
Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 

Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 20, No. 10, Winter 2020, 1-16 

Doi: 10.30465/crtls.2020.5872 

A Review of  

Research and Writing Textbook 

Mohammad Armand
*
 

Abstract 

Textbooks are one of the most important teaching tools. Therefore, it is necessary to be 

very careful about how they are designed and edited. Works on textbook design and 

authoring have been published, one of which is textbook research and writing that can be 

used by scholars, authors, and textbook contributors. In this article, this book has been 

criticized, using a critical philosophical research. The importance of this book in reflecting 

the wide range of textbook research in the world, its being research-oriented, and 

addressing fundamental issues are among the advantages.  The benefits of this book include 

the use of various tools to understand more about the contents, such as charts and tables, 

and the type of letters and their size. Its disadvantages include failure to rationalize the 

content and misinterpretation of some concepts, lack of proper design and contrast of 

colors, and inappropriate margins and unattractiveness. 
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،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
91-9911،9دی،دهمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 یپژوهش و نگارش کتاب درسکتاب  برنقدی 

*محمدآرمند

 چكيده
   ،ينتدو   ،یطراح یدر چگونگدقت . بنابراين استمهم آموزش  یاز ابزارها یدرس کتاب

 کتد  درسدی   یف  تدأل  یطراحد  یچگدونگ  ۀدربار ازجمله تألیفات است. ضر رینشر آن 
کتد    یفاندورکاران تدأل     دست ،لفانمؤ ،است که محققان یپژ هش   نگارش کتاب درس

بدا اسدتفاده از ر ش پدژ هش    ايدن کتداب    مقالده  يدن در ا .وتواننو از آن بهره ببرن می یدرس
از  یا گسدترده  یدف انعکاس ط. اهمیت اين کتاب در شود مینقو فلسفی انتقادی  گری کا ش

 یمباحد  اساسد   بررسدی    ،محوربدودن آن  پدژ هش  ،در جهدان  یکتاب درس یها پژ هش
مطالد    تر یشفهم ب یمختلف برا یاستفاده از ابزارها توان به اين کتاب می ایيمزا است. از
نیدز   آن یهدا  یکاسدت  .اشاره کدرد   آن ۀانواز   ،قلمبودن نوع  مناس  ،جو ل ،نمودار ازجمله
 یطراحد یم، مفداه  یبرخ یکاف یح  توض يحتشر  عوم ،مطال  یمنطق ظمدر ن يینارسا شامل

 است. یتجذاب    عوم ،مناس نا ۀیحاش، ها مناس    تضاد رنگنا

ی، کتداب درسد   ی  بررسد   نقدو ی، کتداب درسد   یهدا  پدژ هش  ،یکتاب درسد  :ها هواژيدکل
 .یدرسنگارش کتاب ی، کتاب درس يابی ارزش

 

 مقدمه .1

تدر   بدیش  .آمدوزش اسدت   ۀد رمطال  بدرای يد    کامل  ۀتهیکتاب درسی  ۀکلممعنی  اقعی 
تواندو   می ای طراحی شوه است که گونه به   استتمرکز ممطال  مرتبط با موضوع در کتاب 

بايدو   در تعريدف کامدل کتداب درسدی     .د ره مطال  معتبر را به يادگیرنوه ارائه دهدو آن طی 
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گزين کتاب ماننو کتداب کاذدذی، چداپی،     کتاب درسی شامل هر نوع کتاب يا جای که گفت
بدرد اهدواو      پدیش  منظدور  هبد فراگیدران   ۀمطالعجیبی است که درقال  منبع   نوشته،  دست
 شود. می آموزشی طراحی   استفاده ريزی برنامه

( ارائه داده، کتداب درسدی ابدزار ا دلی يدادگیری      ۵33۲در تعريف ديگری که يونسکو )
 ،  از مدتن، تودوير   طراحیخا ی از نتايج آموزشی  ۀمجموعيابی به  که برای دست است

چداپی     ۀمجموعد کتداب   ،سدنتی  تعريدف در . راه تووير تشکیل شوه اسدت    يا متن هم
کندو   مدی  يینمدا  راههای يدادگیری را هدوايت      فعالیتسازی توالی  آسانمجلوی است که 

منو مطرح شوه    هوو ،کتاب درسی سنو رسمی، معتبر ،(. در تعريفی ديگر9000 )نوريان
کتداب درسدی شدامل     ،کلدی   طدور  بده  .کندو  مدی  است که به يادگیری يادگیرندوگان کمد   

منظدور تحقدق    هايی است که در نظام آموزش   پر رش   نظدام آمدوزش عدالی، بده     کتاب
گیدرد   مدی    دانشجويان قدرار  ،آموزان، معلمان، استادان دانش ۀاستفاداهواو يادگیری، مورد

  انتشدار يافتده اسدت      شدوه  (، برای مقا و آموزشی نوشدته  9000آتشانی  )رسولی   امیر
هدای درسدی بدا هدوو      (. کتداب 9000)نوريان د شو  میشی تلقی داد نظام آموز در ندرقال  

آمدوزان   دانشدجويان    دن داندش کر آمادههای خاص    آموزش ا ول   مفاهیم ا لیه در رشته
 (.Medina 2019و )نشو های سطوح باالتر نوشته می برای آموزش

   ابدزار مهدم آمدوزش مطدرح اسدت      منزلۀ بهسطوح تعلیم   تربیت  ۀهمدرسی در  کتاب
ابزار مهدم آمدوزش    در نقش شود. کتاب درسی یزيادی  رو تولیو   توزيع آن م های ينههز

 هدای  یشدرفت گرفتده   بدا گسدترش علدوم   پ     آمدوزش قدرار   درخومتد ر  یها از گذشته
  مطالد    یفیدت نظدر ک  از نیز یدرس یها کتاب عیت(  ضی)تکنولوژ یدر فنا ر شوه حا ل

گدذر زمدان    تغییر شکل ظاهری کتاب دررذم  بهاست.  يافته بهبود ی   ور یفن های يژگی 
 يندو شدوه   هندوز در فرا    منبدع آموزشدی حفد     منزلدۀ  بده   پیشرفت فنا ری، ماهیت کتاب 

ندی اسدت کده    ئطممکتداب درسدی مدتن آموزشدی      .ددار ای يدژه   یتاهم يادگیرید  ياددهی
کندو   مدی  مینأخداص علمدی بدرای فراگیدران خداص تد       ۀحوزمجموعه اطالعاتی را در ي  

، که عامل ا دلی تمدرين   آمدوزش ر زانده اسدت      به آن توجه با(   901۵)رضوانی   امیری 
  ابدزار ا دلی تدورير در تعیدین        ،درسی ۀبرناممنبع ا لی محتوا،  منزلۀ بهمورسان از آن 

هدی  ر ندو    ،کلدی   یبیدان  در. (Sikorová et al. 2017کنندو )  مدی  دهی يادگیری اسدتفاده  جهت
 .که کتاب درسی مربوط به خود را داشته باشو ، مگر آننیستکامل  توريسی

سدنگ بندای    ذالبدا    دنبال ابواع خط   پويوآمون  دنعت چداف فدراهم شدوه      بهکتاب 
شدود، پیییدوگی    مدی در س  اضدح بیدان   کتداب   از طريدق تورير در کالس اسدت  زيدرا   
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سداختار  ظدايف        ،دشدو  مدی مراحل يادگیری مطالد  ارائده   يابو،  میموضوعات کاهش 
 (.Gautschi 2018)د شو میها تعريف  فعالیت

 درحکدم    استآموزان   دانشجويان  دانش ۀمطالع   يادگیری مکتوب ابزاردرسی  کتاب
اندواع آمدوزش      دردرسی  کتاب .دشو می استفادهمختلف علمی  موضوعات مطالعۀمنبع در 
. مهددم در آمددوزش   يددادگیری اسددت ی  ابددزار دارد کدداربردتحوددیلی  گوندداگونسددطوح 

 تنظدیم  دانشدجويان    آمدوزان  داندش  بدرای    دارد آموزشی جنبۀکتاب درسی  ،ديگر عبارت به
   باشدو  داشدته  مسدلم  جنبدۀ بايو  بیش   کم آن مطال    است مرجع یکتاب ر  اين از  دشو  می
 .بگیرد خود به شخوی های انويشه   ها عقیوه کردن عرضه حالت تر کم

کتاب درسی دانشدگاهی طبدق برنامده       که بايو گفتدر تعريف کتاب درسی دانشگاهی 
هدای   درسهدای آموزشدی در    اهوافی معین   با حجمی مشدخ  تدو ين شدوه   در د ره   

. تفدا ت عمدوۀ کتداب درسدی     برد داردرکااستادان   دانشجويان برای مختلف آموزش عالی 
که کتاب درسی دانشدگاهی مخاطد  خداص     های ذیردرسی در اين است دانشگاهی با کتاب

شود   تفدا ت ديگدر آن    در درس معینی برای دانشجويان   استادان آن درس تهیه می   دارد
  عمدوتا   دارد ر د   حجدم معیندی    کار مدی  که در تو ين   آموزش موضوعات درسی به اين

يدابی   الد  آن ارزش برخالو کت  مرجع از ابتوا تا انتها مطالعه   در پايان د رۀ آموزشدی مط 
 ۀخال د    ،تجدارب، مطالعدات، تحقیقدات    ۀثمدر بدرای حفد    انتقدال     چندین  هم د.شو می

رسدانی   اطدالع  ابزارهایآن با  تفا تر د    کار می بههای فکری انويشمنوان هر جامعه  آفريوه
   ،بشری، هنری، علمدی  ۀانويشدستا ردهای  فقط نهکه کتاب  اين ابواع شوه ديگری که اخیرا 
هدا   آ رد   آن سیال درمی حالتکنو، بلکه اين دستا ردها را از  دارد   منتقل می فنی را نگه می
 ۀ اسدط   ا لدین   دارندو مهمی  تأثیرتورير   يادگیری  های درسی در کتاب .کنو را تثبیت می

توجهی در رشو تحودیلی  درخور(   اهمیت 9011نو )جانفشان ا انتقال دانش به يادگیرنوگان
کتداب درسدی چده بده     . مقاطع تحویلی دارندو  ۀکلیآموزان   دانشجويان در  دانشقیت   موف

 ورت الکتر نیکدی   به ورت چاپی   کاذذی   چه به مفهوم پسامورنی    بهمفهوم سنتی   
بر زيرساخت محتوايی   علمی خا ی اسدت   مبتنیمنو آموزش    هوو ۀشیو  مجازی تابع 

شددکلی بددا لحددن   سددب  خدداص از علددوم    ارچوب ضددوابط سدداختاری   هددکدده در چ
گیرد   حا ل تالش  احبان انويشده   متخوودانی اسدت     های گوناگون بهره می تخو 

بدا جود ظهدور    ،(. بر ايدن اسداس  9019مهرابی )که هري  سهمی در آفرينش اين اثر دارنو 
اب رسانی هندوز از اهمیدت کتد    اطالعانگیز ارتباطی    شگفتابزارهای مختلف آموزشی نو   

 .استدرسی کاسته نشوه 
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منبع برای يادگیری نیستنو، اما هنوز نقدش بسدیار مهمدی     يگانهدرسی  یها کتاب بنابراين
 یحول کتداب درسد   ی  تجارب آموزش ها یتدر يادگیری دانشجويان دارنو   بسیاری از فعال

مطدرح  ابزار آموزشدی مهدم بدرای تدورير      منزلۀ به فقط نهدرسی   . کتابشود یم یده سازمان
رسدی بده کتداب     دسدت  ،. در اقدع اسدت مستقل برای يادگیری دانشجويان  ینبعمبلکه  ،است

مقا و آموزشدی   تربیتدی    آمیز یتموفق ۀارائباال از عوامل مهم   اساسی در  یفیتک درسی با
گفت کتاب درسی در موفقیت يدا عدوم موفقیدت امدر آمدوزش         توان یکه م طوری به. است
( ۵333. مید  ) داردی تأثیر مهمد علمی   شناختی دانشجويان  ۀتوسع   ،سازی یذن ،یيادگیر

 .«درسی قل  مراکز آموزشی هستنو یها کتاب» :وويسن یم

آموزشی به شدکلی مناسد    مدؤثر     یها که بتوانو کنار ساير رسانه درسی برای اين کتاب
کداربردی از   ۀاسدتفاد باشدو.   داشدته  هدايی  يژگدی  بايو  ،به تحقق اهواو آموزشی کم  کنو

مدا را در   تواندو  یمرتبط م یها   ديگر حوزه ،یشناخت ، زبانیشناخت آموزشی، ر ان های يهنظر
 .کم  کنو یفیتآموزشی ازجمله کتاب درسی باک یها تو ين   طراحی رسانه

هدا   بده آن در کتداب موردنقدو    ر د یاسدت کده انتظدار مد     یفوق از نکدات مهمد   مباح 
 .دشو توجه
 

 مطالعهشناسی  روش .2

گیدری از   نمونده ( اسدت   فقدط يد  کتداب بدو ن      case studyموردی ) ۀمطالعنوع پژ هش 
ندوع مطالعده کداربردی اسدت        ۀنتیجد  نظر است   از گرفتهخا ی موردمطالعه قرار  ۀجامع
ر ش اجدرا در ايدن مطالعده     .حاضدر مورداسدتفاده قدرار گیدرد     توانو درحال می مطالعه ۀنتیج

جدوی مبدانی     معندی جسدت   بهفلسفی انتقادی  گری کا ش .انتقادی استگری فلسفی  کا ش
هدا   اعمدال    ،   هنجارهای حداکم بدر انويشده   نما راهی ها ارزشهای استوالل،  ر ش  منطقی،

آمداری(  د  قیاسی، تجربید  آموزشی است که به د   ورت استنتاجی )قیاسی، منطقی، منطقی
 (.9001سون شود )هاگر )توسّعی( انجام می يیاستقرا  

 

 پيشينۀ پژوهش .3

 يدژه   بده   اندو  اسدت   یارمنابع بس ،يران  چه در ا یچه در سطح جهان ،یکتاب درس ۀدربار
بده   تدألیفی  یهدا  چنو کتاب از کتداب  فقط .  فرهنگ ما سازگار باشو یازهاکه با ن يیها کتاب

 یدرسد  کتاب یۀته   نگارش ۀنحو کتاب توان یشوه است که م یفتأل يا ترجمه یزبان فارس
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 ۵ یدانشدگاه  یدرسد  کتداب  ،هدا  یژگد ي    سداختار  9 یدانشدگاه  یدرسد  کتاب ،یدانشگاه
 یا مقومده  ،یدانشدگاه  یدرسد  کتاب ملحقات یۀته   نگارش، یابي ارزش   اطالعات یفنا ر

 یدرسد  کتداب  در  ید گراف عملکدرد  ،یدانشدگاه  یدرسد  کتداب  فیتدأل    یطراحد  ۀویش بر
را ندام   یریادگي درخومت  یگراف   ،یدانشگاه یدرس کتاب نگارش   پژ هش ،یدانشگاه
  اندو   شدوه ها )سمت( منتشدر   در سازمان مطالعه   تو ين کت  علوم انسانی دانشگاهبرد که 

 .هاست آناز  يکی یزکتاب حاضر ن
 

 یپژوهش و نگارش کتاب درسکتاب  یمعرف .4

 ینشدهر ز مدرادزاده   رامد    ۀترجمد نوشتۀ يان می     یپژ هش   نگارش کتاب درس کتاب
اسدت.   دهکدر  منتشدر  9010در سدال    فحه 0۲۲در آن را سمت انتشارات است که يی گلشا

ايدن   .)نه خیلی کلی   مختور   نه خیلی تفودیلی( است آموه کتاب فهرست مطال  ابتوای 
کلدر از اسدتادان    جدور.. آر.  گفتدار  پدیش فارسی،  ۀترجمبر  گفتار پیش) گفتار پیشسه کتاب 

ی مفودل در  ا مقومده  ،گفتارهدا  بعو از پدیش . داردمؤلف(  گفتار پیش   ،ا هايو ممتاز دانشگاه
که در ابتوای هر بخش مقومه آ رده شدوه   داردکتاب د  بخش اين  .آموه است فحه  سیزده
فهم بهتر مطال  کمد    هبکه است آن فول نیز آ رده شوه  ۀخال در پايان هر فول  است.

 سدی در  یکتداب فهرسدت مندابع جدامع     .داردی بندو  جمع ر  فحهچها کتابانتهای  کنو. یم
 ،هدا  شدکل  ،ها جو ل فهرست ،سه ضمیمه نیزدر پايان  .استمنبع  ۲19 شاملکه  دارد فحه 

 است.آموه   موضوعی  مؤلفان ۀنماي   ،ها فرمول  
  در پشدت جلدو نیدز کتداب مختودر       اسدت متناس  با محتوای کتاب جلو کتاب طرح 

 شوه است.  یمعرف

   یکتداب درسد   ۀدربدار مندو   ارزش یهدا  کتاب از یپژ هش   نگارش کتاب درس کتاب
بررسدی   ۀدربدار از مباحد  کتداب    یاسدت. بخشد   باره ينا درشوه   انجام یها بر پژ هش یمبتن

نگدارش   نحدوۀ را بدرای   یکارآمو   مفیوهای نمود رههای ارزيابی کتاب درسی است    شیوه
 ۀعر د ا ل، بدرای محققدان    ۀدرجد کنو. بخش نخست کتاب، در  های درسیِ مطرح می کتاب

تدر موردعالقده      بدیش  ،ستاتر  که کاربردی ،کتاب درسی نگاشته شوه است. اما بخش د م
 توجه مؤلفان    يراستاران کتاب درسی است.

. اسدت  سده ضدمیمه   بر مقومه، ده فول، فهرست جامعی از منابع،   نیز مشتملکتاب  اين
هدای   نگارش کتداب »  « های درسی ارزيابی کتاب»های اين کتاب را در د  بخش  می  فول
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ارزيدابی  »، «دهندوگان  پاسدخ  ایآر»پدنج فودل    شامل. بخش نخست است کردهارائه  «درسی
،   «پدذيری  های خدوانش  فرمول»، «تحلیل کتاب درسی»، «های درسی از طريق آزمايش کتاب

 پدنج فودل  . بخدش د م نیدز شدامل    اسدت  «در نگارش   تحلیل کتاب درسی کاربرد رايانه»
، «مدتن  بهیندۀ   یپدذير  برخی از معیارهدای خدوانش  »، «پذير  هايی برای نگارش در نهاد پیش»
 .است «سازانۀ کتاب درسی های ارزش جنبه»،   «شکل در کتاب درسی»، «انگیزی متن رذبت»

است. حو د نیمی از ايدن مندابع بده زبدان      مقاله   کتاب ۲19منابع شامل حو د  فهرست
هدا نوشدتۀ مؤلفدانی بده      مريکايی   حدو د نیمدی ديگدر از آن   آانگلیسی   ذالبا  نوشتۀ مؤلفان 

تحقیقدات   پدای  خدوبی پابده   به. می  استهای ديگر ازجمله استونیايی، ر سی،   آلمانی  زبان
هدای پايدانی آن    جمله سال ازم 9113 ۀدهبسیاری از منابع مربوط به  .جويو گام برداشته است

هدای   . می  برای کسانی که به خواندون زبدان  استم 9111(   گاهی حتی م9110  م 9111)
ارائده   راهدای ذیرانگلیسدی    زبان هنیستنو، برگردانِ عنا ين اکثر منابع بقادر ملل ار پای شرقی 

ن مندابع را تو دیف   شوه در اي های مطرح حتی از اين هم فراتر رفته   يافته می کرده است. 
 .تنیوه آ رده است ای درهم گونه بهها را در متن اثر کامال  انگلیسی خود  کرده   آن

زبدان   اين کتاب ممکن است گاهی بدرای خوانندوگان انگلیسدی    یسیمتن انگل بنوی جمله
العاده خواندونی   کر از در  مقا و می  در کتاب فوق هی ترديو  نظر برسو، اما بی بهعجی  

 ضوح از دانش   تخو  خود در تحقیقدات    بهمانو. ا  در نگارش اين کتاب  ا  ناتوان نمی
دهدو. مید       دسدت مدی   بده کنو   به اين ترتی  الگدويی را   متن استفاده می یپذير خوانش

های کتاب درسی ر سدی     ی متنها برا کارگیری آن بهها    همکارانش درزمینۀ کشف فرمول
پذيری مدتن   ها درزمینۀ سنجش میزان خوانش انو. آن رسانوه انجام بهای را  استونیايی کار عموه

های خواننوگان مدتن را   توان  يژگی چگونه می»دشوار پاسخ دهنو که  السؤ ينبه ا یونوکوش
 .ز عهوۀ آن برآمونوا یخوب به  « ها گنجانو؟ های خود متن در فرمول نیز درکنار  يژگی

های دشوارِ ديگر نیز فدراهم آ رده   می  اطالعات خوانونی   مفیوی را در برخی از زمینه
. اسدت که ا  خود خبدرۀ ايدن رشدته     است آماری ها آمار   تو یف  است. يکی از اين زمینه

 «یرسد هدای د  سازانۀ کتاب های ارزش جنبه»است که ا  خود آن را  یا همان مقوله يگرزمینۀ د
زيرا در مسائل آمداری   ،های آماری نیست دلیل پیییوگی بهد م  ۀزمیندشواری  .نام نهاده است

سدازانۀ   های ارزش جنبه»ها به توافق رسیو، اما در  تر سؤال توان دربارۀ پاسخ بیش حال می هر به
 ی  شخود  یرانهجا دشواری مسئله در ماهیت سدوگ  نیست. در اين طور اين« های درسی کتاب

ها نهفته است. بحد    جدول محققدان  درفا       شوه برای آننهاد پیشهای  مسائل   نیز پاسخ
خواهندو دريابندو کده چده بايدو کدرد تدا د ران         ها می شود، بلکه آن نمیشامل را بیان مسائل 
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که برای نیل به اين مقا و بايو عمدال    آموزان به نتايج مطلوبی منتهی شود   اين تحویل دانش
هدای   کتداب  کدارآيی هايی برای افزايش نمود ره ۀارائگرفت. اما می  درزمینۀ  پی چه ر شی را

هدای درسدی    کتاب»آ رده است: « مقومه»که ا  خود در  طور همانکنو، زيرا  درسی درنگ نمی
کده ابعداد مختلدف د ران تحودیل   مخوو دا        ،. در عور حاضر«هستنو ‘آينوۀ ي  ملت’

تدر   گیرد، شايو نتوان دلیلی مهدم  های درسی زير نقو موشکافانه   دقیق محققان قرار می کتاب
 (.9111 کلر) کتاب حاضر ارائه کرد ۀمطالعبرای  ،چه گفته شو از آن
 

 . نویسندۀ کتاب5

سدابق(   یدر شدور   یوناسدت  ی)جمهدور  یدر اسدتون م  9101متولو  ی م يانکتاب  يسنوۀنو
گرفدت   یزيد  ف یدری دب ۀدر رشدت  یعال ۀخود را با درج یمور  دانشگاه یناست. ا  نخست

اشدتغال داشدت.    هدا  یرسدتان در دب یزيد    ف ياضیاتر يربه تور یازآن موت (   پرم9190)
رشدته در   يدن خدود را در ا  یلدی تکم یالت  تحو شومنو  عالقه  تربیت یمتعل ۀسپر به رشت

 یدکتدر  ۀ(. موضدوع رسدال  م9113-9191گرفت ) یپ یدکتر ۀ( تا درجستونیدانشگاه تارتو )ا
   يرتدور  یپدر از مدوت   یبود.   «یدر متون آموزش يریپذ عوامل فهم»دانشگاه  ينا  در ا

جدا  ارد د رۀ   در مسدکو رفدت   در آن   یعموم یماتتعل ۀدر دانشگاه تارتو به مؤسس یقتحق
رسدالۀ خدود بدا عندوان      یناز د مد م  9100سال  ر. ا  دشو (یا حرفه) یخووت  فوق یِدکتر
دفداع   یمدوارسِ اجبدار   یِدر مطال  آموزش ی]درجۀ[ دشوار سازی ینه  به یریگ انوازه يۀنظر

 .تمام در دانشگاه تارتو نائل شو یبه درجۀ استادم 910۲کرد   در سال 

ز   ي  جدوا نوشدته   یکتداب درسد   بارۀدر یقیتحق ۀمقال  و ي از  یشتاکنون ب ی م يان
 المللدی  ینبد  یده است. ا  در چنو انجمن علمد کر يافترا در ی  خارج یداخل های يرنامهتقو

 یدق تحق المللدیِ  ینانجمن ب»به  توان یها م آن ينتر داشته است که از مهم یتمسئول يا يتعضو
 .اشاره کرد ۵«خوانون المللی ینانجمن ب»   9«یآموزش یها   رسانه یدر کتاب درس

بدر چندو محدور     یدر حوزۀ کتاب درسد  ی م يان  مقاالت  یقاتتحق یر،اخ یها سال در
 یتنقدش جنسد   یبررسد »به  توان یها م آن ينتر که از مهماست  يافته خاص تمرکز یِموضوع
 هدای  یا رفند افزارهدا     ندرم  یریکارگ به»   «یاز کتاب درس یریگ بهره یزانآموزان در م دانش

اشدداره کددرد. ازجملدده  «یکتدد  درسدد یفیددتک ی  ارتقددا یددلاطالعددات   ارتباطددات در تحل
 یکت  درسد  یلتحل یبرا بنیاد يانهرا یا سامانه ينتو  د م یِا  در محور موضوع یدستا ردها

 ۀبرنامد » یهدا در اجدرا   سدال  يدن ا  ا یکتداب درسد   یقاتاست   البته فراتر از تحق یايیاستون
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 ۀ  در حدوز  یکشدور اسدتون   یِمدورد  ۀدر مطالعد  يدژه   ، بده 0«آموزان نشدا المللی ینب يابیارز
گدران حدوزۀ کتدابِ     پژ هش یامر زه برا ی م يان. کنو یم یت  فعال یقمهارت خوانون تحق

 .است یاز معرف نیاز یشوه   ب کامال  شناخته یا چهره یدرس

بدرای چندوين    یبسیار مفیو اطالعات یپژ هش   نگارش کتاب درسدر کتاب می   يان
مقا و زير شر ع بده خواندون   افرادی که با هري  از  .فراهم آ رده استگر ه از خواننوگان 

کسدانی کده قودو نوشدتن      .وکس  کنند تواننو اطالعات مفیوی از آن  کننو، می اين کتاب می
خا ی را ارزيابی کننو تا به میزان تناسد    ابخواهنو کت کسانی که می  کتاب درسی را دارنو

 کدارآيی اندورکار پدژ هش درزمیندۀ     کسانی که دست چنین هم    ببرنو پیبرای مخاطبانش آن 
چده   از آن یتواننو در کتاب حاضر به مر ر جدامع  نو. هري  از اين افراد میا های درسی کتاب

 .دست پیوا کننو ها آنتفسیرهايی بر اهمیت عملی   است در اين زمینه انجام شوه 

 

 اثر یابعاد شكل يلو تحل یبررس .6

 يازهاامت9.1

 .دارد هماهنگیکتاب  یمناس  است   با محتوا یاز نظر مفهوم کتابجلو  طرحد 

 .کتاب مناس    خواناست قلم  نوع  انوازه   ینگار حر ونظر  ازد 

 شوه است.  چاف یدر قطع مناسب  است مطلوب  یزکتاب ن ی حاف   کاذذ کیفیتد 
 
 هایکاست2.1

 يد  فقدط   931   930در اذلد   دفحات مانندو     .یسدت مناسد  ن کتداب   فحات  ۀحاشی
بده   توجده  بارسو.  یهم نم متر یسانت ي به  یگاه یز فحات ن يینپا ۀیحاشاست    متر یسانت

 يدن ا ،ندو کن يادداشدت کتداب   ۀیحاشد است در  یازنو   نا کتاب یمخاطبان ا لمحققان  که ينا
 .یستن یکاف یهحاش یزانم

تودا ير  کده   حدالی  در  استفاده شوه اسدت  ی ير انو    محو داکتاب از توداخل 
تسدهیل   يادگیری را  شود  آموزشی ارتقای يادگیری موضوعات را در فراگیران موج  می

فقدط   يدادگیری دارد   نده  در ای اساسدی   ، تودا ير آموزشدی  ظیفده   ديگر عبارت به. کنو می
کنو اطالعدات   يادگیرنوه کم  میبه ، بلکه باشوتوانو جانشینی برای کلمات بسیار زياد  می

 نیسدت قدادر  آن  دادن انجدام  بده سدادگی   مدتن بده   کده  ای گونه ، بهبیا ردخاطر  را بفهمو   به
 (.99 :9019ملکی     )آرمنو
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عندوان   بدا آموه که الزم است در پايان کتداب   نوشتپافقط در  تخوویهای   اژهمعادل 
 آ رده شود. «نامه  اژه»

  اسدت  جدذاب   متضداد اسدتفاده نشدوه      یها از رنگ یجلو از نظر طراح در طرح
 راحتدی  بده اسدت کده   آ رده شدوه   یپشدت جلدو متند    در يژه  به ،الزم را نوارد یتجذاب
 . دشو نمی ديوه
 

 اثر ییابعاد محتوا يلو تحل یبررس .7

 يازهاامت9.7

حدوزه   يدن ا یقدات است کده تحق  یا   گسترده یرفراگ يرکتاب توو ينا یازاتامت ينتر مهم از
 یمربوط مرجعد  یها پژ هش یشینۀدربارۀ پ بخشی یآگاه ی  برا گذارد یخواننوه م یر ِ یشِپ
آن را از  یکتداب درسد   به  یعلم یتا با نگاهاست تالش کرده  ی م ياناست.  يه  پرما یومف

  در هر بُعو بده  بح  بگذارد  به ی  فرهنگ ،یهنر ی،شناخت ر ان شناختی، گوناگون زبان ابعاد
 يدرا ذلبده دارد، ز  یشدناخت  زبدان  يۀسدو  یدان م ينالبته در ا .ارجاع دهو شوه انجام یها پژ هش

مکتوب   تابع قواعو حاکم بر مدتن   زبدان اسدت       یا رسانه یز،از هرچ یشپ ی،کتاب درس
 يریپدذ  سطح فهم یارتقا یبردها برا راه یجو  جست کنیم، یم وهکتاب مشاه ينکه در ا چنان

 ینسدبتا  ذند   ای یشینه  پ است یکتاب درس یِشناخت مهم در مطالعات زبان یها متن از دذوذه
 .خود اختواص داده است بهرا  یقاتاز تحق

طدرح  ی )الزم علمد  یاز ابزارهدا  یدری گ بهره ی  چگونگ یزاناز نظر م یکتاب موردبررس
موضدوع   یمتفهد  یرا  نمدودار( بد   ،يرجو ل، توو يی،نها یبنو جمع   یجهنت ی،بح  مقومات

 ارزش ... ، هدا  جدو ل ، هدا  شکلزمانی  ،ديگر سوی ازکافی نیست.  ، امادارد یمطلوب یت ضع
 توضدیحی  اهمیتشدان    بحد   بدا ن اشارتباط   ها آن از استفاده دلیلۀ دربارکه دارنو  آموزشی
 .(9019 )لپیونکا شود داده مختورهرچنو 

 ۀکاررفتد  بده  یا دطالحات تخوود   کده  تدوان گفدت   می یتخوو یکتاب در جايگاه
 يیهدا  یدشدوار کده  ذکدر شدوه    یدز چه در مقومده ن اگر ،انتخاب شوه یخوب به یزمترجمان ن

 یا طالحات تخوود  یگذار معادل که است هه آموم جود داشته است. در مقو باره ينا در
 ی،کتداب درسد   یلکه موضوع تحل نخست آن  است داشتهدربر  هايی یکتاب دشوار يندر ا
از  یا دطالحات  اسدت    یا چنورشدته  یشدو، موضدوع    اشداره  یدز ن يدن از ا یشکه پ چنان
از زبدان   بايسدت  یکتاب مد  ينمترجم ا ين،بنابرا  ر د یکار م بهگوناگون در آن  یها رشته
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 یبرخد  ،کده  آن يگرداشته باشو. د یآگاه یمتنوع   متعود یها در حوزه يجرا یِا طالح
 .نواشدته اسدت   یعلمد  یاتی  ادب یشینهپ یتاکنون در زبان فارس یکتاب درس یلابعاد تحل
 ینچند  ی  دشوار یتا طالح شود. حساس مسئله اين بار نینخست یالزم بود برا بنابراين

برابرنهادهدا،   يدن ا یدین پدر از تع  ،کده  آن درنهايدت . یسدت ن یوهبر اهدل فدن پوشد    یکار
   دسدتی  يد  ، اسدت از مترجمان  يکیقلم  بهکوام  هرکه  مه،در د  بخش ترج بايست یم

را  يراسدتار   یتطبعدا  مسدئول   يدن دقدت ا عمدال شدود   ا    بده  ها یدر برابرگذار یهماهنگ
 کرد. یم تر ینسنگ

 ی،فند  يدرايش در حدوزۀ    يژه  کتاب، به يندر ترجمۀ ا يرايشی  یبردها راه یدربارۀ برخ
 :ذکر شوه است یحاتیتوض

 یهدا  اَعالم   نام یامال یرفارسی،ذ یها اجتناب از کثرت پانوشت یبرا ،که آن نخست ـ
کتداب   یمربدوط در انتهدا   های يهدر نما   یاموهپانوشت ن در  یا ل یها خاص به زبان

  است ذکر شوه 

مندور. در   یِموضدوع  يدۀ از نما یکتاب  رفا  بازگردان ينا یموضوع يۀنما ،که آن د م ـ
فدراهم   یتدر  مفودل  یموضوع يۀنما یمتن فارس یرا. ابتوا بنا بود باست یسیمتن انگل

گذاشدته شدود، امدا     يشحوزه به نما ينا یتر از  اژگان تخوو جامع يریتا توو يوآ
مدتن   يدۀ کدرد کده سدرانجام بده همدان نما      بر ز ینظرها   موانع کار اختالو يانجر در
بعدو   یهدا  در چاف یاحتمال ینظر بسنوه شو   گسترش آن به حوول اتفاق یسیانگل

 و شموکول 

ارجداعِ   یوۀاسدتفاده از شد   یجدا  بده در ارجاعدات در ن مدتن گداه     ید  م ،کده  آن سوم ـ
 یا  در ترجمدۀ فارسد   یوۀشد  يناز عنوان منبع را ذکر کرده است. ا یمحور بخش مؤلف

ها عنوان کامل آن منابع،  خواننوگان در پانوشت يینما راه ی  البته برا وهشمنعکر  یزن
است تدا مراجعده بده مدوخلِ مربدوط در بخدش         ذکر شوه ی،  به فارس یبه زبان ا ل

 .دشو یلکتاب تسه يانیِمنابعِ پا

سدخن   ای یاخالقد  دد    یفرهنگد  یهدا  ارزش   یارهدا براسداس مع  کتداب  يندر ا ی م يان
 ،حدال  ينا بااساسا  مطرح نباشو.  ياها ممکن است در جامعۀ ما مقبول  از آن یکه برخ گويو یم

 .دشو نمی مشاهوه یاسالم یها ارزشبا مخالف  یيحمطال   ر

 انجدام در کتاب است که بدا دقدت    یقامانت   استنادات دق يتکتاب رعا يگرد يایمزا از
 .استه شو
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 هایکاست2.7

   یفرهنگد  موقعیدت متناسد  بدا    یقدات تحق یکه برخ ينکتاب امحتوايی  یها یکاست از
 نبودکتاب  یها یکاستما سازگار نباشو. از  یت  ممکن است با  ضع یستما ن یاجتماع

تواندو   مدی  يرپذ در نگارش  یبرا نهاد پیشمثال   .توان ذکر کرد می مطال  را ینظم منطق
فول نهم بده شدکل    يااست. در فول ششم آموه  که یحال در ،کتاب آ رده شود ياندر پا

 يافتده اختوداص   یکتداب درسد   ۀسدازان  ارزش ۀجنبفول دهم به  است. يافتهاختواص 
 شود. ینم يوهد یتیکه سنخاست 
 

 (اثر یانسجام درون يزان)م یساختار دروننقد  .8

 ۀهمد دستی   انسدجام داشدته باشدو، يعندی      ي  بر  ضوح   ايجاز بايو عال هکتاب  محتوای
 نظدر  يدن از ا .موردنظر پیام هماهنگی را به يادگیرنوه انتقال دهندو  یها بنوها درراستای هوو

ديدوه  الزم  یفودول نظدم منطقد    ی در ترت اما ،شود میيوه دالزم  یمطال  کتاب هماهنگدر 
ارزيابی کتاب در بخش ا ل   نگارش در بخش د م آموه که بهتدر اسدت نگدارش     شود. نمی

 در بخش ا ل آ رده شود.
 

 یساختار بروننقد  .9

اثدر   ی  پژ هشد  یعلمد  یمحتوا یساز ار یزاندر نقو آثار مکتوب م یاز مباح  اساس يکی
  ا دول   یاثر با مبان یعلم یمحتوا یساز ار يژه  به آنموردقبول  یها فرض یشپ   یبا مبان

 یهدا  فدرض  پدیش هدا     مفر ضده کتاب حاضر از د  منظدر   باره ينا دراست.  ی  اسالم ينید
کتاب در فول دهدم بده    يندر ا .است یبررسدرخورآنان  ی فادار یزان  ملفان ؤمقبول  مورد

بدا   ا کده  دريح   اسدت  شدوه ه اشدار  یسدازانۀ کتداب درسد    ارزش یهدا    جنبه یابعاد فرهنگ
 .نواردمنافاتی ی اسالمی ها ارزش
 

 هانهاد پيشو  يریگ يجهنت .11

مندو   هدای ارزش  از کتاب کهه شوبررسی  یدرس کتاب نگارش   پژ هشدر اين مقاله کتاب 
کتداب درسدی آ رده    ۀمندو دربدار   در آن مطال  ارزش  است مطالعات کتاب درسی  ۀزمیندر

هدای کتداب در    بندوی نکدات مثبدت   کاسدتی     ابتوا بده جمدع  در ،در اين قسمت .است شوه
 .است  هايی برای بهبود کتاب بیان شوهنهاد پیشسپر  ،شوه های مختلف اشاره جنبه
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 توان بر شمرد: های بارز مثبت   منفی کتاب را چنین می  يژگی
هدا   از رندگ مناسد    تضداد رندگ     امدا  ،جلو کتاب از نظر پیام   محتوا مناس  استد 

 ،بدر عدوم جدذابیت بودری     عدال ه کتداب بسدیار کدم اسدت        ۀحاشدی  .استفاده نشوه است
 پذير نیست. امکانبرداری در آن  يادداشت

 .استبه مخاطبان آن مناس    مطال  کتاب سلیر   ر ان  توجه با  آنانوازۀ   قلم نوع د 
بدارز کتداب اسدت. در     های يژگیدر اين زمینه از   شوه انجامتوويری کلی از تحقیقات  ارائۀ

 انو.  یپژ هش بعامنبع استفاده شوه است که عموتا  من پانوونگارش اين کتاب از بیش از 
   یتشخود  یدریِ گ در شدکل  یدرسد  یهدا  کتداب نقدش کتداب    يدن در ا ،يگرد یسو ازد 
 تدرين  یجزئ یِآموزان برجسته شوه   ضر رت توجه به تبعات فرهنگ دانش یِفرهنگ یبا رها

 .دارد یتاهم یارمطل  بس ينها مطرح شوه که ا کتاب گونه ينمطال  در ا

های زير برای بهبود کیفیدت کتداب    نهاد پیش ،موارد فوق   نتايج بررسی کتاببه  توجهبا 
 است: درخورتوجه

تدوان   می ها قسمتدر بسیاری از  اما ،استفاده شوه نمودار  در کتاب از جو ل، تووير، د 
ساير مواد ديدواری اسدتفاده کدرد   بدر جدذابیت کتداب افدز د. بندابراين            ،کادر ،از عکر

 .دشوتر  ها بیش پذيری آن فهمشود با استفاده از اين ابزارها جذابیت مطال     می نهاد پیش

 .دکرتر مطال  کم   توان به فهم بیش ه میبا افز دن مقوم و.ننوارفوول کتاب مقومه د 

در پايدان هدر   تدوان   میمطال  آن  ۀبار درتر  برای تفکر بیش اما ،اين کتاب درسی نیستد 
 .افز دمل أتتفکر    ۀجنب باهايی  فول پرسش

  منطبدق بدر    یدرفارسیذ یها کتاب مخت  زبان يندر ا یقاتیتحق های يافتهاز  یشمارد 
 يدران   جامعدۀ ا  یزبدان فارسد   یاست   الزم است بدرا  يگریپر رش د    آموزش یها نظام
اسدت،   کده توضدیحات الزم داده نشدوه    ،. در برخدی مدوارد  شود یاعتبارسنج يا سازی یبوم
 يا پايان فوول توضیحات الزم را ارائه کرد. نوشتپاتوان در  می

  زارت آمدوزش  یکت  درسد  یفدفتر تأل های یتفعال یفیک یارتقادر  توانو یکتاب م اين
 .باشوثر ؤم نیز پر رش   

 

 ها نوشت پی 
 

1. International Association for Research on Textbook and Educational Media (IARTEM) 
 

Formatted: E. Latin 1



 95   (آرمند محمد) یپژوهش و نگارش کتاب درسکتاب  نقدی بر

 

2. International Reading Association (IRA) 

3. International Reading Association (IRA) 

 

 نامه کتاب

تهدران:   ،دانشگاهی درسی کت  یف  تأل طراحی شیوۀبر  یا مقومه ،(9019) ملکی حسن   محمو آرمنو،
 سمت.

ت از سد لی چد  د م براسداس   ۀد را ل متوسدطه   ۀپايارزيابی کتاب انگلیسی » ،(9011جانفشان، کامران )
 .1 ش ،یزبان یتارهاسج ،«شهر کرمانشاهیسی دبیران انگل   ديوگاه

تحلیل محتوای کت  آموزش زبان انگلیسی منتخد  دانشدگاهی از   »، (901۵امیری )ه بطی   رضوانی، رضا
 .0 ش ،آموزشی يريتدر مو نو يافتی ره ،«های چنوگانه نظر میزان توجه به هوش

محمدوی     ، ترجمدۀ محمدود مهدر   درسدی  برنامدۀ  مطالعدات  شناسی ر ش(، 9001شورت، ادمونو سی. )
 همکاران، تهران: سمت   پژ هشگاه مطالعات آموزش   پر رش.

تهدران:   گر ه مترجمدان،  ۀترجم ،دانشگاهی درسی کتاب تهیۀ   نگارش نحوۀ، (9019) مری آلن لپیونکا،
 .سمت

 يسدۀ مقابداز   از راه د ر     یدانشدگاه  یمطلدوب کتداب درسد    یالگو یطراح ،(9019مانوش ) ی،مهراب
 یعلوم انسان ۀدانشکو تهران: ،نور یامدانشگاه پ ،یدکتر رسالۀ، نور با آن یامدانشگاه پ یدرس یها کتاب

 .مرکز تهران
تهدران:   ،يیگلشدا  ینشهر ز مدرادزاده   رامد   ۀترجم ،یپژ هش   نگارش کتاب درس، (9010) يان می ،

 .سمت

، «هدا  محدو ديت هدای درسدی دانشدگاهی، مزايدا        کتابيابی  های ارزش ر ش» ،(9010وريان، محمو )ن
 .00 ش ،ینگارش کت  دانشگاه پژ هش  

 :در ،سرشدت  محموجعفر پدا   ۀترجم ،«فلسفی: نقو توسّعی گری کا ش» ،(9001هاگرسون، نلسون ال. )
 سمت   پژ هشگاه مطالعات آموزش   پر رش. :، تهراندرسی برنامۀ مطالعات شناسی ر ش
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