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Abstract 

One of the basic functions of the education system is to pay attention to the principles of 

education, and in this regard, teaching is an art, so teachers need to how to teach with 

quality. The compilation of the book Teaching Methods and Techniques is one of the 

scientific endeavors that this research aims to criticize. This study was carried out by the 

method of critical philosophical exploration in the critique of the mentioned book, 

compiled by Manouchehr Vakilian, 16th edition, in 2016. The study tool was a review of 

academic textbooks and reviews of the Humanities Textbook Council. Based on the 

findings, the benefits of book’s format analysis include cover design, typography, good 

print, and book quality. The strengths of the content analysis include content fit for the 

course objectives, good coverage of approved subject headings, and book-level fit. 

Academic students of Payam-e Noor are partly responsive to scientific and applied needs, 

paying attention to theoretical foundations and subjective assumptions, observing scientific 

and ethical principles, and adapting to religious and Islamic principles and principles. 

Formal and substantive deficiencies in the work include inadequate referral status, weak 

criticism and analysis, outdated sources, and data. 
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 نقدی بر کتاب

 و فنون تدریس ها روش

*پروینصمدی

 چكيده
های اساسی نظام آموزشی توجه به اصوو  آمووزو پ وورپرو اسود پ در      یکی از کارکرد

شود که بدانود گوونوه تودریا باکت تود داشوته       این راستا معلمی نوعی هنر محسوب می
ایون تو و علموی اسود کوه هود         ۀجمل از یاپ فنون تدر ها رپوکتاب  تألتفباشد. 

ی فلس ی انتقادی به نقود کتواب   گر کاپواین مطالعه با رپو  وژپهش حاضر نقد آن اسد.
انجوام   5931که گاپ شانزدهم آن در سوا    صورت گرفته، منوگهر پکتلتان تألتف، یادشده
کاربرگ نقد کتب درسی دانشواهی شورای بررسوی متوون    یادشده ۀمطالعابزار  .اسد گرفته

هوا، مزایوای شوکلی کتواب شوام  لور  جلود،          یافتوه براسوا   پکتب علوم انسوانی بوود.   
کت تد گاپ پ صوحافی مناسوب پ مزایوای محتووای آن شوام  تناسوب        پ نواری، حرپ 

تناسوب   هوای ملووب رشوته،    محتوا با اهدا  در  موردنظر، ووشش خووب از سرفلو   
تاحدی به نتازهای علمی پ کواربردی،  یی گو واسخنور،  کتاب با سطح علمی دانشجویان وتام

پ  ،هوای موضووعی، رعایود اصوو  پ اخو ی علموی        فور   توجه به مبانی نظری پ وتش
هوای شوکلی پ محتووایی انور نتوز        سازپاری با مبانی پ اصو  دینی پ اس می اسد. کاستی

ن بوود  قدیمی پ بودن نقد پ تحلت ، دهی، ضعتف بودن پضعتد ارجاع از نامطلوب اند عبارت
 های آن.  منابع پ داده

 نور. وتامانتشارات کتاب درسی، رپو پ فنون تدریا،  :ها واژهکليد
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 بيان مسئله مقدمه و. 1

شووند کوه نقشوی      های مهم محسووب موی    سازمان ۀجمل ها پ مراکز آموزو عالی از  دانشواه
ین عناصر در نظوام آمووزو عوالی    تر مهم یکی از اهدا  کشور دارند. برد وتشاستراتژیک در 

  مهوم های اختر مسئلۀ کت تد آموزو پ تودریا از مباحو      در سا که  کت تد تدریا اسد
شده اسد پ نواه به تحوالت نظام آمووزو عوالی    شناختهتوجه در نظام های آموزشی  قاب  پ

فی دانشجویان حاکی از رشد کمی پ عدم توجه کوا  جمعتدگذشته از نظر  ۀکشور در دپ ده
ها پ بهبود ارتقای آن بوده اسد. بنابراین، بهبود پ ارتقای کت تود آمووزو     به کت تد دانشواه

 ها مستلزم سازپکارهای مناسب اسد.  پ تدریا در دانشواه

اسود   نوور  وتامداشته دانشواه  نتاز هایی که امرپز به تحو  پیژه درزمتنۀ کت تد  از دانشواه
کتواب درسوی    نوور  وتامدر دانشواه  دارد.اصو  خاصی آن نوارو کتب درسی دانشواهی که 

پ بالندگی فکری پ شخلوتتی   ،رشد ،د که به یادگتریشوای لراحی پ تدپین  گونه بایستی به
متناسوب بوا    ،فهوم  قابو   که کتواب درسوی بایسوتی پاضوح،     جایی ازآن .دانشجویان کمک کند

پ درراسوتای   ،ملی پ جهانی بومی،نتازهای محلی پ  های فرهنوی،  نتازهای مخالبان پ ارزو
لذا توجه جدی به کتب درسی پ نقود پ بررسوی آن بایود در     ،درسی باشد ۀمبانی نظری برنام
 ها قرار گترد.  واهدستورکار وژپهش

های کتاب درسوی از لحوا      در آنار متون متعدد پ درخلوص پیژگی ،در این راستا
نظور   بهپصف  این با ،خورد گشم می کت تد پ شک  ظاهری آن مطالب مختلف پ متنوع به

ضومن تودریا کتوب     ،هوای مهوم متخللوان پ اسوتادان      رسد که یکی از مسئولتد  می
ی درسوی  هوا  کتواب  یبه بهبوود پ ارتقوا   گذر رهسد تا از این ها آن نقد پ بررسی ،درسی

 .دکردسد وتدا 
نتازهای درسی دانشوجویان  براسا  که  یاپ فنون تدر ها رپوکتاب  ،خلوص  این در
در نقود آن   اسود پ  کوانون توجوه ایون مقالوه     ،تحریر درآمده اسود  ۀرشت به نور وتامدانشواه 
. تودریا  (Carr 1999) پ تودریا پجوود دارد   پتربتود  تعلتمبرانوتزی بتن  های بح  ت اپت

 کوه  گنوان  .موردتوجوه قورار گرفتوه اسود     پتربتود  تعلتمه پ فعالتتی در تحقتق عنوان مؤل  به
داند کوه بوه یوادگتری یوک فورد یوا تعوداد          فردی می تدریا را فعالتتی متان( 5909)ص وی 
گتری اسود.   تدریا فعالتتی ارادی پ عمدی اسد پ دارای پجه تلمتم .انجامد  ی میتر بتش

نتازهوای تحقوق تودریا انوربخش      دن لوازم پ وتشکر گتری پ لراحی درمورد فراهم تلمتم
 (.5935 دیوران پ )عبدیپ مربتان اسد  کار متخللان ۀنقش
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 مشوی  بنابوه یوادگتری دانسوته پ    وو   هیدیواد  ۀ( نتوز تودریا را موازنو   1934جان دیویی )
یادگتری تحقق نتابود،   گه گنانرا به خرید پ فرپو تشبته کرده اسد.  ها آن گرایی خود عم 

ای آن قبو ،  گتوری پ اجور    تلومتم  فراینود تودریا بوه    گنتن، همگترد.   تدریا صورت نمی
پ بعوود از آموووزو جهوود افووزایش احتمووا  یووادگتری تعریووف شووده اسوود      ،درخوو  
 (.5909 )ص وی

پ فنوون تودریا بوه     هوا  رپوک سوتک   ۀکوه سوابق   دهود   نشان موی  پتربتد تعلتمتاریخ 
کوار   که سقراط برای تعلتم به گردد  بازمی رپشی بهقب  از مت د مستح پ  933 – 014های  سا 
 ستر تکووینی داشوته   پتربتد تعلتمکت تد یادگتری مخالبان درلو  تاریخ  ،درهرحا برد.   می
قورار   انتقواد که از قرن ه دهم بوه بعود هموواره مورد    ،فراگتران ۀپستل پ ح ظ مطالب به اسد

پ  ،تحلتو ، ترکتوب   پ قبت  فهمتدن، کاربرد، تجزیه های سطو  باالتر از  به یادگتری ،گرفته بود
ی اسود کوه بوا آن    ا  تودریا پسوتله   ،دیوور  عبوارت  یافته اسد )هموان(. بوه   ی ارتقایاب ارزو

شوود پ فرهتختووی یوک هود  مشوتر  در        ها( حاصو  موی    فریختوی )درکنار سایر هد 
 (.5939 دیورانتدریا اسد )کار پ 

 ،، براسا  مطالب باال پ همانند دیوور آنوار در ایون زمتنوه    یاپ فنون تدر ها رپوکتاب 
د در این مقاله موردبررسوی  شو  هایی برخوردار باشد که سعی می  ها پ کاستی  از قوتتواند  می

 قرار گترد.
 

 شناسی روش. 2

. ه اسود اسوت اده شود  « ی فلسو ی انتقوادی  گر کاپو»برای بررسی موضوع از رپو وژپهش 
مراحو  ایون رپو شوام      .فلس ی بر عمو   تأم  حاکمتد یعنی ی فلس ی انتقادیگر کاپو

 ۀبررسوی، مقایسو   شناختی سند وژپهشی دردسود  شناختی پ هستی پوتشریح م رپضات ر
یی کوارآ تحود رسوتدگی، تعتوتن     ۀمنظوور توجوه بوه مسوئل     های وژپهشی گندگانه بوه   سند
مراحو  نقوادی آموزشوی     .رپنودگی اسود   ترین وارادایم یا سند با اعما  معتار ووتش  شایسته

پ ارزیوووابی  ،(interpretation(، ت سوووتر )descriptionتف )صووومشووواهده، تو ۀدربرگترنووود
(assessmentاسد. توصتف یعنی به )  درسوی،   ۀهوای موجوود در برنامو     تلویرکشتدن کت تود

ت سوتر  . تری کوه آمووزو در آن قورار دارد     پستع ۀزمتن گنتن، همپ  ،حقایق اساسی پ مهم آن
صو  شووند.   توانند از درپن یا بتورپن حا  که می ای معانی ؛دادن معانی به موقعتد یعنی نسبد

معتارهوایی   ؛این گام از نقادی آموزشی نتازمند درنظرگرفتن معتارهایی برای نقود اسود   ،البته
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پ غتوره تودپین شووند.     ،های مختلوف علموی    تواند براسا  یک بافد تاریخی، نظریه  که می
شایستوی پ ارزو ک  موقعتود یوا اجوزای آن اسود. در      ۀشام  اظهارنظر دربار نتزارزیابی 

ی فلس ی انتقادی با مراح  نقادی آموزشوی تل توق پ قالوب کلوی     گر کاپواین مقاله، مراح  
پ ج( ارزیوابی   ؛ب( ت ستر کتواب  ؛الف( توصتف پ تشریح کتاب ۀگان نقادی شام  مراح  سه

 .اسده نظر گرفته شد کتاب درقالب جدپ  زیر دریی آکارپ تعتتن 

کتابنقادیگانۀسهمراحل.9جدول

ییکارآارزیابیوتعيينتفسيرتوصيفوتشریح

 تحلت  پ ت ستر کتاب براسا  معتارهای فوی معرفی کتاب
 تعتتن نقاط قوت پ ضعف کتاب

 کتاب ۀقضاپت دربار

کوه از لریوق    اسد یاتدر یها مهارتپ  ،، فنونها رپومطالعه در این مقاله کتاب  مورد
هوا    کاربرگ نقد کتب درسی دانشواهی شورای بررسی متون پ کتب علووم انسوانی دانشوواه   

ی درسوی دانشوواهی   هوا  کتابلتستی که براسا  آن نقد  گک ؛ه اسدموردبررسی قرار گرفت
شووند. معتارهوای بخوش شوکلی شوام  جامعتود         در دپ بعد شکلی پ محتوایی تحلت  موی 

، رعاید قواعد عمومی نوارو پ پیورایش، پ رپان پ رسوابودن   صوری، کت تد گاوی پ فنی
از نظوم منطقوی پ انسوجام مطالوب، منوابع       انود  عبوارت اسد پ معتارهوای بخوش محتووایی    
پتحلت  علمی مسائ  مووردنظر، نووآپری پ نوبوودن،     مورداست اده، تحلت  پ بررسی پ تجزیه

هوای ملووب پزارت     آخورین سرفلو   ها، انطبای پ جامعتد، انطبای بوا    فر  مبانی پ وتش
گتری ابزارهوای علموی، پ اصوط حات تخللوی.     کوار  بوه  ۀعلوم، تحقتقات پ فناپری، نحو

 تحلت  محتوای کت ی تحلت  شد.صورت  بهدرنهاید، ال عات 
 

 ها   یافته. 3

 ؛ب( بررسی پ نقد شوکلی انور   ؛قالب الف( معرفی پ توصتف انر سههای این مطالعه در  یافته
 دسد آمده اسد. شر  زیر به رسی پ نقد محتوای انر بهپ ج( بر
 
معرفیوتوصيفاثر9.9
گواپ اپ  خوود را در بهمون     نوور  وتوام انتشارات دانشواه  در یاپ فنون تدر ها رپوکتاب 
، یوازده  گ توار  ووتش  بور   مشوتم  تجربه کرده اسد. کتواب   5931پ گاپ شانزدهم دی  5910
 .  اسد ص حه  151پ  ،فل 
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اسود.   شوده  اشاره پ تدریا درلو  تاریخ بر رپند تحو  آموزو ،گ تار وتش در بخش 
فراگتوران از مح وظوات پ حقوایق     ۀانباشوتن حافظو   ،از توجوه بوه ورکوردن م وز     فراینود این 
بررسی شده اسود.  « دادن پ کسب تجربه انجام» تا رپو آموزو از راه ت تتر پ  ناوذیر،تردید 

 شر  ذی  اسد: که به به فلو  کتاب اشاره شده گنتن، هم
خواننده با تعاریف یادگتری پ تدریا پ ارتبواط بوتن دپ   : تدریا پ یادگتری ،فل  اپ 

در تودریا   هوا  آن هوای یوادگتری پ کواربرد     دنبا  آن از نظریه مد  عمومی تدریا آشنا پ به
 ؛شود  آگاه می

هوای    مباحثی گون منابع تعتوتن هود   : های آموزشی شناخد پ تدپین هد  ،فل  دپم
 پ رپان ،های شناختی، عوال ی   پ سطو  مختلف یادگتری در حتطه ها آن ندیب آموزشی، لبقه

 ؛ندا  حرکتی موردبح  پاقع شده و 
لور  در   ۀ تهت گنتن هملراحی آموزشی پ مراح  آن پ : لراحی آموزشی ،فل  سوم

 ؛دهد  های فل  سوم را تشکت  می محور اساسی بح 
 ؛  تدریای ها رپو ،فل  گهارم
هوای    ی سنتی پ جدید تودریا در فلو   ها رپو: ی جدید تدریاها رپو ،فل  ونجم

 گهارم پ ونجم موردبح  قرار گرفته اسد.
هایی از الووهوای    پ نمونه ،ها آن الووهای تدریا، اهمتد: الووهای تدریا ،فل  ششم

 .دهد  تدریا اسا  فل  ششم را تشکت  می
 ؛ی تدریاها مهارت ، فل  ه تم
 ؛ارتباط پ نقش آن در تدریا ،فل  هشتم
 هوای معلوم    معلم پ انوواع تتو    ۀهای شایست  پیژگی: معلم ۀهای شایست  پیژگی ، فل  نهم

  ؛محور اساسی بح  در فل  نهم اسد

 ؛ت کر در ک   در  ، فل  دهم
 .ییاب ارزو ،فل  یازدهم

 

بررسیونقدشكلیاثر9.9
 .شر  ذی  اسد بهفنی های   پیژگی پضعتد این انر از نظر

از نمای ک   در  بدپن حضور معلم اسوت اده   ،وشد جلدپ لر  جلد، در تلویر رپ 
کتاب ذکر شده کوه   0 ۀدر ص ح که گناناین تلویر گویای کام  تدریا نتسد.  .شده اسد
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منظوور تسوهت  یوادگتری فورد      منظور از تدریا هر فعالتتی اسد که از جانب یوک فورد بوه   
متقاب  بتن معلم پ یادگترنوده اسود کوه در     ۀوذیرد پ در این رابطه یک رابط  میدیوری انجام 

د پ سو هنر یواد شوده ا  عنوان  بهدر کتاب از تدریا  گنتن، هماین تلویر معلم پجود ندارد. 
پ  ،هوای گرافتکوی، هنوری     هوا پ لور     رپد که درمورد گنتن کتابی است اده از آرایوه   انتظار می
 ،لبوع  بوه کتود قورار گتورد.    أموردت تور  بوتش یادگتری پ تدریا  ۀبا حوزمرتبط  یشناس زیبایی
. داردتودریا بورای خواننوده     ۀدر حووز  را هوای معنوای خواص     داللود  یادشوده هوای   نهاد

سوویی عوال ی    سواز هوم   با سادگی زمتنوه  راه هم  ها کتاببودن جلد  رنگ لر  پ خوو خوو
صحافی، قطع کتاب، نووع قلوم   (. 5900دانشجویان با کتاب پ محتوای آن خواهد شد )رضی 

مطالووب آن دگووار مشووک    ۀپ خواننووده در مطالعوو اسوودآن مناسووب پ پاضووح  ۀپ انووداز
 .شود نمی خاصی

 ،هموه  های نوارشوی پ پیورایش ادبوی پضوعتد خووبی دارد. بوااین        کتاب از نظر پیژگی
خوط   ،دپازده وواراگرا  اپ   ۀصو ح   از انود  عبوارت  هوا  آن مواردی پجود دارد که بعضوی از 

همواهنوی در   دسوتی پ  یک گنتن، هم به پیرگو  نتاز دارد. (1)دیور فرد  بتان بهز ا ،گهارم بعد
هوای    در بخوش  داده شوده پ  وانوشود در بعضی از جاها  .اسد رعاید شود ها بهتر وانوشد
 ،دارد وانوشود نرنودایک   ۀنظریو  55پ  54 ۀدر ص حازجمله  ؛داده نشده اسد وانوشددیور 

هوای آموزشوی     ن هد تنتز منابع تعت 53 پ 50ۀ در ص ح .ندارد وانوشدگشتالد  ۀپلی نظری
 دارد. نتاز وانوشدموزشی به های آ  هد  ۀحتط سه 15 ۀص ح .دارد نتاز وانوشدبه 

صو حات   گنوتن،  همدارد.  نتاز التتن وانوشدبه « فعالتد واره»کتاب، م هوم  04ۀ ص حدر 
آزموون  » 09 ۀدارد. در صو ح  نتواز  وانوشود بوه   مراح  لراحوی آموزشوی   09، 01، 04، 93

از قلم برجسته است اده شد که این نوارو با فوند قلم خاص در انتخاب محتووا،  « تشختلی
 زدادن نتز الزم اسد.تها مث  مهارت تمت  پ انتخاب رسانه ،های آموزشی  هد 

پ  هوا  رپوکتواب   ناموه،  کتواب  دهی در درپن موتن پ  ارجاع ،از نظر رعاید اصو  علمی
پضعتد متوسطی دارد در جاهای مختل ی از کتاب از منوابع مختلوف اسوت اده     یافنون تدر

، 511، 514، 16، 15، 63، 19، 94، 15، 54، 1 :تماننود صو حا   ،پرده شده اسدآ شده پ منبع
 ۀدقتق که شومار صورت  بهاما  ،اسد ی انجام شدهدهدر بعضی از جاهای کتاب استناد. 501پ 

   .ه باشد پجود نداردص حه ذکر شد

 بتوان شوده   لبی بدپن ذکر منبوع ادهی مناسب پجود ندارد یا مط  در کتاب منبع ،کلیلور  به 
کوه   شود وانودر  . یوا منبوع  10پ ، 01، 13، 11، 50، 56، 50، 3، 1، 1، 1 ص حات مانند اسد؛

، 514، 31، 34، 16، 14، 61، 00، 93، 51، 1 :ماننود صو حات   ،رایج نتسد آپرده شده اسود 
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در این انر مطالب متعوددی پجوود دارد کوه     ،درمجموع. 531پ ، 511، 509، 501، 590، 510
، 13، 10 ۀبرای مثوا  صو ح   ،را به نویسنده نسبد داد ها آن توان  نمی منبع مشخلی ندارند پ

 .36پ  ،60، 69، 61، 65، 64
اصو  رپو مونتوه سووری در    11 ۀاصو  انتخاب رپو تدریا در ص ح گنتن، هم
، 00 ۀ، اهمتود الووهوای تودریا در صو ح    01 ۀهای تدریا در ص ح  ، الوو13 ۀص ح

، الووی فردموداری  35 ۀدهنده در ص ح سازمان کارگتری الووی وتش شرایط الزم برای به
وردازی  الووهای ال عات ۀ، خانواد33 ۀ، الووهای جدید تدریا در ص ح31 ۀدر ص ح
الووهوای ان ورادی    ۀ، خوانواد 549 ۀالووهای اجتماعی در ص ح ۀ، خانواد545 ۀدر ص ح
، الوووی ت کور اسوتقرایی در    541 ۀالووهای رفتواری در صو ح   ۀ، خانواد541 ۀدر ص ح
 500 ۀ، مد  ارتباط لا پ  در ص ح511پ  516 ۀدر ص ح ها مهارت، انواع 555 ۀص ح
پ  تسود ن APAنویسوی   منبعدهی در متن هماهنگ با   اصو  علمی ارجاعرعاید  .501 پ

  اشکا  دارد.

 

 تحليلوارزیابیمحتواییاثر9.9

انتقوادی شووارای بررسوی متوون، گوام بعودی نقود کتواب         و   فرمد یادداشد علمیبراسا  
 : اسد ذی های   معتاربراسا   یاپ فنون تدر ها رپو

 ابعاد آموزشی اثر 3.1.1

مطابقود   به اهودا  درسوی،   ابعاد آموزشی انر شام  جامعتد پ تناسب محتوا باتوجهبررسی 
های ملوب رشته، تناسب مطالوب بوا سوطح علموی مخالبوان، متوزان         انر با آخرین سرفل 

اسود. براسوا  ایون     پ تلوویر  ،علمی ماننود تمورین، نموودار، جودپ      یها  است اده از ابزار
 اسد: گنتن یادشدهها، پضعتد کتاب  همؤل 

محتووا پ لراحوی پ تودپین خواص      نوور  وتوام ی درسی ها کتابپاقعتد آن اسد که  ـ
علموی صواحب انور اسود کوه       های  کوشش حاص  درسی کتاب للبد.  خودو را می

علوم تربتتی تهتوه   ۀهای ملوب رشت  نتازهای آموزشی دانشجویان پ سرفل براسا  
لورز نووارو کتواب حواکی از آن اسود کوه کتواب تناسوب خووبی بورای            د.شو  می

های کتواب    اسد که با نثری رپان در ده کردارد. نویسنده ت و  نور وتامدانشجویان 
 ند.کفهم پ یادگتری  قاب  را برای دانشجویان
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خووالی اسوود.  یادشوودههووای ملوووب در کتوواب    جووای بعضووی از سرفلوو   ،البتووه ـ
پ  ،تعلوم در اسو م پ آداب آن   پ تعلوتم    در ، هوایی گوون مودیرید کو     سرفل 
 های جدید پ تدریا.  فناپری

پ  ،متزان است اده از ابزارهای علمی مانند تمرین، نمودار، جودپ  پ تلوویر   ،در این انر ـ
ابتدا کتاب اهدا  رفتواری در    ،اهدا  رفتاری درحد متوسط اسد. در تمام فلو 

نود. از  ک الی را بتان میؤس «فکر کنتد» ۀرا خالرنشان کرده اسد پ در ارائه با یک جمل
، 1مثا  در صو حات   رایب  ؛محدپد پ کم است اده شده اسدصورت  بهجدپ  پ ش   

 .531پ  ،510، 01، 05، 91، 10، 11

 لمی و کاربردی کشوریی به نیازهای عگو پاسخبندی کتاب و  مسئله 3.1.1
آموزو  ۀین مباحثی اسد که در حوزتر مهمآن با یادگتری یکی از  ۀتدریا پ کت تد پ رابط

خلووص تحقتقوات پ     ایون  که در ای هنگو به ؛نظران بوده اسد پ ورپرو موردتوجه صاحب
 م وز در تودریا پ یوادگتری    دربارۀاز تحقتقات  .های متعددی صورت گرفته اسد  وژپهش
( که انق ب بستار بزرگی در تدریا پ یادگتری اسد از ت تتر در زموان شورپع   5900)جنتن 
های بودجوه،    ، اپلویدبردهای تدریا ی ارزیابی، راهها رپو، ستاسد های انضبالی، مدار 
  پ صودای « دانوش »پ ت کر در تدریا تا فهمتدن صودای  ، های ک سی، کاربرد فناپری  محتط

یوک  عنووان   بهآموزو پ تدریا  ۀشناختن حوز رسمتد ه بهک (5931 )مهرمحمدی «آموزو»
 ای مت اپت اسد.    شناسی از گونه عملی قائ  به معرفد ۀحوز

درخلوص فهم کت تد تدریا اشاره دارد کوه تودریا بوا مو       ( 2005) ریچاردسون
 های دیوری را برای کت تد تدریا شناسایی کرد.    باید قضاپت شود پ باید م  نیادگتری 
حاکی از اهمتد پ وتچتدگی تدریا پ یادگتری اسود کوه پجوه همود      یادشدهمطالب 

یی بوه نتازهوای   گوو  واسخکه محتوای کتاب در  این  اما درخلوص ،اصلی این کتاب قرار دارد
 دارد. کتواب درخلووص   نتاز تر بتشبه تحلت  پ بررسی  ،اسده بود وفقعلمی پ کاربردی م

تووان در    پ موی  داردهوای ضوعت ی     نوارو درآموده تحلتو    به نور وتامکه برای دانشجویان  این 
آمووزو   شناسی  که محلو  معرفد ،ورپرو پ کتاب به وتچتدگی تدریا یا م هوم آموزو

 موردتوجه قرار گترد. ،پ تدریا اسد

 های مختلف کتاب  نظم منطقی و انسجام درونی بخش 1.1.1
نظوم پ منطقوی در    ،بررسی اسود. از منظور اپ    قاب  نظم منطقی پ انسجام درپنی از دپ منظر

هور فلو  اختلواص داده     یپ از منظر دپم به محتوا های ارائه شده اسد  ک  کتاب پ فل 
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فلو   عنوان  بههای آموزشی   . شناخد پ تدپین هد داردیازده فل   یادشدهشود. کتاب   می
هوا در لراحوی     بهتور بوود کوه شوناخد پ تودپین هود        .دپم در جایواه مناسبی قرار ندارد
هوای آخور کتواب آپرده شوود. فلو  گهوارم تحود عنووان           آموزو ادغام شود پ در فل 

هوم ادغوام    توانسد با  تدریا میی جدید ها رپوعنوان  ای تدریا پ فل  ونجم بها رپو
اسود.  ی تودریا  هوا  رپوفل  ششم تحد عنوان الووهای تدریا قب  از  جایواه شوند.

نودارد پ در فلو  ه وتم     احتتواج  بح  ارتباط پ نقش آن در تدریا بوه یوک فلو  مجوزا    
تواند ادغام شود. فلو  کتاب اگر با تدریا پ کت تود پ ماهتود آن شورپع شوود پ بوه       می

بوه   ،پ فنون پ مهارت تودریا ورداختوه شوود    ها رپوهای آن پ درادامه به   یادگتری پ نظریه
 ند.  ک  می فهم پ در  دانشجویان کمک

 شر  زیر اسد:   نظم انسجام درپن فللی نتز به

فل  اپ  خواننده با تعریف تدریا، ارتباط بتن یادگتری پ تودریا، مود  عموومی     ـ
در تودریا شوام  نرنودایک، گشوتالد،      هوا  آن پ کاربرد ،های یادگتری  تدریا نظریه

محتووای خووبی بورای    توان گ د   این فل  می دربارۀ .شود  یادگتری اکتشافی آشنا می
 رایبو  ؛نودارد اما محتوای فل  قوت پ بنوای محکموی    ،فل  اپ  انتخاب شده اسد

های یادگتری بستار محدپد پ گسسته بتان شده اسد. جای مباحو     لر  نظریه ،مثا 
هوای    پ نظریوه  ،، کت تود تودریا  هوو های  نظریه م ز پ یادگتری، ۀدیوری مث  رابط

 ۀنظریو  ها بستار مختلور پ قودیمی اسود.     ه در نظریهمطالب ذکرشدسایر پ  ،تدریا
 این فل  اسد.   ۀهای یادگتری از دیور عناپین جاافتاد  سبک پ ساخد پ سازاگرایی

پ سوطو    ،ها آن بندی  های آموزشی، لبقه  فل  دپم مباحثی گون منابع تعتتن هد  ـ
 قورار  موردبح  حرکتی و پ رپانی  ،های شناختی، عال ی  مختلف یادگتری در حتطه

 حسواب  به معلمان های  مسئولتد از یکی تدریا فنون پ ها رپو تعتتن. اسد گرفته
 پ معلموان  بوا  اساسوی  ارتبواط  وورپرو  پ آمووزو  هوای   هود   تعتتن پلی ،آید  می
صوورت   بوه کتواب ایون اهودا      50 ۀصو ح  در ،درضومن . ندارد تدریا های  شتوه

توانود از کت تود پ     شده اسد کوه موی  خ صه پ ختلی سطحی با منابع قدیمی بتان 
 ند.کیی این کتاب کم کارآ

لر  در  ورداخته شوده   ۀتهت گنتن هملراحی آموزو پ مراح  آن پ به فل  سوم  ـ
ی بتش از تدریا معلمان اسد که بهتر بود قبو   ها مهارتبح   ،اسد. در این فل 

ی ووتش از  هوا  مهوارت شد که ارتباط بح  بوا    از آن مهارت پ فنون تدریا مطر  می
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اسوت اده از منوابع قودیمی بوه      ،فلوو   ۀکلتو تدریا رپشن شود. در این فلو  پ در  
 کتاب ذکور شوده   00 ۀبودن محتوا آستب پارد کرده اسد. در ص ح تکراری پ سطحی

هوا   هوا در رسوانه    نما برای انتخاب شوتوه  های رفتاری بهترین منبع پ راه  که هد  اسد
جوای   ،به نقدهای پارده بور اهودا  رفتواری    باتوجه ،آید. گنتن قضاپتی  حساب می به
 دارد.   دپکاپکنم  پ أت

 بتوان  از بعود  ،فل  گهارم در. ورداخته اسدی سنتی تدریا ها رپوبه فل  گهارم  ـ
 رپو ،رانووی سووخن شووام  رپو توودریا مهووم یهووا رپو انووواع ،رفتوواری اهوودا 
و علموی،  ورسش پ واسخ، رپو ورپژه، رپو آزمایشی، رپو گرد رپو بازگویی،
ایون  پ اصوو  انتخواب رپو تودریا اسود.      ،بح ، رپو پاحد کار بر مبتنیرپو 
دسود   مختلر پ یوک لور  به  ها رپواز کتاب نظم پ انسجام خوبی دارد پ تمام  فل 

م ل  پ ت لوتلی  لور  به محاسن پ معایب آن بازگو شده اسد. تنها رپو پاحد کار 
 ورداختوه  تودریا  رپو بوه  انتخواب  اصو  آخر فل  به در .اسد توضتح داده شده

 بورای  تودریا  رپو انتخاب اصو  بح  .ندارد فل  عنوان با تناسبی که اسد شده
 .  اسد مناسب تدریا یها مهارت فل 

رپو دالتوون، رپو مونتوه    شوام  ی جدید تدریا ها رپوفل  ونجم تحد عنوان  ـ
مناسوبی  نظم پ انسوجام   این فل  از کتاب پ لر  کلر اسد. ،پلیررپو دک ،سوری

به فواید پ اصو  آن اشاره شوده اسود.    ،توضتح بر ع په ،ها رپواز  دارد. در هرکدام
کوه در   پلوی فوایود بتوان نشوده اسود. درحوالی       ،پلی، اصو  ذکر شوده ردر رپو دک

ی تدریا جدید فل  ونجم معایوب  ها رپوی تدریا سنتی فل  گهارم پ ها رپو
 .پ مزایای هر رپو ذکر شده اسد

الووهای تدریا اسد. فل  با تعریوف الوووی تودریا پ     دربارۀب فل  ششم کتا ـ
دهنوده،   سوازمان  الووی تدریا به معرفی الوووی ووتش   انتخاببتان شرایط الزم برای 

پ الووهای جدید تدریا شوام  )الووهوای    ،گشایی الووی فردمداری، الووی مشک 
 ۀ ورادی، خوانواد  الووهوای ان  ۀالووهوای اجتمواعی، خوانواد    ۀوردازی، خانواد ال عات

 پ...( ورداخته اسد. ،الووهای رفتاری

ی تودریا سونتی پ جدیود    هوا  رپوبوه بحو     ،در این کتاب، در فل  گهارم پ ونجم
جایواه فل  ششم کتاب با عنووان الووهوای تودریا موبهم      ،لحا  ورداخته شده اسد. بدین

ی تودریا  هوا  مهوارت پ  هوا  رپوپ  ،های تودریا   اسد. ت اپت الووهای تدریا، رپیکرد
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هوایی در ایون زمتنوه مطور  شوود. شواید         ت پ بدفهمیسؤاال  شود   رپشن نتسد پ باع  می
بعضی از مباح  این فل  به بح  یادگتری پ تدریا منتق  شود پ جایوواه مطلووبی وتودا    

د پ بعضی مباح  دیور در فل  گهارم پ ونجم مطر  شود. مباح  این فلو  برگرفتوه   کن
توانود بوا فلولی      اما بعضی از مباح  این فل  می ( اسد.5900 دیورانپ  )جویا از کتاب

 های یادگتری مطر  شود.  دیور با عنوان نظریه

؛ این فل  با بتان اهودا  رفتواری آغواز شوده، بوا      «های تدریا مهارت» ،فل  ه تم ـ
پ بعود از تودریا(    ،ی تدریا )وتش از تدریا، ضمن تدریاها مهارتبندی  تقستم
ی ضمن تدریا وایان یافته اسد. این فلو   ها مهارتفته پ با توضتح مبسوط ادامه یا

ووشوانی دارد.   لر  در  در فلو  سووم هوم    ۀبا لراحی آموزو پ مراح  آن پ تهت
 با تعریف تدریا پ مد  عمومی تدریا فل  اپ  نتز ارتباط دارد. گنتن، هم

فلو  بوا بتوان    ۀد بقت؛ این فل  نتز همانن«ارتباط پ نقش آن در تدریا» ،فل  هشتم ـ
پ  ،اهدا  رفتاری آغاز شده اسد. انواع ارتباط، مد  ارتبواط، عناصور ارتبواط، هود     

این فل  اسد. ارتباط ایون فلو  بوا کو  کتواب       ۀشد رپو ارتباط از مطالب مطر 
کنود یوا در     معلم را مطر  می ۀهای شایست  که فل  نهم پیژگی رپشن نتسد. درجایی

ی ضومن تودریا اختلواص داده شوده اسود یوک فلو         ها مهارتفل  ه تم به 
توانسد در فلو  ه وتم    ارتباط نقش رپشنی با تدریا ندارد پ این فل  میعنوان  به

 یا نهم ادغام شود.

لوور وراکنوده    همحتورم درابتودا بو    ۀ؛ نویسوند «معلوم  ۀشایسوت هوای   پیژگی» ،فل  نهم ـ
 شناسوی   درادامه بوه تتو   نظر نق  کرده پ   معلمان موفق را از افراد صاحبهای  پیژگی

شووام  معلمووان فراگترنووور، معلمووان  ؛( ورداختووه اسوود5910وویووا  معلمووان )قاسوومی
هوای    نور. در انتهای فل  نتز م   پاقعی شایستوی معلم را همان تحقق هد  در 

توانسود تودریا     کوه موی   آنبوا  ،ده اسد. این فلو  کرآموزان ذکر  یادگتری در دانش
سوادگی از آن گذشوته پ    را موردبح  پ تحلت  قرار دهد، بهباکت تد یا تدریا موفق 

 ای از ابهام باقی مانده اسد.  درضمن نسبد متان تدریا پ معلم موفق در هاله

؛ درابتدا درخلوص ضرپرت پ اهمتود ت کور از   «ت کر در ک   در » ،فل  دهم ـ
مدرسوه پ  ( نکاتی مطر  شده پ این قسمد با برداشتی از ارتباط بتن 5916شاووریان )
بتوان   انوواع ت کور بوه    ،اتمام رستده اسد. درادامه ( به5965از شریعتمداری ) نق  ت کر به
نظران کتاب ت کر منطقی ذکر شوده اسود. در دپ    ( پ دیور صاحب5910نژاد ) شعاری
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ای بدپن شور  پ    مجم  پ اشارهصورت  به قرآنبح  ت کر پ اندیشه از آیات  ه،ص ح
تووان گ ود کوه      این فلو  موی   دربارۀبسط پ ارتباط آن با تدریا آپرده شده اسد. 

توان یوک    دارد که آیا می تأم  ارتباط این فل  با عنوان ک  کتاب رپشن نتسد. جای
که جایواه آن در یوک   بدپن آن ،ت کر در ک   در  اختلاص دادعنوان  بهفل  را 

آرموان نهوایی تربتود پ     ۀشن شود. بح  ت کور پ اندیشو  تدریا موفق پ باکت تد رپ
 دهی شده اسد. پحوو آن سازمان تدریا اسد که تمام کتاب حو 

ی یواب  ارزو؛ ایون فلو  درابتودا بوه اهمتود پ ضورپرت       «ییاب ارزو» ،فل  یازدهم ـ
ی یوواب ارزو و (5960 ی )سوتف یوواب ارزو( ورداختوه پ بووا بتوان انوواع    5911 )شوترازی 
ی یواب  ارزوی ها رپوها پ   هد  و   ی تشختلییاب ارزوپ  ،ی وایانییاب ارزوتکوینی، 
کلوی  صوورت   بوه ی یاب ارزوکه عنوان فل   آنباوایان رستده اسد.  ( به5910 )شعبانی
تدریا یا آمووزو   فرایندی وتشرفد تحلتلی پ یاب ارزوبه  در محتوا دقتقاً ،بتان شده

 استناد شده اسد.

 شده در اثر های ارائه و تبیینها  میزان استحکام تحلیل 3.1.1

های علمی پ وژپهشی، نقود مسوتند پ     فر  های توجه به مبانی پ وتش  این م   از شاخص
ایون  براسوا   های نوین تشکت  شوده اسود.     تحلت  ۀشده، ارائ ات مطر یپ نظر یعلمی آرا
 شر  زیر اسد: پضعتد کتاب به ،ها  شاخص

علموی پ وژپهشوی مورتبط بوا تودریا مثو         هوای   فور   به مبانی پ وتش ،در این انر ـ
ی توجوه  یواب  ارزوپ  ،های یادگتری، رپو پ فنون تودریا، لراحوی آموزشوی    نظریه

رسد مبانی، مث  هنربودن تدریا، تدریا باکت تود، هووو     مینظر  بهشده اسد. پلی 
 تدریا پ فضای مجازی جایش خالی اسد. پ تدریا،

 ۀبوه توصوتف پ ارائو    تور  بوتش ایون انور    :شده ات مطر ینقد مستند پ علمی آرا پ نظر ـ
هوا   ال عات درمورد رپو پ فنون تودریا ورداختوه اسود پ در بعضوی از قسومد     

لوور   بوه  شده بسنده کورده اسود.    نویسنده بدپن نقد یا تبتتن به توضتح ال عات داده
ات مختلف نپرداخته اسد. کتاب فاقد مباح  مورتبط بوا   یپ نظر کتاب به نقد آرا ،کلی

های موجود رپو پ فنون تدریا در نظام آموزشوی ایوران اسود.      پ گالشپضعتد 
علووم   ۀکه موضوع اصلی کتاب رپو پ فنون تدریا برای دانشجویان رشت جایی ازآن

ت سوتر پ   ۀاسد، در مدار  پ مراکوز آموزشوی کشوور پ ارائو     نور وتامتربتتی دانشواه 
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صر  مباح  نظری مورتبط بوا    ۀارائتوانسد کتاب را از   کارهای الزم می ها پ راه  تبتتن
دیوور تلوویری    تر نمایان شود پ ازسوی پ کاربردیکند رپو پ فنون تدریا خارج 

 رپو پ فنون تدریا ارائه دهد. ۀدرزمتن را تر از پاقعتد ک   در   رپشن

در متانه پ انتهای فل ، اگرگه اقودامی مناسوب جهود    « فکر کنتد»وایانی با عنوان  سؤا   
ای اسود    گونوه  بوه  «فکر کنتود »ت سؤاال  نوع  ،اسد تر بتشترغتب دانشجویان به ت کر پ تدبر 

 ،صریح پ رپشون صورت  بهتواند جواب آن را در متن کتاب، آن هم   راحتی می که خواننده به
تواند درگتوری ذهنوی پ فکوری الزم را      نمی سؤا   عنوان  به« فکر کنتد»وع وتدا کند. وا این ن
 ند.کدر فراگتران ایجاد 

کوه بعضوی از فلوو       جوایی  پ ازآن ندارندگتری   پ نتتجه بندی  های کتاب جمع  تمام فل 
بندی آخور فلو  بوه      جمع، های زیادی با هم دارند  مانند فلو  گهارم، ونجم، ششم شباهد

 کند که به یک برداشد پ تلویر ذهنی مناسب دسد یابند.  دانشجویان کمک می

 ها  سازی برای واژه دقت در کاربرد اصطالحات تخصصی و معادل 3.1.1
پ فنوون تودریا    هوا  رپو ۀکه اکثر مطالب این کتاب برگرفته از دیور آنار درزمتنو  جایی ازآن

 ،تحلت  م هومی اصوط حات، مطالوب   ای برای وردازو پ  تدریا اسد، کوشش گندان تازه
انجام نشوده پ هموتن امور کواربرد اصوط حات را درقالوب تکوراری پ         ها آن پ معنادارکردن

سوازی پ   معواد   ،ی این حوزه قرار داده اسد. با ایون توضوتح  ها کتابای همانند سایر  کلتشه
 کاربرد اصط حات تخللی تاحد زیادی مربوط پ مناسب اسد.

ن کتاب در وشد جلد کتاب پجود نودارد. در اکثور مطالوب کتواب نتوز      سازی عنوا معاد 
هوای رفتواری     ، هد 04 ۀتحلت  آموزشی در ص ح ،سازی الزم انجام نشده اسد. مث ً معاد 
پ  06 ۀ( در صو ح توا  ی، مخرپط تجارب )وارسوای بو  01پ  00 ۀ( در ص ح5960آبادی  )علی
، اصوو  انتخواب رپو   15پ  14 ۀصو ح  در (5914 گتوان  های پاحد کار )سوقط   ، پیژگی01

 ،11 ۀصو ح  در (5960اصالد کود  )پکتلتان  ،19پ  11 ۀص ح در (5915تدریا )سرامی 
 .09پ  01ۀ ص ح (5910)شعبانی  لر  کلی پ

 میزان رعایت اصول و اخالق علمی 3.1.1
پ از زبوان علموی سولتا     ،(نوور  وتام)دانشجویان  دلت  مخالبان خاص خودو به ،در این انر

درخلووص ذکور منوابع     ،هتو رپانی برخوردار اسد پ برای یادگتری خودآموز م تد اسد. الب
 تور  بوتش ده اسد. کراست اده ن APAکتاب از اصو   ،های قبلی اشاره شد  در بخش که گنان هم
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یا در فهرسد منوابع   اسد پ بعضی از منابع هم ذکر نشده  کتاب آپرده شده وانوشدمنابع در 
 ۀدر صو ح  (5904مهرمحمودی  ) ،34 ۀتا( در ص ح یمثا  )احمد گوتنی ب یرابپجود ندارد. 

در  وانوشود پ دیووران(   ، )داریووو نوورپز  51 ۀدر صو ح  وانوشد)علی شریعتمداری(،  1
 .59 ۀص ح

 های اسالمی و ایرانی هماهنگی/ سازواری اثر با ارزش 3.1.1
ایرانوی در  و     هوای اسو می    کتاب موردبررسی درخلوص شواخص سوازپاری آن بوا ارزو   

هوای هود  رفتواری، دیودگاه       همؤل و تحد عنوان ت کر در ک   در  یکی از  ،فل  دهم
ختلوی مختلور اشواره شوده     لور  به ت کر اسد پ به اهمتد ت کر از منظر آیات  دربارۀاس م 

 اسد. تنها در همتن فل  سازپاری اس می مطر  شده اسد.

 نوآوری خالقیت و 3.1.1

رپو پ فنوون تودریا    ۀمشابه تمام منابع دیور در حوز ین انر تقریباًفلو  پ محتوای ا
محتواهوایی   ،خلوص مطر  نکورده اسود. البتوه     این تازه در ۀکتاب حر  پ اید اسد.

توانسود    شد موی   کام  بح  میصورت  بهتدریا اگر  ۀپ شتو ،گون تکلتف شب، ت کر
 ۀکنند ماهتد تدریا، عوام  تعتتنحساب آید. محتواهایی گون  از نوآپری این کتاب به
 یادشوده (، یوادگتری الکترپنتکوی محتووای کتواب     1444 ماخر  کت تد تدریا )فنستر

 خالی اسد.

 های روزآمد  استفاده از منابع معتبر و داده 3.1.1

 ،اسود. در ایون فاصوله    5931پ گاپ بعودی آن دی مواه    5910گاپ اپ  این کتاب بهمن 
رپد کوه از منوابع     انتظار موی  ،به این مسئله توجه گاپ رستده اسد. با بار به کتاب مزبور شانزده

تر است اده شده باشد. بررسی کتاب نشان داد که از منوابع معتبور مثو       های جدید  معتبر پ داده
 کلتوات (، 5910 )شعبانی ورپرشی پ آموزشی یها مهارت(، 5911) جویا تدریا های  الوو
، (5911)نتواری   تودریا  رپو کلتوات (، 5960  صو وی اهلل )اموان  تودریا  فنون پ ها رپو

ضووعف اصوولی کتوواب  پ نقطووه ( اسووت اده شووده اسوود. امووا کاسووتی5301 )گلوودمن توودریا
 های آن اسد.  بودن منابع پ داده قدیمی

پ جدیدترین منبع انولتسوی آن بوه    اسد 5910جدیدترین منبع فارسی آن متعلق به سا  
ی، یواب  ارزونوام ت کور در کو   در ،     پیژه در فللی بوه  گردد. این امر به برمی 5301سا  
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تور بورای ت تتور منوابع       معلوم از ضورپرت جودی    ۀهوای شایسوت    پ پیژگی ،ارتباط پ تدریا
رپز  بوار گواپ ت تتورات بوه     رسد کوه در ایون شوانزده     مینظر  به ،کلیلور  به برخوردار اسد. 

 درخلوص منابع رپی نداده اسد.
 

 گيری نتيجه. 4

خلووص   بوه تدپین کتاب  ۀبه تحوالت دانش پ ال عات، شتو شرایط حاضر، باتوجهدر 
گراکوه کتواب درسوی     ؛دارد نتواز  مقطع آموزو عالی به تجدیدنظر پ دراید خاصی در

های آموزشوی را درجهود کسوب      فعالتد ۀکه زمتن اسدترین منابعی   دانشواهی از رایج
 ،ها، نوآپری  موجب گسترو افق اندیشه ،دیور عبارت کند. به  دانش پ شناخد هداید می

کوه گوه    های انسانی هستند. ایون   ترین سرمایه که باارزو شود می پ خ قتد دانشجویان
از ، منطبق با اصو  پ موازین علمی پ نتازها پ ع یوق دانشوجویان اسود    ها کتاباندازه 
هوای    سرفلو   شودن  گوام  شود. در این راستا، هم  های ممتاز یک کتاب شمرده می  پیژگی

درپ  دانشواهی با علم پ زمان پ جلوگتری از عناپین تکراری پ کهنه منتج به تربتود  
کتواب   پ کوارآفرین خواهود شود.    ،زیبایی پ در  ه پکاپ، مشتای به تجرب فراگترانی کنج

پ  شووده بووار گوواپ بوورای شووانزدهمتن 5931کووه در سووا   توودریا فنووون پ هووا رپو
موردنقود پ   ،بوه مطالوب فووی    قرار گرفته اسد، باتوجه نور وتامر  دانشجویان  دردسد

در یوازده فلو  مودپن شوده پ از دپ بعود شوکلی پ        یادشدهبررسی قرار گرفد. کتاب 
ها، لور     بررسی توصت ی پ تحلتلی یافتهبراسا  محتوایی موردتوجه قرار گرفته اسد. 

کتواب نتازمنود    مناسب اسد. اما جاهوایی از  نواری تقریباً پ حرپ  ،جلد، کت تد گاپ
دهی انر مناسب نتسد پ بخش زیوادی نتازمنود     پیراستاری علمی اسد. پضعتد ارجاع

خوبی محتوای آن،  نتز، به گ تار وتش ادعای کتاب در  اص   پ بازنوری جدی اسد. به
راستایی کتواب   های شورای انق ب فرهنوی پ تحو  را ووشش داده اسد. هم  سرفل 

های رفتاری در ابتدای   هد  ۀدر ارائ نور وتامزو دانشجویان با سطح علمی پ نوع آمو
 جای اسوت اده از ابزارهوای علموی مختلوف     ،ها بستار مطلوب پ م تد اسد. البته  فل 

دلت  بح  ماهتود تودریا پ    لب کتاب خالی اسد. این انر بهابرای ت هتم پ در  مط
ین مبواحثی اسود کوه در    تر مهمحا   ترین پ درعتن  با یادگتری یکی از قدیمی آن ۀرابط
سوزایی   هتوانود از اهمتود بو     موی  پ همتشوه موردتوجوه بووده اسود     پتربتد تعلتم ۀحوز

 باشد. برخوردار
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 توجوه  پجه، تدریا فنون پ ها رپومحترم برای نوارو کتاب  ۀبه ت و نویسند باتوجه
 .اسوود ایتوودر دتووماه ینظوور پ یعلموو ۀجنبوو پ ایتوودر یهووا رپو ۀارائوو بوور کتوواب
گتوری    تودریا پ یوادگتری، جهود    دربوارۀ های اصلی   شناسی  های فلس ه پ رپان فر  وتش
کوه تودریا    پ ایون  ،ماهتد تدریا دربارۀها   برداشد ،نحوه یادگتری اپ دربارۀانسان  درقبا 

های م  و  در این انر اسد. معلم بایود    گه باید باشد پ فراگتران باید گوونه بشوند از بح 
نووام  هماهتد انسوان پ خلوصوتات فراگتوران آگواه شوود پ در      دربارۀهای متضاد   از دیدگاه

 .(5330 دیلون) ه باشدتدریا به آن توجه داشت
بوه ماهتود    جوه باتو ،پ اسود  دیور، کتاب به نقد پ تحلت  علمی مطالب نپرداختوه  ازسوی

نتواز  دنظر انسجام کلی پ درپنی فلو  انر نتز به تجدی ،های آن  فر  موضوع پ مبانی پ وتش
دارد.  نتوواز سووازی پ کوواربرد اصووط حات تخللووی نتووز بووه بررسووی مجوودد  معوواد  دارد.

ختلوی  صوورت   بوه هوای ایرانوی پ اسو می      درخلوص هماهنوی پ سازپاری انر بوا ارزو 
 مختلر پ محدپد جایواه مطلوبی دارد.

دنبوا    خ قتود پ نووآپری اسود کوه بوه      ۀمؤل و  هوای ایون کتواب خو       از دیور کاستی
در صو حات قبو     که گنان هم ،سازد. البته  خوبی نمایان می بودن محتوای کتاب آن را به قدیمی

برخورداربوودن از زبوان    ،مثو   ؛توجهی برخوردار اسد قاب  به آن اشاره شد، کتاب از مزایای
 .(نوور  وتوام )دانشوجویان   های رفتواری، مناسوب مخالبوان خواص      هد  ۀسلتا پ رپان، ارائ

، درجهد ارتقای کت ی فرم پ محتووای  یادشدهبه نقاط قوت پ ضعف کتاب  توجهحا ، با هر به
 د:کرنهادهای زیر را ارائه  توان وتش  می ،انر

 رپزرسانی محتوا، فلو  ابتدایی کتاب درخلوص تودریا پ ماهتود آن،   درجهد به ـ
 د.شوکت تد تدریا، تدریا پ علر حاضر تنظتم 

گتری با ت تتور    بندی پ نتتجه  جمع بر ع په ان،ستای تقوید ت کر انتقادی دانشجویادر ر ـ
اندیشوی   پ ژر  تأمو   شوده در وایوان هور فلو ،     ت لراحیسؤاال  ماهتد پ محتوای 

 د.شو  ی فراهم میتر بتش

 ، پوایان تودریا  ،بندی مجدد فلو  به مباح  وتش از تدریا، ضمن تدریا تنظتم ـ
 .ندک توجهی می قاب  جام درپنی پ کلی فلو  کمکسان به

ابتدای انور   به به مباح  وتش از تدریا پ ،«ت کر در ک   در »، فل  دهم کتاب ـ
ی تور  بوتش آپرده شود پ درخلوص دیدگاه اس م در ایون زمتنوه بوا دقود پ غنوای      

 ورداخته شود.



 025   (پروین صمدی) ها و فنون تدریس روش بر کتاب ینقد

 نامه کتاب

تهوران: سوازمان    ،یرضوو  دهتسوپ  پ حسون محمد یلو تل ۀترجمو  ،آمووزو  پ م ز ،(5900جنسن، اریک )
 .یآموزش یزیر  وژپهش پ برنامه

محمدرضوا بهرنووی،    ۀ، ترجمو ایتودر  یالووها ،(5900) امتلی کالهون پ پب ، مارشا  جویا، برپ ،
 کما  تربتد.: تهران

 مقواالت  ۀدتو گکدر:  ،«یدانشوواه  یدرسو  یهوا  کتاب نقد پ یابیارز یها  شاخص »،(5901) رضی، احمد
 .سمد: تهران ،«یدانشواه یدرس کتاب» یعلم شیهما نتاپل

 : آگاه.تهران ،یورپرش یشناسرپان ،(5960) اکبریعل ف،تس

 آگاه. :، تهرانیلتتحل شرفدتو یابی ارزو پ یرتگ  اندازه ،(5919) اکبر ستف، علی

 ، تهران: دانشواه سپاهتان انق ب ایران.یعموم یشناسرپان ،(5910) اکبر نژاد، علی شعاری

 سمد. ، تهران:یورپرش پ یآموزش یها مهارت، (5910) شعبانی، حسن
محموود مهرمحمودی پ    ۀ، ترجمو درسوی  ۀشناسوی مطالعوات برنامو     رپو ،(5901) .شورت، ادموند سی

 ، تهران: سمد.دیوران

 ، مشهد: جهاد دانشواهی.یآموزش دیریمد ،(5911) شترازی، علی

 تهران: معاصر.، ایتدر فنون پ ها رپو اتتکل ،(5909 )اهلل ص وی، امان

 یعلمو  ئود ته یاعضوا  ایتودر  یانربخشو  زانتو م پ یفراشوناخت  دانوش  ۀرابطو  ،(5935) دیورانعبدی پ 
 های نوین تربتتی.  ، تهران: اندیشهیدپلت یها  دانشواه

 تهران: دانشواه آزاد ایران. ،معلم یا  حرفه یها  یژگیپ ،(5910) وویا، اقبا  قاسمی

 کویر. :هاشم فردانش، تهران ۀ، ترجمشرفتهتو ایتدر یها رپو ،(5939دیوران )دیوید پ  کار،

 ، تهران: دانشواه تربتد مدر .پتربتد تعلتم در نظرپرزانه یجستارها ،(5931) مهرمحمدی، محمود
 نور.   ، تهران: دانشواه وتامایتدر فنون پ ها رپو(، 5931پکتلتان، منوگهر )

هوا،    هوا، رپیکورد    درسی نظرگاه ۀبرنام: علترضا کتامنش، در ۀ، ترجم«ی کت ییاب ارزو»(، 5905). پیلز، جی
 نشر. مشهد: بهمحمود مهرمحمدی، ، ها  پ گشم انداز

 .سرشدوا  جع رمحمد ۀترجم ،یتوسع نقد: یفلس  یگر کاپو ،(5901) .ا نلسون  هاگرسون،
 

Carr, D. (1999), “Philosophy of Education”: 

<http://www. Ed. Uiuc. Edu/eps/pesyear book>. 

Dewey, J. (1934), How We Think: Arestatement of the Realation of Reflective Thinking to the 

Educative Process, Boston: Dc Heath and Company. 

Fens Termacher, G. D. and V. Richardson (2005), “On Making Determinations of Quality in 

Teaching”, Teachers College Record, vol. 107, no. 1. 

Stenhouse, L. (1975), Acritiaue of the Objectives Model, London: Heine Mann Educationale 

Books Ltd. 



 


