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انتشارات سمت  یدانشگاه یدرس هاي کتاب لیو تحل یبررس
 یتیعلوم ترب یرشته کارشناس

  1ینیحس دمسعودیس
  ایران ،مشهد یدانشگاه فردوس یدرس يزیر رشته برنامه یتخصص يدکتر يدانشجو

  2یخندق نیمقصود ام
  ایران ،مشهد یدانشگاه فردوس یدرس يزیر گروه برنامه اریدانش

  
 یعال ها و مؤسسات آموزشیدانشگاه یو پژوهش یآموزش هايتیمنبع فعال نترییاصل یدرس يهاکتاب

 یدانشگاه یلیمختلف تحص هايها به عنوان منابع دروس رشتهکتاب نیا رو،نیاز ا. ندآییبه شمار م
 یر طراحد دیبا نیبنابرا. کنندیم فایا ینظام آموزش عال یتیو ترب یدر تحقق اهداف آموزش ینقش مهم

موارد نسبت به انتشارآن  نیو براساس هم تیرعا یمشخص يارهایآن اصول، چارچوب و مع نیو تدو
انتشارات سمت  یدانشگاه یدرس هايکتاب یپژوهش نقد و بررس نیا یهدف اصل نیبنابرا. اقدام شود

دانشگاه  یآموزش يزریو برنامه تیریمد ۀرشت هايبا توجه به دروس و سر فصل یتیعلوم ترب ۀرشت
محقق  سؤالی 38ها بوده که با استفاده از پرسشنامه کتاب نیجلد از ا 28مشهد با حجم نمونه  یفردوس

) یزبان یابیو اشکال ـ ارز ریـ تصاو يـ شکل ظاهر يساختار یابیارز هايشاخص( طهیساخته در چهار ح
 يوجود مقدمه در ابتدا ،يارساخت خشپژوهش نشان داد که در ب نیا جینتا. قرار گرفتند لیمورد تحل

هر فصل و داشتن فهرست جداول  يدر انتها يرگیجهیمباحث و نت بنديهر فصل ـ جمع يکتاب و ابتدا
ها از لحاظ تناسب کتاب نیچهارم ا کی زین ياز نظرشکل ظاهر. هستند یو نمودار در سطح نامطلوب

ها در سطح حجم فصل انیسب مو تنا بدرست مطال بنديو طبقه تعداد صفحه با هر واحد درسی
ها فاقد کتاب نیا% 15و اشکال حدود  ریتصاو یابیارز هايدر خصوص شاخص نچنیهم. ستندین مطلوبی

ها فاقد کتاب نیچهارم ا کی  یزبان یابیاشکال، جدول و نمودار هستند و در بخش ارز ر،هرگونه تصاوی
ها فاقد اصطالحات آن%  50از  شیو ب هستند نوشتیدر پ یو اصطالحات خارج نیالت هايمعادل

 یبعض زین يساختاردستور تیفیو ک یکتاب بوده و در خصوص قواعد نگارش اننامه، پایواژه ای تخصصی
  .دارند ازین ینها به بازبیاز آن

 
  .سمت یدانشگاه یکتاب درس ،محتوا لیتحل یابیارز هايشاخص ،محتوا: يدیکل هاي هواژ

  ___________________________________________________________________   
1 massudhosseni.1389@gmail.com نویسنده مسئول                                                                
2  aminkhandaghi@ferdowsi.um.ac.ir 



 یخندق نیام حسینی و 

 
 

  مقدمه
هاي آموزشی ترین منابع تحقق یادگیري مؤثر و پایدار در کشورمان، کتابو رایج ترینیکی از مهم

یادگیري اطالعات از طریق کتاب، علیرغم گسترش اینترنت همچنان اهمیت خود را حفظ . هستند
اند در کنار ابزار هاي آموزشی توانستهاي که کتاببه گونه). 1378مهجور به نقل از ریس. (استکرده

چنان اهمیت خود را هاي آموزشی جهان، هماي در سراسر نظام یافته رسانهو به سرعت توسعهپیچیده 
  .حفظ کنند و به تحقق یادگیري در سطوح متفاوت فراگیران بپردازند

ترین راه براي تهیه مطالب یادگیري هاي درسی عالوه بر آن که ارزانکتاب) 1996( 1به نظر پنی      
اي که چارچوب روشنی را مناسب با اجزاء به هم پیوسته و منظم است، به گونه اي محدود و است بسته
برهمین . شوددانند هدف چیست و چه چیز مطرح میکندکه در آن معلم و یادگیرندگان میفراهم می

  .هاي آموزشی دیگر حول محورآن قرار دارندترین ابزار یادگیري است و رسانهاساس کتاب درسی مهم
کتاب درسی . یادگیري به عهده دارد - قیقت کتاب درسی نقش محوري را در فرایند یاددهیدر ح     

وسیلۀ اصلی یادگیري است که براي دستیابی به مجموعه خاصی از نتایج آموزشی طراحی شده و از 
سازي توالی است، و به طور سنتی مجموعه چاپی مجلدي است که آسانمتن، تصویر تشکیل شده

  ).1388نوریان،. (دایت و راهنمایی می کندیادگیري را ه
 2براي تحقق یادگیري برنامۀ درسی. گیردکتاب درسی بخش مکتوب عناصر و اجزاي محتوا را در برمی

باید مواد آموزشی گوناگون و وسایل متعدد تهیه کرد، ولی کتاب درسی آن بخش مهم و اساسی برنامه 
بنابراین . هاي ما نمایان استدر وضعیت فعلی دانشگاه است و این مسئله در مورد جایگاه کتاب درسی

هاي اصلی آن قسمت از برنامۀ درسی که براي همۀ دانشجویان مفید و ضروري است و ناظر بر جنبه
  ).1386ملکی،. (گیردآموزشی است در کتاب درسی قرار می

به ویژه . ش اساسی داردنق 3آموزش عالی هاي آموزشی، درکتاب درسی دانشگاهی در تحقق هدف       
این وسیلۀ آموزشی از . شودهاي آموزشی دیگر استفاده میدر مراکز آموزش عالی ایران که از رسانه

بخشی از کیفیت آموزش در نظام آموزش عالی با کیفیت کتاب  در اصل. اهمیت مضاعفی برخوردار است
ال باشد، بر کیفیت آموزشی نیز افزوده درسی در ارتباط است؛ هر چه کتاب درسی غنی و داراي کیفیت با

باشند، تأثیر نامطلوبی در کیفیت آموزش هاي درسی کیفیت پایینی داشته در مقابل اگر کتاب. شودمی
  ).1391آرمند،. (خواهند داشت

اي تدوین شود که اهداف آموزشی از قبل تعیین شده را هاي درسی باید به گونهبنابراین کتاب      
دست آید و یا متناسب با درك اي غیر از برنامه مورد نظر به اگر در طی فرایند آموزش نتیجهتأمین کند، 

رو محتواي از این. رسدفراگیر نباشد، لزوم توجه و بازنگري مطالب مورد تدریس ضروري به نظر می
به مؤلفان  هاي آموزشی متمرکز، نیاز به تحلیل و بررسی علمی دارد، این تحلیل مطالب آموزشی در نظام

  ___________________________________________________________________   
1 Penny 
2 curriculum 
3 Higher education 
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. اي بگیرند و بهترین را انتخاب کنندهاي درسی، تصمیم عاقالنه کند تا در تدوین کتابکمک می
هاي درسی و آموزشی که متناسب با ارائه کتاب 1امروزه متخصصان علوم تربیتی در زمینه). 93شعبانی،(

که به محتواي وه بر ایناند و عالاصول صحیح در همۀ ابعاد یک کتاب خوب باشد، تالش بسیاري کرده
بنابراین براي تحلیل . اندآن نیز بهاي زیادي داده 3اند، به محتواي پنهانها توجه کردهکتاب 2آشکار

از طرفی دیگر ). 93رسولی،. (محتواي یک کتاب درسی باید به همۀ ابعاد کتاب توجه الزم را داشت
دانشگاهی از رویه و اصول به خصوصی پیروي هاي درسی تعدادي از محققان اتفاق نظر دارند که کتاب

درهمین راستا با توجه به . کنندکند، بلکه نویسندگان مطابق میل شخصی نسبت به تدوین اقدام مینمی
هاي ارزیابی به ستند با استفاده از شاخصچه از نظرگذشت، پژوهشگران در این پژوهش درصدد آن

بپردازند تا دریابند، چه میزان موفقیت این شاخص ها در  هاي انتشارات سمتتحلیل تعدادي از کتاب
هاي درسی دانشگاهی این انتشارات حاصل و رعایت شده است؟ دغدغۀ این که آیا سازمان تدوین کتاب

  .طلبدها را در تألیف کتب خود اعمال خواهدکرد، خود پژوهش دیگري را میسمت این یافته
  پیشینۀ پژوهش

است که هر کدام از زوایا کتب درسی دانشگاهی صورت پذیرفته 4رابطه با تحلیلهاي متنوعی در  پژوهش
هاي رشتۀ علوم تربیتی و ابعادي این کتب را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به بررسی و تحلیل کتاب

 هاي درسی انتشاراتاند، اما این پژوهش تنها به تحلیل و ارزیابی کتاباز انتشارات مختلف پرداخته
هاي پژوهش خود را بدین صورت منتشر کرد که بین  یافته) 2002( 5ایزوالیو. استسمت پرداخته

هلند، فنالند، انگلستان، آمریکا، کانادا، (هاي درسی در آموزش عالی در کشورهاي کتاب 6کارآمدي
به نظام  ها نسبت به آموزش عالی و ضریب دسترسی با ساختار توانمندي آن) استرالیا، فرانسه و سوئد

ترین کارآمدي در توان پیوندي یافت هم چنین فنالند یکی از کشورهایی است که بیش دانشگاهی می
  .استهاي درسی دانشگاهی آن گزارش شده کتاب
هاي درسی کشور پاکستان نشان در خصوص بررسی کتاب) 2011( 7نتایج پژوهش خالد محمود       

هشت ویژگی مطلوب مطابق با فرم ارزیابی ساختاري کتاب هاي هاي درسی این کشور فاقد داد که کتاب
هاي برنامۀ درسی و حیطه هاي آن، واژگان و فرمت آن، توازن افقی و انطباق با سیاست(درسی از قبیل 

) عمودي متن، سازگاري، خوانایی متن، رشد شناختی و تفکر خالق، یادگیري و ارزیابی، دوري از تعصب
ها نشان دادند که کارشناسان با تجربۀ عملی در توسعه مواد  ن مطالعه یافتهچنین در ایهم. هستند

  ___________________________________________________________________   
1  Context 
2  Explicit 
3  Hidden 
4  Analysis 
5  Isoalio 
6  Efficacy 
7  Khalid Mahmoud 
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تري از ارزیابی کتاب درسی در مقایسه با کسانی که داراي دانش نظري درسی و ارزیابی درك عمیق
  .هستند، دارند

هاي درسی در آموزش و کتاب 2در پژوهش خود که به ارزشیابی کیفیت) 2012(1جنیفرپریز       
هاي پژوهش حاکی از این است که است، یافتههاي منتشر شده سنتی پرداختهرورش باز با کتابپ

. دارند 2هاي باز در مقایسه با همتایان منتشر شده به صورت سنتی، کیفیتی در حد درجه کیفیت کتاب
- د، اما کتابهر دو گروه کتاب سنتی و باز، براي یادگیري مستقل به عنوان ابزار مطالعاتی مناسب هستن

تر به عنوان کتاب کار هاي باز بیشکه کتابشدند در حالیهاي سنتی غالباً به عنوان منبع استفاده می
هاي درسی باید شامل محتواي متناسب چنین نتایج روشن ساخت که اجزاي کتابهم. شونداستفاده می

سپس . نامه باشداصطالحات و واژهبا سطح مقطع مورد نظر در نظر گرفته شود، داراي گرافیک کارآمد و 
آموز و معلمان سودمند و مفید باشند، این تواند براي دانشرسد اما می امکاناتی که به نظر ضروري نمی

آموز در داخل کتاب هاي واقعی، توانایی نوشتن دانشهاي باید داراي گرافیک رنگی، مثالاست که کتاب
ها نشان داد که چنین تحلیلی بر دادههم. باشندا داشتهسازي محتوا توسط معلم رو توانایی شخصی

ها اغلب گیرند؛ از آنندرت به عنوان ابزار مطالعاتی ساختاري مورد استفاده قرار میهاي درسی بهکتاب
 .روندها در حین کالس و یا براي مطالعۀ گروهی در کالس به کار میبه عنوان منبع، نوشتن یادداشت

هاي میزان تحقق معیارهاي تدوین کتاب«نصر و همکاران با عنوان ) 1387(دیگر در پژوهشی       
هاي درسی علوم تربیتی، به این نتیجه رسیدند که اغلب کتاب» درسی در دورة کارشناسی علوم تربیتی

ها و سلیقۀ نویسندگان و هاي درسی بر اساس دیدگاهبه دلیل ناآشنایی مؤلفان با معیارهاي تدوین کتاب
. ؤلفان و بدون توجه به معیارهاي تدوین کتاب تهیه شده و با معیارهاي مطلوب فاصله زیادي داردم

اساسی نیاز  3شناسی به تجدیدنظرهاي درسی موجود از بعد ظاهري، نگارشی و توجه به اصول روانکتاب
هاي علمی ملی و بار همگام با پیشرفتها هم در بعد محتوایی باید هر چند سال یک دارد و مطالب کتاب

چنین در بعد ساختاري عالوه برتجدید نظر در خصوص بسیاري از هم. المللی، تجدید نظر شودبین
نامه، فهرست موضوعی که جزء الینفک هر کتاب درسی ها، نمودارها، واژهها، فهرست جدولشاخص

  .استهاي مورد بررسی حذف شدهاست، متأسفانه در بسیاري از کتاب
- بررسی رابطه میان نیازها و عالیق دانشجویان با یادگیري مطالب کتاب«در پژوهش ) 1387(ر ستا      

پردازند، باید داراي مهارت دریافت افرادي که به تألیف یا ترجمۀ کتب درسی می» هاي درسی دانشگاهی
منطبق با در تهیه و تدوین کتب درسی باید از مفاهیم و جمالت مناسب و . هاي مناسب باشند و آگاهی
ا در دانشگاهتوانمندي هاي هاي ما به ویژه رشتههاي فراگیران و نیز اهداف آموزشی استفاده نمایند، ام

هاي مورد نظر هستند و در تهیه و تدوین کتب درسی از مفاهیم و علوم انسانی، افراد فوق فاقد مهارت
  .کنند که براي فراگیران غیر قابل درك هستندجمالتی استفاده می

  ___________________________________________________________________   
1  Price 
2  quality 
3  review 
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هاي کتاب 1ترین نقاط قوتهاي پژوهششان مهمدر یافته) 1391(در پژوهش دیگر حسینی و مطور       
سلیس و قابل فهم بودن (درسی دانشگاهی علوم تربیتی ایران در بخش شکلی و محتوایی، مواردي چون 

و ) عات تخصصیسازي مناسب و استفاده از اطالنگارش اثر، رعایت قواعد ویرایشی و نگارشی و معادل
هاي چاپی، نامناسب بودن طرح جلد یا داشتن غلط(ها ها در همین بخشآن 2ترین نقاط ضعفمهم

صحافی و کیفیت چاپ و استفاده نکردن از ابزارهاي علمی و تطابق نداشتن با سرفصل هاي شوراي عالی 
  .را ذکر کرده اند) برنامه ریزي 

هاي درسی دانشگاهی اي زیادي در مورد تحلیل و ارزیابی کتابهچه ذکر شد پژوهشبا توجه به آن      
ا چه اندازه این نتایج و یافتهصورت پذیرفته و هر کدام حاوي نتایجی بوده تدوین  3بهبود ها در است، ام

ها مفید واقع شده و آیا نتایج این پژوهش نیز درآینده از جانب سازمان سمت براي باال بردن هرچه  کتاب
هاي درسی دانشگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، خود پژوهشی دیگر را در یت کتاببهتر کیف

هاي انجام شده در خصوص تدوین کتب درسی کارگیري نتایج پژوهشزمینۀ ارزیابی و نظارت بر به
ا در خصوص تحلیل کتابدانشگاهی می توان اظهار داشت که  هاي درسی سازمان سمت، میطلبد، ام

ي صورت گرفته قبلی در طول ده سال گذشته تنها به تعداد محدودي از کتب این سازمان هاپژوهش
ا پژوهش صورت گرفته حاضر در سطح نسبتا وسیعتري از تحقیقات قبلی به تعداد بسنده کرده 28اند، ام 

با  تا دریابد چه میزان تألیف کتب درسی دانشگاهی این انتشارات. استکتاب از این سازمان پرداخته
  هاي تدوین کتب درسی مطابقت دارد؟  معیارها و شاخص

  اهداف و سؤاالت پژوهش 
هاي درسی دانشگاهی انتشارات سمت رشتۀ کارشناسی  کتاب 4هدف اصلی این پژوهش تحلیل و تطبیق

هاي ارزیابی کتب درسی دانشگاهی است که به منظور تحقق هدف کلی یاد شده علوم تربیتی با شاخص
  .شوندشی زیر مطرح میسؤاالت پژوه

هاي ارزیابی ساختاري کتب دانشگاهی هاي درسی انتشارات سمت با شاخصآیا کتاب )1
 مطابقت دارند؟

هاي ارزیابی ظاهري کتاب دانشگاهی هاي درسی انتشارات سمت با شاخصآیا کتاب )2
 مطابقت دارند؟

ل دانشگاهی هاي ارزیابی تصاویر و اشکاهاي درسی انتشارات سمت با شاخصآیا کتاب )3
 مطابقت دارند؟

 هاي ارزیابی زبانی دانشگاهی مطابقت دارند؟هاي درسی انتشارات سمت با شاخصآیا کتاب )4

  ___________________________________________________________________   
1  advantage 
2  debility 
3  improvement 
4  reconciliation 
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  روش پژوهش
هاي کارشناسی رشتۀ مدیریت و  بوده که مطابق با دروس و سرفصل 1این پژوهش از نوع تحلیل محتوا

گیري ها با روش نمونهجلد از این کتاب 28ریزي آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حجم نمونه برنامه
هاي شاخص(حیطه  4در  2سؤالی محقق ساخته 38در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه 

روایی پرسشنامه . مورد تحلیل قرار گرفتند) ارزیابی ساختاري، شکل ظاهري، تصاویر و اشکال، ارزیابی 
تن از اساتید  3ریزي درسی دانشگاه فردوسی مشهد به تأیید  عالوه بر دو نفر از اساتید رشتۀ برنامه

چنین پایایی سؤاالت به روش آلفاي هم. استـ ادبیات فارسی و گرافیک رسیده شناسی هاي زبان رشته
  .استدست آمدهبه 70/0کرنباخ 

  
  هایافته

ی هاي ارزیابی ساختاري کتب دانشگاه هاي درسی انتشارات سمت با شاخص آیا کتاب) 1
  مطابقت دارند؟

هاي درسی دانشگاهی توان گفت که در تدوین کتابو شاخص سؤال یک می 1شماره  جدولبا توجه به 
ا در مورد بقیۀ شاخصانتشارات سمت سه شاخص اول رعایت شده توان چنین استنباط ها میاست، ام

نشجو توضیح داده نشده ؛ ها، اهداف کل کتاب یا اهداف هر فصل براي دااز این کتاب%  6/28کرد که 
ها در ابتداي هرفصل آن%  75چنین هم. گفتار هستندها فاقد پیشآن%  6/28فاقد مقدمه بوده و % 57

ها فاقد این کتاب%  78/ 6است و مباحث مقدماتی براي درك مطالب تحت عنوان مقدمه آورده نشده
- پرسش(ها بخشی باعنوان آن%  6/28در . استگیري در انتهاي هرفصل آمدهبندي مباحث و نتیجهجمع

در خصوص بند دهم . استگنجانده نشده)هایی براي یادگیري و فهم بهتر موضوع ها و فعالیتها، تمرین
ا  بجز فهرست جداول و نمودار تماماً رعایت شده، ها فاقد فهرست جداول و نمودارها این کتاب%  93ام

ا فاقد بخش ها از منابع التین استفاده شده از این کتاب که در بعضیحتی با توجه به این. هستند است، ام
-رعایت شده این بند می%  9شاید بتوان گفت در خصوص . شان هستند اصطالحات و واژگان و فهرست

دکتر (و اقتصاد آموزش وپرورش ) آبادي دکتر شفیع(توان گفت به دو کتاب راهنمایی و مشاورة کودك 
  . ها هستند اره کرد که داراي تمام این فهرستاش) متوسلی و آهنچیان

  
  شاخص  درصد  تعداد  گزینه
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

  ۰  ۰  خري  هاي هر فصل با موضوع آن فصل تناسب دارد؟ آیا زیرعنوان
  ۰  ۰  تاحدودی

  ___________________________________________________________________   
1 analysis content 

  .استبهره گرفته شده 14، 13، 11، 8، 7، 5، 3، 2، 1در تدوین این پرسشنامه از منابع شماره .  2
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  شاخص  درصد  تعداد  گزینه
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

  ۰  ۰  خري  خوانی دارد؟ آیا سازماندهی مطالب بندهاي هر قسمت با کل آن قسمت هم
  ۰  ۰  تاحدودی

  ۱۰۰  ۲۸  لیب
  ۰  ۰  خري  مطالب و محتواي کتاب از یکپارچگی و انسجام کافی برخوردار است؟

  ۰  ۰  تاحدودی
  3/64  ۱۸  بلی

  6/28  ۸  خري  آیا اهداف کل کتاب و یا هر فصل براي دانشجو توضیح داده شده است؟
  1/7  ۲  تاحدودی
  7/35  ۱۰  بلی

  1/57  ۱۶  خري  باشد؟ رورت تدوین کتاب میآیا کیفیت مقدمه کتاب بیانگر عنوان و اهداف و ض
  1/7  ۲  تاحدودی
  4/71  ۲۰  بلی

  6/28  ۸  خري  آیا کتاب عالوه بر مقدمه پیشگفتار دارد؟
  ۰  ۰  تاحدودی
  4/21  ۶  بلی

آیا براي کل کتاب در مقدمه و براي هر فصل در ابتداي آن، مباحث مقدماتی آورده  
  5/7  ۲۱  خري  شود؟سازي  شده تا براي خواندن کتاب زمینه

  6/3  ۱  تاحدودی
  4/21  ۶  بلی

  6/78  ۲۱  خري  گیري آورده شده است؟ بندي مباحث و نتیجه آیا در انتهاي هر فصل جمع
  ۰  ۰  تاحدودی
  6/28  ۸  بلی

هایی براي یادگیري و فهم بهتر موضوع در کتاب  ها و فعالیت ها، تمرین آیا پرسش
  4/71  ۲۰  خري  گنجانده شده است؟

  ۰  ۰  تاحدودی
که به نوعی نشان دهنده سازماندهی مطالب کتاب ( آیا کتاب، فهرست مطالب   1/7  ۲  بلی

از جمله فهرست منابع یا کتاب شناسی، فهرست راهنما،  هاي دیگر، و فهرست) باشد
  فهرست جداول و نمودارها و فهرست اصطالحات و واژگان دشوار دارد؟

  ۰  ۰  خري
  9/92  ۲۶  تاحدودی

  ها در بخش ارزیابی ساختاري درصد مطابقت کتاب: 1ولجد
  

هاي ارزیابی ظاهري کتاب دانشگاهی آیا کتاب هاي درسی انتشارات سمت با شاخص)2 
  مطابقت دارند؟  

صفحه  100مالك حدود (ها این کتاب%  4/21نیز می توان چنین بیان کرد که  2جدولدر تبین       
واحدي معمول است  2توان گفت براي یک درس اي که میبه گونه رعایت نشده) براي هر واحد درسی
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ها این کتاب%  25در شاخص بعدي  1.صفحه در نظر گرفته شود 100که براي هر واحد درسی آن حدود 
بندي درست مطالب و ایجاد هاي دیگر متناسب نیست، یعنی طبقهحجم صفحات هر فصل با فصل

آرایی یعنی در خصوص شاخص بعدي که کیفیت صفحه. استها رعایت نشده تناسب میان حجم فصل
ها فاقد نمودار، جداول،  از این کتاب%  3/14ها است نحوة چینش نمودارها، جداول، اشکال و نقشه

- هم. استآرایی صورت گرفته توان اذعان داشت که در این خصوص صفحهاشکال و نقشه است  پس نمی
توان گفت چنین کیفیت تایپ میی، نوع کاغذ و نوع جلد و همهاي کیفیت صحافچنین در مورد شاخص

 .استها رعایت شدهکه به نحوة مطلوبی در این کتاب
 
 
 
  

  شاخص  درصد  تعداد  گزینه
  ۹/۶۷  ۱۹  بلی

شمار صفحات متناسب با محتواي کتاب و درس (متعارف است؟   آیا حجم کتاب
  ۴/۲۱  ۶  خري  )صفحه براي هر واحد درس 100است به طور معمول حدود 

  ۷/۱۰  ۳  تاحدودی
  ۶/۲۸  ۸  بلی

بندي درست  طبقه(هاي دیگر متناسب است؟  حجم صفحات هر فصل با فصل
  ۲۵  ۷  خري  ).ها مطالب، ایجاد تناسب میان حجم فصل

  ۴/۴۶  ۱۳  تاحدودی
  ۴/۹۶  ۲۷  بلی

تفاوت نوع حروف، اندازه (آیا کیفیت تایپ، استفاده از حروف متفاوت در متن 
  ۰  ۰  خري  رعایت شده است؟) ف، رنگ حروفحرو

  ۶/۳  ۱  تاحدودی
  ۷/۸۵  ۲۴  بلی

مناسب ) ها ها، جداول، اشکال و نقشه ي چینش نمودار نحوه(آرایی  آیا کیفیت صفحه
  ۳/۱۴  ۴  خري  باشد؟ می

  ۰  ۰  تاحدودی
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

  ۰  ۰  خري  باشد؟ آیا کیفیت صحافی مناسب می
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۴/۹۶  ۲۷  بلی

  ۰  ۰  خري  استفاده شده است؟) از کاغذ مرغوب(نوع کاغذ 
  ۰  ۱  تاحدودی
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

کیفیت نوع جلد و جنس جلد، خوش طرح و خوش رنگ و ساده ( آیا نوع جلد 
  ۰  ۰  خري  باشد؟ مناسب می) بودن طرح

  ۰  ۰  تاحدودی
 ها در بخش ارزیابی شکل ظاهري کتاب درصد مطابقت کتاب: 2جدول

  ___________________________________________________________________   
دو واحد درسی چهارصد و دو صفحه نیا که براي  قیق در علوم انسانی تالیف دکتر حافظمانند کتاب روش تح.  1

  .خوانی ندارد است که هم
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هاي ارزیابی تصاویر و اشکال دانشگاهی  هاي درسی انتشارات سمت با شاخص ا کتابآی) 3
  مطابقت دارند؟

این %  15شود که حدود این چنین استنباط می 3شماره  جدولدربارة سوال سوم پژوهش و      
ا در خصوص  کتاب ان گفت توها میبقیۀ کتاب%  86ها فاقد هرگونه تصاویر، اشکال و نمودار هستند؛ ام

  .استآورده شده، رعایت شده 3جدولگانه که در هاي هشت که کلیه شاخص
  شاخص  درصد  تعداد  گزینه
  ۱/۸۲  ۲۳  بلی

خوان  ها ارائه شده هم یا تصاویر، اشکال، جداول و نمودار با متنی که در فصلآ
  ۳/۱۴  ۴  خري  هستند؟

  ۶/۳  ۱  تاحدودی
  ۷/۸۵  ۲۴  بلی

  ۳/۱۴  ۴  خري  مودار ، اطالعات وضوح و دقت مورد نیاز را دارند؟آیا تصاویر، اشکال، جداول و ن
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۷/۸۵  ۲۴  بلی

  ۳/۱۴  ۴  خري  آیا تصاویر، اشکال، جداول و نمودار ، توان برانگیختن یادگیرنده را دارند؟
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۷/۸۵  ۲۴  بلی

ه ادگیرنده منتقل آیا تصاویر، اشکال، جداول و نمودار ، اطالعات مورد نیاز را ب
  ۳/۱۴  ۴  خري  کنند؟ می

  ۰  ۰  تاحدودی
  ۷/۸۵  ۲۴  بلی

آیا تصاویر، اشکال، جداول و نمودار، محیط آشنا را براي یادگیرنده آشناتر 
  ۳/۱۴  ۴  خري  سازند؟ می

  ۰  ۰  تاحدودی
  ۷/۸۵  ۲۴  بلی

آیا توجه کافی به جنبه زیباشناختی تصاویر، اشکال، جداول و نمودار شده تا 
  ۳/۱۴  ۴  خري  آموز ارائه دهد؟ ها را به دانش اطالعات دقیقی از طریق آن

  ۰  ۰  تاحدودی
  ۷/۸۵  ۲۴  بلی

اند، توجیه  آیا همه تصاویر، اشکال، جداول و نمودارها که در متن گنجانده شده
  ۳/۱۴  ۴  خري  مورد نیاز را دارند؟

  ۰  ۰  تاحدودی
  ۱/۸۲  ۲۳  بلی

اشکال، جداول و نمودار به حد کافی روشن و دقیق آیا عناوین مربوط به تصاویر، 
  ۳/۱۴  ۴  خري  هستند؟

  ۶/۳  ۱  تاحدودی
  هاي ارزیابی تصاویر و اشکال ها با بخش شاخص درصد مطابقت کتاب: 3جدول
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دانشگاهی مطابقت  کتاب زبانی هاي ارزیابی هاي درسی انتشارات سمت باشاخص آیا کتاب) 4
 دارند؟
  خصشا  درصد  تعداد  گزینه
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

  ۰  ۰  خري  جا از عالیم سجاوندي ي به استفاده
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

  ۰  ۰  خري  هاي مرکب استفاده از جمالت کوتاه و پرهیز از کاربرد زیاد جمله
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

  ۰  ۰  خري  هاي کوتاه استفاده از بندها و پاراگراف
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۳/۸۹  ۲۵  بلی

  ۷/۱۰  ۳  خري  رهیز از بکارگیري واژگان و تعبیرات مهجورپ
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

  ۰  ۰  خري  استفاده از جمالت مثبت به جاي جمالت منفی
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

  ۰  ۰  خري  ه کارگیري کمتر از جمالت معترضهب
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۴/۹۶  ۲۷  بلی

  ۰  ۰  خري  ي زبان کهن هاي نحوه رهیز از بکارگیري ساختپ
  ۶/۳  ۱  تاحدودی
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

  ۰  ۰  خري  پرهیز از سره نویسی
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۱۰۰  ۲۸  بلی

  ۰  ۰  خري  برداري نادرست از زبان بیگانه پرهیز از گرته
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۷/۶۰  ۱۷  بلی

  ۹/۱۷  ۵  خري  نوشت هاي التین، اسامی و اصطالحات خارجی در زیرنویس یا پی آوردن معادل
  ۴/۲۱  ۶  تاحدودی
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  خصشا  درصد  تعداد  گزینه
  ۵۰  ۱۴  بلی

  ۵۰  ۱۴  خري  ).پایان کتاب( معادل سازي براي اصطالحات تخصصی 
  ۰  ۰  تاحدودی
  ۰  ۰  بلی

  ۰  ۰  خري  .رعایت قواعد نگارشی و کیفیت ساختاري دستوري
  ۱۰۰  ۲۸  تاحدودی
  ۹/۱۷  ۵  بلی

تان زبان و الخط و میزان رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگس یکدستی رسم
  ۰  ۰  خري  .ادب فارسی در نشر کتاب

  ۱/۸۲  ۲۳  تاحدودی
  ۶/۸۷  ۲۲  بلی

  ۰  ۰  خري  .روشن و قابل فهم بودن معناي متن
  ۴/۲۱  ۶  تاحدودی

  هاي ارزیابی زبانی ها در بخش شاخص درصد مطابقت کتاب: 4جدول
  

که سه شاخص : ان نتیجه گرفتتونیز می» سؤال چهارم پژوهش« 4جدولهاي چنین دربارة دادههم     
ا در مورد شاخص ها رعایت شده اول  در متن کتاب کتاب از این حجم  3توان گفت که  می 4است، ام

  1.استشود، از واژگان و تعبیرات مهجور استفاده شدهرا شامل می%  11ها که  نمونه کتاب
هاي التین  ها فاقد معادلن کتابای%  18توان اذعان داشت که در مورد شاخص دهم این بخش می      

این شاخص با توجه به %  22توان گفت نوشت هستند، حتی میو اصطالحات خارجی در زیرنویس یا پی
ها، یک سوم صفحاتشان داراي زیرنویس صفحات کتاب و با وجود استفاده از منابع التین در این کتاب

  .رسدرنگ به نظر میالتین است که از این بعد هم کم
ها امه پایان کتاب است، نتایج بررسیشاخص یازدهم که مربوط به اصطالحات تخصصی یا واژه      

و در مورد شاخص دوازدهم نیز در . ها فاقد این شاخص هستند این کتاب%  50حاکی از این است که 
. 2نیاز دارد ها قواعد نگارشی و کیفیت ساختار دستوري مراعات نشده و به بازبینی مجدد بعضی از کتاب

رعایت دستورخط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات «چنین از بررسی شاخص سیزدهم هم
  ___________________________________________________________________   

کتـاب آمـوزش و    -)156عقایـد عـاملین ص    -15ت مطمـح ص لغا(پور  ریزي آموزشی دکتر محسن کتاب برنامه.  1
تـاب مسـائل آمـوزش و پـرورش ایـران      ک -)42التعلیم ص واجب(ابتدایی، راهنمایی و متوسطه احمدصافی : پرورش

  ).178سطح نازلی ص -89حوایج ص(دکتر آقازاده 
ریزي آموزشی دکتر مشایخ در خصـوص قواعـد نگارشـی و کیفیـت سـاختاري       هاي نو در برنامه دیدگاه در کتاب.  2

پیوسـته بـا   شـوند، قـانون    قوانین هرگز در خالء وضع نمی« : کتاب آمده 92توان بیان داشت که در ص دستوري می
ایـن گونـه    تـوان  مـی   رعایت این شاخص که براي. »خود باري از فرهنگ، سیاست، تاریخ، دین و اقتصاد و جامعه دارد

  .شوند وضع می) فرهنگ، سیاست، تاریخ، دین، اقتصاد و جامعه(هاي اجتماعی  قوانین بسته به موقیعت« : نوشت
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ها این شاخص آید که در اکثر قریب به اتفاق این کتابآن چنان برمی» ها فارسی مربوط به نثر کتاب
ت گذاریها ـ منسجمترـ پارادایمها ـ صالحیتها ـ سیاس: توان کلماتی از قبیلرعایت نشده و به کرات می

سپس در خصوص شاخص . مشاهده کرد... گراـ بحثها و  طرحها ـ تحلیلها ـ مکتبخانه ـ پیشرفت
ها براي  توان گفت که معناي بعضی از لغات به کار رفته در متن بعضی از این کتابچهاردهم نیز می

هاي آغازین لتحصیل شده و در ترماخوانندگانی که دانشجویانی هستند به تازگی از مقطع دبیرستان فارغ
  1.شوند، روشن و قابل فهم نیستبه عنوان واحد عمومی با آن روبرو می

  گیرينتیجه
انتشارات سمت یکی از مؤسسات بزرگ نشر کتب درسی دانشگاهی است و در رشتۀ علوم تربیتی که مد 

اند که تألیف کردهنظر پژوهش ماست، اساتید برجسته این رشته تعدادي کتب درسی دانشگاهی 
هاي کشور این منابع در غالب دانشگاه. استها مبادرت ورزیده انتشارات سمت به نشر این کتاب

ها ذکر شد،  همچنان که در یافته. شودتدریس می) سراسري، پیام نور، آزاد، علمی کاربردي و فرهنگیان(
%  93اي که حدود  به گونه. له داردهاي انتشارات سمت با سطح مطلوب فاصها، کتابدر برخی از شاخص

- نامه هستند و این یافته با پژوهش نصر و همکاران همها فاقد فهرست جداول و نمودار و واژهاین کتاب
از بعدي دیگر حدود . خوانی دارد، درحالی که بایستی این شاخص جزء الینفک هر کتاب درسی باشد

یان هر فصل هستند و این بیانگرکم اهمیت تلقی کردن ها فاقد سؤاالت و خودآزمایی پااین کتاب%  29
چه بسا ارزشیابی از عناصر اساسی هر برنامۀ درسی . هاي درسی استعنصر ارزشیابی در محتوي کتاب

چنین در هم. هاي پژوهش خالد محمود مطابقت داشته و باید جدي تلقی شوداست و این مسئله با یافته
هاي تخصصی جزو نقاط قوت به حساب سازي و واژهدارا بودن معادل هاي پژوهش حسینی و مطور،یافته
نامه و اطالعات تخصصی هستند و تا حدودي ها فاقد واژهاین کتاب%  50است که در این پژوهش آمده

این پژوهش در شاخص سلیس . خوانی داردهاي پژوهش پریز همخوانی ندارد، اما با یافتهبا این قضیه هم
ا با یافتههاي پژوهش ستار همهبودن با یافت که با این. هاي حسینی و مطور مطابقت نداردخوان است، ام

هاي تدوین  این پژوهش در خصوص بررسی تعدادي از کتب انتشارات سمت مطابق با اصول و شاخص
یز ن 2ریزي درسیاست، بنابراین از زوایاي گوناگون و اصول برنامهکتب درسی دانشگاهی وارد عمل شده

شود گامی در چه از این پژوهش استخراج میآن. طلبداین کار قابل بررسی و مطالعات دیگري را می
  ___________________________________________________________________   

) ترجمه دکتـر فریـدون بازرگـان   (سفه آموزش و پرورش نلر و فل) دکتر محمدحسین گنجی(کتاب کلیات فلسفه .  1
تـوان گفـت کـه     مـی : به طـور مثـال  . باشد ها کلمات صقیل استفاده شده، زیاد روشن و قابل فهم نمی که درمتن آن

ي آنچنـانی بـا    شود لذا فاصله هاي اول ارائه می کتاب کلیات فلسفه به عنوان یک درسی عمومی براي دانشجویان ترم
 2شناسـی رشـد   دبیرستان نداشته تا به غنا و درك این گونه لغات در متن این کتاب برسند یـا در کتـاب روان  دوره 

شناسی تعلق نـدارد   همانگونه که در پیشگفتار ذکر گردیده که این کتاب منحصراً به رشته روان) آبادي حسین لطف(
گـري، پانکیسـم،    از لغـات هیپـی   146در صو براي دانشجویان رشته کارشناسی علوم تربیتـی نگاشـته شـده، لـذا     

  .هاي ارتجاعی استفاده نموده که شاید زیاد براي دانشجویان قابل فهم نباشد گروه
2 . Curriculum development 
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امید است دست اندرکاران و مسؤالن . هاي درسی دانشگاهی استجهت باال بردن کیفیت تدوین کتاب
رسی هاي د هاي پژوهش و پیشنهادات ارائه شده، جهت رفع مشکالت و نقص کتابامر، از یافته

  . دانشگاهی بهره ببرند
هایی از قبیل اصطالحات تخصصی یا واژگان پایه، آن هم با توجه به اهتمام به اضافه کردن بخش )1

 .استها از منابع التین استفاده شدهاین که اغلب در تدوین این کتاب
ش و ها با توجه به این که سند تحول بنیادین آموزو به روزآمد کردن بعضی از کتاب 1تصحیح )2

ها تدوین شده، هنوز تغییرات با توجه به این سند در بعضی از این کتاب 90پرورش ایران در سال 
جاي ابتدایی دورة اول و دوم و دورة متوسطه اول و دوم از اي که هنوز بهبه گونه. استاعمال نشده

 .استهمان اصطالحات ابتدایی و راهنمایی و متوسطه استفاده شده
ها که فاقد این موارد هستند؛ نقشه، نمودار، اشکال و تصاویر در تعدادي از این کتاباستفاده از    )3

در یادگیري، تحقیقات ثابت کرده که افراد با %) 76(زیرا عالوه بر نقش تصاویر یا حس بینایی 
- تاهها در زمان کواي که تصاویر نسبت به نوشتهکنند به گونهتصاویر بهتر از الفاظ ارتباط برقرار می

خالصه . کنندتر از متن پردازش میمرتبه سریع 60000شوند و افراد تصاویر راتري پردازش می
تر به خاطر  ها چیزهایی جدید و مختلف را در صورتی که به صورت تصویري ارائه شوند راحت انسان
 ). 1394فلسفی،. (آورند می

به . وجود ندارد) نمودار، شکل، جداول(ن کارگرفته شده در توجیه عنواهاي به اتفاق نظر دربارة واژه )4
است که این باعث سردرگمی دانشجو هنگام مطالعه نیز استفاده شده 2اي که از واژه طرح گونه

 .شودها میمطالب این کتاب
هاي انجام شده قبلی در تدوین هاي پژوهشکارگیري یافتهاجراي پژوهشی با عنوان نظارت بر به )5

که تا چه میزان این پژوهش در تدوین کیفیت کتب در خصوص اینکتب درسی دانشگاهی سمت 
 .استدرسی دانشگاهی خصوصاً انتشارات سمت تأثیر و دخالت داده شده

در صورت امکان به عنوان متولی از طرف وزارت علوم واحدي تحت عنوان اداره نظارت بر تدوین و  )6
الك و معیارهاي اساسی تدوین چنین مبرداري کتب درسی دانشگاهی تأسیس، همنشر و بهره

ریزان درسی تهیه و در محتواي کتب درسی توسط هیأتی از متخصصان علوم تربیتی خصوصاً برنامه
است تا مطابق با این استاندارها مؤلفان و ناشران ملزم به اختیار این دایره در وزارت علوم قرارگرفته

 .نشر کتب درسی دانشگاهی شوند
 
  
 

 
  ___________________________________________________________________   

1 Correct 
  .استاز واژه طرح استفاده شده) دکتر شعبانی(در کتاب روش تدریس پیشرفته .  2
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  سال انتشار  لفمؤ  نام کتاب  ردیف
  1392  دکتر احمدآقازاده  مسائل آموزش و پرورش ایران 1
  1391  احمد صافی  و قوانین آموزش و پرورش ایران  سازمان 2
  1390  دکتر مصطفی نیکنامی  نظارت و راهنمایی آموزشی 3
  1394  آبادي دکتر عبداله شفیع  راهنمایی و مشاوره کودك 4
  1390  ازادهدکتر احمد آق  آموزش و پرورش تطبیقی 5
  1394  و دیگران  دکتر سوسن سیف  شناسی رشد روان 6
  1393  آبادي دکتر حسینی لطف  شناسی رشد روان 7
  1391  نیا دکتر محمدرضا حافظ  اي بر روش تحقیق در علوم انسانی مقدمه 8
  1393  دکتر پروین کدیور  شناسی تربیتی روان 9

  1392  پور دکتر بهرام محسن  ریزي آموزشی برنامه 10
  1393  دکتر فریده مشایخ  ریزي آموزشی  هاي نو در برنامه دیدگاه 11

 دکتر محمود متوسلی   اقتصاد در آموزش و پرورش 12
  1394  دکتر محمدرضا آهنچیان

  1393  دکتر فریدون بازرگان  آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش 13
  1389  دکتر محمدحسین گنجی  کلیات فلسفه 14
  1388  پور ر محمود شارعدکت  شناسی آموزش و پرورش جامعه 15
  1390  دکتر هاشم فردانش  تکنولوژي آموزشی 16
  1394  دکتر حسن ملکی  ریزي درسی مقدمات برنامه 17

 زاده  دکتر نمازي  تربیت بدنی عمومی 18
  1386  دکتر سلحشور

  1391  محمدعلی سادات  اخالق اسالمی 19
  1383  دکتر کورش فتحی واجارگاه  ریزي آموزش ضمن خدمت کارکنان برنامه 20
  1393  دکتر حسن شعبانی  روش تدریس پیشرفته 21
  1388  احمد صافی  تحصیلی و متوسطه آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی 22
  1392  آبادي دکتر حسین لطف  شناسی گیري در علوم تربیتی و روان سنجش و اندازه 23
  1390  ایرج صبا  اصول کتابداري 24
  1393  داود صالحی  مبانی امور مالی و بودجه در آموزش و پرورش 25
  1381  دکتر غالمعلی سرمد  آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم 26
  1393  آبادي دکتر عبداله شفیع  راهنمایی و مشاوره تحصیلی 27
  1394  دکتر غالمعلی سرمد  هاي آموزشی روابط انسانی در سازمان 28

  کتب درسی بررسی شده: 5جدول
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  منابع
: تهران ،یدانشگاه یکتاب درس فیو تأل یطراح ةویبر ش يامقدمه). 1391(حسن  ،یآرمند، محمد؛ ملک .1

  .انتشارات سمت
  .انتشارات سمت: تهران ها،یژگیساختار و و): 1(یدانشگاه یکتاب درس). 1387(از مؤلفان  یجمع .2
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Text books are the main Source of educational and research activities of universities 
and higher education institution. Therefore, these books, as sources of courses in 
various academic field, play an important role in achieving theeducational goals of 
the higher education system. Hence, the principles, frameworks and certain criteria 
must be followed in designing, compiling and publishing them. The main purpose of 
this research is study and analysis of textbooks published by samt company press in 
the field of bachelor of Science of education, according to the courses and heading 
of management and educational planning field of ferdowsi university of Mashad. 
The Sample Size was 28 volumes of these books. By using a 38-items research 
made questionnaire, these books was evaluated in Four areas of Structural 
evaluation indicators, the appearance, images and Forms, Linguistic evaluation, The 
results of this research, in Structural evaluation, Showed that the existence of 
introduction at the beginning of each chapter, Summarizes the discussions and 
conclusion at the end of each chapter and has a content table and graphs are at an 
undesirable Level. In terms of appearance, a quarter of these books are not 
proportionate to the number of page per each unite and the correct Classification of 
the content and the proportion between the volume of the sections are not at an 
appropriate Level. Also, regarding the evaluation indexes of images and forms, 
about 15% of these books do not have any pictures, shapes, tables and charts, In the 
linguistic evaluation section, a quarter of these books are Lack of Latin equivalents 
and foreign terms in the footnote, and over 50% are Lack of specialized terminology 
and glossary of the end of the books. Additionally, some of them need to be 
reviewed in terms of punctuation rules and quality of grammatical Structure. 
 
Keywords: Content , Content Analysis Evaluation Indicators, SMAT University’s 
Textbook. 
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