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 چکیده
هـای   مطالعة حاضر، با هد  شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی بر آمـوزه 

 محتـوای  تحلیـل  حاضـر،  پژوهش روشهای علیمة خواهران انجام گرفت.  دینی برای مقطع عمومی حوزه
گیـری   ونه یا واحـد تحلیـل در ایـن مطالعـه نمونـه     مضمون محور )تماتیک( است. روش انتخاب نم -کیفی

، از مکتوبـات و   هـا  آمـده، عـالوه بـر تحلیـل محتـوای رونوشـت مصـاحبه       دست های به نظری بود. در یافته
بعـد   اصـلی  یهـا  مقوله کدگذاری با تحلیل، صورت که در جریان مستندات مربوط نیز استفاده شد؛ بدین

اعتباریابی  شد و در نهایت، استخراج کیفی های داده فرعی از مقولة 46و  مقولة اصلی 9از اشباع نظری، 
بینی تنظـیم محتـوا،    اصل آیه به توجه دهد می نشان نتایج پژوهش حاضر انجام گردید. یها درونی یافته

اصل تعادل محتوا، اصل انسجام درونی و بیرونی محتوا، اصل نگارش محتوا، اصل ایجاد عالقـه، اصـل   
 جملــه سـازی محتــوا و اصــل پشـتیبانی محتــوا، از   لـی کــردن محتــوا، اصـل عینــی  ســازی و عم فعـال 
هـای   نظـام آموزشـی حـوزه   انـد.   کـرده  اشـاره  طراحی در بخش متخصصان حوزوی که اند مواردی

 دارد. نیز ویژه نشر کتب دانشگاهی را مختلف به های موقعیت در کاربرد قابلیت علمیه خواهران
 

 ها کلید واژه
ة علمیـ  یهـا  حـوزه  ،آموزشـی  طراحـی  معیارهـای  ،کتـب درسـی   طراحیای و معیاره اصول
 .دینی یها آموزه ،خواهران

                                                                                                                                        
 .(h.fanidpour@whc.ir) عالمه طباطبائی ، دانشگاه.  دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی1
 مسئول(. ( )نویسندةnili1339@gmail.com)دانشگاه عالمه طباطبائی  ،.  دانشیار تکنولوژی آموزشی2
 (.delavarali@yahoo.com) طباطبائی عالمه دانشگاه، گیری اندازه و سنجشد .  استا3
ــانی      4 ــالی علــوم انس ــع آمــوزش ع ــتادیار علــوم تربیتــی مجتم ــته ،.  اس  قــم المص  طفی جامع  ة بــه وابس

(hkaramadbi@gmail.com). 
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 مقدمه
 از یکـی  دارد. بسـتگی  آن متغیرهـای  و یادگیری محیط به تربیت و آموزش کیفیت ،امروزه
 )مشـایخ،  اسـت  درسی کتاب متمرکز، آموزشی یها نظام در خصوص به، مهم متغیرهای این
 را خاصـی  آموزشی اهدا  آن بابتوان  که شود  می نوشته هد  این با درسی کتاب (.1393
 یـادگیری  در گـذاری تأبیر دلیـل  بـه  کتاب این رو، این از؛ (12: 1385 )ریاضی، داد پوشش
 و موفق درسی یها کتاب .ارتقا دهد را آن یادگیری قابلیت که باشد داشته هایی ویژگی باید

 و باشـند  برخوردار خوب محتوایة ارائة نحو و کیفیت زا که هستند یی ها معموالً آن مطلوب
هـا در شـرایط مختلـف و     مطالب جدید و انتقال آموختـه  یادگیری برای را یادگیرنده بتوانند
 یکـی  درسـی  یها کتاب نوع این بهدستیابی  (.1392 )ملکی، کنند یاری بعدی های یادگیری

 یهـا  کتـاب  آموزشـی  طراحان عنوان به آموزشی های تکنولوژیست های فعالیت ینتر مهم از
 تولیـد  و تهیـه  فراینـد  در را خـود  جایگاه آموزشی طراحی ،امروزه شود. می محسوب درسی
 تـأبیر  دلیل به (.1397 شناس، حق و )حبیبی تاسیافته  خوبی به علمیه یها حوزه درسی کتب
 ابــزار تـرین  اصـلی  عنــوان بـه  متمرکـز(  هــای آمـوزش  نظـام  در خصــوص بـه ) درسـی  کتـاب 

 تـدوین  و تـألیف  خاصـی  یمعیارها و اصول با مطابق درسی یها کتاب است الزم آموزشی،
 وهـا   فعالیت داشتن و معیارها نظرگرفتن در مستلزم درسی کتاب طراحی دلیل همین بهد. شو

 (. 115: 1378 فراهانی، )فرمهینی است خاصی یها مهارت
( حـاکی  1392ن )فانیـدپور،  های ارزشیابی کتب درسی حوزة علمیة خـواهرا  اما یافته

از نگرش منفی بیشتر طالّب و استادان نسبت به طراحی و تدوین کتـب درسـی اسـت. بـرای     
نمونه، به باور برخی طالّب استادان فقط در همان ساعات آموزشی به مباح  و متن خـوانی  

وگـوی کـالس اختصـاص     پردازند و فرصتی برای تعمیق و بحـ  و گفـت   کتاب درسی می
دهد که استادان بـا طـالّب در خـارج از کـالس و      های این پژوهش نشان می د. یافتهدهن نمی

هـا و حجـم زیـاد     غیرزمان تدریس با هم تعاملی ندارنـد و بـه دلیـل تـراکم و کثـرت برنامـه      
های علمی به  محتوای کتب درسی، زمان کافی برای پرداختن به مباح  تربیتی و نیز فعالیت

حقیقت، ناکارآمدی نظام آمـوزش حـوزه تاحـدوی ناشـی از      صورت گروهی را ندارند. در
شناختی طراحی آموزشـی در سـطت کـالن و     های روان ناآشنایی حوزویان با اصول و آموزه

بـرای اسـتخراج و بـومی کـردن ایـن معیارهـا و       خرد آن، تدریس، تحقیق و پژوهش اسـت.  
 .داشتتوجه اصول باید به خاستگاه و زمینه و بافت تعلیم و تربیت مختص آن 

 شناسـی  شناسـی و معرفـت   تعلیم و تربیت اسالمی، پرداختن به مبـانی انسـان   ةدر فلسف



 227...       طراحی کتب رهایشناسایی و اعتباریابی اصول و معیا

 

های عقلی استوارند، گاه بـا شـواهد تجربـی     نماید. این مبانی که بر بنیان  ناپذیر می امری اجتناب
مهـم  که در آیات قرآن کریم و روایات پیشوایان معصوم نیـز نکـاتی    گردند؛ چنان  نیز تأیید می

سـازی علـم    اعتنـا مانـد و از بـومی    توان به این توضیت بـی  بنابراین، نمیدر این باره آمده است. 
نظــران مطـرح اســت و یــک   طراحـی آموزشــی سـخن گفــت. آنچـه امــروزه در بــین صـاحب    

هـای علمیـه نیـز مطـرح      های اسالمی در حـوزه  ضرورت برای طراحی آموزشی مبتنی بر آموزه
ایـن خواسـتة مهـم بایـد مبـانی فکـری        رویکرد بومی است. برای تحققگردد، تولید علم با  می

هـای مشـخص بـرای     نفس ولـی بـا روش علمـی بررسـی کـرد و داللـت       اسالمی را با اعتماد به
 کـه بنیادهـای   شناسـی  پردازی در حوزة علوم انسانی و تربیتـی را اسـتنباط نمـود. معرفـت     نظریه
 هـای  روش بـا  سـروکار دارد،  شـناخت  بنیـادین  و کلـی  مفـاهیم  بـا  کند و  می تعریف را معرفت
(. انسـان مطلـوب )اسـالمی و غیـر     1389)گوتک،  دارد نزدیکی رابطة هم یادگیری و تدریس

آیـد؛ شـناخت آن از دیـدگاه اسـالم، شـناختی       اسالمی( از فلسفه و قرآن و سنت به دست مـی 
سـی اسـتداللی و   شنا تبیینی یا تفسیری نیست، بلکـه شـناختی حکمـی و اجتهـادی اسـت. روش     

شناسـی عـام و    کند تا انسان  های علمیه به ما کمک می شناسی اجتهادی متعار  در حوزه روش
پذیرفتن طراحی تعلیم و تربیت مبتنی بـر نظریـة انسـان عامـل     خاص اسالمی را استخراج کنیم.

( رویکرد فلسـفی نـوینی بـه آمـوزش و پـرورش اسـت. در ایـن پـژوهش، ایـن          1389)باقری، 
نامیم که دیدگاهی خاص به انسـان، ارزش و    می« رویکرد انسان عامل»د فلسفی نوین را رویکر

 های مختلف علوم تربیتی باشد.  پردازی در شاخه تواند مبنای نظریه  می و شناخت دارد
( 2 ،ارتباط بـا امـر مـورد مطالعـه     (1 :شناسی رویکرد انسان عامل شامل اصول معرفت
ــواهد   ــر ش ــه ب ــامع (3 ،تکی ــ ج ــمنگ ــایق  ( 4 ،ری در عل ــر حق ــه ب ــرت( 5 ،تکی ــی و  کث گرای

ــا نیازهــا و مســائل (7 ،پــروری فرضــیه( 6 ،گرایــی در آمــوزش علــوم وحــدت  (8 ،ارتبــاط ب
هـای   ابداع تقسیم( 11 و ها نقد مداوم آموخته (9 ها؛ آن نگری نسبت به نیازها و هدایت جامع

 رئالیسـتی  در رویکـرد  اطبـایی طب (. عالمه1396ملکی،  و 1389جدید در علم است )باقری، 
 معرفـت حقیقـی   ایشـان  نظـر  دانـد. از   مـی  واقـع  با مطابق یقین  و علم را حقیقی معرفت خود،
مبـانی و  (. 1396، و همکـاران  )رشـیدی است ببات و واقع،  با یقین، مطابقت رکن سه دارای

راحـی  گـاه الگـوی ط   اسـاس و تکیـه  مذکور، شناختی اسالمی  شناختی و معرفت اصول انسان
هـای   آموزشی در این پژوهش است. با توجه به مبانی و اصول تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه

تـوان   مـی شـویم کـه براسـاس آن     نزدیـک مـی   1گرایانـه  گرایـی سـازه   دینی، به دیدگاه واقع

                                                                                                                                        
1. constructiverealist 
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طبـق  های آن را تبیین کرد.  گیری و رویکرد طراحی آموزشی، اصول و ویژگی مؤلفه جهت
گرایـی ر    هگرایـی و سـاز   معرفت موجودات جهان، ترکیبـی از واقـع   ةیندر زم ،این دیدگاه

گرایـی(، از معرفـت    نظر به عالم )سازهگرایی( و با  توان با نظر به معلوم )واقع  می، زیرا دهد  می
سخن به میان آورد، بدون آنکه این دو جنبه در تعـارض بـا یکـدیگر باشـند. از منظـر دیـدگاه       

دانش ما نه چندان وابسته به تجربه است که بتوان آن را بـه کارآمـدی    ةنگرایا گرایی، سازه واقع
در مسائل کنونی فروکاست و نه کار آن درواقع نمـایی، بـه چنـان فرجـامی رسـیده اسـت کـه        

(. از این رو، با توجه بـه  1389بتوان آن را بابت انگاشت و از تغییر در آن سخن نگفت )باقری، 
یـادگیری  »م و نقش معلوم( در موضع دیدگاه مذکور، به پیشنهاد این دو بُعد معرفت )نقش عال

 (.128: 1389خواهیم رسید )باقری، « انتقادی
بـه   یشـناختی متفـاوت   هـای روان  هـای متفـاوت، چـارچوب    شناسی بنابراین در معرفت

، الزامات متفاوتی بـرای طراحـی آموزشـی بـه همـراه دارد. بـا       ها تفاوتاین  ؛خورد  چشم می
ی طراحـی بایـد بـدون توجـه بـه      هـا  فعالیتشناسی و  شناسی، روان این نکته، معرفتتوجه به 

ایـن طـور نیسـت     عمومـاً امـا   ،عقاید خاص خود دارای پیونـدهای ناگسسـتنی بـا هـم باشـند     
(Hanafain & Land, 1997 .) هــای  شــناختی و نظریــه همــان انــدازه کــه عقایــد معرفــتبــه

تمـایز میـان طراحـان    نیز بـه  دهند،   حی را شکل میی طراها فعالیت، یشناختی و پژوهش روان
 ةدهنـد  ی آموزشی باید انعکـاس ها روش. در طراحی، مواد و انجامند میای از یکدیگر  حرفه

هـا نیـز    فـرض  ماهیت یادگیری و شناخت و با مبـانی اصـلی و پـیش    ةعقاید و شواهدی دربار
 (. 111: 1392مرتبط باشند )ریزر و دمپسی، 

دگاه اسـالمی، تصـویری متفـاوت بـرای یـادگیری آدمـی پیشـنهاد        پس از بررسی دی
پذیری آدمی نیست که معلول تأبیر علتی بیرونـی در   شود. در این تصویر، یادگیری شکل  می

ی باشد، بلکه تالشی در جهت ظهور عاملیـت آدمـی در شـکل مطلـوب آن     مجریان مکانیس
ــاقری،  اســت ــوان انســان 112: 1389)ب ــه عن ــده ب ــن  یوجــود ،(. یادگیرن یکپارچــه دارد. ای

 شدنی و توجیهفهمیدنی حدی است که هی  یک از اجزاءِ آن به صورت مجزا  یکپارچگی به
جداگانـه بحـ    )هـای عقالنـی، عـاطفی، اجتمـاعی و غیـره       جنبـه ، نیست. در تحلیل عقالنی

ایـن  یسـت و  ک بدون ارتباط و حمایت دیگری قابـل فهـم و پـرورش ن   یهی  خواهیم کرد( 
، هـا  فعالیـت . مفـاهیم، اصـول،   یابـد ی آموزشـی تجلـی   هـا  فعالیـت در محتـوا و   ایـد ب ویژگی
بسیار مناسـب   یوضع و سایر عناصر محتوا به صورت یکپارچه  ها نگرشو  ها ارزش، ها روش

 (.1396آورند )ملکی،  برای تغذیة فطرت چندبعدی یادگیرنده به وجود می
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 هبایـد طـوری طراحـی و ارائـ     محتـوای کتـب درسـی   ، براساس آنچه آمـد،  رو از این
پیشرفت و کمال سوق دهد و چگـونگی بهبـود    ویگردد که ذهن و عمل یادگیرنده را به س

بـه  بیاموزد. همچنین طراحی محتوای کتاب درسی بایـد  او فرایند تغییر دانشی و ارزشی را به 
(. 1397شـناس،   )حبیبـی و حـق   عطش یادگیری را بـه وجـود آورد  فرد در باشد که ای  گونه
گیـری از عناصـر اصـلی و فرعـی در ایجـاد جـذابیت اسـت         مهم در ایجاد تمرکز، بهره ةنکت

 معمـول،  طـور  به که دارند های بسیاری وجود و واژه ها عبارت(. 1397شناس،  )حبیبی و حق
 بـه  تفکر به خواندن فرا انگیزشی، و احساسی یها عبارت انگیزند. برمی را خوانندگان رغبت
، اسـتفاده از  خواننـده  بـه  مسـتقیم  خطـاب  و طنـز  یها عبارت مستقیم، قول نقل مؤلف، همراه
 و کـریم  قـرآن  آیـات  از انبوهی. (289: 1394 )میک، اند جمله این ازها  ها و داستان حکایت
 بـه  ،امکـان  ایـن  از نیـز  قرآن تفسیردروس  در حتی ولی دارند، وجود داستان زبان با روایات
 (.1397 شناس، حق و )حبیبی دشو نمی استفاده هنرمندانه شکل

 چگـونگی  تعیـین  در مهمـی  عامـل  درسـی  کتب محتوای طراحی چگونگیبنابراین، 
 اطالعـات  بهتـرین کـه   دهـد   مـی  نشان (Harrison, 2001) هریسون تحقیقات است. یادگیری
 توانـایی  بـا  آن تناسـب  عـدم  و درسـی ی محتوا طراحی بودن نامناسب دلیل به، شده گزینش
 مانع و کند  می مختل را یادگیریآنان، فرایند  نیازهای و عالیق و دگیرندگانیا فهم و درک
 طراحـی  در بنـابراین،  گـردد.   مـی  تـدریس  هنگـام  در مـدرس  ابتکاری و آزادانه یها فعالیت
 بایــد یــادگیری تجــارب وهــا  فعالیــت آموزشــی، عناصــر ابــربخش، و مــؤبر درســی کتــاب
 را نظـر  مـورد  رفتـاری  الگوی بتوانند تا کنند قویتت را یکدیگر که شوند طراحی ای گونه به
   دهند. شکل یادگیرنده در

یـدپور و  ن)فا های علمیة خـواهران  های درسی حوزه ارزیابی کتابپژوهشی که با عنوان 
دهـد کـه هـر مـؤلفی شـیوة خاصـی در طراحـی و         ( انجام شد نشان می1392-1391همکاران، 
دان و طالّب نیز از شـیوة ارائـه و برخـی محتواهـای     دهی کتاب درسی خود دارد و استا سازمان

توانـد بـه سـبب فقـدان الگـو و معیارهـای        انـد و ایـن مـی    درسی کـاربردی نبـودن آن ناراضـی   
هـای دینـی، اصـول و معیارهـایی      مخصوص در این زمینه باشد. بنابراین، باید با توجه به آمـوزه 

مسـئلة اصـلی پـژوهش حاضـر ،      رو، از ایـن  برای تدوین و طراحی کتب درسی صورت گیرد.
هـای   پاسخ دادن به این سؤال است که اصول و معیارهای طراحی کتاب درسی مبتنی بر آمـوزه 

و  از آنجـا کـه موضـوعات درسـی    هـای علمیـه کـدام اسـت؟      دینی برای مقطع عمومی حـوزه 
ارمند سـاخت  های و فعالیت از محتواهای خواهران، طیف ةهای علمی حوزه های یادگیری در فعالیت
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توانـد بـه    مـی  هـای آموزشـی   هـا و رسـانه   ، روش، هرکدام از فنونگیرد  میبرساختار را در  بیتا 
دانشـمندان  (. 1396)پـاکپور و همکـاران،    اقتضای موقعیت و نوع ساختار درس متفـاوت باشـد  

، تنهـا بـه   شـود   هـا پرداختـه مـی    بـه ارائـة نظـرات آن    پژوهشی ایـن مقالـه   ةمختلف که در پیشین
اصـول و  انـد. امـا دانسـتن     کیفیـت پرداختـه   کتاب با طراحیایی معیارها و عوامل مؤبر در شناس
هـای دینـی( مطـرح شـده باشـد،       هایی که از سوی متخصصان حوزوی )منطبق بـا آمـوزه  معیار
 های درسی بهتر نشان دهد. این عوامل را در کتابو جایگاه  گذاریمیزان تأبیرتواند   می

کتب درسی حوزة علمیه،  طراحیها و معیارهای  مؤلفه ضر،حا پژوهش دراز این رو 
 وبرگرفتـه شـده اسـت     علمیـه ة حوز دینیة برجست نامتخصص یها صحبت و آبار وایحف از

هـای متخصصـان    در جهت تکمیل خألهـای احتمـالی پاسـخ    مروری مطالعات ازالبته محقق 
 مند خواهد شد. بهره

 
  پژوهشة پیشین
 محـور  دو در وجو جست پژوهش، موضوع درخصوص شده نجاما تحقیقات بررسی منظور به

 طراحــی معیارهــای کــه پژوهشــی البتــه. گرفــت صــورت خــارجی و داخلــی هــای پــژوهش
 بـه  وجود ایـن  با؛ نشد یافت باشد، کرده احصا دینی یها آموزه بر مبتنی را درسی یها کتاب
   شود: می اشارهدر این زمینه  شده انجام یها پژوهشاز  مورد چند

 ةبرنامـ  دهـی  سـازمان  الگـوی  بررسـی » ( در پژوهش خود با عنـوان 1389قندیلی ). 1
 رویکـرد  بـه  توجـه  بـا  آن مطلـوب  های ویژگی هو ارائ علمیه حوزة یک سطت جاری درسی
 حـوزة  یـک  سـطت  درسـی  محتـوای  دهی سازمان وضعیت بررسی به «محور مضمون تلفیقی
 پرداخته است. محور مضمون تلفیقی ردرویک براساس آن مطلوب های ارائة ویژگی و علمیه
 هـای  ویژگـی  حوزوی، استادان از تعدادی با اولیه مصاحبة و نظری مطالعة مبانی از پس وی،
 ایـن  یهـا  یافتـه  براسـاس  .ردکـ  شناسـایی را  حـوزه  محتـوای درسـی   دهـی  سازمان به مربوط
 تنظـیم  از: انـد  عبـارت  جـاری  محتـوای درسـی   دهی سازمان یها مشخصه بارزترین پژوهش،
 تعیـین  محتـوای دروس  و عنـاوین  تـأخر  و تقـدم  رعایـت  درسی، مستقل یها عنوان با محتوا
 محتـوای  در موجـود  نظـم  انبعـاث و  طـالب،  واز سـوی اسـتادان    ریزی برنامه مرکز در شده

ــاختار از صــرفاًدروس  ــته س ــا رش ــی یه ــوط علم ــن  .مرب ــواردای ــی ،م ــای ویژگ  الگــوی ه
 ها ویژگی این دارای مطلوب شرایط در محتوا دهی سازمان رود  می انتظاراند و  محوری دانش
 تنظـیم  زنـدگی  واقعیـات  به مربوط مضامین و مسائل حول طالب و مباحثات مطالعات باشد:
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 واقعـی  موضوعات و مسائل حل جهت و..( در اصول فقه، مختلف )ادبیات، یها رشته شوند؛
 مـوارد  بـر  مقـدم  کلـی،  و جـامع  موضوعات و شوند؛ مضامین هماهنگ و مرتبط یکدیگر با
 و تجربیـات  شـوند  قـادر  طـالب  کـه  ای باشد گونه به دروس محتوای ارتباط و باشند؛ یئجز

 د.مربوط سازن آینده و حال یها یادگیری با راة خود گذشت یها یادگیری
 دینـی در   آمـوزش  شناسـی  آسـیب »( در پژوهشی با عنوان 1391آخوندی ) و . اشرفی2
 اسـتادان  از دیـدگاه  دینـی  هـای  هـای آمـوزش   آسـیب  بررسـی  بـه « دگاه اساتیداز دی ها دانشگاه
 نداشـتن  تناسـب  از: بودنـد  عبـارت  تحقیـق  ایـن  در هـا  آسـیب  تـرین  مهم.اند پرداختهها  دانشگاه
 نبـودن  کـاربردی  دانشجویان، حاضر عصر و دورة جوانی نیازهای با درسی های کتاب محتوای
 نوین. های روش از استادان ه نکردناستفاد محتوا و و تدریس روش بین تناسب نبود محتوا،
 تبیـین  و بینـی  پـیش » (، در پژوهشی بـا عنـوان  1392) و همکاران نصرآبادی. بختیار 3
ارتبـاط عوامـل دینـی بـا     به « یادگیری، یاددهی نوین راهبردهای دینداری با عوامل بین ةرابط
 ینهــا بــر عوامــل تــدّ روش ابرگــذاری ایــن یــادگیری و میــزان -هــای نــوین یــاددهی روش
بینـی عوامـل از طریـق راهبردهـای یـاددهی       نشـان داد کـه پـیش    آنـان های  یافتهاند.  پرداخته
راهبردهای اجتماعی برای عامل اعتقادی و راهبردهـای   به این صورت که ،پذیر است امکان

بـرد  و سـه راه کننـد   عمـل مـی  اجرای رفتـار دینـی بهتـر     فردی و پردازشی در الزام درونی و
  .ندهماهنگ در الزام عملی مؤبرتر فردی، اجتماعی و پردازشی به طور

جستاری در نظریـة  ) درسی ةهویت دینی برنام( در کتاب خود با نام 1396ملکی ). 4
 ةزمینـ در حاصل تجربیات چندین سـاله و مطالعـات فـراوان    آن را که ( درسی ةاسالمی برنام

 ةالگـوی برنامـ   ،داند  در این زمینه می شمار بیای درسی و مجموعه مقاالت و سمیناره ةبرنام
هـای محتـوای    به توصیف و تبیین ویژگـی و گرا را معرفی و آن را تبیین نموده  درسی فطرت

 پرداخته است. -بر محور فطرت انسانی ،از منظر هویت دین اسالم -درسی ةبرنام
ــوان 1391) و همکــاران نصــر. 5 ــا عن ــین»( در پژوهشــی ب  و نگارشــی معیارهــای تبی
 و مشـاوره  تربیتـی،  علـوم  هـای  رشـته  درسی دانشگاهی های کتاب تدوین و تألیف ساختاری
 و -بنـدی  مقولـه  روش با -مصاحبه حاصل از تحلیل اطالعات و تجزیه منظور به «شناسی روان

آنـان  هـای   پـژوهش  اند. نتـایج  کرده استفاده -اطیباستن و توصیفی آماربرای  -نامه نیز پرسش
بـه   توجـه  نگارشـی  اصـول  و فارسـی  ادبیـات  و به زبـان  توجهبر  نگارشی ةحیط در نشان داد
 و مطالـب  در ارائـة  مـنظم  سـاختار  تخصصـی،  هـای  هواژ تعریف ،ی فهم مطلبدشوار سطت
 است. شده تأکید آموزش زمان به مصاحبه شوندگان توجه
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 تـدوین  راهکارهـای  وجـوی  جسـت  در( در کتاب خود بـا عنـوان   1391کارآمد ). 6
ی یبـه معیارهـا   ،دهیخمینی به چاپ رسـ  امام پژوهشی و آموزشی ةمؤسس که در درسی متون
تا با اسـتفاده   بوداین کتاب درصدد و تدوین متون درسی پرداخته است. وی در  تألیفبرای 

ریـزی   آموزشـی و منـابع موجـود در زمینـه برنامـه      هـای  ها، کارگاه از مباح  مطرح در نشست
هـا و   های درسی در سطت آموزش عـالی )دانشـگاه   رای نویسندگان کتابای ب نامه درسی، آیین

نظـام  ، انگیـزش ، ماهیت کتاب درسـی این کتاب به  فصل اولدر های علمیه( تنظیم کند.  حوزه
طراحــی ، مراحــل تــدوین کتــاب درســی، بــه فصــل دوم؛ در جغرافیــای مفهــومیو  یــادگیری

تـدوین کتـاب    ةنامـ  آیین، به صل سومف؛ در دهی ساختار سازمان، چارچوب کلی کتاب درسی
 تولید و طراحی کتاب را معرفی کرده است. الگوی عملیآن  فصل چهارماشاره و در  درسی

 ة( در دانشـکد Bartlett & Morgan, 1991مورگان ) و بارتلت که ییها پژوهش در. 7
 شـیابی ارز لیسـت  چـک  ةتهی و خوب درسی کتاب معیارهای تعیین ایبر دادند، انجام 1برنایو
 شـد. اسـتادان اظهـار    انجـام  علمـی  هیئت عضو 33دانشجو و  15با  ای درسی، مصاحبه کتاب
مـواد   بـا  کننـد کـه   مـی  انتخـاب را  کتـابی  عرض وجود دارد، هم کتاب دو که زمانی داشتند
 هـم در  و مفـاهیم  در هـم  کـه  هایی کتاب داشتند از همچنین اظهار . آنانهمراه باشد تکمیلی
 و خـود  مخاطب ةجامع باید مؤلفان همچنین بیزارند. ،دارندزیادی هات تبااش ها سؤال جواب

 می پسندند کـه  را کتابی کردند دانشجویان اظهار بگیرند. نظر در را دانشجویان سطت خاص
بـه عقیـدة آنـان،     .کاربردی )قابل تعمیم به زندگی واقعی( نوشـته شـده باشـد    و زبان ساده به

 ی قابـل هـا  بخـش  بـه نیـز   و واضت و 2مختصر ،فشرده ،دهی نسازما یخوببه  باید مواد درسی
 در خـوب  ةخالصـ  و مقدمـه  یـک ارائـة   ،اغلـب دانشـجویان  تقسیم شده باشند.  3ای مالحظه
نیـاز   مفـاهیم  تمـرین  بـه  کـه  موضـوعاتی  در دارنـد  انتظاردانند و  می الزمرا  فصل هر ابتدای
 همچنـین اظهـار   . دانشـجویان شـند هم لحا  شده با جدید، تمریناتی هر مفهوم از پس دارد،

 معتقدنـد و  گیرنـد  مـی  فـرا  یزیـاد  مطالـب  ها، نقشه و ها جدول نمودارها، داشتند از تصاویر،
 ند وشـو  تعریـف بایـد   ،روند به کار می کتاب در بار اولین ایبر که درس با مرتبط یها لغت
کـه   انـد  ارزش قائـل  هایی کتاب بر همچنین انباشد. آن مناسب ةنام هواژ یک دارای کتابنیز 
 کـار ه بـ  بـار  اولـین  ایبـر  کـه  جـایی  کتـاب )پـانویس(،   ةصـفح اولین  را در جدید یها لغت
 ند.ا ارزش قائل ،ودر می

                                                                                                                                        
1.  Barnau 

2.  concise 

3.  sizable chunks 
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شـش   بایـد بـه   هـای درسـی   ( در طراحی کتـاب 1389از دیدگاه لشین و دیگران ).  8
توجـه  حرو  و اسـتفاده از فضـای سـفید     ةدهی، عالقه، انداز عنصر همسانی، شکل، سازمان

عـواملی ماننـد   و  تأکیـد دارنـد  . برخی دیگر از پژوهشگران نیز اغلب بـر مـتن کتـاب    اشتد
، جداسـازی واحـدهای مجـزای    هـا  سـؤال سادگی متن، انسجام و توالی ارائة مطالب، تنظـیم  

های جدیـد یـادگیری را از جملـه معیارهـای اساسـی در تنظـیم        بینی فرصت یادگیری و پیش
 (.Hey et al., 2008) اند محتوا در نظر گرفته

 اسـتفاده  ةدربار بررسی پنج ،(1384 )آرمند، (1985) 1ترومن و رتلیها تحقیق در. 9
 داشـته  قـرار هـا   آن یانتهـا  و ابتدا درمطالب  ةخالص که صورت گرفت آموزشی های از متن
  .کند کمک می متن یادآوری به مطالب ةخالص آوردن که داد نشان تحقیق این نتایج .است

 

 ش پژوهشرو
گیـرد. پژوهشـگر در    قـرار مـی  ی و کاربرد 2ی و کیفیتحقیقات کمّ ةپژوهش حاضر در دست

، شناسـایی  و کشـف  ، بلکه در پیتحقیقات کیفی به دنبال تعمیم نتایج به جوامع دیگر نیست
 و اسـت  کیفـی  روش نـوع  ازنیز  پژوهش این ست.ها ویژگی و عواملو  ها دهیپد توصیفو 

ــرایان آن پژوهشــگر حلیــل مــروری، اســنادی و تحلیــل  ت روشســه  هــا، داده گــردآوری ب
ـ  روش از، پژوهش اعتباریابیای رند؛ همچنین، با بسته کاره ب راها  رونوشت مصاحبه ه بـ  یکمّ

 اند. کرده استفاده پیمایشی صورت
ه بـ  هم روش این است. شده استفاده 3محور مضمون تحلیل روش از پژوهش این رد
ه بـ  حاضـر  پـژوهش  در کـه  اسـت  انجـام  قابـل  قیاسـی  تحلیل هم و ییاستقرا تحلیل صورت
 محـور  مضـمون  تحلیـل  اسـت.  شـده  گرفتـه  بهـره  روش دو هـر  از برگشـتی  و رفت صورت
 ،هـا  داده بنـدی  طبقـه  طریـق  از محقـق  آن طـی  که استقرایی یا قیاسی تحلیلی از است عبارت
 عبـارت  بـه  .یابد می دست یتحلیل شناسی سنخ یک به ای داده برون و ای داده درون الگویابی
 کـه  هـد   ایـن  بـا  هـا  داده تحلیل و کدگذاری از است عبارت محور مضمون تحلیل دیگر،
؛ 1388، محمـدپور ) ستها داده در الگویابی دنبال به تحلیل نوع این گویند.  می چه ها عبارت

Thomas & Harden, 2008.) 

                                                                                                                                        
1.  Hartley & Truman 

2.  qualitative 

3.  thematic analysis 
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 آماریه و نمونة جامع
اسـناد باالدسـتی و مسـتندات علمـی مرکـز مـدیریت        حاضـر را کلیـة  آمـاری پـژوهش   جامعة 
هـای علمـی    های علمیة خواهران مربوط به موضوع پژوهش حاضر و کلیة اعضای گـروه  حوزه

های علمیة خـواهران تشـکیل    تعلیم و تربیت و گروه علمی تدوین آموزشی کتب درسی حوزه
بــود.  1گیــری نظــری دهــد. روش انتخــاب نمونــه یــا واحــد تحلیــل در ایــن مطالعــه نمونــه   مــی
 منعطـف  و نظری گشاده با گیری نمونه در باید پژوهشگر معناست که این به نظری گیری نمونه
 2غیرمقیـد /نامحـدود   نسـبتاً  و بـاز  بایـد  ها داده تحلیل گیری، اولیة نمونه مراحل در کند. برخورد
 اختیـار  در تـری  طمـرتب  اطالعات که کند انتخاب را باید منابعی پژوهشگر مرحله، این در باشد.
 دسـت  هـای بـه   بایـد از یافتـه   پژوهشگر شوند، می تحلیل های داده همچنان که دهند.  می قرار او

اصـل  (. Nori, 2011به نقل از  Golding, 2002کند ) استفاده بعدی منابع انتخاب جهت در آمده
سـتردگی  اصـل گ سـت و  ها براساس محتوا گیری نظری انتخاب موارد یا گروه اساسی در نمونه

تواند به عنوان یکی از اهـدا  تحقیـق مـورد بررسـی قـرار        تحقیق می ةتحقیق یا تمرکز بر دامن
 بـه  یا دهیم  می قرار خود دید سیطرة در را مطالب وها  گزینه که در تحقیق تماممعنا  بدین ؛گیرد
 (.Boswell & Cannon, 2012کنیم )  می ها بسنده آن از حجمی انتخاب

متخصصان  از نفر 12 نظری،پژوهش حاضر، برای دستیابی به اشباع  ربر این اساس د
 سـاختارمند  نیمـه  صـورت ه بـ  کـه هـا   مصـاحبه  ایـن  در گرفتنـد.  قرار مصاحبه مورد حوزوی
 و باالدسـتی  اسـناد  در اکتشـافی ة مطالعـ  بـا  مصـاحبه ة اولیـ  یهـا  سـؤال  ،نـد بود شـده  طراحی
 در .شـد تـر   جزئـی  وتـر   دقیـق  تؤاالسـ  مصـاحبه فرایند  در و آمد دسته ب موجود مستندات
 و مکتوبـات از  ، هـا  مصـاحبه  رونوشـت  محتـوای  تحلیـل  بـر  عـالوه  آمـده  دسـت ه ب یها یافته

 پژوهشـی  کـار  اتقان برای ،ها داده تحلیل و مصاحبه جریان درشد.  استفاده مربوط مستندات
 رسیدن تا اتاطالعآوری و تحلیل این  جمع شد.  می مراجعه مذکور مکتوبات و مستندات به

 از بعـد هـا و مسـتندات،    ادامه یافت. سپس با تحلیـل مجمـوع محتـوای مصـاحبه     به اشباع نظری
 بنـدی  مقولـه  داشتند یکدیگر با که قرابتی یا شباهت براساس کدها این کدگذاری، فرایند اتمام
کتـب درسـی بـه عنـوان اصـول و معیارهـایی تـدوین و        هـای طراحـی    و درنهایت، مقولهشدند 
 اسـتخراج  کیفی های داده ازفرعی  ةمقول 46و  مقولة اصلی 9به این صورت که ل گردید. تکمی

 پژوهش حاضر صورت گرفت. یها مبنای یافته بر اعتباریابی درونیشد و سرانجام، 

                                                                                                                                        
1.  theoretical sampling 

2.  unfocused 
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 ها داده اعتباریابی
؛ شـد  اسـتفاده  احتمـالی  غیـر  و )معیـاری(  هدفمندگیری  نمونه ازها  داده درونی اعتباریابی در
 و تعلیم ریزی برنامه علمی گروهاعضای )نفر از متخصصان حوزوی  8ابتدا از  که شکل نبدی

 به ساختارمند( )نیمه مصاحبه خواهران(ة علمی یها حوزه مدیریت مرکز کارشناسان و تربیت
 توجـه  بـا  سپسو  مطرح تیهای اصلی و فرعی سؤاال مقولهدربارة  مرحله، این در آمد. عمل
 نهایی نویس پیشسرانجام،  شد. اعمال الزم اصالحات حوزوی،صصان متخ بررسی و نقد به
 از نفـر  31رای بـ  بـود(  ای چندگزینـه  یهـا  پاسـخ  دارای )کـه  الکترونیکـی  فرم قالب در آن،
 نظـرات  مجمـوع،  درگردیـد.   ارسـال  آموزشی تکنولوژی دکتری التحصیالن فارغ وتادان اس
 کلـی  مناسـبت  کـه  داد نشـان  نتـایج . شـد  تحلیـل  وآوری  جمـع  دریافـت، تادان اس از نفر 24
 حـداقل  از بـاالتر  عـدد  ایـن  که آنجا از لذا .است 86/1 با برابر S-CVI شده احصا یها مقوله
 ایـن  ،متخصصـان  کـه  گرفـت  نتیجـه  تـوان   مـی ، است آمده دست به %(81) مطلوب مناسبت
 بـر  تنـی مب درسـی  کتـاب  طراحـی  معیارهـای  و اصـول  عنـوان  به را های اصلی و فرعی مقوله
 د.ان نموده ارزیابی مناسب ،خواهرانة علمی یها حوزه عمومی مقطع دینی  یها آموزه
 

 پژوهش نتایج وها  یافته
 از اسـتفاده  بـا  شـده،  گـردآوری   هـای  تـرین داده  با توجه به موضوع مقاله، مهم پژوهش این در

تایج آن در جدول شده و ن بندی مقوله و بندی، سازمان بندی، محور، دسته مضمون تحلیل روش
 شود. های اصلی و فرعی بررسی می آمده است که در ادامة آن، به اجمال، هر یک از مقوله 1
 

 ةهای علمی های دینی حوزه شده برای طراحی کتب درسی مبتنی بر آموزه های استخراج مقوله  1جدول 

                                                                                                                                        
1.  coherence of content 

 )شناسایی شده( معیارهای اجرایی ها مقوله
بینی تنظیم  اصل آیه 1

 محتوا
ــة ســؤالا ــای خدابا رائ ــات آزاد خدابا وه ــة مطالع ــه، ارائ ــة وران ــه، ارائ ران

 .متنوع و متناسب در محتوای درس نی و حدیثیآهای قر نمونه

مناسب محتوا، مناسب بودن تراکم مفاهیم، نسبت اطالعات  بسط و شرح 1اصل تعادل محتوا 2
های  تاهمیت، توازن در انتقال اطالعات و فرص بااهمیت به اطالعات کم

 یادگیری.
اصل انسجام درونی  3

 محتوا
 گـذاری مناسـب، پیوسـتگی    اهـدا  درس، عنـوان   با محتوا بودن مرتبط

نمـایی و تأکیـد، جداسـازی و     مطالب، پرهیز از محتوای کاذب، برجسـته 
 بندی. تفکیک، ارائة خالصه و جمع
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  1جدول ادامة 

 

هـای   ارائة سـؤال ه در این اصل )شناسایی شدمعیارهای  بینی تنظیم محتوا. . اصل آیه1
نـی و حـدیثی در   آهـای قر  رانه و ارائة تنوعی از نمونهورانه، ارائة مطالعات آزاد خداباوخدابا

محتواهای دروس ن اصل، در هر یک از هستند. طبق ایطور متناسب ه ب (بطن محتوای درس
اگـر  اند.  مشترک« آیه بودن» درشود و همگی   ای از هستی مطالعه می جلوه، های علمیه حوزه
ای از آیات الهی مورد آموزش قـرار گیرنـد، در مجمـوع از طریـق      ها به عنوان جلوه آن ةهم

ک نگرش عمـومی  ی ةهای ویژ محتواهای گوناگون ضمن یادگیری مفاهیم، اصول و مهارت
 (.1396)ملکی،  یابد میپرورش یادگیرنده نیز در « خدا محور»

های  پس از تحلیل محتوای مستندات علمی و محتوای مصاحبه. اصل تعادل محتوا. 2
چگـونگی تعـادل محتـوای کتـاب     اصل تعادل شناسایی شد. در زمینـة  متخصصان حوزوی، 

شرح و بسـط مناسـب محتـوا )از لحـا       (1ند: دی در این اصول شناسایی شیمعیارها، درسی
و از لحا  است کمّی، اندازة شرح و بسط هر بخش از موضوعات در ارتباط با کل آن مهم 

و  نظریـه گرایی بین انـواع گونـاگون موضـوعات و ارتبـاط بـین       کیفی نیز، مواردی چون هم

 )شناسایی شده( معیارهای اجرایی ها مقوله
ام بیرونی اصل انسج 4

 محتوا
بنــدی مناســب کتــاب بــه بخــش و فصــل، ارتبــاط طــولی کتــاب بــا   درس
قبلـی و بعـدی خـود، ارتبـاط عرضـی هـر کتـاب بـا سـایر           ةهای پای کتاب
هـای کلـی، جایگـاه و سـاختار      ها در همان پایه، بیان روشـن هـد    کتاب
 کتاب.

چیدگی بافت محتـوا، تسلسـل   روانی، شیوایی و عدم تعقید محتوا، میزان پی اصل نگارش محتوا 5
 و ترتیب محتوا.

ــدی و صــفحه اصل ایجاد عالقه 6 ــة ســؤال   طــرح بن ــتن، ارائ ــی مناســب، تصویرســازی م آرای
 ةبرانگیزاننـده، ارائـة موقعیـت رُجعـی و فایـد      برانگیز، شعر و حدی  چالش

نـی، عنـاوین و   آشـیرین، آیـات و تفاسـیر قر    های درس، روایت و حکایت
 ده.عبارات برانگیزانن

سازی و  اصل فعال 7
 عملی بودن محتوا

بازنمایی مثال، سؤال، تمرین، ارائة منابع مطالعـاتی، ایجـاد فضـای سـفید و     
 خالی.

مفهومی یا روندی، توضیحات پـاورقی،   ة، تمثیل، نقشیارائة مثال، غیرمثال سازی محتوا اصل عینی 8
 جدول تطبیقی.

های  ب راهنمای تدریس، طراحی و تولید کتابکتاب کمک درسی، کتا اصل پشتیبانی محتوا 9
 عرض. هم
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یـژه بـرای   بـودن شـرح و بسـط را، بـه و     متخصصـان طـوالنی   .هـا( اهمیـت دارد   هـا )مثـال   نمونه
( مناسـب بـودن تـراکم    2داننـد(.   موضوعات فرعی، عامل قطع ارتباط خود با مفاهیم اصلی می

مفاهیم )که از عوامل مؤبر در یادگیری تراکم مفاهیم متن است و اصوالً مدت خوانـدن نـه بـه    
هرچه مـتن فشـرده باشـد زمـان بیشـتری       ؛تعداد کلمات که به تعداد مفاهیم مطرح مربوط است

( نسـبت  3خواندن آن باید گذاشت که ممکـن اسـت یـادگیری عمیـق صـورت نگیـرد(.       برای 
اطالعات بااهمیت به اطالعات کم اهمیت )نسبت تعداد مفاهیم اصلی به حواشـی بـر یـادگیری    

ای کمتــر باشــد و نیــز اطالعــات واضــت و  گــذارد و هرچــه مفــاهیم فرعــی و حاشــیه تــأبیر مــی
هـای   ( توازن در انتقال اطالعات و فرصـت 4گیرد(.  یتر باشند یادگیری بهتر صورت م مشخص

های یادگیری و تربیتی در مدرسـه و خـارج از آن و درک اینکـه     یادگیری )با توجه به فرصت
های خارج از کالسی کارایی بیشتری دارند، با برقراری تـوازن   یادگیری برخی مفاهیم با روش
مفاهیم و اطالعات آموزشی در کتاب درسـی  های یادگیری و انتقال  بین ارائة میزانی از فرصت

 .(و پیوند این دو با یکدیگر، کارایی آموزشی و تربیت را افزایش داد
انسـجام  بـه اعتقـاد متخصصـان حـوزوی،        درونوی و انسوجا  بیرونوی.   . اصل انسجا9

میان مفـاهیم و مضـامین کتـاب    و ارتباط درونی محتوا عبارت است از: وجود نوعی دوستی 
عبارت اسـت از: وجـود نـوعی تـوالی و     نیز ز تناقض باشد و انسجام بیرونی محتوا که خالی ا

داشتن ارتباط طولی و سیر منطقی ارائة مفاهیم و مضامین محتوا در هر کتاب با کتـاب قبلـی   
پایه )ترم( در موضـوعات مختلـف.   مان های ه و بعدی خود و ارتباط میان هر کتاب با کتاب

مالحظات انسجام درونـی و بیرونـی در کتـاب درسـی )معیارهـای       توان با در نظر گرفتن  می
 کرد.ممانعت منطقی و بیجا به یادگیرندگان  شناسایی شده( از ارائة بارشناختی زیاد، غیر

 و شـیوایی  روانی، معیارهایها،  طبق تحلیل رونوشت مصاحبه. اصل نگارش محتوا. 5
ذیـل اصـل نگـارش     محتـوا  ترتیب و لتسلس محتوا، بافت پیچیدگی میزان محتوا، تعقید عدم

 غالــب ،محتــوا تعقیــد عــدم و شــیوایی روانــی،( در الــف شــد: شناســاییمحتــوا، ایــن گونــه 
 مـتن،  بـودن  روان برتأکید  معتقدنداند  کرده شرکت مصاحبه این در که حوزویمتخصصان 

 ادبیـات  از نوشته نوع کردن خارج و پردازی عبارت بودن سطحی و عامیانه و مبتذل معنای به
 کـه  اسـت  تعبیرهـایی  انـواع دن رنبـ  کـار  بـه  آن، از منظـور  بلکه نیست، دانش آن رایج علمی

 قبیـل  از) ادبـی  اصـطالح  بـه  مـبهم  کلمـات  از زیـاد  گیـری  بهره یارد دا گوناگون تفسیرهای
 نـاقص  هـای  صـله  دارای( موصـوالت  یـا  مشـاراالیه  بـدون  موصوالت و اشاره اسمای ضمایر،
 اهـدا   از یکـی  عنـوان  بـه  پیچیـده،  متـون  درک توانـایی ، تـدریج  هبـ  است الزمکه  است؛
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 از منظـور ب( همچنـین،   گیـرد.  قرار توجه مورد آموزشی اهدا  سایر عرض در آموزشی،
 اسـتفاده  زبـان  دستور یا نگارش سبک ،متخصصان غالب زعم به آن پیچیدگی و محتوا بافت
 از منظـور امـا   مؤبرند، کامل طور هب محتوا بافتتعیین  در هرچند نیست؛ درسی متن در شده
 دهند؛ جلوه ساده یا پیچیده را محتوا خود نوعی به توانند می کهاند  محتوایی عناصر همة آن،
 بـرای  رو، ایـن  از باشـد.  نشـده  یـا  شـده  تـدوین  اصـطالح  به و خورده قلم محتوا آنکه از اعم

 ذهنـی  جـوالن  بـه  و است مطلوب و مناسب پیچیدگی از میزانی، کاربردی و تحلیلی دروس
 و مفـاهیم  اینکـه  بـه  باتوجـه ، محتـوا  ترتیـب  و تسلسـل ج( در  کنـد.   می کمک نیز یادگیرنده
 هـا  گـزاره  از برخـی  و برخوردارنـد  خاصـی  ترتیب و سیر از دانشی هر در موجود های گزاره
 خـود  از بعـد  مفـاهیم  تصـوری  مبـادی  مفـاهیم،  برخـی  و بعـدی،  های گزاره تصدیقی مقدمة
 اصـلی بایـد بـه عنـوان     ترتیـب  و سیر این ها، گزاره و مفاهیم این چینش در روند، می شمار به

 .شود رعایت اساسی
استفاده از  متن، تصویرسازی مناسب، آرایی صفحه و بندی طرح. اصل ایجاد عالقه. 5
ة فایـد  و رُجعـی  موقعیـت ارائـة   برانگیزاننـده،  حـدی   و شعر از استفاده برانگیز، چالش سؤال
اسـتفاده از روایـت و    ،ای مطلوب و واقعی از آن درس برای یادگیرنده( سیم آینده)تر درس
از معیارهـای   برانگیزاننـده  عبـارات  و عنـاوین ، و نیآقر تفاسیر و آیات شیرین،های  حکایت

فراگیـر   در عالقـه  و رغبـت  ایجـاد حوزوی،  متخصصان اعتقاد به .اند شناسایی شدة این اصل
 در اساسـی  اصل عنوان به هم و، درسی محتوای انتخاب در مؤبر لیاص عنوان به هم تواند می

 بایـد  محتـوا آنـان،   اکثـر  زعم بهمورد توجه باشد.  درسی کتاب طراحی و محتوادهی  سازمان
 بـه  نسـبت ، صـورت  ایـن  درکـه   ببینـد  خـود  نیاز با متناسب رافراگیر آن  که باشد ای گونه به

 یابد.  می انگیزه محتوا
و کـاربردی   فعال متنی ،متخصصان اعتقادبه زی و علمی بودن محتوا. سا فعال. اصل 4
 فـراهم  یادگیرنـده  عملـی  و ذهنـی و بازنمایی  فعالیت برایرا  الزم شرایط و امکان که است
متخصصـان   شود، خارج منفعل و سویه یک حالت از درسی کتاب متن اینکه برای سازد. می

 یاصـل  مـتن  از پـیش  برانگیز چالش یها و سؤال بازنمایی مثال از که کردند پیشنهاد حوزوی
 جـذب  و یاصـل  مـتن  بـه  ورودبه منظـور   رندهیادگی اقیاشت ختنیبرانگ و ذهن کیتحربرای 
 بحـ   یفضـا  ،یمتن انیم یها پرسشارائة  با ضمن در و شوداستفاده  آن اطالعات یحداکثر
 از زیـ ن درس هـر ن پایـا  در و کـرد  جـاد یا یادگیرنده تأمل یبرا یفرصت و کالس در یگروه
 اطالعـات بـه   خـود  اشـرا   زانیـ مبـه   نسـبت  یادگیرنده یآگاه)برای  ییخودآزما سؤاالت
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 در نیهمچنـ  شـود. اسـتفاده   یامتحـان  سـؤاالت  از یا نمونـه  نیهمچن و( درس آن در موجود
 و تسـلط ة زمینـ  تـا  شـود ارائـه   متنـوع  و مشـکل  به ساده از یتنایتمر زین یمهارت دروس  پایان
 درخصوصـاً   درس، هـر هـا   تمـرین  از بعد نیهمچن د.شو فراهم درس آن یریادگی در تیتثب

 اشـاره  شتریبة مطالعبرای  منابعی به است بهتر هستند یلیتحل و یاصل دروس جزءِ که دروسی
 یبـرا  دهـد.  رجـوع تر  مرتبط منابع به ،تر عمیق یادگیری به یادگیرنده ازین صورت در تا شود
 وصـورت گیـرد    شـتری یب لیـ تحلبایـد   کـه  یدروسـ  در طالب در یپژوهشگرة یروح جادیا

ارائـة بیشـتر    اسـت،  شـده  تعیـین  فهـم  و درک سـطت  از باالتر نیز، آن یآموزش هد  سطت
 شـوند  طرح ید طوریبا سؤاالت نیا .ضروری است مطالعاتی منابع از بعد یپژوهش سؤاالت
 نـد. نک جـاد یا موضـوع  آن رد قیتحق جهت در یادگیرنده ذهن در را الزم تلنگر و زهیانگ که

( کتـاب  طـرح  و نوشـته  بـدون  و خـالی ) سـفید  فضای ایجادبا  معتقدند نیزمتخصصان  برخی
 در توانـد   مـی  سـفید  فضـای ایـن   .کاهـد   مـی  چشم خستگی از یابد و بیشتری می ةجلودرسی 
 بـه  را یادگیرنـده و نیـز   یابـد  معنـا  هـا  پـاراگرا   بین سطرها، انتهای ،ها حاشیه عنوان، اطرا 
 .کند  ترغیب  نویسی حاشیه

 اصـل  ،هـا  مصـاحبه  لیـ تحل و مکتوب مستندات لیتحل درسازی محتوا.  . اصل عینی6
ة نقشـ  تمثیـل،  ،یغیرمثـال  مثـال، )ارائـة   عنصـر  شـش آن  درو  شد شناسایی محتوا سازی ینیع

متخصصـان   غالب شدند. شناسایی( تطبیقی جدولو  پاورقی، توضیحات روندی، یا مفهومی
 یدرس موضوع بر یمبتنة ساد یها مثال توان  می انتزاعی هایامحتو کردن عینی برای دندمعتق

 مثـالی  ای، نمونـه  غیـر  وجود صورت در ،و سپس کردارائه  خواهر طالب تیجنس با متناسب
 نیهمچنـ  نیفتـد.  اشتباه به ،ذشا ولی مشابه موارد به نسبت ندهیآ در یادگیرنده تا شودارائة  زین

و  ،یرونـد  و یمفهـوم ة نقشـ  میترسـ  بـه  ،یدرسـ  موضـوع  چارچوب ساختن شنروبه منظور 
تأکیـد   یقـ یتطب جـدول  میترسـ  بـه  یدرس موضوع یک افتراقات و تشابهات واضت انیب یبرا
 راهکـاری  عنـوان  بـه  زیـ ن داستان یا شعر ل،یتمثارائة  ،یپاورق در حاتیتوضارائة  است. شده

 دشـوار  و جدیـد  علمـی  واژگـان  دارای یسـ در مـتن  که یصورت در اند. شده معرفی مطلوب
 تخصصـی  زبـان  بابه تدریج  را طالب است بهتربلکه  کرد، نظر صر  آنارائة  از نباید باشد
بـه   درس، هـر  آخـر  در یـا  پـاورقی  دربایـد   منظور، این برایساخت که  آشنا حوزوی علوم

 گردد. اشاره آن یقدمصا و تعاریف
 اصـل  ،هـا  مصـاحبه  لیـ تحل و مکتـوب  تنداتمسـ  لیـ تحل در. اصل پشتیبانی محتوا. 7
 هـر  بـومی  نیازهـای  و شـرایط  بـه  توجـه  بـا  معتقدندمتخصصان  شد. شناسایی محتوا انیبپشتی
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 یهـا  کتـاب  تـوان   تادان مـی اسـ  و طـالب  متفـاوت  علمی وضعیت همچنین و استان، و منطقه
ة عالقـ  بـه  جهتو باکتاب را  استاد تا کرد تولید طراحی، درسی واحدهای برای موازی درسی
 .نمایدانتخاب  طالب علمی سطت و توانمندی سطتو  ،خود

 

 گیری نتیجهبحث و 
های دینـی   براساس تبیین چارچوب نظری طراحی آموزشی، اصول و معیارهای مبتنی بر آموزه

گرایـی قرابـت بیشـتری دارد و ایـن موضـوع       گرای سازنده به نظریة انسان عامل و دیدگاه واقع
ی )عاملیـت یادگیرنـده بـا محوریـت     مکـه رویکـردی اقتضـایی و ارگانیسـ    حاکی از آن است 

استاد( بر این الگو حاکم است و این نوع رویکرد باید در اصول و معیارهای طراحـی محتـوای   
هـا و سـایر    هـا و نگـرش   هـا، ارزش  هـا، روش  درسی تجلی داشته باشد و مفاهیم، اصول، فعالیت

 غذیة فطرت چند بعدی یادگیرنده تدوین شوند.عناصر محتوا به صورت یکپارچه برای ت
اصـول و   اعتباریـابی  و شناسـایی حاضـر کـه    پـژوهش  هـد  با توجه به چارچوب و 

میـة  عل هـای  حوزه عمومی مقطعدر  دینی یها آموزه بر مبتنی درسی کتب طراحی معیارهای
رای ایـن  شـد. بـ   اسـتخراج  کیفی های داده ازفرعی  ةمقول 46و  اصلی ةمقول 9خواهران بود، 

 اتمـام  از بعـد بـه کـار رفـت.    مضمون محور )تماتیک(  -کیفی محتوای تحلیل روش ،منظور
 بنـدی  مقولـه  داشـتند  یکـدیگر  بـا  که قرابتی یا شباهت براساس کدها این کدگذاری، فرایند

بینـی تنظـیم محتـوا، اصـل تعـادل محتـوا،        از: اصل آیه بودندعبارت  اصلی های شدند. مقوله
نــی و بیرونــی محتــوا، اصــل نگــارش محتــوا، اصــل ایجــاد عالقــه، اصــل اصــل انســجام درو

 سازی محتوا و اصل پشتیبانی محتوا.   سازی و عملی بودن محتوا، اصل عینی فعال
هـا را   آنهـا و معیارهـا، متخصصـان حـوزوی و دانشـگاهی       بعد از احصای این مقوله

بـاالتر از عـدد سـه را کسـب      ،اردکه تمام مو داد نشانآن  . نتایجدادنداریابی قرار بمورد اعت
متخصصـان   دیـدگاه  دست آمده از  ههای ب مقوله که گرفت نتیجه توان  می ،بنابراین اند. کرده
  است. تأیید مورد نیز

به عنوان اولین اصل احیا شده در این پژوهش، بـا تحقیقـات   بینی تنظیم محتوا،  آیه  اصل
طبق این اصل، مقولة خـداباوری  سو است. ( هم1392( و نصرآبادی و همکاران )1396ملکی )

تـر، ایـن مقولـه هـم در دروس      باید با کل فرایند محتوای دروس تلفیق شود. بـه عبـارتی دقیـق   
مرتبط با موضوع دروسی همچون اخالق، عرفان واحکام و هم در دروسی کم مربـوط بـا ایـن    

ا ضمنی ارائـه شـود.   موضوع، همچون منطق، فلسفه، تاریخ و ادبیات عرب، به صورت مستقیم ی
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( 49: 1384عنوان دومین اصل احصاشده، با نتایج تحقیقات آرمنـد )  بهطبق اصل تعادل محتوا، 
هـا و   ها و جمالت طـوالنی نسـبت بـه پـاراگرا      درک پاراگرا همسو است. طبق این اصل، 
در پژوهش حاضر، به محتوا از لحا  کمیّت و هم کیفیـت توجـه    .جمالت کوتاه مشکل است

 ,Mayerاست. اصل انسجام درونی نیز، به عنوان سومین اصل احصاشده، با تعریف مـایر )  شده

( همسـو اسـت. بـه    Bartltt & Morgan, 1991مورگان ) و های پژوهشی بارتلت و با یافته( 2009
مطالب زمانی که به صورت یکپارچه و منسـجم ارائـة شـوند و کلمـات، تصـاویر و      عقیدة مایر 

یعنـی هـم    .افتـد  د، یادگیری بهتر اتفـاق مـی  ونشنهای درسی گنجانده  ابصوت نامرتبط در کت
مناسـب بـا    تقطیـع  تورصـ مطالب و محتوای اضافی در متن گنجانـده نشـود و هـم محتـوا بـه      

اصـل تقطیـع    از طریـق دهی شود. طبق نظـر شـناختی یـادگیری     سازمانها و جمالت  پاراگرا 
محتـوای کتـاب درسـی     (.1388داد )سـیف،  مـدت را افـزایش    کوتاه ةتوان گنجایش حافظ می

عالوه بر انسجام درونی، به انسجام بیرونی نیز نیاز دارد تا جایگاه مطالب و ارتباط آن با مفـاهیم  
شـناختی یادگیرنـده بـه آسـانی و بـدون ابهـام شـکل         کتاب قبلی و بعدی حفظ شود و سـاخت 

در زمینـة   1و نظریـة آزوبـل   گیرد. این اصل، به عنوان چهارمین اصل احصاشـده، بـا تحقیقـات   
. یکـی از اصـولی کـه متخصصــان    (166-165: 1388)ســیف، همسـو است  دار یـادگیری معنـی  

حوزوی در طراحی کتب درسی بدان تأکید زیادی داشتند، توجه به اصل عالقه اسـت. منظـور   
گیـری ابـزاری از موضـوعات و عناصـر      عنوان یک اصل طراحی محتوا، بهـره  از ایجاد عالقه به

گیری از عناصر جـذاب و   رد عالقة فراگیر، با هد  پردازش متن و تدوین آن از طریق بهرهمو
 (.1391؛ دهقـانی و امـین خنـدقی،    1388برانگیزانندة متون درسی اسـت )شـکاری و مزدایـی،    

د، زیـرا خواننـدگان   ندار ها نقش اساسی در موفقیت کتابو عناوین  بندی آرایی و طرح صفحه
 کننـد  بینند و سپس در موردش قضاوت مـی  وای کتاب ابتدا ظاهر آن را میقبل از خواندن محت

(Wilson et al., 2003 .) انسان اساسـاً موجـودی زیباپسـند اسـت و بـه ذات خـویش از       همچنین
ویـژه بـا توجـه بـه      بـه  پرداختن به این اصل  برد. چیزهایی که خوب طراحی شده باشد لذت می

در مقطـع   خصـوص  بـه دانش و نوع دانش، قابل اجراست؛ هایی چون سن فراگیر و سطت  مؤلفه
، باید به این مسئله تأکید بیشـتری شـود   «سیکل»های درسی طالب ورودی  عمومی و در کتاب
هــای  ، یافتــه(1389دیــدگاه لشــین و دیگـران ) (. اصــل عالقــه بـا  1397شـناس،   )حبیبـی و حــق 
کــه آبارشــان از ســوی  (1391( و فانیــدپور و همکــاران )1376همکــاران ) و پژوهشـی آرمنــد 

این اصـل نشـان داد کـه فراگیـر     »مطالعات مربوط به منتشر شده، همسو است. « سمت»سازمان 

                                                                                                                                        
1.  Azubel 
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اش برانگیختـه شـود و    برد که انگیـزة یـادگیری   های خود بهره می فقط زمانی بیشتر از یادگیری
تـوای درسـی،   های آموزشی ارائه شده در مح ها و فعالیت این زمانی مؤبر است که بین موقعیت

شود، تشابه وجـود داشـته باشـد      رو می هایی که در زندگی یا آیندة کاری با آن روبه با موقعیت
ــدپور،  ــه، (. 1391)فانی ــونالبت ــارانش 1موریس ــل  ، (1387) و همک ــت دو اص ــتفاده از رعای اس

بـرای بـرانگیختن    هـای آموزشـی   دهـی را در طراحـی پیـام    آموزشی و عالمت راهبردهای پیش
اصـل  سـازی محتـوا، بـه عنـوان ششـمین       اصل عینـی  د.ان الزم دانسته یادگیری یادگیرندهعالقة 

( در زمینة طراحی مواد آموزشی انجام شـده  1387احصاشده با تحقیقات موریس و همکاران )
طبق ایـن اصـل، اگـر مـتن از     ( همسو است. 1376های پژوهشی آرمند و همکارانش ) و با یافته
رود و اگـر از سـطت درک و    تر باشد، قابلیتش از بین مـی  اعی و سنگینانتزخواننده توان ذهنی 
هـای مناسـب بـرای     شود. بنابراین، باید از گام  اش می انگیزگی تر باشد موجب بی تجربة او پایین

به طـور کلـی، تحقیقـات نشـان     »استفاده کرد. البته  یکاهش سطت دشواری مطالب کتاب درس
ان از وجود سـاختاری در اطالعـات ارائـه شـده بـه خالصـه       داده است که مطلّع ساختن شاگرد
کنـد )کـه درنتیجـه موجـب یـادآوری و کاربسـت مـؤبرتر آن          کردن آن اطالعات کمک می

سـازی و   اصـل فعـال  (. 214: 1391، به نقـل از فـردانش،   2111و همکاران،  2)مرازنو« شود(  می
( همسو اسـت.  1389های قندیلی ) اصل احصاشده، با یافتههفتمین عملی کردن محتوا به عنوان 

 واقعیـات  بـه  مربـوط  مضامین و مسائل حول طالب و مباحثات های وی اگر مطالعات یافتهطبق 
 بـا  را شـان  گذشـته  یهـا  یـادگیری  و گردند کـه تجربیـات   می طالّب قادر شوند؛ تنظیم زندگی
 تـرین  بـدیهی  از عملـی  بُعد دینی، مسائل آموزش . درمربوط سازند آینده و حال یها یادگیری
 بسـنده  عمـومی  قـوانین  و عقلی کلیات بیان به آموزش، تنها در متعال خداوند زیرا هاست؛ جنبه
 در کـه  مسـلمانی  هـر  زیـرا  اسـت؛  واداشته به پذیرفتن عملی اسالم آغاز از آنان را بلکه نکرده،
 بـه  ،1363، )طباطبـایی  شـود    مـی  هـم ها  آن به عمل قهرمان  باشد، موفق دینی معار  فراگرفتن
درسی که عالوه بـر توجـه بـه     در محتوای اساس، این بر (.1387یاراحمدی،  و صالحی از نقل

نیاز جامعه و نیز آن علم، برای برطر  شدن نیاز و ترجیحـات یادگیرنـدگان آن رشـته تـدوین     
شود، باید مدونین و طراحان به ارزش عملی آن توجه کننـد تـا فـرد بـا مطالعـه و تسـلط بـر         می
ها و ارجاعات مـؤبر( بتوانـد در زنـدگی خـود      های کاربردی، تمرین توای آن)از طریق مثالمح

همکـاران   و هـای پژوهشـی آرمنـد    تعمیم دهد. همچنین این اصل در پـژوهش حاضـر بـا یافتـه    

                                                                                                                                        
1.  Morrison 

2.  Marzano 
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( و فرضیة پـردازش فعـال همسـو اسـت. براسـاس فرضـیة       1391آخوندی ) و ( و اشرفی1376)
شناختی برای ایجاد یک بازنمایی ذهنی منسجم و قابل فهـم   دازشها در پر پردازش فعال، انسان
شـوند. از ایـن رو، طراحـان آموزشـی بـه هنگـام         صورت فعـال درگیـر مـی     از تجارب خود، به

مـدت و بلندمـدت در مغـز انسـان      طراحی مواد آموزشی باید متوجه ارتباط میان حافظة کوتـاه 
هـای   عنوان نهمین اصل شناسایی شـده، بـا یافتـه   . اصل نگارش محتوا، به (Mayer, 2009باشند )

( همسو اسـت. شـیوة ارائـة محتـوا بـه انـدازة خـود محتـوا در         1391پژوهشی نصر و همکاران )
ترغیب یادگیرنده مـؤبر اسـت. تأمـل در نـوع نگـارش قـرآن در انتخـاب محتـوا بـه مـا یـاری            

ن نـازل شـده اسـت، نمونـة     رساند. زیبایی کالمی، صوری و فنون قرآن که برای تربیت انسا  می
های پژوهشـی   اصل پشتیبانی محتوا با یافته بارز ضرورت زیباسازی طراحی پیام آموزشی است.

 یطبـق ایـن اصـل، بعـد از طراحـ     ( همسو اسـت؛  Bartllt & Morgan, 1991مورگان ) و بارتلت
ورد یـاددهی و یـادگیری کتـاب مـ     کهنیازمندیم هایی آموزشی  بسته به کتب درسی مورد نظر،

هـای فـردی بـین یادگیرنـدگان و حتـی       اید و تفاوتنم میل یسهت ان و طالّبادتاسنظر را برای 
 دهد. استادان را کاهش می

 حـوزوی  های علمی متخصصان برجستة طبق بررسی نظرات و زمینهپژوهش،  این در
 و مستندات و مکتوبات معتبر موجود، اصـول و معیارهـای کـاربردی طراحـی کتـب درسـی      

بـا ایـن حـال، ایـن      ؛شـد شناسـایی   آمـوزش عـالی   سطت در خواهران ةهای علمی وزهبرای ح
های علمیه وابسته نیسـت و قابلیـت تعمـیم و کـاربرد در      معیارها صرفاً به نظام آموزش حوزه

 های گوناگون )به ویژه در نشر کتب دانشگاهی( را دارد. موقعیت
 

 منابع
 ،«از دیـدگاه اسـاتید   هـا  شناسی آموزش دینـی در دانشـگاه   آسیب» .(1391) آخوندیفاطمه  و اشرفی، عباس

 .17 ة، شماررهیافت انقالب اسالمی
 .68ـ59، ص 15 سمت، ، سخن«آن طراحی اصول و درسی های کتاب در تصویر نقش» (.1384محمد ) آرمند،

هـای   ویژگی»(. 1376شعبانی، بختیار و رحیم شکری ) ،اهلل پور، نعمت موسی ،نوروززاده، رضا ،آرمند، محمد
ص  ،2شـمارة   ،سخن سمت ةفصلنام، «کتاب درسی مطلوب دانشگاهی از دیدگاه استادان و دانشجویان

 .26ـ21
 انتشارات مدرسه. تهران: ،الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران(. 1389باقری، خسرو )

 رضـایی  زینـب  و رادی، امین غیانچرا ،هشی، کمال نصرتی ،رضاعلی، حسنعلی، نوروزی ،نصرآبادی بختیار
فصـلنامة   ،«ریـیادگیـ   -یاددهی نوین راهبردهای دینداری با عوامل بین ةرابط تبیین و بینی پیش» .(1392)

 .126ـ113 ، ص19ة شمار یکم، و بیست سال ،اسالمی تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش
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 هران: دوران.ت،نظریه و عمل تکنولوژی آموزشی: ةزمین(. 1391) پاکپور، یونس
 ر.هاج  نشر :قم ،ها و فنون تدریس روش(. 1396پور ) هاشماهلل  ولی و  پاکپور، یونس، فانیدپور، حسن

 .هاجر  نشرقم: ، درسیتدوین کتاب و  تألیف ةنام شیوه (.1397شناس ) حمیدرضا حقو حبیبی، رضا 
تحلیلی بر وضـعیت موجـود طراحـی برنامـه درسـی تربیـت       »(. 1391)ی مین خندقاد ، مرضیه و مقصودهقانی

، «هـای درسـی و اسـناد مـرتبط برنامـه درسـی       راهنمایی بر مبنای تحلیـل محتـوای کتـاب    ةاجتماعی دور
 .176ـ142، ص 2 مارةش، های برنامة درسی پژوهش

 عالمـه  شناسـی  معرفـت  دیـدگاه  تبیـین »(. 1396) صـالحی  سـعید  و بهشتی، کشاورز، سوسن ،رشیدی، شیرین
 تربیـت  و تعلـیم  مسـائل  در پـژوهش  ،«تربیتـی  هـای  روش و محتـوا  در آن هـای  لـت دال طباطبایی )ره( و

 .27ـ9 ص، 43ة شمار پنجم، و بیست سال ،اسالمی
هـای سـطت بـاالی شـناختی و      چارچوب مرجع و نیاز بـه پـرداختن بـه مهـارت    (. 1385) ریاضی، عبدالمهدی
 ، تهران: سمت.1، جلد های درسی فکری در کتاب

ة ، ترجمـ روندها و مباح  نـوین در طراحـی و فنـاوری آموزشـی     .(1392) دمپسیوی.  و جان ریزر، رابرت
 .آوای نور حسین اسکندری و داریوش نوروزی، تهران: ،محمدرضا وحدانی اسدی

تهـران: انتشـارات دانشـگاه     شدن اطالعـات و ارتباطـات،   تربیت دینی و جهانی(. 1395) سجادی، سیدمهدی
 تربیت مدرس.

های امام  مدیریت تحوالت علوم انسانی در آراء و اندیشه» (.1396) محمد باقر عباسی و رمیسید ا سخاوتیان،
 .1، شمارة سوم ةدور ،یالمللی علوم انسانی اسالم مجموعه مقاالت کنگره بین ،«اهلل( حفظای ) خامنه
 تهران: آگاه.، ویرایش ششم، شناسی یادگیری و آموزش شناسی پرورشی: روان روان (.1388) اکبر سیف، علی

مانـدن   های چندگانه در جهانی شدن و بومی  شناسی تئوری گونه»(. 1388) شکاری، عباس و خداداد مزدایی
 .135ـ115، ص 15مارة ، ش4ال ، سو پژوهشی مطالعات برنامه درسی فصلنامة علمی ، «درسی ةبرنام

از دیـدگاه عالمـه طباطبـایی بـا      تبیین تعلیم و تربیـت اسـالمی  (. »1387صالحی، اکبر و مصطفی یاراحمدی )
 .172ـ162، ص 7، سال سوم، شمارة مجلة تربیت اسالمی، «های تربیتی ها و روش تأکید بر هد 
هـای   های ایشان برای تحصـیل در حـوزه   شناسی زنان یادگیرنده براساس انگیزه سنخ(. 1392) فانیدپور، حسن
  خواهران. ةهای علمی مدیریت حوزهریزی آموزشی، معاونت آموزش مرکز  ، دفتر برنامهعلمیه

مقایسة تأبیر تدوین محتوای درسـی دانشـگاهی بـا راهبـرد قالـب داسـتانی در میـزان        (. 1391فانیدپور، حسن)
 ةنامـ  ن، پایـا یادگیری و یادداری و انگیزش دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس طراحـی آموزشـی  

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی.

 .سمت: تهران .یآموزش یتکنولوژ ینظر یمبان(. 1391) هاشم  فردانش،
 .دانش اسرار تهران: ،تربیتی علوم توصیفی فرهنگ (.1378) محسن فراهانی، فرمهینی

و ارائـة   هعلمی ةدرسی جاری سطت یک حوز ةدهی برنام بررسی الگوی سازمان»(. 1389) قندیلی، سید جواد
ــه رویکــ  ویژگــی ــا توجــه ب  مجلــة مطالعــات تربیتــی و، «رد تلفیقــی مضــمون محــورهــای مطلــوب آن ب
 .1ة یازدهم، شمار ة، دورشناسی روان

مؤسسـه   انتشـارات  مرکـز  تهران: ،درسی متون تدوین راهکارهای وجوی جست در (.1391) کارآمد، حسین
 خمینی)ره(. امام پژوهشی و آموزشی

http://jcr.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=4682&_au=%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jcr.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=4682&_au=%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jcr.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=4684&_au=%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%DB%8C
http://jcr.shirazu.ac.ir/issue_114_117_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1390%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-214.html
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غالمحسین  ة، ترجمطراحی آموزش ابربخش(. 1387کمپ ). جی. ای و موریسون، گی. آر.، راس، اس. ام.
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