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  دهکیچ
 هدف. شود مهم تلقی می بسیارمطلوب کتب دانشگاهی  هاي ویژگیبه تأمین  اهتمام

 قـوت  نقاط و ها کاستی شناخت و ضروري بازخوردهاي ساختن فراهم حاضر، نقد
متـون و   یبررسـ  شـوراي  چهـارچوب  از اثر ینا یابی  ارزش براي. است شدهاثر یاد
 مقدمـه،  فصـول  اغلـب  کـه نشـان داد   یابیارز یجۀنت. استفاده شد انسانی علوم کتب
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نمودارهـا و   یر،تصـاو . نـدارد  خـوانی  روز هـم  اسـتانداردهاي  بـا ) چـاپ  کیفیت و

. اسـت  شـده ن یـت رعا کاملنگارش  عمومی قواعد. نیستند واضح چندانها  جدول
 مفاهیم و ها واژه از. است یفاثر ضع ادبی ویرایش. است  نسبتاً فراوان چاپی اغالط

تعـداد  . نیسـت  رسا و روان متن. است شده استفاده) تري یافته تعدد تزایداً،(نامأنوس 
 سـازي  معـادل  کیفیـت . ندارنـد  روشـنی  یـام از عبارات و جمالت پ توجهی درخور

. نیسـت  سـان  یـک جا  ارجاع به منابع در همه. یستمناسب ن یاصطالحات تخصص
اثـر و در   کـل مطالـب در  . نیسـت  سان یکو  یقجا دق در همه APA شیوة از استفاده

 مناسـبی  جاي از ها بحث. ندارند کافیو انسجام  یستندن یافته سازماندرون هر فصل 
 عناوین فصول، عناوین ییندر تع علمی دقت ضعف. نیستند منسجم و اند نشده آغاز

در  گیـري  نتیجـه  و توضـیح  اسـتدالل،  اسـتناد،  مفاهیم، کاربردها،  داخل فصل فرعی
 علمـی  دیدگاه طرح یا نوآوري به نویسندگان. مشهود است کتاب يها اغلب بخش

  .اند نشده موفقفرهنگ بومی ایران  اب مباحث کردن سازگار نیز و یدجد
محتوا،  یی، روایابی تاب، ارزشک، آموزش، نقد يریادگیزش، یانگ :ها دواژهیلک
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  مقدمه .1
در  اگرچـه . اسـت  داشته یت خاصیتوب، همواره اهمکم ۀرسانن یتر یمیقد در حکمتاب ک

نسـبت گذشـته   بـه   یعموم يها تابک یگاهجا ،یتالیجید يها رسانه یدایشپعصر حاضر، با 
اند و  ت خلع نشدهیگاه مرجعیهرگز از جا یو دانشگاه یعلم يها تابکاما  ،افته استیتنزل 

ه در کـ سـت  ید نیبع. یعلم يها پژوهش يها افتهیها و  امیانتقال پاند براي  بوده یشه عاملیهم
ل توجه بـه  ین دلیبه هم؛ حفظ شود یدانشگاه یعلم يها تابک يگاه براین جایز همینده نیآ
ار ینش آن بسـ یها در آفـر  یژگین وین ایو اهتمام به تأم یتب دانشگاهکمطلوب  يها یژگیو

وهلـۀ  در  هـا  ت آنیـ فکین ید آثـار مطلـوب و تضـم   یاگرچه اهتمام به تول. شود یم یمهم تلق
و  یبـه وجـدان اخالقـ   فقـط  توان  ین امر مهم را نمیاما ا، سندگان استینوعهدة  رنخست ب

 یآثـار علمـ   یـابی  ارزش بنـابراین  کـرد؛ واگذار  فرهیخته، هرچند یسندگان،نو اي حرفه تعهد
 شوراي ضرورت، ینا كبا در فناوري و تحقیقات علوم، وزارت. است ضروري یاندانشگاه

 یترسـم  دانشـگاهی  کتب یابی و به ارزش داده تشکیل را انسانی علوم کتبمتون و  یبررس
به  یتدر نها کهاست  يدار شواهد نظام یرو تفس آوري جمع یندفرا« یابی ارزش. است بخشیده

 ).١٩٨٤ ,quoet Wolf ١٩٧٨ ,Beeby( »بینجامد ینمع یداشت به اقدام با چشم یقضاوت ارزش
انواع اطالعـات دربـارة    يآور جمع براي هکشود  یم یتلق یقاتیتحق يارک یابی امروزه ارزش

 را فعالیت آن طریق این از تا کند یاستفاده م یفیو ک یکم يها از روش یآموزش هاي یتفعال
 یـابی  ارزش بـدون  کـه روشـن اسـت   . کنـد  کمک بهبودش به و قضاوت اش درباره بفهمد،

در  انگیزش یابی ارزش دلیل، همین به کرد؛و خدمات قضاوت  کاالهادربارة ارزش  توان ینم
 یبررس يطرف شورا از یو محسن کیارشکف یتأل ،کاربردهاو  ها یهنظر: و آموزش یادگیري
  .شدن مقاله محول یا ةبه نگارند یتب علوم انسانکمتون و 

 
  اثر یمعرف .2

خ مطالعات یبه مرور تار اولگفتار . گفتار استنه شامل  و آموزش یادگیريدر  انگیزش
 ۀخچیسندگان به شرح مختصر تاریو نواست افته یزش اختصاص یانگ ةناظر بر حوز

ه مطالعات کن فصل اشاره شده یدر ا. اند پرداخته )motivation( یزشانگمطالعات مربوط به 
 رویکرد«. تان داشته اسیجر یو تجرب ینیبالحوزة در دو یش ب و  کمزش یانگمربوط به 

 کشانندهو  غریزه یمرفتار بر اساس مفاه یینتب براي پردازان یهو تالش نظر مکانیستی غالب
 یمبتن هاي یهنظر ناتوانی زمان گذشت با کهاشاره شده  فصل ادامۀدر . »است بوده معطوف

 رویکرد اتخاذ با گران پژوهش و شد آشکار رفتار ییندر تب یعیطب هاي کشانندهو  یزبر غرا
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چنین  هم. نندکف یمتفاوت توص يها زش را از خالل برداشتیردند انگک یسع ارگانیسمی
زش ینه، انگیبه یختگیم برانگیمفاه ،دیاثر مطالعات جدبر ه چگونه کح داده شده یتوض
ن ییاحساس وجد در تب و عالقهمانند  یجاناتیو ه ي، خودمختاريارآمدکاز به ی، نیدرون
  .زش مطرح شدندیانگ

ـ د اسـاس  بـر و  را معرفی کـرده زش ید به انگیجد يردهایکدر گفتار دوم رو  يهـا  دگاهی
ـ نظر )and Wigfield ٢٠٠٢ ,Eccles( اکسلز و ویگفیلد  و بـه  بنـدي  موجـود را دسـته   يهـا  هی

هـاي انتظـاري،    از نظریـه بنـدي عبـارت اسـت     ایـن دسـته  . اند ردهک یمعرف یصورت اجمال 
هـاي انتظـار و ارزش،    گـر سـازه   هاي ادغام هاي مبتنی بر علل برانگیزانندة رفتار، نظریه نظریه
ـ بن پرسـش فصـل، هفـت   ادامـۀ  در . گر انگیزش و شـناخت  هاي ادغام نظریه پینتـریچ   نیادی

)Pintrich, ها و  ضمن توجه به پژوهش اند کوشیدهرده و کزش را مطرح یانگ ۀنیدر زم )٢٠٠٣
در این بخش به . کنندرا برجسته  شده مطرح هاي پرسشچ به ینتریموجود، پاسخ پ يها هینظر
 و است مخالف ها مؤلفه و متغیرها سازي دوگانه هرگونه با پینتریچه کاشاره شده موضوع این 
 ؛اندیشد می فرهنگی و بافتی ،)هیجانی و شناختی( فردي متغیرهاي و ها مؤلفه تعامل به تر بیش

  .است کردهد توجه یجد يها هیزش در نظریانگچندگانۀ  يها تعامل مؤلفه هب نتیجه در
 از بعـد ن فصـل  یـ در ا. افتـه اسـت  یاختصاص  يانتظار يها هینظر یسوم به معرف گفتار

دگاه بنـدورا و  یـ د و شده یمعرف يارآمدکخود ۀینسون، نظرکیات ۀیوتاه به نظرکار یبس ةاشار
   .تر مطرح شده است شیب تفصیل با يارآمدکخودسازة  بوط بهمطالعات مر

و  هـا  دیـدگاه  ،»رفتـار  ةزاننـد یمعطوف به علل برانگ يها هینظر«عنوان با  گفتار چهارم در
 عوامــلو  یشــناخت یابیــ ، ارزشيگــر نیی، خـودتع یزش درونــیــمطالعـات مربــوط بــه انگ 

   .است شدهمطرح آن در مؤثر ) يفرد نیو ب يفرد درون(
ن فصـل  یدر ا. است» رندهیادگی یختگینده در برانگیآ ينقش دورنما«گفتار پنجم  عنوان

  .است شدهرنده بحث یادگی یختگینده در برانگیآ يدورنما يایو پو یت شناختیماهدربارة 
ن فصل به یا آغازدر . اند شده معرفیازها یاهداف و ن مربوط به يها هیدر گفتار ششم نظر

 هـدف انتخـاب   هـاي  هیـ و مازلو اشاره شده و سـپس نظر  يدگاه مورایازها از دین يبند طبقه
)Locke and Latham, ( انگیزشینظام  ،)١٩٩٠Ford, یمعرفـ  یهـدف  يریـ گ جهـت و  ،)١٩٩٢ 

ـ  اهـداف  بر یطیمح يساختارها ریتأثدربارة  زیدر بخش آخر فصل ن. شده است  رفـت  شیپ
  .است شدهبحث 

در . افته استیزش و آموزش و پرورش اختصاص یدر انگگفتار هفتم به نقش عالقه 
ـ  زیسندگان ضمن توجـه بـه تمـا   یف مفهوم عالقه، نوین فصل بعد از تعریا عالقـۀ  ن یب
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 عالقـه در مـؤثر   يرامـون عوامـل فـرد   یت، بحث خود را پیوابسته به موقععالقۀ و  یشخص
و ) يا نـه یهـدف و دانـش زم   ۀلی، تناسب وسـ یستگیجانات، احساس شایاحساس تعلق، ه(

هـا،   ید بودن، خوردنی، جدیشناخت یخوان ، ناهمیدست يها تیفعال( آندر مؤثر  يها تیموقع
) ییسـرا  ، داسـتان یطبعـ  ، شوخيها، محتوا، فانتز ، مسابقات و پازلیابی، الگویتعامل اجتماع
  .اند سازمان داده

ن یـ در ا. اسـت افته یاختصاص  )١٩٨٩ ,Snyder( امیدواري ۀینظر یگفتار هشتم به معرف
و احسـاس   يریر مسـ کـ اهـداف، تف ( آن يها و مؤلفه يدواریگفتار ضمن اشاره به مفهوم ام

  .است شدهبحث  یلیرفت تحص شید در پیام یزشینقش انگ دربارة ،)عامل بودن
ن فصل یدر ا. شده است يگذار نام» یمیخودتنظ يریادگی یزشیانگ یمبان«گفتار نهم 

 يریادگیـ  يهـا  ت آن، مؤلفـه یو اشاره به اهم یمیخودتنظ يریادگیف مفهوم یضمن تعر
و  شـده  یمعرف) 1999( زیمرمنو ) 2004(پینتریچ  ينظر ياساس الگوها م بریخودتنظ
فصل مقدمۀ در . است شدهبحث  یاجتماعـ  یدگاه شناختیاز د یمیتحول خودتنظدربارة 

و  یتیترب یشناس روان درشده  مطرح یم اساسیاز مفاه یمیخودتنظ يریادگیه کاشاره شده 
سرد و گرم  يها د جنبهیجد يالگوها ف گذشته، دریبرخالف تعار. معاصر است یشناخت

 ياسـاس الگـو   بر. اند پارچه شده یکها  زهیها، عواطف و انگ شناختاز جمله  ،يریادگی
 یه طکم است ینترل و تنظکانتخاب هدف، نظارت،  يندهایشامل فرا یمیچ، خودتنظینتریپ

 يسـاز  فعـال  ،، انتخاب هـدف يزیر اول شامل برنامه ۀمرحل. افتد یچهار مرحله اتفاق م
 يمتعـدد  ینظارت يندهایدوم فرامرحلۀ در . ف، بافت و خود استیلکو دانش ت كادرا

ف و بافـت  یـ لکمتفاوت خـود، ت  يها از جنبه یفراشناخت یه شامل آگاهکشود  یفعال م
ف و یـ لکخود، ت يها م جنبهینترل و تنظک يفرد برا يها سوم شامل تالشمرحلۀ . است

مربوط به خود،  يها ها و بازتاب نشکاز وا یچهارم، انواع متفاوتمرحلۀ در . بافت است
  .شود یمبیان ف و بافت یلکت

  
  یابی ارزش يها پرسش .3
  نظر تا چه اندازه مناسب است؟ اثر مد یت فنیفکیو  يل ظاهرکش .1

ت یـ فکیاسـتنادها و ارجاعـات و    ةویشـود؟ شـ   یمـ  یابیاثر چگونه ارز یش علمیرایو .2
  چگونه است؟ یاصطالحات تخصص يساز معادل
  و انسجام محتوا چگونه است؟ یده سازمان .3
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  ؟داردرا ) تیفاک ت وی، جامعیی، روایتازگ(مطلوب  يها یژگیومیزان از اثر چه  يمحتوا .4
  دارد؟ ینسبت چه ما یبوماثر با فرهنگ  ياثر چگونه است و محتوا يکاربرد جنبۀ .5
  

  اثر یابی ارزش یوةش .4
استفاده  یتب علوم انسانکمتون و  یبررس ياز چهارچوب شورا نظر مداثر  یابی ارزش يبرا

 ،یابی ارزش هاي پرسشمستتر در  ياساس محورها بر .شد بار مطالعه نیتاب چندکمتن . شد
 یفیکناظر بر مطالعات  يها و با استفاده از روش شد يآور جمع اطالعات و شواهد الزم

 یشناس روان ةحوز بر ناظر ينظر  اساس دانش شواهد بر. ل شدیتحل) صی، تلخيبند طبقه(
  .شدتفسیر زش یو انگ یتیترب
  
  اثر یت فنیفکیو  ،یلک، تناسب شيت صوریجامع .5
ا یمقدمه، خالصه نیز اغلب فصول . استگفتار  شیپفاقد  .ندارد يت صورین اثر جامعیا
فهرست . است یینها يبند ر و جمعین، آزمون، تصوین فاقد تمریچن هم. دنندار يریگ جهینت

جلد نسبتاً خوب  يطرح رو. ال، نمودارها و جداول استکفاقد فهرست اش اما ،منابع دارد
  .شود می فهمیدهو است زش مربوط یجلد به انگ ير روین تصوینماد يمعنا. است
روز  يت چـاپ بـا اسـتانداردها   یـ فکینوع خط و . ستیاثر چندان مناسب ن یت فنیفکی

. انتخاب نشده اسـت  یبا و روشن، خط مناسبیبا توجه به انواع خطوط زو  ندارد یخوان هم
، 37، 34، 31، 29، 24(صـفحات  از  یتـوجه درخور در تعداد . ستیت چاپ مناسب نیفکی

ه پخـش شـدن   یه شبکشود  یده میوش دپررنگ و مغش از سطرها یکی) 161، 150، 79، 78
ر، نمودارها و یتصاو. نوشتار شده است ییموجب ناخوانا یا لرزش قلم است و گاهیجوهر 
 ،خـوب اسـت   يحد تا ینیچ حروفا ی ينگار حروف یفیتک .ندارند یافکها وضوح  جدول

 ؛انجام نشده است يا حرفهشکل  فاصله به میاستفاده از فاصله و ن. ستیال نکاز اش يعار اما
ـ    ها، اسـم  لمات، فعلک ين اجزایب ۀجه فاصلیدر نت  هـا  نوشـته تـر شـده و    شیهـا و صـفات ب

ـ «، »هـا  یسـتگ یشا«، »شـود  یمـ «نمونـه   يبرا .اند را از دست داده شان ییبایز ، »يرهـا کف شیپ
ـ « ،»هـا   یستگیشا«، »شود  یم«صورت   ، به»تر روشن« نوشـته  » روشـن تـر  «، »يفکرهـا ش یپ

  .ت نشده استیرعانیز چندان  نگارش یقواعد عموم. اند شده
ـ پ. ش از حـد اسـت  یب یاغالط چاپ ازمنـد  ین یاغـالط چـاپ  همـۀ  ردن و گـزارش  کـ دا ی

  .ارائه شده است 1در جدول  یاغالط چاپ از ییها نمونه. مجدد است یخوان نمونه
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  آموزش و یادگیري در انگیزش ییو امال یاغالط چاپ. 1جدول 

 درست ۀلمک غلط ۀلمک سطر صفحه درست ۀلمک غلط ۀلمک سطر صفحه

 دیبا یم ابدی یم 10 119 گذاران هیپا گزاران هیپا 4 12

 ه حالتک هحالتک 1 127 یسمیارگان یسمیاورگان 11 19

 زشیانگ یزشیانگ 8 128 با ای 6 22

 قیتحق یقیتحق 1 138 با ای 11 36

 تیتقو تقوت 16 141 دشارمز دشارم 19 39

 شیتشو قیتشو 17 144 با ای 13 48

 يپاسخگو ییپاسخگو 3 163 ن حالیبا ا ن حالیا 6 49

 بودن بدون 11 171 ردیکرو رد ویکرو 8 49

 زشیانگ یزشیانگ 7 193 شتنیخو خوشن 7 54

 هک ییها آن ییها آن 3 199 يگر میتنظ يم تریتنظ 10 55

 نشخوار ينشخوار 9 199 رفتار رفتار و 5 59

 یدس یدساس 14 216 يریرپذیتأث يریتاثرپذ 2 61

 تیموقع تیموق 14 110 توجه توجه به 6 66

 در در در 4 113 يها تیموفق يها تیموقع آخر 64

 نفوذ ذیتنف 5 113 چگونه یچگونگ 5 67

 زیکوکهار زیوکهار عنوان نمودار 219 لدیگفیو لدیوگف 2 68

 سوانسن ساونس عنوان نمودار 219 افزون افزودن 5 71

 طهیا حی طهیباح 2 235 مرمنیز مرمانیز 9 75

 یاجتماع یاجماع 4 246 تیهو تیهدا آخر 76

 ردک کرد یم 1 250 زشیانگ یزشیانگ 3 77

 دشارمز دشارمرز 20 216 آن آن دو 17 80

 یتیموقع یموقعت آخر 242 یشخص و یشخص آخر 81

 ارورک اررک 6 269 نیب انیب 9 82

 تیموفق تیموقع 2 273 مخالف مختلف 3 83

 رندگانیادگی رنگانیادگی 2 280 محققان متحققان 22 85

 یمفهوم يمفهمو 7 289 تیتثب ت شدهیتثب 5 89

 موفق زیآم تیموفق 1 299 نظر نظرات 6 90

     حاصل یحاصل 13 90

     گر توسعه گر هیتوص 9 101
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  اثر یش علمیرایو نگارش و یفیتک .6
: اول گفتار(از فصول  یبرخ نیعناو. است فیضع اثر شیرایو و نییپا کتاب یفیتأل ارزش
معطوف  يها هینظر: چهارم گفتار زش،یانگ در کردهایرو و ها هیبر روند نظر یخیتار ینگاه

 يروند کردهایرو و ها هینظر. ستیدرست ن یاز لحاظ مفهوم) رفتار زانندةیبه علل برانگ
 یلیبد واقع در و است یکل یرفتار عنوان زانندةیمعطوف به علل برانگ يها هینظر. ندارند
 گونه نیا. اند رفتار معطوف زانندةیبرانگ علل به ها هینظر همۀ رایز ،عنوان اثر يبرا است

 یکنون يها هینظر يبند دسته(ها  داخل فصل یفرع نیعناو دربارة یعلم يها یدقت یب
 گونۀ به دارهخودپن يریگ شکل زش،یانگ يها هینظر يبند دسته دربارة مزیا دگاهید زش،یانگ
درس،  کالسمباحث عالقه در  کاربردمعطوف به فرد،  عالقۀ ،يخودمتقاعدساز ندیفرا
 مطالب. شود یم دهیهم د) و تحول آن یمیخودتنظ يها شهیر ،يدواریام يها مؤلفه و فیتعر

  .ستندیسازگار ن شانیترهایت با 289 و 286 صفحات
تاب روان و کمتن . استفاده شده است) يتر افتهیداً، تعددیتزا(نامأنوس م یها و مفاه واژه از

مطالب ارائۀ اثر بر  یگاه. ندارند یام روشنیاز عبارات و جمالت پ بسیاري. ستیرسا ن
سندگان ینو يها يریگ جهیها و نت حات، استداللیتوض. شده است رنگ کم یام اصلیبط پتنامر

در  یگاه. کند میم را دشوار یو مفاه یافت معانیو دراست ف یار ضعیبس در اغلب موارد
. ستیجامع ن ین فرعیل عناویمطالب ذ يمحتوا. شود دیده می آشفتگینوعی محتوا مفهوم 
  :شود یاشاره م یو مفهوم یاالت نگارشکن اشیچند نمونه از ابه جا  در این
چـون   ییمحـور شـامل رفتارهـا   ــ   جانیه ییجو يمقابله و سازگار«: 111صفحۀ در . 1
ز اسـت  یرات سحرآمکساختن، تف يردن، منزوک، حذف يساز یو احتراز، عقالن ییجو يدور
 یشـناخت  حـل اطالعات،  گريجوو جستچون  ییمحور شامل رفتارهاـ  لکمشمقابلۀ ز یو ن

ارآمد کطور قاطع و   توانند به یه مکن مورد یدر ا. فرد است كاز عمل ادرا يریمسأله، جلوگ
ز یبرانگ چالشت یمنظور مقابله و سازگار شدن با موقع  را به يمحور لکا مشی يمحور جانیه
مقابلـه   يرفتـار  ییتوانـا  كنتـرل و ادرا کدر  یشـناخت  يارآمدک كب ادرایار برد، به ترتک  به
  ؛»اند ده شدهینام

حال حاضر  شوند، چه در یزش انجام میانگ يها السکه در ک ییها گزارش«: 60صفحۀ . 2
 يریپذ انعطافژه یو گر، به یانجیم یاجتماعـ  یشناخت يها ش بر سازهیش از پینده، بیو چه در آ

ان موضـوع مـورد توجـه    یـ گـر ب یبـه د . نـه معطـوف خواهنـد بـود    یاز زم ها آن يریو اثرپذ
گر  یانجیم یاجتماعـ  یشناخت سازهپردازند،  یالس درس مکزش در یه به انگک ییها پژوهش

  ؛»نهند ید مکینه تأیا زمیاز بافت  ها آن يریژه بر انعطاف و تأثرپذیو رفتارند و به از باین
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  ؛استفاده شده است» تیجنس«واژة از » یجنس« ةواژ يجا به، 24 ۀصفح 18در سطر . 3
نظر   ست بهیمعلوم ن ،)ز رجوع شودینظر ن  به(پرانتز در داخل  38صفحۀ  11در سطر . 4
  ؛استشده ارجاع داده  یسکچه 

  ؛د استیزا» ط سختیژه در شرایو ها، به نشکوا«عبارت سطر پنجم،  56صفحۀ در . 5
ـ منظور از جهت «: 12 ۀصفح 13سطر . 6 نـدها و  یز، آن دسـته از فرا یـ رفتـار ن  يا سـو ی

ـ یو ب یات درونکه به محرکسم است یمربوط به ارگان يساختارها دهنـد و از   یمعنـا مـ   یرون
  ؛»نندک یت میازها هدایراب ساختن نیاز رفتارها را در جهت س یبخشن مفهوم یخالل ا
رسان،  اطالعد یت تحدیه در موقعکن بود یتصور محققان ا«: 140صفحۀ چند سطر آخر . 7

ارآمد مـرتبط اسـت،   کپسخوراند  ين مبنا برایه اک نترل مضاعف رها استکتنها از  نه كودک
ت یخواهـد بـا محـدود    یدلـش مـ   كودکـ چه  ان آنیم ین حالت، احتماالً تعارضیه در اکبل

  ؛»آورد یرا فراهم م یجانیه یده نوع انطباق یکان کاو ام يه براکشود  یجاد میشده، ا اعمال
در  يرفتـار  يها وهیا شی یشناخت يها وهیان شیز میاربرد تماک« :113صفحۀ تر وسط یت. 8

  ؛»يرات مطلوب رفتارییجاد تغیا
تـوان آن را بـه فرهنـگ     یباشـد مـ   ییهـا  تیاگر فعالا یآ« :166صفحۀ گراف سوم اپار. 9

  ؛»رد؟کز ین ها آنجامعه  م برکحا يها رامون و ارزشیپ
ـ یروابط ب«عبارت  303صفحۀ در . 10 ـ  یرون سـت و احتمـاالً   یدرسـت ن » اتکـ ن محریب
  ؛نظر بوده است مد یرونیات بکن محریروابط ب
  ؛استفاده شده است» هیفرض« ةواژاز » مفروضه«مفهوم  يجا  به 274صفحۀ در . 11
لمـات  کاز  ،ینشـ کو خودوا ی، خودقضاوتيگر خودمشاهده يجا  به 283صفحۀ در . 12

  ؛نش استفاده شده استکب خودمشاهده، خودقضاوت و خودواکمر
  ؛ستیجدول رسا ن يم محتوایمفاهترجمۀ  284صفحۀ در . 13
  ؛ستین مفهوم 285 فحۀدر ص 9- 3جدول  يمحتوا. 14
افتـه بـروز   ی نظـم رفتـار   یـک ل کزش به شـ یچگونه انگ« :نوشته شده 55صفحۀ در . 15

زش را یـ ورنو ارتباط شناخت و انگکول و ک«: ن صفحه نوشته شدهیاز ا یدر بخشو » ندک یم
 یخاصـ  يهـا  تیـ ر شدن با فعالیگر رفتار درگ تیزش هدایه انگکنند ک یف میگونه توص نیا

  .»ندک یت میبه هدف را هدا یابی دست يرفتارها ةاست و اراد
بـه  کتاب ن موضوعات ییتب يبرا. اند یمیاز منابع قد یبرخ ند، امامعتبر شده منابع استفاده

 شانک کتابمتعدد به  يمثال، در جاها يبرا. استفاده نشده است از منابع جدید یافکاندازة 
ن اثر منتشـر شـده و   یا يبعد يها شیرایه وک یحال در؛ ارجاع شده است )1996( ینتریچو پ
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ان کاگرچه ام. ران ترجمه شده استیش در ایسال پده حدود  )2002(آن ش دوم یرایو یحت
تـوان گفـت    یت مـ ئـ جر  بـه  امـا  ،سندگان وجود نداردینو يدار امانت دربارةق یقضاوت دق

از آن همـه منـابع   . انـد  ردهکـ گـران اضـافه ن  ید يهـا  از خودشان به نوشته يزیسندگان چینو
ن یـ م از ایمسـتق استفادة  بارةاستفاده نشده و در یدرست بهمنابع شده در فهرست  رکذ یسیانگل

و  ین همـه منـابع خـارج   یـ سـندگان از ا ینو ةار اسـتفاد کدر واقع حاصل . استد یمنابع ترد
بـه  . شـود  یمـ  یابیارز یار سطحیاستفاده از منابع بس. نیست میار داریه در اختکاثري  یداخل
 اي ن اثـر خالصـه  یرسد ا ینظر م  به. اشاره شده استدر حد چند جمله فقط از منابع  یبرخ

  .است) 1996( پینتریچ و شانک کتاب يناقص از محتوا
  
  یاصطالحات تخصص يساز معادل .7

 ياربردکجنبۀ  ودر یانتظار مبر این اساس است و  و آموزش یادگیريدر  انگیزش اثرعنوان 
مناسـب   یاصطالحات تخصص يساز ت معادلیفکی. گونه نیست که این نگ باشدرمطالب پر

ار دشوار یخواننده بس يم براین مفاهیو فهم ا م و واژگان نامأنوس استفاده شدهیاز مفاه. ستین
 داً، بری، تزايتر افتهی، تعددیابی اهشکاز  ندا ها و اصطالحات عبارت واژهاز این  یبرخ. است

  بـه  یگـاه . مرتبطـ  ارآمدک، ینک جو، خودثبت يبخش، سازگار ، سهولتیابی حسب او، ادغام
اشان،  يارآمدکخود ؛ ماننداستفاده شده است» اند«و » اشان«ر سوم شخص جمع از یضم يجا

  .ارائه شده است 2ها در جدول  از برابرنهاده يا نمونه. اند یشمول ند، جهانیها نهی، زماند یازهایین
  یتخصص يها اصطالح يساز معادلاز  ییها نمونه .2جدول 

 یمعادل فارس یسیاصطالح انگل فیرد

1 ego-involvement ریدرگـ  من 

2 task-involvement ریدرگـ  فیلکت 

3 feeling- related وابستهـ  احساس 

4 originated مبدأگونه 

5 Pawn-like رگونهکجو 

6 goal commitment ارجاع به هدف 

7 assumption هیفرض 

8 self-recording  ینکخودثبت 

9 goal-blocking یمنع هدف 

10 Proximal resource allocation ص منبع مجاوریتخص 
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سـان نبـوده و از    یکجا  همهارجاع به منابع در . ستیق نیاستنادها و ارجاعات چندان دق
اسـتفاده از   است، امـا  استفاده شده APA ةویمعموالً از ش. نشده است يرویپ يواحد يالگو
  :شود یاشاره م نمونه چند به جا ینا در. نیست دقیق و سان  یک جا همهدر  شیوه این

صفحۀ در  است، اما رگول استفاده شدهیو نقطهمراجع از  کیکتف يبرا 203 صفحۀدر . 1
  ؛رگول استفاده شده استیاز وفقط  207

ـ ، بـه نقـل از ال  1890( یمزجام یلیو« 206صفحۀ در پاراگراف سوم . 2 اران، کـ وت و همی
 »)2006اران، کـ وت و همی، در ال1915( یدفرو«صفحه گراف چهارم همان و در پارا» )2006

  .آمده است
بـه   یهمگـ «متعدد ارجاع شده و در آخر نوشته شده  یدر داخل پرانتز به اسام یگاه. 3

: ن اسـت یچنـ  191صـفحۀ  ارجاع در پـاراگراف سـوم   نمونۀ ). 185صفحه ( »چینترینقل از پ
  ؛)1996، کچ و شانینتری، در پ1987؛ و فرد و فرد، 1996، کچ و شانینتری، در پ1987 فرد،(

ثابت شده  ياریقات بسیتحق يمبنا بر«: 68صفحۀ در  یاستناد به شواهد پژوهشنمونۀ . 4
زمـان، در   یطـ  ،یراتییمنجر به تغ يارآمدکو  یستگیشا كدر ادرا یرات تحولییه تغکاست 
  ؛»گردد یها م ارزش
 یدر پـاورق  شان یسیه معادل انگلکر شده است کدر متن ذ یخارج یاز اسام بسیاري. 5

 يبـرا . سان نوشـته نشـده اسـت    یکجا  همهدر  یمااس یتلفظ فارس یشود و گاه یده نمید
 Fordصورت تولمان و تـولمن،    به Tolman، يو دسا یصورت دس  به Deci هاي نمونه، اسم

صـورت هـال و هـول      بـه  Hull در،یـ در و هایصورت ه  به Heider صورت فرد و فورد،  به
  ؛تلفظ شده است

  .ندارند پانوشت) مورد 10ش از یب( التین یاسام 272صفحۀ در . 6
  

  اثر يو انسجام محتوا یده سازمان .8
 یافکـ ل اثر و در درون هـر فصـل انسـجام    کمطالب در . ستیمطالب مناسب ن یده سازمان

در . ستیها مناسب ن فراز و فرود بحثو  آغاز. ها حق مطلب ادا نشده است در بحث. دنندار
ل یـ حـال، مطالـب ذ    نیعـ  در. خـورد  یو نامربوط به چشـم مـ   یخنث ها مطالبِ اغلب بخش

م را یاند مفـاه  سندگان نتوانستهیرسد نو ینظر م  به. دهد پوشش نمیموضوع را  ین فرعیعناو
ردن و چسـباندن،  ک یپکنند و اغلب به کان یو به زبان خود ب یده افت، سازمانیدر یدرست به

 بسـیاري هفتم و هشتم ابهـام   يگفتارها. اند ردهکب خالقانه بسنده کیو تر یده بدون سازمان
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ـ انگ«و » عالقه«م یمفاه میانز یتما. دارند ـ ام«و » زشی ـ انگ«و » يدواری چنـدان روشـن   » زشی
بارز نمونۀ . اند ل مطالب پرداختهیو تأو ییگو سندگان اغلب به همانیه نوک يطور  به؛ ستین
 يالس درس، بـرا کـ اد در یـ ز ةزیـ عالقه و انگ« :شود یده مید 65صفحۀ در  ییگو ن همانیا

  .»زاننده استیدانشجو برانگ
  
  اثر يت محتوایو جامع ،یی، روایتازگ .9
 کتاب در. گیرد بر نمی دررا  يمباحث ضرورهمۀ تاب ک يمحتوا. ت نداردین اثر جامعیا

 در انگیزشعنوان با  )٢٠١٣ ,Pintrich, Meece and Schunk( و شانک میس ینتریچ،پ جدید
الس کاثرات معلم و  یلیتفض یسه فصل به بررس ،کاربردهاو  تحقیق نظریه،: تربیت و تعلیم

 یدر حال؛ افته استیخانواده و اجتماع اختصاص و ساالن  درس، اثرات مدرسه و اثرات هم
ن اثر نتوانسته به یا. شود ینمده یمباحث دن یاز ا ياثر ،حاضر نظر پژوهش مدتاب که در ک

ن ییدر تع یضعف دقت علم. نظر بپردازد ل مدائمس یعلم یق و بررسیل دقیه و تحلیتجز
ح و یم، استناد، استدالل، توضیاربرد مفاهکها،  داخل فصل ین فرعین فصول، عناویعناو

  :نمونه يبرا. تاب مشهود استک يها از مباحث در اغلب بخش يریگ جهینت
 حالی در است؛ شده اشاره »یزهغر یتجرب نظریۀ« عنوان باهال  نظریۀ به اول گفتار در. 1

  شود؛ می یاد »سائق کاهش نظریۀ« عنوان به نظریه این از دیگر منابع در که
 و شده اشاره ها نظریه و یممفاه برخی به نارساو  یاجمال بسیار شکل  به اول گفتار در. 2
 ؛شود یخواننده م یشناخت دهی سازمانمانع  که شود می دیده مفاهیم کاربرددر  ینیب درهم نوعی
 سیگار به یادبا اعت شناختی مقابلۀ دربارة گیري نتیجه و توضیحات 114 صفحۀ در .3

  .نیست درست
ــابع فارســهمــۀ از  ــه ،موجــود  یمن ــریچپ از جمل ــدیور،؛ 2002 شــانک، و ینت ؛ 1385 ک

مطالعـۀ  از  چنـین  هم .استفاده نشده است 1392 محمدي،؛ 1391 قاسمی،؛ 1385 دیبوراجی،
ـ انگحوزة د در یجد ياه ه از پژوهشکافت یتوان در یفهرست منابع م زش اسـتفاده نشـده   ی

مـورد بـه   ده حـدود  فقـط   ،تـاب کپایان شده در  فهرست یسیمنبع انگل 220از حدود . است
سندگان یا نویسنده یبه نو نیز از منابع يادیتعداد زو  شوند یر مربوط میاخدهۀ اول  يها سال

  .شوند میواحد مربوط 
تر به نقل مطالب از منابع  شیسندگان بینو. ت شده استیرعا يادیز تا حد یعلم یطرف یب
در  یآشفتگ. ندرت صورت گرفته است به يریگ جهیاند و اتخاذ موضع و نت گر پرداختهید

مباحث به ابهام  یده در سازمان یو ناتوان سو یکزش از یانگ یشناس ات مربوط به روانیادب
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توان  نمیسندگان ینو یدقت علمبه ه کد یآ ین برمیاز مطالب چن. تر منجر شده است شیب
دگاه ی، طرح دياز نوآور ياثر. نندکاتخاذ  یاند موضع روشن نتوانسته ها آنو  کرداعتماد 

. شود یده نمیاستدالل نو د یا حتینو  ینو، طرح افق یساختار علم ۀد، ارائیجد یعلم
 يها در انتخاب معادل گاهی انسندگینو. ندارد ین اثر تازگیشده در ا ارائهاطالعات و دانش 

 از راکه اطالعات  يا گونه  به اند؛ نبوده موفق کار یناما در ا اند، داده خرج به کارابت یفارس
  .اند داده قرار هم کنارمناسب در  دهی سازمان بدون واند  کرده استخراج مربوطه یاتادب
  

  اثر ياربردک ۀجنب .10
و انسجام  یده مطالب سازمان اما ،دارد یخوان هم یطور نسب  اثر با دانش موجود به يمحتوا

 کردنمرتبط  براي یسندگانندارد و نو یبوم بوي و رنگ اثر این مطالب. ندارند یافک
و  یادگیريدر  انگیزشعنوان کتاب . اند نکرده یتالش هیچ بومی فرهنگو مطالب به  مباحث
 مطالب و مباحث اما باشد، رنگمطالب پر کاربردي جنبۀ رود یاست و انتظار م آموزش

با آموزش و  ياست و ارتباط معنادار يریادگیبه مربوط اغلب گوناگون شده در فصول  ارائه
س یآموزش و تدر يبرا ها هیحات نظریاند تلو ا نتوانستهیسندگان نخواسته ینو. س نداردیتدر

ها و  تیز موقعیو ن يریادگیزش یط مستعد پرورش انگیشرا به .نندکان یح و شفاف بیرا صر
زش یپرورش انگدر رگذار یتأث يرهایو متغ) خانواده، مدرسه، جامعه(بالقوه  يها طیمح

 بارةچ درینترین پیادیبنپرسش در گفتار دوم، هفت . است نشدهتوجه  یافکاندازة به  يریادگی
، اما جنبۀ دارند ياربردکجنبۀ ه کنوشته شده  یمطالبها  پرسشن یل ایو در ذزش مطرح یانگ
  .ستیگر محسوس نیمباحث در فصول د ياربردک
  

  يریگ جهینت. 11
ه مباحـث  کـ د توجه داشت یاستفاده شود، با یتاب درسک در حکمن اثر یاگر قرار باشد از ا

قـات و  یمصـوب وزارت علـوم، تحق   يهـا  دارد و ظاهراً با سرفصـل  بر زش را دریانگ یاصل
. سـت ین قـرار دارد و چنـدان مطلـوب ن   ییت اثر در سطح پایفکی ، اماهماهنگ است يفناور

م یاربرد مفـاه کـ و  نوع نگـارش و در  اند ردهکخته مطرح یها را جسته و گر هیسندگان نظرینو
در بسط  سندگانینو. ف استیار ضعیو انسجام مطالب بس یده سازمان. اند نکرده یافکدقت 

 یدانشـگاه  يهـا  تابکه مؤلفان کن است یمنصفانه ا انتظار .اند ح مباحث موفق نبودهیو تصر
ات را روشـن  یـ موجـود در ادب  يها گر اهتمام ورزند و ابهام روشن ین منابع درسیتدو يبرا
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آنـان در   یاران دانشـگاه کـ  هـم  یه حتکسند یبنو يند و طوریفزایها ب ه به ابهامک نینه ا ،کنند
زش را یانگ یم اساسیمفاه اند ن اثر نتوانستهیسندگان اینو. ل شوندکها دچار مش امیافت پیدر

. انـد  ها و واژگان نامأنوس به ابهـام مبحـث افـزوده    با انتخاب معادل ید و حتننکان یب واضح
 یگـاه . ننـد ک یلب نمـ ابه فهم مط کیمک شانستند و اغلبیضح ناوچندان ال کها و اش جدول
ا ی 43صفحۀ شده در  رکذ يها نمونه نام يبرا؛ ستیمنطبق ن یحیجداول با متن توض يمحتوا
  .219صفحۀ در  6- 1شمارة شده در عنوان نمودار  برده نام یاسام

. اند ار موفق نبودهکن یدر ا ، امارا پوشش دهندها  همۀ موضوع اند کوشیدهسندگان ینو
سـب دانـش   که کـ  يطور  به ،ستیمطالب مناسب ن یده سازمانطور که گفته شد  همان

خواننده را از  ین فرعیل عناویمطالب ذ یگاه. ار دشوار استیخواننده بس يمعنادار برا
 )... و يگذار عالمت، يبند پاراگراف( يا اصول نگارش حرفه. ندک یدور م یموضوع اصل

مشهود  یو چگونگ یی، چرایستیمباحث مربوط به چ یختگیآم درهم. ت نشده استیرعا
ن یز بیو تما نشده یافکدقت » هیفرض«و » هینظر«، »ردیکرو« یممفاهار بردن کدر به . است

است  يمطالب طور یده و سازمان یشآرا .شود یده نمیآن ددر زش و عوامل مؤثر یانگ
عـام   يزش بـه معنـا  یـ و انگ يریادگیزش یانگ میان. کند میخواننده را آشفته حافظۀ ه ک

رندگان معطوف است یادگیدام گروه از که بحث به کست یمعلوم ن؛ شود یده نمیدتمایزي 
هفـت   ياگر مطالب بر مبنـا . نظر است مد يا خچهی، با چه تاری، در چه سنیسکو چه 

ن را به شرح یادیاو هفت پرسش بن. شد بهتر بود یم یده چ سازمانینترین پیادیبنپرسش 
  :استکرده ر مطرح یز

  ند؟ک یت مکحر ییرد و به چه سویگ یرو مین یرفتار از چه منبعخواهد؛  یدانشجو چه م. 1
  زاند؟یانگ یدرس دانشجو را برم يها السکدر  یچه عامل. 2
  آورد؟ یخواهد به دست م یچه م دانشجو چگونه آن .3
  ست؟یچ اش زهیا انگیخواهد  یداند چه م یا دانشجو میآ .4
  شود؟ یمنجر مزش یزش به شناخت و شناخت به انگیچگونه انگ. 5
  ابد؟ی یر مییموازات رشد تغ زش بهیا انگیآ. 6
  نند؟ک یفا میزش ایدر انگ یفرهنگ و بافت چه نقش. 7

و  یندرو هروب یاساس پرسشن یزش با چندیعلوم انگحوزة گران  چ، پژوهشینتریبه باور پ
را  یآتـ  یپژوهش يو روندها يبند ها را دسته هیتوان نظر یها م ن پرسشیپاسخ به ا يبر مبنا

  .ردک ینیب شیپ
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