه اسـ  
گیرن . درصـورتی کـه از لحـاظ کیفـی، ایـن کتـاب درسـی بـا اهـ ا            فشار روانی آرار می
های مصوب هماهخگی زیادی دارد و با صحت و اتقـان  لمـی اسـت ال       موزشی و سرفصل

های مشهور را بیاورد. ولی مطالب  ن برای سـطح بـاالتر نوشـته     کخ  و سعی دارد دی گاه می
کخ  که همۀ مطالـب  ن   پژوه را برطر  می ست. بر این اساس، زمانی نیاز  لمی دان ش ه ا

از ن ـر   درك شود؛ وگرنه می ان تخاسب محتوا با سطح دان  فراگیر به م رس بستگی دارد.
کـار رفتـه،   بـه   ساختار و انسجام درونی نی ، اگرچه بسیاری از معیارهای کتاب درسی در  ن

هـا و نمـودار، کاسـتی     ،  ـ م جـ و   پیشـگفتار دی ازجملـه  ـ م   ن را مـوار به  ولی گاهی
 دهخ ه و ... وجود دارد. سازمان پی 

درمجموع، این پژوه  ج و اولین کارهای تحقیقی اسـت کـه یـک کتـاب درسـی      
شود. بر این اساس، امیـ  اسـت کـه     ووزوی از جوانب کمی و کیفی محتوای  ن تحلیل می

ی ان کتب درسی ووزوی و دانشـگاهی سـودمخ  باشـ  و در    ر این مقاله برای م لفان و برنامه
های  لوم اسالمی، تخاسب سخخیت و محتوای کتاب ر ایـت شـود    ت وین کتب درسی رشته

 های بلخ ی را بردارن . و محققان در زمیخۀ تحلیل محتوای درسی گام
هـای تـألیفی و طراوـی     کمی وکیفی م لفه  تحلیلطور اجما ، نتایج به  10در ج و  

 شود. ش ه اشاره می ای تفکیک به گونهنجارزادگان  تفسیر مووو یکتاب درسی 
 

 گیری بحف و نتیجه    10جدول 
 آمده دستبه  های توضیح اجمالی یافته روش نقد و تحلیل محتوا

نتـــایج بررســـی بـــه روش 
 فرای

صـفحۀ مختلــ  از کـل کتــاب    10بـا مقایسـه تعــ اد جمـالا و هجاهــای    
ده بـه دشـوار در تخ ـی  مطالـب ر ایـت نشـ ه       مشخص ش ، رون  اصل سا

 است.
 

نتـــایج بررســـی بـــه روش 
 ویلیام رومی

از بیست صفحۀ مختل  کتاب، همۀ جمالا از نوع وف ـی هسـتخ  و اگـر    
از تعامـل و   در متن، س الی مطرح ش ه، بالفاصله م ل  پاسی داده است و

 پژوه  کافی برخوردار نیست.
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 10ادامۀ جدول 
 آمده های به دست توضیح اجمالی یافته ل محتواروش نقد و تحلی

نتـــایج بررســـی بـــه روش 
 کلوز

پژوه ووزف  لمیۀ خواهران مشـخص   نامه چهل دان  ازطریق بررسی پرس 
درص  جواب صحیح  35تر از  درص  ک  77.5پژوه و تقریباً  دان  31 ش ؛

 ان . پس سطح خوان  کتاب نامخاسب و دشوار است. را داده
 

ســـی بـــه روش نتـــایج برر
ــۀ   پرســ  ــرای م لف ــه ب نام
 گ یخ 

درص  استادان اذ ان دارن  کـه زبـان کتـاب بسـیار محققانـه و       100و ود 
کخخـ ؛ کتـاب بـه شـبهاا      هـا ا ـالم مـی    درص   ن 6/84تخصصی است و 
ده . دربارف پاورآی کتاب نی  بای  گفت اگرچه در پیکـرف   جامعه پاسی می

هـا بـه    سـت، ولـی گـاهی پـاورآی    او  ارجـاع شـ ه ا   کتاب بـه مخـابع دسـت   
شـود کـه وـ ود نصـ  صـفحۀ کتـاب و وتـی یـک          ای طوالنی می ان ازه

  شود. صفحه را شامل می
 

نتـــایج بررســـی بـــه روش 
ــۀ   پرســ  ــرای م لف ــه ب نام

 طراوی و سازمان هی

درص  از اسـتادان معتق نـ  کـه     3/58دربارف می ان سلیس بودن متن و ود 
خاسب است. چون م لـ  در بعضـی اوآـاا    متن م بور خیلی نامخاسب یا نام

از اصطالواتی استفاده کرده که بای  برای تفهی  درس، ابتـ ا مـ رس بایـ     
برای مخاطبان مطلب را توویح ده . دربارف ساختارکتاب نیـ  بایـ  گفـت    

ن ارد و باوجود دارا بـودن مق مـه، نواآصـی همچـون  ـ م بیـان        پیشگفتار
یران و همچخـین  ـ م تووـیح خـاص     راهکارهایی برای فه  درس به فراگ

  ها وجود دارد. دربارف راهبردهای ت ریس و آوا   کلی و روش
 

ــیفی  ــل توصـ نتـــایج تحلیـ
ــانی    ــمت پای ــق از آس محق

 کتاب

دهـ ، زیـرا    ها رغبت زیـادی نشـان نمـی    پژوه به مطالعۀ تلخیص درس دان 
صـورا جـ و  یـا نمـودار یـا وـ اآل       بـه   ترسـی   استان اردهایی ازجملـه: 

پـژوه بتوانـ  مباوـف را تفکیـک      گذاری ر ایت نش ه است تا دان  رهشما
گونه بیان ش ه و با پاسی س االا خود موز پایان درس  کخ .گاهی گ ارش

پاسی هستخ   خوانی ن ارد. همۀ س االا خود زمایی تشریحی و گسترده ه 
هـا و تخاسـب بـا     و از انواع س االا دیگر استفاده نش ه است. تخـوع پرسـ   

های هـر درس، انـ ك و بسـیار کلـی        درس ر ایت نش ه و پرس اه ا
فراتـر از   ،های پژوهشی س االا دارای اشکاالتی چون ابهـام  است. پرس 
  پژوه است. پژوه و فراتر از زمان دان   ل  دان 

 

 منابع 
 . آ : هاجر.ها و فخون ت ریس روش(. 1399پور، و. ) پاکپور، ی.، فانی پور، ح.، و هاش 

 تهران، دانشگاه امام صاده)ع(. تاریی تفسیر آر ن کری . (.1392ی، ا. )پاکتچ
تحلیـل محتـوا روشـی پرکـار در مطالعـاا      (. 1387نصر  ا.ر.، و میرشاه جعفری، س.ا. ) ر.، جعفری هرن ی،
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شخاسی  لوم انسانی  روش .های درسی کی  بر تحلیل محتوای کتابأبا ت رفتاری و انسانی،  لوم اجتما ی،
 .36، 55، دانشگاه ووزه و

 . آ : هاجر.تألی  و طراوی  موزشی متون درسی(. 1397شخاس، ح.ر. ) وبیبی، ر.، و وق
براسـاس تکخیـک    1(. سخج  خوانایی کتاب متون و آوا ـ  زبـان  ربـی    1397فر،  . ) رومانی، ا.، و ایمانی
 .157، 43، پژوه  و نگارش کتب دانشگاهی خوانایی کلوز.

گیـری   (. نمونـه 1391، ع.ا.، صلصالی، م.، خوش  ، ع.ر.، سلیمان، م.ع.، و بهرامی، ن. )دوست رنجبر، ه.، وق
، 3، دانشگاه  لوم پ شکی ارت  جمهـوری اسـالمی ایـران   های کیفی: راهخمایی برای شروع.  در پژوه 

420. 
شخاسـایی و ا تباریـابی اصـو  و     (.1398.، و نیلی اومـ  بادی، م.ر.، دالور، ع.، وکار مـ ، ح. )  فانی پور، ح

پـژوه  و نگـارش کتـب    . هـای  لمیـه   های دیخی در ووزه بر موزه معیارهای طراوی کتب درسی مبتخی
 .229، 45، یدانشگاه

 . تهران:  ییژ.های درسی راهخمای تألی  کتاب(. 1390فتحی واجارگاه، ك.، و  آازاده، م. )
های خوانایی سخجی  شخاسی تحلیل محتوا با تأکی  بر تکخیک (. روش1389م. )الهی، س.، و ملکی توانا،  فضل

 .94ـ71، 1،  یار پژوه  در  لوم انسانیو تعین وریب درگیری متون. 
 تریبتی و  لوم شخاسی روان محور. س ا  تربیت و تعلی   ملی و ن ری ابعاد (. بررسی1374 (م. مهرمحم ی،

 .76ـ63، 2 تهران، دانشگاه
هـای   اهخمای  ملی تحلیـل کتـاب  تحلیل محتوا در  لوم انسانی )ر(. 1388زاده، م.ر. ) ، ی.، و یوس معروفی

 . هم ان: سپهر دان .(درسی
هـایی از فضـائل و وقـوه اهـل بیـت ) لـیه         تفسیر مووو ی آر ن کری :  موزه(. 1393نجارزادگان،  . )
 . آ : هاجر و پژوهشگاه ووزه و دانشگاه.السالم( در آر ن

 و نگـارش پژوه   ها. مح ویت و م ایا دانشگاهی، درسی های کتاب ارزیابی های روش (.1393) م. وریان،ن
 .1 ،33 ،دانشگاهی کتب

 تهران، یادوارف کتاب. ری ی درسی. مبانی و اصو  برنامه(. 1377یارمحم یان، م.ح. )

Holsti, Ole. R. (1969). Contect Analysis for the Social Scinces and Humanities. Published by 
Reading Mass, Addision-Wesley Pub.Co.  
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