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  چکیده
علـوم    و شناسایی قوت و ضعف کتابهاي درسی دانشگاهی رشـته  پژوهش حاضر، نقدهدف 

جامعـه آمـاري    .سـت محتوا  تحلیلروش مورد استفاده در این پژوهش،  .تربیتی کشور است 
 80کـه  اسـت کشـور    تربیتی در حـال تـدریس دانشـگاههاي    درسی علوم   ل کلیه کتبشام

گیـري   ابـزار انـدازه  . ندا هشد انتخاب براي نمونه گیري هدفمند  نمونه به شیوةکتاب پرکاربرد 
  درسی دانشگاهی شـوراي بررسـی متـون و کتـب علـوم       نقد کتب) فرم( تسلی ها چک داده

 20اجـراي آن در   طریـق  روایی محتوایی و پایایی آن از ریقط از آنروایی است که انسانی 
بـراي انجـام نقـد،     .ه اسـت برآورد شـد  88/0براساس آلفاي کرونباخ برابر با  و کتاب درسی

نقد و با تلفیق نظرات آنهـا، پاسـخهاي سـؤاالت بـه دو      ،هرکتاب توسط دو استاد متخصص
هـا در بخـش کیفـی از روش     هبـراي تحلیـل داد  . ه استی و کیفی استخراج شدصورت کم

محتواي  تحلیل «ی از رویکرد هولستی و در بخش کم رایف، لیسی و فیکـو اسـتفاده   » یکم
تـرین نقـاط قـوت کتابهـاي درسـی در بخـش        مهم ،هاي پژوهش براساس یافته. ه استشد

بـودن نگـارش اثـر، رعایـت قواعـد      فهـم    قابـل و  سـلیس و محتوایی، مواردي چون شکلی 
 و از ؛اسـت  الحات تخصصـی طسازي مناسب و اسـتفاده از اصـ   معادل ی ونگارشو  یویرایش
داشـتن غلطهـاي چـاپی، نامناسـب      توان به می همین بخشهاترین نقاط ضعف آنها در  مهم

تطـابق   و از ابزارهـاي علمـی،   نکـردن  اسـتفاده   و  ،بودن طرح جلد، صحافی و کیفیت چاپ
  .اشاره کرد زيری برنامه  عالی شورايبا سرفصلهاي نداشتن 
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  و طرح مسئله مقدمه
 (,Oxford dictionariesخـاص  یاستاندارد براي مطالعه موضـوع  ياثرعنوان کتاب درسی به 

 علـم هـاي خاصـی از    اسـتاندارد در شـاخه   یا کتـاب یـ  ، وکتابچه راهنماي آمـوزش یا ، 2012)
(Schramm-Pate, 2010)، درسی است کـه    ترین محصوالت برنامه ترین و اصلی یکی از مهم

 هـاي ایـن اهمیـت از چنـد     ریشـه . در فراینـد آموزشـی دارد   ناپـذیر انکار نقشی بسیار مهـم و 
برنامـه   1.ر نظام آموزشـی درسی د  جایگاه برنامه از دیدگاه ،نخست: شود میبررسی  دیدگاه

توان انتظـار داشـت    درسی یکی از زیرنظامهاي اساسی نظام آموزشی است که بدون آن نمی
تعمق در مفهوم برنامه درسی نیز . یادگیري شکل گیردـ   آموزشی رخ دهد یا فرایند یاددهی

 پـیش  از تصـمیمهاي  از اي بـا مجموعـه  است دهد که به طور سنتی این عبارت برابر  نشان می
و  ؛)1387مهرمحمـدي،  ( کنند طی باید یادگیرندگان که اي شده شناخته و مسیر شده گرفته

و در کالسـهاي  شـوند   مـی به نـام کتـاب درسـی ارائـه      سندي تصمیماتی که در مجموعهنیز 
تـر،   بـه سـخنی دقیـق   . منطق حاکم بر کتابهاي درسی از دیدگاه ،دوم. وندر کار میه درسی ب

برانگیز سیاسـی و ایـدئولوژیک در    نمادهاي قدرتمند و اغلب بحث ةددهن کتاب درسی نشان
انتخـاب و   از یخاص روشهاياز واقعیت و  یخاص بر ساختار و ؛است مطالعات برنامه درسی

 سرانجام از دیـدگاه سـوم،   .)1387مهرمحمدي، ( داللت دارد سازماندهی اطالعات و دانش
راساس مطالعـات متعـدد، کتابهـاي درسـی     ـبـ  .ريـــ یادگیـ    جایگـاه آن در فراینـد یـاددهی   

از زمـان   درصـد  75بـیش از   ،اسـتفاده در کالسـهاي درس بـوده    تـرین وسـیله مـورد    متداول
اجارگاه و  و  فتحی(د گذر مطالعه و بررسی کتابهاي درسی میبه آموزان و دانشجویان  دانش

  ).1385آقازاده، 
آموزشی در کالس درس  ترین ماده ترین و مهم اصلی ازکتابهاي درسی  هرچند

توانـد   نمـی  ،حتی اگر براي برنامه درسی خاصـی تـدوین شـده باشـد     ،هستند، هر کتابی
  را یدك بکشد، مگـر آنکـه ویژگیهـا و شاخصـهاي کتـاب درسـی را      » درسی«برچسب 

تـرین   مهـم ) 29ــ 22: 1388(از نظـر رضـی   . ویژگیهاي کتاب درسی متعددند. باشد رادا
کتـاب، تناسـب    تناسـب حجـم  ( ظاهري شکل)1: ند ازا کتاب درسی عبارت شاخصهاي

آرایـی،   نگـاري، صـفحه   حـروف  دیگـر، کیفیـت   فصـلهاي  بـا  فصـل  هـر  صفحات حجم
                                                                                                                                        

هر نظام آموزشی از چهار زیرنظام برنامه درسـی، تـدریس، یـادگیري و     (McDonald)دونالد  به زعم مک .1
نیـز نظـام آموزشـی داراي سـه زیرنظـام      ) Beauchamp( و از نظـر بوشـامپ   ؛آموزش تشکیل شده است

 ).1381اجارگاه،  و زاده نوبریان و فتحی  به نقل از طالب(ی، آموزش و ارزشیابی است برنامه درس
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 کتاب مطالب بودن روزآمدي، جامعیت، مرتبط(محتوا  )2 ؛)کاغذ و جلد نوع  صحافی،
 در کتـاب  مطالـب  تـازه، ظرفیـت   افقهاي و جدید سؤالهاي وابسته، طرح دروس سایر با

 بـا  ارتبـاط  برقـراري  در کتاب مطالب اي و ظرفیت رشته میان موضوعات با ارتباط ادایج
 نظـام  براسـاس  کتـاب  بنـدي فصـلهاي   طبقـه (سـاختار  )3 ؛)بـر او  اثرگذاري و یادگیرنده

 مباحـث   ارائـه مقدمـه، داشـتن پیشـگفتار،      فصـل،  هـر  یا کتاب کل منطقی، بیان اهداف
 یـادگیري  براي فعالیتهایی و تمرین ي، پرسش،گیر نتیجه و مباحث بندي مقدماتی، جمع

ــا متناســب نمودارهــا و هاجــدول اشــکال، تصــاویر، موضــوع، اســتفاده از بهتــر فهــم و    ب
 راهنمـا،  فهرسـت  شناسـی،  کتـاب  یـا  منـابع  فهرسـت  مطالـب،  موضوع، داشـتن فهرسـت  

 از بجـا  ةاسـتفاد (زبـان  )4 ؛)دشـوار  اصـطالحات  فهرسـت  و نمودارها و هاجدول فهرست
مرکـب،   هـاي  جمله زیاد کاربرد از پرهیز و کوتاه جمالت از سجاوندي، استفاده میعال

 از مهجـور، اسـتفاده   تعبیـرات  و واژگان کارگیري هب از پرهیز کوتاه، يبندها از استفاده
 از معترضـه، پرهیـز   مـالت ج کمتـر  کـارگیري  همنفی، بـ  جمالت جاي به مثبت جمالت

ــ  از نویســی، پرهیــز ســره از کهــن، پرهیــز فارســی زبــان نحــوي ســاختهاي کــارگیري هب
 اصـطالحات  و اسـامی  التـین  معادلهاي ،آوردن بیگانه زبان از نادرست برداریهاي گرته

دسـتوري   سـاختار  کیفیت و نگارشی قواعد نوشت و رعایت پی یا زیرنویس در خارجی
 در علمـی  طرفـی  بـی  کتاب و رعایـت  موضوع با تحقیق روش تناسب(روش ) 5 و )متن

  ).کتاب و داوریهاي هابررسی
: 1385 واجارگـاه و آقـازاده،    بـه نقـل از فتحـی   ( 1به زعم چامبیلس، کـالف و ونـگ  

موضـوع درسـی،   ( آموزشـی ) بـار (ارزش  )1: انـد از  عبارتمعیارهاي کتاب درسی ) 15ـ13
اري، مـواد  افـز  چـاپی یـا نـرم   ( محتـوا  ۀارائـ  ةشـیو ) 2 ؛)هدف تصریح شده و دانش ارزشمند

) 4 ؛)تصــاویر و نمودارهــا و کارهــاي هنــري(ابعــاد تصــویرگري ) 3 ؛...)بصــري و  ،ســمعی
) 5 ؛)نامـه  فهرست محتـوا، سرفصـلهاي اصـلی و فرعـی، فهرسـتها و واژه     ( هاي دسترسی جنبه
 و  از نظـر فتحـی   .)جلد، سرآغاز فصلها و سایر موارد جذاب کننده کتاب( هاي نمایشی جنبه

شامل تناسب محتوا بـا   ،واي آموزشی کتاب درسیترین معیارهاي محت مهم) 1377(اجارگاه 
وري، او آرزوهـاي اجتمـاعی، پیشـرفتهاي علمـی و فنـ       فرهنـگ، ایـده  (ارزشهاي اجتمـاعی  

، تناسـب محتـوا بـا ویژگـی و     )و نیازهـاي جامعـه ملـی و محلـی و ارتباطـات جهـانی       ئلمسا 

                                                                                                                                        
1. Chambilss, Calfee and Wong 
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زنـدگی واقعـی    هـا و  تواناییهـا و اسـتعدادهاي یـادگیري، نیازهـا و رغبت    (نیازهاي یادگیرنـده  
و تناسـب بـا قانونمنـدیهاي برنامـه درسـی      ) نسازي تجربیات بعدي آنا یادگیرندگان و زمینه

  .است) تعادل محتوا و انسجام محتوا(
توان کتاب درسـی درنظـر گرفـت     این سؤال که چه کتابی را می حال، براي پاسخ به

و تــدوین،  ب درسـی تهیـه  کتـابی کـه از ابتــدا براسـاس معیارهـاي کتـا     ) 1 :تـوان گفـت   مـی 
تولیـد  ، ژوهش و نیازسـنجی فراینـد پـ   ؛ همچنـین، اعتباربخشی و اجراي آزمایشی شده باشـد 

تولیـد برنامـه درسـی و مـواد     ، درسـی   اي برنامـه مـ اعتباربخشـی راهن  ،راهنماي برنامه درسـی 
ــی ــش ( آموزش ــاب دان ــوز کت ــاب، آم ــم،   کت ــاي معل ــار،  راهنم ــاب ک ــاي   کت ــیلم و لوحه ف

را طـی   اصالح نهایی برنامـه درسـی و مـواد آموزشـی    و  ربخشی مواد آموزشیباتاع،)فشرده
براساس معیارهاي کتاب درسـی نوشـته    ندرچهکتابی که  )2و  ؛)1382الوندي، ( کرده باشد

  .ارهاي الزم براي کاربرد آموزشی برخوردار باشدمعینشده است، از 
کتـب درسـی    و ،بـه طـور اعـم    ،بررسی و مطالعه وضعیت کتـب درسـی دانشـگاهی   

ایـن کتابهـاي درسـی    اغلـب  دهد که  نشان می ،به طور اخص ،دانشگاهی علوم تربیتی کشور
اینکه این کتابها تا  ،بنابراین. اند اساس معیارهاي کتاب درسی تهیه و تدوین نشده مشخصاً بر

نقد کتابهـاي   باچه حد از معیارهاي کتاب درسی برخوردارند، موضوعی است که این مقاله 
  .علوم تربیتی کشور درصدد بررسی آن است درسی

، »از بـد  تمییـز دادن خـوب  «، »دینار و درهـم «، »از ناسره سرهجداکردن «نقد به معنی 
و  )فرهنــگ معــین :ك.ر www.vajehyab.com(» آشــکارکردن محســنات و معایــب ســخن«

  هنـري بـر معیـار    سـنجش اثـر ادبـی یـا    «یـا  » محاسن و معایب شعر یا مقالـه یـا کتـاب   «شرح 
ــده   ــت ش ــی ثب ــی،   (» علم ــل از اکرم ــه نق ــت) 23: 1386ب ــد. اس ــه نق ــوالنی  تاریخچ   اي ط

  اي لهوســیدر معنـاي   امــروزهو  ؛اسـت  دارد و از دیربـاز ذهـن بشــر را بـه خـود جلــب کـرده     
  هـاي آموزشـی در قالـب یـک      ن ارزش کیفیتهـاي ناآشـکار پدیـده   کـرد افشا و علنـی   براي

ــارون، ( نوشــتار انتقــادي ــ ) 1387ب ــا شــناخت آگاهان ــا ســنجش  ۀی ــی ی ــار ادب ــابی  آث   و ارزی
متعددي در محافـل   کاربردهاي )6: 1386ماحوزي به نقل از موسوي، ( ها و برداشتها اندیشه

 دهــی فکــري شــناختی و ســامان نقــد روش :ماننــددارد متعــددي  نقــد شــکلهاي. علمــی دارد
شناسـی و   معرفـت  و اسـتدالل  ةشـیو نیـز  کار رفتـه در اثـر و    هارزیابی تناسب روشهاي فنی ب(

  شـامل مقدمـه،    ،توجـه بـه سـاختار مـتن    ( ، نقـد سـاختاري  )زمـان  بـه طـور هـم    انسجام مطلب
  و نقــد محتــوایی) ی و ارجــاعمــتن، شــیوه ســندده ءبنــدي اجــزا گیــري، تقســیم مــتن، نتیجــه

http://www.vajehyab.com
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  ).1375سلدن، (
کلـی،   آنهـا، بـه طـور   تـرین   مهـم کـه  معیارهاي مختلفی براي نقد مطرح شـده اسـت   

سـپس توجـه بـه     و ،نقـد در آغـاز  کتـاب   يتوجـه بـه محسـنات و نیکوییهـا     :ازعبارت است 
 ؛)1386موسـوي ، (طرفی  و بی عدالت و انصاف ؛تیزبینی و دقت ؛)1386اکرمی، (اشکاالت 

ــی    و ــاوتهاي شخص ــبات و قض ــتن از تعص ــاران،  ( گسس ــی و همک ــوي و 1385میرزای ، کی
آگـاهی علمـی و    ؛قـوت و ضـعف یـک اثـر     زمان بـه  توجه هم ؛ همچنین،)1370کامپهوند، 

پایبنـدي   ؛بینی رعایت اصل واقع ؛شود منطقی کافی از موضوعی که درآن به نقد پرداخته می
انتقـاد هدفمنـد در جهـت سـازندگی و      ؛کی بر نظریـه ذهنیت مستند و مت؛  به اخالقیات علمی

صـراحت بیـان    ؛دقت و منطق علمی ؛مند و پایبندي به نظم نظام ۀداشتن اندیش  ؛اعتالي علمی
  ). 1387ارشاد، ... (کنایه، طعنه و   و اجتناب از ابهام،

سـویی بـا    هـم  :شـود  این موارد را شامل میمعیارهاي نقد کتاب درسی دانشگاهی نیز 
 ؛اعتبار علمی ؛معطوف بودن به نیازها و مسائل اجتماعی ؛قبول نی فلسفی و اعتقادي موردمبا

آموزشـی   ۀجنبـ  ؛ارتبـاط افقـی   ؛انسـجام و یکپـارچگی   ؛تناسب با نیازها و عالیق یادگیرنـده 
تأکیـد بـر    ؛پرورش مهارتهاي ارتبـاطی  ؛محور و استداللی بودن محتوا داشتن محتوا و اندیشه

  ).19ـ11: 1385ملکی، (بودن مطالب  جذاب  ؛اختمهارتهاي فراشن
اي کـه   هـر نـوع وسـیله   ( مشـاهده  )1: گونه تبیـین کـرد   توان این مینیز را مراحل نقد 

موقعیـت بـا    ترسـیم (توصـیف  ) 2 ؛)دکنـ  براي کسب دانش و بینش اسـتفاده مـی  آن ارزیاب 
 تفسـیر ) 3 ؛)بـان بـه مخاط بستر دربرگیرنـده آن  هدف انتقال حقایق مهم و اساسی و همچنین 

اظهارنظر نقـاد دربـاره شایسـتگی و ارزش کـل     (ارزیابی ) 4 ؛)نسبت دادن معانی به موقعیت(
  ).1387، به نقل از بارون، 2کاچن ، مک1381، 1ویلیز( )آن ءموقعیت یا اجزا

درسـی دانشـگاهی رشـته علـوم      متناسب با مطالب فوق، این مقاله درصدد نقد کتـب  
  :زیر است پرسشهايیق تربیتی در ایران از طر 

و نقـاط   تربیتی از نظر شکلی چه وضعیتی دارند علوم رشتهکتب درسی دانشگاهی  .1
  قوت و ضعف آنها چیست؟

و  تربیتی از نظـر محتـوایی چـه وضـعیتی دارنـد      علوم رشتهکتب درسی دانشگاهی . 2
                                                                                                                                        
1. Willies 

2. Mc Cutcheon 
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  نقاط قوت و ضعف آنها چیست؟
  روش و ابزار تحقیق

 کلیـه کتـب   ،آمـاري آن  ۀجامعـ . ه اسـت وا انجـام شـد  محتـ  این پژوهش به روش تحلیل 
 بـه شـیوة   کتـاب  80 اسـت و کشـور   تربیتی در حال تـدریس دانشـگاههاي    درسی علوم  

کاربرد ایـن   مالك هدفمندي نیز تأیید. ندا هشد انتخاب براي نمونه گیري هدفمند  نمونه
دولتی توسـط   ايشناسی دانشگاهه کتابها حداقل در چهار دانشکده علوم تربیتی و روان

انسانی دانشـگاهها   اعضاي شوراي گروه علوم تربیتی شوراي بررسی متون و کتب علوم
درسـی دانشـگاهی    نقـد کتـب  ) فـرم ( تسـ لی چک ،ها گیري داده ابزار اندازه. ه استبود

سؤال کیفـی و   5(شکلی  جنبۀ دواز که  استعلوم انسانی شوراي بررسی متون و کتب 
5 نـد ا هکتب درسی نقد شـد  )سؤال کمی17سؤال کیفی و 19( و محتوایی) یسؤال کم .

  آن از طریــق اجــراي تی کــه روایــی آن از طریــق روایــی محتــوایی و پایــاییســلی چــک
  .ه اسـت بـرآورد شـد   88/0براساس آلفاي کرونبـاخ برابـر بـا    و کتاب درسی  20آن در 

نظـرات   بـا تلفیـق   شده و سـپس براي انجام نقد، هرکتاب توسط دو استاد متخصص نقد 
بـراي تحلیـل   . است هآنها، پاسخهاي سؤاالت به دو صورت کیفی و کمی استخراج شد

 مـن  ، مارشـال و راس )1385( هومن[ها در بخش کیفی متناسب با روشهاي موجود  داده
ها و  ها براساس مقوله تنظیم یافته( )1373 ( از روش هولستی ])1373( و هولستی )1377(

رایـف،  » 1تحلیل محتـواي کمـی  «ی از رویکرد بخش کمو در ) »موضوع«ثبت به روش 
ــه و ســنجش   ورود داده[) 1385(لیســی و فیکــو  ــه رایان ـــمعن هــا ب ـــریــداري از ط یـ ق ـ

استفاده  ])اسمیرنوفـ  روفـوگـــکالم( آماري  آزمون و  )درصد( توصیفی  ايــه سنجه
  .ه استشد
  

  ها یافته
  :ح استشر دینها ب مقاله، یافته هايبراساس سؤال

   تربیتی از نظر شکلی چه وضعیتی دارند؟ علوم رشتهتب درسی دانشگاهی ک ـ1سؤال 
نقد کتب درسـی دانشـگاهی    چک لیستوضعیت شکلی کتب درسی دانشگاهی در 

جدول ی براساس معیارهاي مو ک یفیدر دو بعد ک و کتب علوم انسانیشوراي بررسی متون 
                                                                                                                                        
1. Quantitative content analysis 
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  :ه استشدنقد  1
  سی شکلی کتب درسی دانشگاهیمعیارهاي برر   1جدول 

  معیارهاي کمی  معیارهاي کیفی
 آرایـی،  طـرح جلـد، صـفحه   (کیفیت شکلی اثـر . 1  نگارش اثر از نظر میزان روان و رسا بودن. 1

  ...)نگاري و  حروف
   جامعیت صوري اثر از فهرست مطالب تا نمایه. 2  یو نگارش یمیزان رعایت قواعد ویرایش. 2
  آرایی،  صفحه نگاري، حاظ حروفکیفیت اثر از ل. 3

  ...صحافی، طرح جلد و 
  روان و رسا بودن نگارش. 3

  رعایت قواعد ویرایش و نگارش. 4  تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر. 4
  در قبلیدرمقایسه با چاپهاي  اثرتغییرات شکلی . 5

  بودنصورت چاپ دوم به بعد
  ي درس موردنظرتناسب حجم اثر با تعداد واحدها. 5

  
  وضـعیت شـکلی کتـب درسـی دانشـگاهی      2جـدول  ، 1جـدول   يبراساس معیارهـا 

  .دهند آن را از نظر کمی نشان می 3را از نظر کیفی و جدول تربیتی در ایران  علوم رشته
  

  تربیتی از نظر کیفی علوم رشتهوضعیت شکلی کتب درسی دانشگاهی    2جدول 

  معیارهاي کیفی
  وضعیت کتاب

  اسبمن
  )مورد به(

  نامناسب
  )مورد به(

  1)نامناسب بودن نگارش اثر( 13  67  نگارش اثر از نظر میزان روان و رسا بودن
  2)غلطهاي چاپی(  23  58  یو نگارش یمیزان رعایت قواعد ویرایش
  ب ــنامناس(18، 3)بودن طرح جلد بـنامناس( 25  48  نگاري،  کیفیت اثر از لحاظ حروف

                                                                                                                                        
در  نیـت فلسـفی  از نظریه تا کـاربرد، ذه : آموزش پودمانیتوان به کتابهاي  از موارد مرتبط با این معیار می.  1

، کـاربرد  شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت روان ،روابط انسانی در سازمانهاي آموزشی مدیریت آموزشی،
 .کرداشاره  مدیریت فرایند آموزش، مباحث نوین در فناوري آموزشیفناوریهاي جدید در آموزش، 

یقـی دوره اول متوسـطه در   آمـوزش و پـرورش تطب  تـوان بـه کتابهـاي     از موارد مـرتبط بـا ایـن معیـار مـی     .  2
 ، تئوري، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشـی، کشورهاي منتخب

مـدیریت  ، روشهاي تدریس پیشرفته، مبانی مدیریت منـابع انسـانی،   شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت روان
اي از این  نمونه. دکراشاره  وینگیري ن جهت :منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی، فرایند آموزش

 .است Modul به صورت Moduleیا Unisco به صورت Unescoوضعیت، نگارش 
 ،)روشـها  مبـانی، اصـول و  (آمـوزش و پـرورش تطبیقـی    توان به کتابهـاي   از موارد مرتبط با این معیار می.  3

ریـزي   یم اساسـی برنامـه  اصـول و مفـاه    از نظریه تـا کـاربرد،  : ، آموزش پودمانیتدریس جدید الگوهاي
شناسی آموزش و پرورش، رویکردها و روشهاي پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه  درسی، جامعه

شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی، طراحـی و آشـنایی بـا مراکـز     : هاي جدید درسی به سوي هویت
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  2جدول ادامۀ 

  عیارهاي کیفیم
  وضعیت کتاب

  مناسب
  )مورد به(

  نامناسب
  )مورد به(

  2 )نامناسب بودن کیفیت چاپ( 12 1)بودن صحافی    ...آرایی، صحافی، طرح جلد و  صفحه
تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس 

  3...)تناسب  عدم( 23  54  موردنظر

 قبلیدرمقایسه با چاپهاي  اثرتغییرات شکلی 
  4...)تغییر  عدم( 5  6  بودن اپ دوم به بعددر صورت چ

  
دهد که براساس معیارهاي کیفی، اکثر کتب درسی دانشگاهی رشته علوم  نشان می 2جدول 

دهد که براساس معیارهـاي   نشان می 3همچنین جدول . تربیتی وضعیت شکلی مناسبی دارند 
طــرح جلــد، ( کیفیــت شــکلیتربیتــی از نظــر  کمــی، کتــب درســی دانشــگاهی رشــته علــوم

تناسـب  و  روان و رسا بـودن نگـارش  ، جامعیت صوري، ....)حروف نگاري و  آرایی، صفحه
رعایـت قواعـد   در وضـعیت خـوب و از نظـر     مـوردنظر  یحجم اثر با تعداد واحدهاي درسـ 

                                                                                                                                        
بـر روشـهاي تحقیـق کیفـی و      اي مقدمـه مواد و منابع یادگیري، کاربرد فناوریهـاي جدیـد در آمـوزش،    

 .کرد اشاره تعلیماتی و راهنمایی  و نظارت رویکردهاي متداول در علوم رفتاري :آمیخته
شـرحی بـر   : هـاي جدیـد   برنامـه درسـی بـه سـوي هویـت     توان به کتابهاي  از موارد مرتبط با این معیار می.  1

روشـهاي آمـاري در   منـابع انسـانی،   نظریات معاصر برنامه درسی، فلسفه تربیت اسالمی، مبانی مـدیریت  
 .کرداشاره  ، مبانی مدیریت منابع انسانیشناسی و علوم تربیتی روان

شرحی بر نظریـات  : برنامه درسی به سوي هویتهاي جدیدتوان به کتابهاي  از موارد مرتبط با این معیار می.  2
 .کرداشاره  شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت روانمعاصر برنامه درسی و 

 آراء دانشمندان مسـلمان در تعلـیم و تربیـت و مبـانی آن    توان به کتابهاي  از موارد مرتبط با این معیار می.  3

، آمـوزش جـامع   شناسـی و علـوم تربیتـی    احتمـاالت و آمـار کـاربردي در روان   ، )جلد چهـارم و پـنجم  (
درآمدي  ،)روشها مبانی، اصول و(، آموزش و پرورش تطبیقی)با رویکرد آموزش بزرگساالن(سازمانی 

، روشــهاي تحقیــق کمــی و کیفــی در شناســی اجتمــاعی تعلــیم و تربیــت روانبــر روش تحقیــق کیفــی، 
شناسی، رویکردها و روشهاي پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت  تربیتی و روان علوم

 کرداشاره  در جهان غرب
ریزي درسی، برنامه آموزش  کتابهاي اصول و مفاهیم اساسی برنامهتوان به  از موارد مرتبط با این معیار می.  4

ریزي آمـوزش ضـمن خـدمت کارکنـان، درآمـدي بـر روش        و پرورش در دوره پیش از دبستان، برنامه
ریزي آموزشی، کاربرد فناوریهـاي جدیـد در    هاي یاددهی ـ یادگیري، فرایند برنامه  تحقیق کیفی، رسانه

  .اشاره نمود آموزش
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  .ی در وضعیت بسیارخوب هستندو نگارش یویرایش
  یظر کمتربیتی از ن علوم رشتهوضعیت شکلی کتب درسی دانشگاهی  3جدول 

اثر تناسب حجم   معیارها
تعداد  با

واحدهاي 
  1یدرس

 رعایت قواعد
و  یویرایش
  2ینگارش

 روان و رسا
  3بودن نگارش

  جامعیت
  4صوري

 شکلی کیفیت
  5اثر

  
  

  وضعیت
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

93/14 10  ضعیف  3 75/3  3 75/3  8 10 2 5/2  
94/11 8  متوسط  14 5/17  6 5/7  14 5/17  13 25/16  
28/43 29  خوب  22 5/27  28 35 29 25/36  37 25/46  
بسیار 
39/22 15  خوب  29 25/36  27 75/33  23 75/28  21 25/26  

46/7 5  عالی  12 15 16 20 6 5/7  7 75/8  
 100 80 100 80 100 80 100 80 100 67  کل

  
تربیتی از نظر  کلی کتب درسی دانشگاهی رشته علومـ نقاط قوت وضعیت ش1ـ1سؤال 

  اند؟ کیفی و کمی کدام
هـاي سـؤال اول، نقـاط قـوت شـکلی کتـب درسـی دانشـگاهی رشـته           براساس یافتـه 

  :تربیتی در ایران به شرح زیر است علوم
  

  تربیتی از نظر کیفی علوم رشتهنقاط قوت شکلی کتب درسی دانشگاهی ) الف
                                                                                                                                        

مباحـث  ، طراحی نظامهـاي آموزشـی  توان به کتابهاي  ز مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار میا  .1
 روشهاي تـدریس پیشـرفته  و  طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیري، نوین در فناوري آموزشی

 .اشاره نمود
روشـهاي  ، سـفه تربیتـی ائمـه اطهـار    فلتوان به کتابهاي  از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می  .2

 .و روابط انسانی در سازمانهاي آموزشی اشاره نمود تدریس پیشرفته
توان به کتابهـاي مـدیریت آموزشـی و آموزشـگاهی،      از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می  .3

 .نمود ریزي درسی آموزش متوسطه اشاره و مبانی برنامه فناوریهاي جدید در آموزش کاربرد
مبـانی  ، روشـهاي تـدریس پیشـرفته   تـوان بـه کتابهـاي     از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می  .4

 .اشاره نمود تعلیماتی راهنمایی و  نظارتو  منابع انسانی مدیریت
اي بر روشهاي تحقیق کیفـی و   مقدمهي توان به کتابها از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می  .5

 .اشاره نمود روشهاي سوادآموزي بزرگساالنو  ریزي آموزشی مبانی برنامه، آمیخته
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مباحث کیفی مطرح شـده دربـاره نقـاط قـوت شـکلی کتـب درسـی          يبند با بررسی و مقوله
  :ند ازا عبارت ،2، براساس جدول نقاط قوتاین تربیتی،  علوم رشتهدانشگاهی 

  )مورد 67(فهم بودن نگارش  ـ روان، روشن و قابل
  )مورد 58( بودن قواعد ویرایشی و نگارشی ـ مناسب

  و) مورد 54( ـ تناسب حجم اثر با واحدها
  )مورد 48(آرایی  نگاري و صفحه اسب بودن حروفـ من

  
  یتربیتی از نظر کم علوم رشتهنقاط قوت شکلی کتب درسی دانشگاهی ) ب

  
   تربیتی از نظر کمی علوم رشتهنقاط قوت شکلی کتب درسی دانشگاهی   4جدول

حجم اثر تناسب 
تعداد  با

 یواحدهاي درس

 قواعد رعایت
ویرایشی و 

 نگارشی

و  رسا
 دنبوروان 

 نگارش

 جامعیت
  صوري

 کیفیت
  شکلی

  معیارها
 آزمون

 تعداد 80 80 80 80  67
 مطلق انحرافات قدر 25/0 20/0  20/0  22/0  25/0

 ـ   کالموگروف  21/2  81/1  75/1  99/1 02/2
 اسمیرنوف

  داري  سطح معنی 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0
 )دو دامنه(
  

ــاد  5، ایــن کتــب تمــامی 3هــاي جــدول  براســاس داده ــار شــکلی را در حــد زی   معی
ــد ــز ) 4جــدول (و براســاس نتیجــه آزمــون کــالموگروف ـ اســمیرنوف     ؛دارن   تفاوتهــاينی

درصـد اطمینـان    95بنـابراین، بـا   . دار اسـت  معنیشود،  مشاهده میاز نظر آماري که فراوانی 
تربیتـی   علـوم  رشـته نقاط قوت شکلی کتب درسی دانشـگاهی  معیار  5 اینتوان گفت که  می

 .دهند تشکیل می ر ایران راد
از تربیتـی   علـوم  رشـته شکلی کتب درسی دانشـگاهی  وضعیت نقاط ضعف  ـ2ـ1سؤال 
  ند؟ا کدام کمینظر کیفی و 

 رشـته هاي سـؤال اول، نقـاط ضـعف شـکلی کتـب درسـی دانشـگاهی         براساس یافته
  :تربیتی در ایران به شرح زیر است علوم

  
  تربیتی از نظر کیفی علوم رشتههی نقاط ضعف شکلی کتب درسی دانشگا) الف
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مباحث کیفی مطرح شده درباره نقـاط ضـعف شـکلی کتـب درسـی        بندي با بررسی و مقوله
  :ند ازا عبارت ،2، براساس جدول نقاط ضعفاین تربیتی،  علوم رشتهدانشگاهی 

 )مورد 15(ـ نامناسب بودن طرح روي جلد 
 )مورد 23(ـ داشتن غلطهاي چاپی 

 ) مورد 8(صحافی کتاب ـ نامناسب بودن
  )مورد 7(ـ نامناسب بودن کیفیت چاپ

  
  یتربیتی از نظر کم علوم رشتهنقاط ضعف شکلی کتب درسی دانشگاهی ) ب

، نقاط ضعفی بـراي وضـعیت شـکلی کتـب درسـی      1ـ1ی سؤال هاي بخش کم براساس یافته
  .تربیتی وجود ندارد علوم رشتهدانشگاهی 

تربیتـی از نظـر محتـوایی چـه وضـعیتی       علـوم  تهرشـ کتب درسی دانشـگاهی  ـ 2 سؤال
   دارند؟

ــوایی کتــب درســی دانشــگاهی در   نقــد کتــب درســی   لیســت چــکوضــعیت محت
براسـاس   و کمـی  در دو بعـد کیفـی  و کتـب علـوم انسـانی    دانشگاهی شوراي بررسی متـون  

  :)5جدول ( گیرد مورد نقد قرار می زیر معیارهاي
  

  ب درسی دانشگاهیمعیارهاي بررسی محتوایی کت  5جدول 
  یمعیارهاي بعد کم  معیارهاي بعد کیفی

 کیفیت کاربرد اصطالحات تخصصی در این اثر ●
 بـا  سـازي اصـطالحات تخصصـی اثـر     کیفیت معادل ●

 توجه به زبان نگارش آن
 گیــري از ابزارهــاي علمــی میــزان و چگــونگی بهــره ●

بنـدي نهـایی، تمـرین و     طرح بحث مقدماتی، جمـع (
ار، جدول، آمار، مقایسه، تصویر، نقشه آزمون، نمود

 براي تفهیم موضوع...) و 
توجـه بـه اهـداف    بـا  جامعیت محتوا و موضـوع اثـر    ●

 درس موردنظر
 انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن ●
ــا سرفصــلهاي شــوراي  ● عــالی  مطابقــت مطالــب اثــر ب

  ریزي برنامه
 تناسب اثر براي تدریس بـا توجـه بـه رشـته و مقطـع      ●

  تحصیلی

 اهـداف  بـا  اثر  محتوایی و  تناسب موضوعی ●
  درس 
   آن وفهرست انطباق محتواي اثرباعنوان ●
 و  فصـول  در  مطالـب   انسـجام  نظم منطقی و ●

  کل اثر
  کفایت منابع باتوجه به منابع موجود ●
  ت علمیاعتبار منابع ازجه ●
  رعایت امانت و دقت دراستناد وارجاع ●
  ها اطالعات وداده روزآمدي ●
  طرح سؤال یا افق جدید ●
  گیــري ازابزارهــاي الزم بــراي تفهــیم بهــره ●

   موضوع
 تخصصی دقت در کاربرداصطالحات ●
   ویرایش تخصصی ●
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 ها و اطّالعات اثر روزآمدي داده ●
  هایی از نوآوري در اثر نمونه ●

 عـــالی شـــوراي  سرفصـــل بـــا  مطابقـــت ●
  ریزي برنامه 

   5جدول ادامۀ 
  معیارهاي بعد کمی  د کیفیمعیارهاي بع

 نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر ●
منابع موجود براي تبیین موضوعات  فی ازاستفاده کا ●

 مورد بحث
 استفاده از منابعی بدون ذکر مأخذ آنها در اثر ●
 میزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر ●
گیــري علمــی، فلســفی، اخالقــی و اجتمــاعی  جهــت ●

  اص در اثرخ
رویکرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزشهاي اسـالمی و   ●

  ل مربوط به نظام جمهوري اسالمیئمسا
  ابعاد سازنده یا مخرّب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اثر ●

  درتحلیل علمی طرفی بی رعایت ●
اسـالمی    ارزشهاي و  به فرهنگ اثر رویکرد ●
   ل نظام جمهوري اسالمیئمسا و
  اجتماعی و اخالقیرویکرد سیاسی،  ●

  

  
  

دانشـگاهی   وضـعیت محتـوایی کتـب درسـی     6، جدول 5جدول ي براساس معیارها
  .دهد آن را از نظر کمی نشان می 7را از نظر کیفی و جدول تربیتی در ایران  علوم رشته

  
  علوم تربیتی از نظر کیفی رشتهوضعیت محتوایی کتب درسی دانشگاهی    6جدول 

  معیارهاي کیفی
  کتاب وضعیت

   مناسب
  )مورد به(

   نامناسب
  )مورد به(

  12  68 1کیفیت کاربرد اصطالحات تخصصی در این اثر
  10  70 1سازي اصطالحات تخصصی اثر با توجه به زبان نگارش آن کیفیت معادل

                                                                                                                                        
 واژه( فنـاوري درآمـوزش عـالی    بـا اسـتفاده از   مـؤثر  تـدریس توان به کتابهـاي   رعایت این معیار می از موارد عدم.  1

student  ــا معادلهــاي دانــش ــف ب دانشــجو و شــاگرد اســتفاده شــده اســت یــا معــادل   آمــوز، در جاهــاي مختل
، )شـود  اشـتباه مـی  Structuralism نامناسـب اسـت و بـا معـادل واژه     constructivismگرایی براي واژه  ساخت

کـاربرد  ( اهداف، مبـانی و اصـول علمـی و فرهنگـی    : درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران
، )گرایـی  سـازي آنهـا ماننـد مکملیسـت، امتزاجـی، مجلـد، ابطـال        اي فارسیبرخی از اصطالحات به عربی به ج

منطـق پـژوهش در علـوم تربیتـی و     هـاي یـاددهی ـ یـادگیري و      ذهنیت فلسـفی در مـدیریت آموزشـی، رسـانه    
گرایـی درسـت    کـه نـام   Nominalism گرایـی بـراي   کار بردن معادل صـورت  به( گیري نوین جهت: اجتماعی

 صـحیح اسـت؛ معـادل زمینـه معرفتـی بـراي       Causal کـه » علّـی «بـه عنـوان معـادل     Cause است؛ اسـتفاده از 
Background Knowledge اشاره کرد)اي مناسب است که معرفت زمینه.  
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  6ادامه جدول 

  معیارهاي کیفی
  وضعیت کتاب

  مناسب 
  )مورد به(

  نامناسب 
  )مورد به(

طــرح بحــث مقــدماتی، (گیــري از ابزارهــاي علمــی  بهــرهمیــزان و چگــونگی 
بندي نهایی، تمرین و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقایسه، تصویر، نقشه  جمع

 2براي تفهیم موضوع......) و 
12  68  

   20  55 3توجه به اهداف درس موردنظربا جامعیت محتوا و موضوع اثر 
   13   67 4انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن

                                                                                                                                        
نادرسـت  ( اصول طراحـی و تولیـد فیلمهـاي آموزشـی     توان به کتابهاي رعایت این معیار می موارد عدم از  .1

  ← ریزي اصول و مفاهیم اساسی برنامه، )Graphed Representator و Presenterهاي  بودن معادل واژه
ــراي واژه  ( درســی → ــازنگران مفهــومی ب ــادل ب ــودن مع ــر اســت  » Reconceptualists« صــحیح نب کــه بهت

کــه اســتفاده از واژه » Teacher-Proof«گرایــان اســتفاده شــود؛ و معــادل ضــدمعلم بــراي واژه   نومفهــوم
 بـودن ترجمـه اصـطالح    نادرسـت ( از نظریه تا کـاربرد : وزش پودمانیآم، )مناسب است» ضدنفوذ معلم«

Proactive نامناسب بـودن معـادل نظریـه مبنـایی بـراي      (درآمدي بر روش تحقیق کیفی و ) به فراکنشی
 .اشاره کرد) Grounded theoryواژه

لیم و تربیت و مبـانی آن  آراء دانشمندان مسلمان در تعتوان به کتابهاي  رعایت این معیار می از موارد عدم  .2
آمـوزش و  ، )بـا رویکـرد آمـوزش بزرگسـاالن    ( آمـوزش جـامع سـازمانی   ، )جلدهاي اول، سوم و پنجم(

شـرحی بـر نظریـات    : هـاي جدیـد   برنامه درسی به سوي هویتو  )مبانی، اصول و روشها(پرورش تطبیقی
 .اشاره کرد معاصر برنامه درسی

جلـد  (آراء دانشمندان مسلمان در تعلـیم و تربیـت و مبـانی آن    وان به کتابهاي ت رعایت این معیار می موارد عدماز   .3
اول و جلد دوم به دلیل طرح مجموعه دیدگاهها و نظرات چند اندیشمند مسلمان در عرصه تعلـیم و تربیـت کـه    

تحلیلی براي استفاده کارشناسان تعلیم و تربیـت اسـت تـا یـک کتـاب درسـی و       - بیشتر گزارش تحقیقی سندي
درآمدي بـر فلسـفه تعلـیم و تربیـت     ، )کاربرد دیدگاهها و نظرات ارائه شده در مسائل اساسی تعلیم و تربیت دمع

محـدود کـردن فلسـفه بـه روش و سـاختار و      (اهداف، مبانی و اصول علمی و فرهنگی : جمهوري اسالمی ایران
شناسـی   روان ،)ایـن حـوزه  توجهی به تمامی دیدگاههاي مهم در حوزه بحث کتاب و رویکردهاي مختلـف   کم

 .اشاره کرد) انتخاب مطالب تکراري، ارائه اطالعات انبوه و غیرضروري و قدیمی( اجتماعی تعلیم و تربیت
 آمـوزش و پـرورش تطبیقـی دوره اول متوسـطه در    تـوان بـه کتابهـاي     رعایت این معیار می موارد عدماز   .4

ریـزي درسـی راهبـردي     برنامه ،)مطالعات تطبیقیتأکید بر دوره اول متوسطه در  عدم( کشورهاي منتخب
پـردازد یـا    ریـزي درسـی راهبـردي مـی     مشـخص نبـودن اینکـه ایـن کتـاب بـه برنامـه       ( در آموزش عـالی 

آنکه درباره گفتارهاي فصلهاانطباق وجـود   ریزي درسی به عنوان راهبردي در آموزش عالی، ضمن برنامه
گفتارهـایی  ) فصـل دوم (گفتار ندارنـد و برخـی فصـلها     )فصول چهارم و هشتم(ندارد و برخی از فصلها 

تـوجهی بـه مبـانی     کـم ( تعلیم و تربیت در نهج البالغه، درآمدي بـر روش تحقیـق کیفـی   ، )طوالنی دارند
راهکارهـاي عملـی   (پیشرفته   تدریس روشهايو ) شناسی روش تحقیق کیفی نظري و دیدگاههاي معرفت
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  6ادامه جدول 

  معیارهاي کیفی
  وضعیت کتاب

  مناسب 
  )مورد به(

  نامناسب 
  )مورد به(

   56   18 1ریزي عالی برنامه مطابقت مطالب اثر با سرفصلهاي شوراي
   21   26 2تناسب اثر براي تدریس با توجه به رشته و مقطع تحصیلی

   60   15 3ها و اطّالعات اثر روزآمدي داده
   55   25 4هایی از نوآوري در اثر نهوجود نمو

  10  58 5نظم منطقی و انسجام مطالب درهرفصل وکل اثر
  25   30 6منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد بحث کافی ازاستفاده 

                                                                                                                                        
کـه عنـوان    قدیمی و منسوخ به تدریس در محتواي کتاب، درحالیالقاء نگاهی ) (براي مدرسان و معلمان

 .اشاره کرد) سازد محتوایی جدید و به روز را به ذهن متبادر می) روشهاي پیشرفته تدریس(مترجمان 
اي بـر روشـهاي    مقدمـه طراحـی نظامهـاي آموزشـی،    توان به کتابهـاي   رعایت این معیار می از موارد عدم  .1

 .اشاره کرد تربیتی آراء و فلسفی مکاتب و رویکردهاي متداول در علوم رفتاري :هتحقیق کیفی و آمیخت
دانشـمندان مسـلمان در    ءآرا، مـدیریت فراینـد آمـوزش    توان به کتابهـاي  از موارد مرتبط با این معیار می  .2

بـراي   نامناسـب بـودن اثـر   ( ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشـی  ،)5و  3جلد( آن  مبانی و  تربیت تعلیم و
رویکردهـا و روشـهاي   ، )هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد به دلیل نارسائی در ترجمه تدریس در دوره

فلسفه تعلیم و تربیـت  و ) زیاد بودن حجم اثر نسبت به واحدهاي درسی( پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
 .اشاره کرد) در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد(در جهان غرب 

برنامـه آمـوزش و پـرورش در    ، آمـوزش بزرگسـاالن  توان به کتابهـاي   رعایت این معیار می عدم از موارد  .3
اسـتفاده از  ( آموزش و پرورش تطبیقـی دوره اول متوسـطه در کشـورهاي منتخـب     دوره پیش از دبستان،

وزش ریزي آمـ  برنامه، )1377بندي استانها مربوط به سال  ، تقسیم1370آمار جمعیت ایران مربوط به سال 
تئـوري، تحقیـق و عمـل در مـدیریت     و ) 2000اسـتفاده از منـابع قبـل از سـال     ( ضمن خـدمت کارکنـان  

 .اشاره کرد) است 1987اصل اثر مربوط به سال ( آموزشی
ریزي آموزشی،  ، فرایند برنامهسیري در تربیت اسالمی توان به کتابهاي رعایت این معیار می از موارد عدم  .4

 . اشاره کرد آموزشی و مبانی مدیریت منابع انسانیریزي  مبانی برنامه
البالغـه، روشـهاي تحقیـق در     تعلـیم و تربیـت در نهـج   توان به کتابهاي  رعایت این معیار می از موارد عدم  .5

، کـاربرد فناوریهـاي جدیـد در آمـوزش، مکتبهـا و      فلسفه تربیتی ائمه اطهـار شناسی و علوم تربیتی،  روان
اشـاره  گیري نوین  جهت: منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعیتمدن اسالمی و گرایشهاي تربیتی در 

 .کرد
مبـانی، رویکردهـا،   (شناسی آموزش و پـرورش   جامعهتوان به کتابهاي  رعایت این معیار می از موارد عدم . 6

منـابع  رغم در دسـترس بـودن    ، علی2گیري از منابع درجه  بهره( )هاي شاخص ها و حوزه سیرجامع نظریه
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  6ادامه جدول 

  معیارهاي کیفی
  وضعیت کتاب

  مناسب 
  )مورد به(

  نامناسب 
  )مورد به(

   25  -  1أخذ آنها در اثر استفاده از منابعی بدون ذکر م 
  45  25 2میزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر 
  2   20 گیري علمی، فلسفی، اخالقی و اجتماعی خاص در اثر  جهت 

  ـ   65 ل مربوط به نظام جمهوري اسالمی ئرویکرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزشهاي اسالمی و مسا 
  ـ   63  فرهنگی اثر ابعاد سازنده یا مخرّب سیاسی، اجتماعی و  
  

  یتربیتی از نظر کم علوم رشتهوضعیت محتوایی کتب درسی دانشگاهی    7 جدول
  کل  عالی  بسیارخوب  خوب  متوسط  ضعیف  معیارها

ــر  محتــوایی و  تناســب موضــوعی ــا اث  ب
  3درس  اهداف

 73 8 18 22 16  9  فراوانی
 100 96/10 66/24 14/30 92/21 33/12  درصد

  فهرسـت  و  عنـوان  بـا  ثـر انطباق محتـواي ا 
  4آن

 78 13 24  27 13 1  فراوانی
 100 67/16 77/30 62/34 67/16 28/1  درصد

 80 14 24 18 16 8  فراوانی فصـول  در  مطالـب  انسجام منطقی و  نظم

                                                                                                                                        
راهکارهاي عملـی  (پیشرفته  تدریس شناسی و علوم تربیتی، روشهاي روشهاي تحقیق در روان، )اول دست

   )تعلـیم مهارتهــاي خوانـدن و نوشــتن  (و روشـهاي ســوادآموزي بزرگسـاالن   ) بـراي مدرسـان و معلمــان  
 .اشاره کرد

وجـود منـابعی در فهرسـت    (هی ـ یـادگیري   هـاي یـادد   رسـانه توان به کتابهاي  رعایت این معیار می از موارد عدم  .1
طراحـی و آشـنایی بـا مراکـز      ،)منبـع  48منبـع از مجمـوع    28(منابع، که در متن ارجاعی به آنها داده نشده است

فصـل دوم اثـر ترجمـه    ( گیـري نـوین   جهت: منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعیمواد و منابع یادگیري و 
و ترجمه خـط بـه    Realism and educational research, David Scot, 2000 خط به خط از فصل سوم کتاب
 .اشاره نمود ،)گونه اشاره به منبع مورد استفاده کتاب مذکور بدون هیچ 5خط تمام فصل اول اثر از فصل 

وجـود ارجاعـات و   ( راهنماي تـالیف کتابهـاي درسـی   توان به کتابهاي  رعایت این معیار می از موارد عدم .2
 11، 10در صـفحات  ... کورنبلت و  ی در متن بدون ذکر منبع آنها در فهرست منابع مانند گودلو،استنادات

 )هـاي شـاخص   هـا و حـوزه   مبانی، رویکردها، سیرجامع نظریـه (شناسی آموزش و پرورش  جامعه، )13و 
بـه  ( مدیریت فرایند آمـوزش ، )وجود ایرادات زیاد در فهرست منابع و یکدست نبودن نوع معرفی منابع(

 .اشاره کرد) اول و تکیه بر مطالب چند منبع خاص  دلیل استفاده کم از منابع دست
، مباحـث نـوین در فنـاوري آموزشـی    توان به کتابهـاي   از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می. 3

 .اشاره نمود روشهاي تدریس پیشرفته، منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی
منطـق پـژوهش در علـوم تربیتـی و      تـوان بـه کتابهـاي    وجه متوسط و ضعیف به این معیار مـی از مصادیق ت. 4

 .اشاره نمود تعلیماتی وراهنمایی نظارتو  منابع انسانی مبانی مدیریت، اجتماعی
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  کل  عالی  بسیارخوب  خوب  متوسط  ضعیف  معیارها
 100 5/17 30 50/22 20 10  درصد  1کل اثر و 

                

 

                7ادامه جدول 
  معیارها  کل  عالی  ببسیارخو  خوب  متوسط  ضعیف  معیارها

ــه منــابع   کفایــت منــابع باتوجــه ب
  2موجود

  78 17 12 23 10 16  فراوانی
  100 79/21 38/15 49/29 82/12 51/20  درصد

 79 18 20 26 9 6  فراوانی  3جهت علمی اعتبار منابع از
 100 78/22 32/25 91/32 39/11 59/7  درصد

 استناد و رعایت امانت و دقت در
  4ارجاع

  77 16 17 10 29 5  یفراوان
 100 78/20 08/22 99/12 66/37 49/6  درصد

 76 9 17 16 21  13  فراوانی  5ها اطالعات وداده  روزآمدي
 100 84/11 37/22 05/21 63/27 11/17  درصد

 77 3  13 18 28 15  فراوانی  6طرح سؤال یا افق جدید
 100 75/3 25/16 5/22 35 75/18  درصد

هـاي الزم بـراي   ابزار گیـري از  بهره
  7 موضوع  تفهیم

  75  3  14 22 25 11  فراوانی
  100 4 67/18 33/29 33/33 67/14  درصد

                                                                                                                                        
فلسـفه  ، دریس پیشـرفته روشـهاي تـ  تـوان بـه کتابهـاي     از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می. 1

 .اشاره نمود کاربرد فناوریهاي جدید در آموزشو  تربیتی ائمه اطهار
سـازمان و قـوانین آمـوزش و پـرورش     توان به کتابهاي  از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می. 2

روشـهاي سـوادآموزي   و  طراحی نظامهاي آموزشی، یشناسی و علوم تربیت روشهاي تحقیق در روان، ایران
 .اشاره نمود بزرگساالن

، کاربرد فناوریهاي جدید در آمـوزش توان به کتابهاي  از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می. 3
 .اشاره نمود تعلیماتی راهنمایی و  نظارتو  مدیریت مراکز پیش دبستانی

شناسـی و   روشـهاي تحقیـق در روان   تـوان بـه کتابهـاي    به این معیار می از مصادیق توجه متوسط و ضعیف. 4
 .اشاره نمودو روشها و فنون تدریس  علوم تربیتی

شناسـی و   روشـهاي تحقیـق در روان   تـوان بـه کتابهـاي    از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می. 5
مبـانی  و  ز مـواد و منـابع یـادگیري   طراحـی و آشـنایی بـا مراکـ    ، طراحـی نظامهـاي آموزشـی   ، علوم تربیتی

 .اشاره نمود ریزي آموزشی برنامه
، سـازمان و قـوانین آمـوزش و پـرورش ایـران     توان به کتابهاي  از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می. 6

 .اشاره نمود دبستانی مدیریت مراکز پیشو  منابع انسانی مبانی مدیریت، مباحث نوین در فناوري آموزشی
طراحـی و آشـنایی بـا مراکـز مـواد و       توان به کتابهـاي  از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می. 7

مـدیریت مراکـز پـیش    ، فلسفه تعلـیم و تربیـت در جهـان غـرب و     فلسفه تربیتی ائمه اطهار، منابع یادگیري
 .اشاره نمود تانیدبس
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                7ادامه جدول 
  معیارها  کل  عالی  ببسیارخو  خوب  متوسط  ضعیف  معیارها

ــت در  ــدقـ ــطالحات اربردکـ  اصـ
 1تخصصی 

 79 9 27 30 11 2  فراوانی
 100 39/11 18/34 97/37 92/13 53/2  درصد

 72 5  19 23 18 7  فراوانی  2ویرایش تخصصی
 100 94/6 39/26 94/31 00/25 72/9  درصد

 عـالی  شـوراي   سرفصل با  مطابقت
  3ریزي برنامه 

 65 2 13 18 21 11  فراوانی
 100 08/3 00/20 69/27 31/32 92/16  درصد

 76 8 23 33 11 1  فراوانی  تحلیل در  علمی  طرفی بی  رعایت
  100 53/10 26/30 42/43 47/14 32/1  درصد

  ارزشـهاي  و  به فرهنـگ  اثررویکرد
ل نظــام جمهــوري ئســام اســالمی و

   اسالمی

  67  11 23 18 8 7  فراوانی

 100 42/16 33/34 87/24 94/11 45/10  درصد

رویکـــرد سیاســـی، اجتمـــاعی و 
 اخالقی

 62 11 15 22 9 5  فراوانی
 100 74/17 19/24 48/35 52/14 06/8  درصد

                

  
انشـگاهی  دهد که براساس معیارهاي کیفی، اکثـر کتـب درسـی د    نشان می 6جدول 

  سـازي اصـطالحات تخصصـی اثـر بـا توجـه        کیفیـت معـادل  تربیتی در معیارهاي  علوم  رشته
  انطبـاق محتـواي  ، کیفیـت کـاربرد اصـطالحات تخصصـی در ایـن اثـر      ، به زبان نگـارش آن 

ل ئرویکـرد اثـر نسـبت بـه فرهنـگ و ارزشـهاي اسـالمی و مسـا        ، اثر با عنوان و فهرسـت آن 
  ابعـاد سـازنده یـا مخـرّب سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی       ، میمربوط به نظام جمهوري اسـال 

بـا  جامعیـت محتـوا و موضـوع اثـر      و فصل وکل اثر هر نظم منطقی و انسجام مطالب در، اثر

                                                                                                                                        
سـازمان و قـوانین آمـوزش و پـرورش     توان به کتابهاي  از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می. 1

 . اشاره نمود ریزي آموزشی مبانی برنامهو  شناسی و علوم تربیتی روشهاي تحقیق در روان، ایران
  ســازمان و قــوانین آمــوزشتــوان بــه کتابهــاي  و ضــعیف بــه ایــن معیــار مــی از مصــادیق توجــه متوســط  .2

  منطـــق پـــژوهش در علـــوم ، شناســـی و علـــوم تربیتـــی روشـــهاي تحقیـــق در روان، و پـــرورش ایـــران
  اشــاره  کــاربرد فناوریهــاي جدیــد در آمــوزش   و  فلســفه تربیتــی ائمــه اطهــار    ، تربیتــی و اجتمــاعی 

 ..نمود
، مباحـث نـوین در فنـاوري آموزشـی     توان به کتابهاي از مصادیق توجه متوسط و ضعیف به این معیار می  .3

و فلسـفه تعلـیم و تربیـت در جهـان      روشهاي تدریس پیشـرفته ، منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی
 .اشاره نمود غرب
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میــزان و چگــونگی  ، امــا در معیارهــايهســتند مناســب نظــرمــورد توجــه بــه اهــداف درس 
نهـایی، تمـرین و آزمـون،    بنـدي   طرح بحث مقـدماتی، جمـع  (گیري از ابزارهاي علمی  بهره

  روزآمــدي ، بــراي تفهــیم موضــوع......) نمــودار، جــدول، آمــار، مقایســه، تصــویر، نقشــه و 
وجـود   ،ریـزي  عـالی برنامـه   مطابقت مطالب اثر با سرفصلهاي شـوراي  ،ها و اطّالعات اثر داده

وایی وضـعیت محتـ   میزان دقت در استنادات و ارجاعـات اثـر  و هایی از نوآوري در اثر  نمونه
  . نامناسبی دارند

کتـب درسـی   دهـد کـه براسـاس معیارهـاي کمـی،       نشـان مـی   7همچنین جدول 
 مطالـب   انسجام و نظم منطقیتربیتی از نظر محتوایی در معیارهاي  علوم رشتهدانشگاهی 

ل نظــام ئمســا اســالمی و  ارزشــهاي و  بــه فرهنــگ اثــر رویکــردو  وکــل اثــر  فصــول در 
 محتوایی و  تناسب موضوعیدر معیارهاي و بسیارخوب، در وضعیت  جمهوري اسالمی

توجه به  کفایت منابع با، آن  فهرست و  عنوان با انطباق محتواي اثر، درس  اهداف با اثر 
، تخصصـی   اصـطالحات  دقـت در کـاربرد  ، اعتبـار منـابع ازجهـت علمـی    ، منابع موجود

سیاسـی، اجتمـاعی و   رویکـرد  و  تحلیـل  در  علمـی   طرفی بی  رعایت،  ویرایش تخصصی
 اسـتناد و  رعایـت امانـت و دقـت در   امـا از نظـر    ؛در وضعیت خـوب قراردارنـد   اخالقی
ابزارهـاي   گیري از بهره ،طرح سؤال یا افق جدید، ها داده اطالعات و  روزآمدي ،ارجاع

وضـعیت   ریـزي  برنامـه   عـالی  شـوراي   هايسرفصل با  مطابقتو  موضوع  الزم براي تفهیم
 .دمناسبی ندارن

علـوم تربیتـی از    رشـته تحلیل وضعیت محتوایی کتب درسی دانشگاهی  همچنین
ــی ایــن ــه اســت کــه  نظــر کم    معیارهــاي در هــا ، چــولگی داده 8براســاس جــدول گون

   و  عنــوان بـا  انطبـاق محتـواي اثــر  ، درس  اهــداف بـا  اثـر   محتــوایی و  تناسـب موضـوعی  
کفایت منابع باتوجـه بـه   ، کل اثر و  فصول در  مطالب  انسجام نظم منطقی و، آن  فهرست

، ارجـاع  اسـتناد و  رعایـت امانـت و دقـت در   ، جهت علمی اعتبار منابع از، منابع موجود
 و  بـه فرهنـگ   اثـر  رویکـرد ،  ویرایش تخصصی، تخصصی  اصطالحات دقت در کاربرد

اجتمــاعی و  و رویکـرد سیاســی ، ل نظـام جمهــوري اســالمی ئمســا اســالمی و  ارزشـهاي 
وضعیت مناسـب اسـت و هـم اکثـر کتـب      در یعنی این مالکها هم  ؛منفی است، اخالقی

طـرح  ، هـا  داده اطالعـات و   روزآمـدي  اما در مالکهاي. درسی وضعیتی صعودي دارند
 بـا   مطابقـت ، موضـوع   ابزارهـاي الزم بـراي تفهـیم    گیـري از  بهـره ، سؤال یا افـق جدیـد  
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 اگرچه مالك ،تحلیل در  علمی  فیطر بی  رعایت و ریزي برنامه  عالی شورايهاي سرفصل
، اکثـر کتـب وضـعیتی    اسـت داراي وضـعیت مناسـبی    تحلیل در  علمی  طرفی بی  رعایت
  .دارند نزولی
  تربیتی از نظر کمی علوم رشتهتحلیل وضعیت محتوایی کتب درسی دانشگاهی   8جدول 

 مجهول موجود ولگیچ انحراف  چولگی  نمره  معیارها
 28/0 - 05/0 7  73  درس  اهداف با اثر  حتواییم و  تناسب موضوعی

  27/0 - 05/0 2 78   آن  فهرست و  عنوان با انطباق محتواي اثر
 27/0 - 25/0 0 80   وکل اثر  فصول در  مطالب  منطقی وانسجام  نظم

 27/0 - 06/0 2 78  کفایت منابع باتوجه به منابع موجود
 27/0 - 36/0 1 79  جهت علمی اعتبار منابع از

 27/0 - 36/0 3 77  اتارجاع استناد و رعایت امانت و دقت در
 28/0 15/0 4 76  ها داده اطالعات و روزآمدي

 27/0 40/0 3 77  طرح سؤال یا افق جدید
 28/0 23/0 5 75   موضوع  ابزارهاي الزم براي تفهیم گیري از بهره

 27/0 - 19/0 1 79 تخصصی  اصطالحات دقت در کاربرد
 28/0 - 05/0 8 72   ویرایش تخصصی

 30/0 19/0 15 65  ریزي برنامه  عالی شوراي  سرفصل با  مطابقت
 28/0 04/0 4  76  تحلیل در  علمی  طرفی بی  رعایت
 لئمسا  اسالمی  ارزشهاي و  به فرهنگ اثر رویکرد

 29/0 - 48/0 13 67   جمهوري اسالمی  نظام 

 30/0 - 21/0 18 62 رویکرد سیاسی، اجتماعی و اخالقی
  

از نظر کیفی تربیتی  علوم رشتهنقاط قوت محتوایی کتب درسی دانشگاهی  ـ1ـ2سؤال 
  ند؟ا کدامو کمی 

تربیتـی   علـوم  رشتههاي سؤال دوم، نقاط قوت محتوایی کتب درسی دانشگاهی  براساس یافته
  :در ایران به شرح زیر است

  
  از نظر کیفی تربیتی علوم رشتهنقاط قوت محتوایی کتب درسی دانشگاهی ) الف

مباحث کیفی مطرح شده درباره نقاط قـوت محتـوایی کتـب درسـی       بندي با بررسی و مقوله
  :ند ازا عبارت ،6، براساس جدول  نقاط قوتاین تربیتی،  علوم رشتهدانشگاهی 
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  ،)مورد 68(سازي مناسب و استفاده از اصالحات تخصصی  ـ معادل
  ،)مورد 67( ـ انطباق محتوا با عنوان

 ،)مورد 65(گیري اسالمی  را بودن جهتـ دا
 ،)مورد  63(ابعاد سازنده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ـ دارابودن 

  ، و)مورد 58( ـ داشتن نظم منطقی
  ).مورد 55(ـ جامعیت اثر 

  

  یتربیتی از نظر کم علوم رشتهنقاط قوت محتوایی کتب درسی دانشگاهی ) ب
  

  تربیتی از نظر کمی علوم رشتهنشگاهی نقاط قوت محتوایی کتب درسی دا   9جدول 
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  معیارها
  
  
  
  
  
  
  

 آزمون

 تعداد 73 78 80 78 79 79 72 76 67  62

18/0 22/0 24/0 17/0 20/0 16/0 15/0 20/0  20/0 16/0 
قدرمطلق 
 انحرافات

41/1  76/1 09/2 43/1 77/1 46/1 34/1 80/1  75/1 35/1 
 ـ  کالموگروف
 اسمیرنوف

04/0 01/0 01/0 03/0 01/0 03/0 05/0  01/0 01/0 05/0 
 يدار معنی  سطح
 )دودامنه(

  
در  تربیتـی  علـوم   رشـته ، کتـب درسـی دانشـگاهی    7هاي جدول شماره  براساس داده

 بــه فرهنــگ اثــر رویکــرد، وکــل اثــر  فصــول در  مطالــب  انســجام و نظــم منطقــیمعیارهــاي 
 بـا  اثـر   محتـوایی  و  تناسـب موضـوعی  ، مسایل نظام جمهوري اسـالمی  اسالمی و  وارزشهاي 

توجـه بـه منـابع     کفایـت منـابع بـا   ، آن  فهرسـت  و  عنوان با انطباق محتواي اثر، درس  اهداف
ویـرایش  ، یتخصصـ   اصـطالحات  دقـت در کـاربرد  ، جهـت علمـی   اعتبار منـابع از ، موجود
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در حـد   رویکرد سیاسی، اجتماعی و اخالقـی و  تحلیل در  علمی  طرفی بی  رعایت،  تخصصی
 ،)9جـدول  (اسـمیرنوف ـ   براسـاس آزمـون کـالموگروف    .قـرار دارنـد   بسیارخوبیا  خوب

اطمینـان   درصـد  95لـذا بـا    ؛دار اسـت  تفاوتهاي فراوانی مشاهده شـده از نظـر آمـاري معنـی    
تربیتـی   علوم رشتهنقاط قوت محتوایی کتب درسی دانشگاهی معیارها این توان گفت که  می

  .دهند را تشکیل می

تربیتـی از نظـر    علـوم  رشـته نقاط ضعف محتوایی کتب درسـی دانشـگاهی    ـ2ـ2سؤال 
  اند؟ کیفی و کمی کدام

 رشـته هاي سؤال دوم، نقاط ضعف محتـوایی کتـب درسـی دانشـگاهی      براساس یافته
  :به شرح زیر است تربیتی در ایران علوم

  
  تربیتی از نظر کیفی علوم رشتهنقاط ضعف محتوایی کتب درسی دانشگاهی ) الف

مباحث کیفی مطرح شده درباره نقاط ضعف محتوایی کتـب درسـی     بندي با بررسی و مقوله
  :ند ازا عبارت ،6ضعف، براساس جدول  نقاطاین تربیتی،  علوم رشتهدانشگاهی 

 ،)مورد 68(هاي علمی استفاده از ابزار  ـ عدم
  ،)مورد 60( ـ به روز نبودن

  ، )مورد 56(هاي دروس تطابق با سرفصل ـ عدم
  و )مورد  55(ـ نداشتن نوآوري 

  .)مورد  45(ـ ابهام در استنادات و ارجاعات 
  یتربیتی از نظر کم علوم رشتهنقاط ضعف محتوایی کتب درسی دانشگاهی ) ب

  
  یتربیتی از نظر کم علوم رشتهدرسی دانشگاهی محتوایی کتب  نقاط ضعف  10جدول 

 مطابقت
  باسرفصل 
 عالی شوراي 
 ریزي برنامه 

گیري  بهره
ابزارهاي  از

  الزم

امانت   رعایت
 و دقت در

  اتاستناد

سؤال   طرح
 یا افق

 جدید 

 اطالعات روزآمدي
 ها داده و

  معیارها
  

 آزمون

 تعداد 76 77 77 75  65
 درمطلق انحرافاتق 84/2 23/0 24/0 20/0 20/0

63/1 77/1 059/2 02/2 29/1 
کالموگروف ـ 

 اسمیرنوف

01/0 004/0 01/0 01/0 019/0 
 داري معنی سطح
 )دودامنه(
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هاي جدول مالکهاي بررسی محتوایی کتـب درسـی دانشـگاهی رشـته      براساس داده

و  جدیـد  طرح سؤال یا افـق ، ها اطالعات وداده  روزآمدي، این کتب )7جدول (تربیتی  علوم
شـوند؛ و   را در حد متوسط و کمتر شامل می ریزي برنامه  عالی شوراي  هايسرفصل با  مطابقت

تفاوتهاي فراوانـی مشـاهده شـده از    ) 10جدول (براساس آزمون کالموگروف ـ اسمیرنوف  
تـوان گفـت کـه ایـن معیارهـا نقـاط        درصد اطمینان مـی  95دار است؛ لذا با  نظر آماري معنی
  .دهند تربیتی را تشکیل می کتب درسی دانشگاهی رشته علوم ضعف محتوایی

  
  گیري نتیجه

بخش زیـادي از زمـان آمـوزش را بـه خـود       ،ترین ماده آموزشی کتاب درسی به عنوان مهم
. یـادگیري و فراینـد آموزشـی اسـت    ـ   و محور اصلی فعالیتهاي یـاددهی  دهد، میاختصاص 

تدوین شده باشد، کمـک زیـادي بـه یـادگیري     اگر این ماده آموزشی به نحو مناسب تهیه و 
امـا اگـر   . شـود  مـی د و سبب تحقق اهداف نظام آموزشـی  نک میآموزان و دانشجویان  دانش

. خواهـد کـرد  باشد، فراینـد آموزشـی و یـادگیري را مختـل     داشته کتاب درسی کاستیهایی 
را دارنـد،   و معیارهـاي کتـاب درسـی    انـد  اینکه کتابهاي درسی تا چه حـد مناسـب   ،بنابراین

این مقاله در همین راستا، به نقـد و بررسـی   . نیاز داردبررسی و مطالعه  است که بهموضوعی 
پـس از   ،کتاب پرکاربرد را انتخاب و 80تعداد  ،کتابهاي درسی علوم تربیتی کشور پرداخته

را در دو بعـد   آنهـا بندي نظرات آنهـا، نقـاط قـوت و ضـعف      داوري دو استاد مرتبط و جمع
ـ  شکلی هـاي   براسـاس یافتـه  . ی و کیفـی بررسـی کـرده اسـت    و محتوایی و در دو حالت کم

روان، روشـن و   شاملشکلی  کتابهاي درسی علوم تربیتی کشور در بعدنقاط قوت پژوهش، 
تعـداد  ، تناسـب حجـم اثـر بـا     یو نگارش یفهم بودن نگارش اثر، رعایت قواعد ویرایش  قابل

نگــاري و  بــه ویــژه حــروف کیفیــت شــکلی اثــر، مناســب بــودن واحــدهاي درس مــوردنظر
ایـن   نقاط ضـعف  شود؛ اما می جامعیت صوري اثر از فهرست مطالب تا نمایهرایی و آ صفحه

غلطهاي چاپی، نامناسب بودن طرح روي جلد، صحافی و کیفیت چـاپ   دسته کتب بیشتر به
سـازي مناسـب    همچنین در بعد محتوایی نقاط قوت این کتب شامل معادل. گردد آنها بازمی

 اهـداف  با اثر  محتوایی و  تناسب موضوعیالحات تخصصی، جامعیت اثر، طو استفاده از اص
 فصـول  در  مطالـب   انسـجام و نظم منطقـی    ،آن  فهرست و  عنوان با انطباق محتواي اثر، درس 
 رعایـت ، جهـت علمـی   اعتبـار منـابع از  ، توجـه بـه منـابع موجـود     کفایت منـابع بـا  ، وکل اثر 
ل نظـام  ئمسـا  اسـالمی و   ارزشـهاي  و  بـه فرهنـگ   اثـر  رویکـرد ، تحلیـل  در  علمـی   رفـی ط بی 

و نقـاط ضـعف آنهـا دربرگیرنـده      رویکرد سیاسی، اجتماعی و اخالقیو  جمهوري اسالمی
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، نداشـتن  ریـزي  برنامـه   عالی شورايتطابق با سرفصلهاي  استفاده از ابزارهاي علمی، عدم  عدم
طـرح    ات و عـدم وارجاعـ  ، ابهـام در اسـتنادات  هـا  داده العـات و اط نبودن  روزآمدنوآوري، 

  .است یا افق جدید سؤال
 دهد که نگاهی مبتنی بر دانش و معلومات محـوري  نشان می مقالههاي  تعمق در یافته

بـه  حاکمیـت دارد، امـا    دانشگاهی علـوم تربیتـی   نگارش کتابهاي درسی وضعیت موجود بر
ایـن  تـر،   بـه سـخنی دقیـق   . اسـت  توجه نشدهآنها  )عملی کاربرد( صبغه آموزشی و یادگیري

اي خـاص   موردنیاز براي یادگیرندگان در حـوزه  تخصصی مملو از دانش و اطالعات کتابها
دانش و اطالعاتی که چند سال پس از انتشار کتاب اعتبـار علمـی خـود را از دسـت      .هستند

 رسـالت آنهـا یعنـی در خـدمت    ه در ایـن کتابهـا بـ   امـا  . دارد شدن و نیاز به روزآمد دهد می
  .یادگیري بودن کمتر توجه شده است آموزش و

، 1شـفلر (گان در امر یادگیريندبه پیشرفت یادگیر فعالیتی معطوف  آموزش به عنوان
شـده   ریـزي  یـادگیري طـرح   فراگیـران بـا فرصـتهاي     عملـی    ، یا اشتغال)1382نقل از خنیفر، 

، )قبـل از تـدریس  ( ه گام اساسی فعالیتهاي آغـازین از س) 1376سیلور، الکساندر و لوئیس، (
صـفوي،  ( تشکیل شده اسـت  )پس از تدریس( و فعالیتهاي پایانی) تدریس(فعالیتهاي اصلی 

نسبتا پایـدار در رفتـار بـالقوه در نتیجـه      اتتغییر به معنی و یادگیري ؛)1381، شعبانی، 1382
 -شــناختی، عــاطفی و روانــی دربـر گیرنــده ســه حیطـه   )1389، هرگنهــانســون و لا( تمـرین 
کتاب درسی کتابی است کـه سـاختاري آموزشـی دارد و     ،بنابراین .است) مهارتی( حرکتی

بخشهایی براي آغاز یادگیري و آمـادگی بـراي آن، بخشـهایی بـراي یـادگیري      دربرگیرنده 
مباحث جدید و بخشهایی براي تثبیت یادگیري اسـت و محتـواي آن در راسـتاي یـادگیري     

نی هم دربرگیرنده دانش و معلومات تخصصی اسـت، هـم فهـم، کـاربرد، تحلیـل،      یع. است
و هـم نگـرش و مهـارت موردنیـاز بـراي دانـش        ،ترکیب و ارزشیابی این دانش و معلومـات 

  ... . هم دربرگیرنده شناخت است و هم مهارتهاي شناختی و  ،تخصصی
یتـی غالبـاً کتابهـایی    هاي ایـن مقالـه، کتابهـاي موجـود رشـته علـوم ترب       براساس یافته

بنابراین کاربرد آنها به عنـوان کتـاب درسـی    . دانشگاهی هستند تا کتابهاي درسی دانشگاهی
  . به تغییراتی ساختاري در محتوا نیاز دارد

  
  منابع

                                                                                                                                        
1. Cheffler  
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نامـه   .»فرهنگی ـبستري براي توسعه علمی  : جایگاه نقد در آموزش علوم اجتماعی« .)1387(ارشاد، فرهنگ 
  .33ـ7، ص 1387و بهار  1386زمستان ، علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات : تهران .»سخنی نو درباره نقد«نقدي بر مقاله « .)1386(اکرمی، سید کاظم 
  .1386و بهار  1385، زمستان دوفصلنامه شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانیفرهنگی، 

 .ترجمـه علـی اکبـر سـیف     .هـاي یـادگیري   اي بـر نظریـه   مهمقد .)1389(.آر. بی ،و هرگنهان. اچ.متیو ،السون
 .دوران :تهران
 .کیـامنش، در مهرمحمـدي، محمـود    ترجمـه علیرضـا   .»آموزشـی  خبرگی و نقادي« .)1387(اي . بارون، تی

  .سمت: تهران .اندازها نظرگاهها، رویکردها و چشم: برنامه درسی
 .بوستان کتاب قم :قم  .تدریسنگاهی دوباره به روشها و فنون  .)1382(خنیفر، حسین

محتـواي    تحلیل  اي، کاربرد رسانه  تحلیل پیامهاي .)1385(جی. رایف، دانیل، لیسی، استفن و فیکو، فردریک
  ).صدا و سیما(سروش : تهران .علوي بروجردي  ترجمه مهدخت .در تحقیق  کمی 

   ،21ش  ،ســمت ســخن .» هیدانشــگا درســی کتابهــاي نقــد و ارزیــابی شاخصــهاي« .)1388(رضــی، احمــد 
  .30ـ21ص 

مؤسسـه  : پوینـدگان نـور   .سیما زمـانی  و سخنور ترجمه جالل .نظریه ادبی و نقد عملی .)1375(سلدن، رامان 
  .فرزانگان پیشرو
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