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Abstract 

The purpose of this article is to criticize and analyze the content and structure of “the 

Handbook for College Teaching”. The research method was a critical exploration. The 

book has been criticized and analyzed in terms of its form (advantages and shortcomings) 

as well as its content (intra-structure). The main positive points of the book are simple and 

fluent prose, expressing the objectives of the book, using simple and technical terms, 

presenting conceptual prerequisites, expressing the disadvantages and benefits of teaching 

methods. However, the negative points are its emphasis on traditional methods and its 

ignorance of the new teaching methods. The authors did not make a distinction between the 

concepts of teaching methods, techniques, and skills. There is no appropriate cohesion 

among the titles within the chapters. Instructional objectives are not mentioned at the 

beginning of each chapter. Only a few pictures and images were used to help the learners 

understand the text. Critical thinking methods and techniques, as an integral component of 

higher education, were, to a great extent, neglected. The theoretical background and the 

literature of the related studies do not meet academic book expectations. At the end of the 

article, suggestions are made to improve the content of the book.  
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،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانیبرنامهنامۀانتقادیمتونوپژوهش
903-9911،119،دیدهمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

  کتاب نقد و تحلیل محتوای

 ها نمای تدریس در دانشگاه راه

*حسينعبداللهی

 چكیده

 هاا  دانشاااه  در تادرس   نماا   راهحاضر با هدف نقد و تحلیل محتوا و ساختار کتاب  ۀمقال
)امتیاازا    گر  انتقاد  است. کتاب از بُعد شکلی تدوسن شده است. روش پژوهش کاوش

 .سااختار ( موردنقاد و تحلیال رارار گراتا  اسات       درون( و نیز بُعد محتواسی )ها کاستیو 
 بیاان اهاداف کتااب، اسات اده از     ،ناد از نرار سااده و روان   ا ترسن موارد نقد اثر عبار  عمده

نیازهاا  م واومی، بیاان معاسام و محاسان       پایش  ۀارائا اصطالحا  انی ساده و کاربرد ، 
ا  از مطالم موم در انتواا  الال، ازلملا  نقاات راو        خالص  ۀارائها  تدرس ،  روش

هاا  سانتی و ندارداختن با       روشترسن اِشکال کتاب تأکید بار   شوند. موم میکتاب رلمداد 
هاا    و مواار   ،هاا، اناون   ها  نوسن تدرس  است. نوسساندگان باین م ااهیم روش    روش

. ناد ندارانسااا  کااای    هاا  کارگرات  درون الال  ب اند. تیترها   تدرس  ت کیک رائل نشده
 تار  بایش اند. از تلوسر و شکل برا  اوم  ها  آموزشی در ابتدا  هر الل ذکر نشده هدف
کا  اساات تادرس  در    )ها  پرورش ت کر  ها و تکنیک اند. روش کم بوره گرات  ن بسیارمت

هاا   پاژوهش  ۀپیشاین موردغ لت ررار گرات  است. مبانی نظر  و  (سطح آموزش عالی است
منظاور   با  نوادهااسی   انتظار سک کتاب درسی دانشااهی نیست. در پاسان مقالا  پایش   درحد

 شده است.    ارائاصالح و بوبود محتوا  کتاب 

 .نقد کتاب درسی، آموزش عالی ،تدرس  در دانشااه ،ها  تدرس  روش :ها واژهکلید
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 مقدمه .1

تارسن و   چنین سکی از موام  علمی است. همت ئهیتدرس  سکی از کارکردها  اصلی اعضا  
ساابی با  ابازار     دسات  ناد برانایزترسن موضوعی ک  مدسران مراکز علمای باا آن موالو   چالش

میاان   از. (Shao et al. 2007: 355) علمی است هیئتعملکرد اعضا   سابی ارزشمناسم برا  
خادما  تصللای    ارائاۀ و  ،علمی سعنی تدرس ، پاژوهش  هیئتس  کارکرد اصلی اعضا  

. اگرچ  تعرسف تدرس  اثاربصش کاار   داردآن پیچیدگی خاصی  سابی ارزشاراسند تدرس  و 
دانناد کا     مای چا    آناثاربصش را عباار  از    تدرس ِ گران ی از پژوهشدشوار  است، برخ

تادرس   . (Coe et al. 2014: 2) کناد  میسو  بوبود مواقیت تحلیلی هداست  ب آموز را  دانش
کدل و همکااران  بصشی از اسن اعالیت درظاهر مشوود است. اقط اعالیتی پیچیده است ک  

(Capel et al. 2000 کار در کالت را ب ) ک  بارا  بسایار  از اااراد     اند دهکوه سخ تشبی  کر
حرااۀ   ۀمشااهد  رابلبصش اقط اسن کوه سصی پیداست. دروارع تدرس  در کالت رلۀ اقط 

تدرس  است خارج از کاالت درت  الزمۀ و ارداماتی ک   ها تمعلم است. بسیار  از اعالی
مطالع  کناد، مناابع درسای آمااده ساازد، طارح        ها تگیرد. سک استاد باسد ساع میصور  

اسن ارداما  معماوال  ربال از شارور درت باساد صاور  گیارد.       همۀ  .و... ،درت بنوسسد
سااعت در ه تا  در کاالت درت     95.95الای   1. 8 طور متوساط باین   ب دانشااه استادان 

از ورت لوی تو رابلمد  زمان  ،براسن عالوه. (Strom and Dunlap 2004: 66) حضور دارند
و  ،ل آموزشای سوساا  ،ساز  محتاوا  آمادهو  ربل از حضور در کالت صرف مطالع استادان 
 شود.   آموزشی می کمک

است. در گذشت  تدرس  را نوعی انتقال معلوماا    شده ارائ  از تدرس  تعارسف مت اوتی
دسات داده اسات.    دانستند، اماروزه اسان تعرساف اعتباار خاود را از      میاز معلم ب  اراگیرنده 

و  ،گیر  و الرا  آن، ربل، درخاالل  تلمیم( تدرس  را اراسند 981: 9938) دسارانسیلور و 
 . هدف اصلی تادرس  عباار   اند دهاازاسش احتمال سادگیر  تعرسف کر برا بعد از آموزش 

تولا  در تعرساف م واو  تادرس  را      رابال  ها  نکت ست از اسااد و تسویل سادگیر . ساسر ا
 شرح بیان کرد: بدسن نتوا می

 ؛مند است   هدفها تا  از اعالی ماموع تدرس   ـ

 ؛واحد یست و ن  عملها تدار از اعالی ا  نظا  ماموع تدرس   ـ

 (.39: 9919)عبداللوی  گیرد میاراگیر و مدرت اناا   ۀدوسوستدرس  با تعامل  ـ
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شادن   تصللای ا  و  امروزه معلمان و استادان بیش از هر زماان دساار  با  حراا     
ک  احسات کنناد تیییارا     ورتی ،تماسل دارند. معلمان معموال  پذسرا  اصالحا  هستند

هاا    نظرسا  هاا و   و نیز اسن تیییرا  با ارزشاست آموزان  دانش ۀلدسد بسیار موردعالر
اساتادان  لذا معلماان و   .(Johnson and Rupert 2008: 14رد )دا خوانی همها  موردربول آن
روسکرد  کا    ،دسار ها  نوسن تدرس  هستند. ازسو  سادگیر  روشاندسشۀ  باعالر  در

 نقاش معلمای دارد   سزاسی در راتاار آناان در    تأثیر ب ،گیرند می کار ب معلمان در تدرس  
(Fenstermacher and Soltis 2004: 1.)  اناور  اطالعاا  و ارتباطاا  و نیاز     ۀتوسعامروزه با

هاا   بیش از گذشت  مشتاق سادگیر  روش استادانلمان و ها  آموزش مااز ، مع ظوور روش
 نماا   راههااسی باا عناوان     و انون نوسن آموزش و تدرس  هستند. درنتیا  انتظار دارند کتاب

 بتوانند ب  اسن نیاز آنان پاسخ دهند. دانشااه در تدرس 

 ارائاۀ و  هاا  دانشاااه در  س تادر  نماا  راهحاضر با هدف نقد و تحلیل متن کتااب   ۀمقال
ها  بوبود کی ی کتاب نقاد و   راهمنظور اصالح آن تدوسن شده است. سکی از  ب نوادهاسی  پیش

 ۀاداما  (. لاذا در 99: 9912 و دساران بر اصولی خاص است )راسمی مبتنیمند و  بررسی روش
شناسای   روشمقال  ابتدا ب  ذکر چند مالک برا  نقد و تحلیل کتااب پرداختا  شاده، ساد      

پرداختا    هاا  کاساتی شده است. درادام  ب  معرای اثر و بیان امتیاازا  و    ارائاثر نقدو تحلیل 
  ارائا منظور اصالح اثر  ب وادهاسی ن بند  مطالم، پیش لمعضمن  ،شده و در بصش آخر مقال 

 شده است.
ساخت و اعتبارسابی مقیات سناش نقد کتااب درسای   »پژوهشی با عنوان  9914در سال 
. در اسن پژوهش برا  سناش مقاال  نقاد کتااب درسای دانشاااهی     اناا  شد« دانشااهی

 شرح معرای شده است: بدسنچوار شاخص 
شاود؛ درواراع    مای  سابی ارزش)در اسن شاخص موضور و محتوا  کتاب  شاخص محتوا

خواهاد چا  مطلبای     میخواهد بداند موضور اصلی و هدف کتاب چیست؟ نوسسنده  مینارد 
 ۀهما باوسد و برا  رساندن مقلود خود از چ  روشی است اده کرده است؟ آسا نوسسانده با    

غرضی ب  مسائل موردبحث صور  گراتا  اسات، آساا     بیموضور پرداخت  است، آسا رعاست 
و...(، شاخص ناارشی )در اسن شاخص خلوصیا  ادبای، زباانی،    مطالم روزآمد هستند؟
شود(، شااخص ظااهر  )در اسان     میو مانند آن بررسی  ،سبک کتاب سبک ناارش، اصالت

شاخص وسژگی ظاهر  و ماد  کتاب مانند کی یت چاپ، وضوح تلاوسر، صاحاای، کاغاذ،   
سااختار   هاا  ص)در ساسر شااخ  ها صو ساسر شاخ ،گیرد( میکتاب موردبررسی ررار  ۀاندازو 

شاناختی اثار    کتااب اطالعاا    ائاۀ ارکلی مقال  مانند انتصاب صحیح عناوان مقالا ، درات در    
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اطالعاا    ارائاۀ ها  کلید ، دورنشادن ناراد از موضاور اصالی،      بودن واژه مرتبطموردنقد، 
مطالم کتاب، ارزسابی دریق اثر، ارزسابی نوسسندگان در پدسادآوردن اثار، ذکار    بارۀ مصتلر در

مطلم کا  آساا نوسسانده     و نیز ارزسابی اسن ،نوادها  نارد برا  اثر پیش ارائۀوسژگی ممتاز اثر، 
 ۀمقالا در ( 44: 9914و دسااران   زاده نا ای  ب  اهداف م روض خود رسیده است؟( )سلیمان

 است اده شده است. ها دانشااهدر  س تدر نما  راهحاضر برا  نقد و تحلیل کتاب 
 

 شناسي پژوهش روش .2

( و ساابی  ارزشو  ،گار  انتقااد  )توصایف، ت سایر     کارگرات  در اسن مطالع  کااوش   روش ب
 وسال أتت سیر ساا  است ک  در آن کی یت محتواسی کتاب مورد (content analysis) تحلیل محتوا

(interpretation   و نیاز بُعاد   هاا  کاساتی ( ررار گرات  است. کتاب از بُعد شاکلی) امتیاازا  و )
ساختار ( موردنقد و تحلیل ررار گرات  است. برا  نقاد و تحلیال محتاوا      درونمحتواسی )
 شرح مطرح کرد: بدسنچند سؤال  توان میکتاب 

 ها هستند؟   کتاب کدا ها کاستیامتیازا  و  ـ
 دارد؟ خوانی همآسا محتوا  کتاب با عنوان و اهداف تدوسن آن  ـ
 ول مانده است؟نما  تدرس  چ  مباحری می  سک کتاب درسی و راه منزلۀ ب  ـ
؟کردمطرح  توان مینوادهاسی  ساز  محتوا  کتاب چ  پیش برا  ب  ـ

کتاب مطالع  شد. نقاات ضاعف    ۀگان شش ها  روش کار بدسن صور  بود ک  ابتدا الل
  هار  هاا  تسادداشا  ۀسایاه مطالم هر الل نوشت  شاد. ساد     ۀحاشیو رو  هر الل در 

شاده   تحلیال هاا    مقولا  گاا  بعاد     رگر تادوسن شاد. د   الل و نیز برداشت کلی پژوهش
بناد  شاد. درنواسات براساات امتیاازا  و       دسات    مولاود  هاا  کاستیبراسات امتیازا  و 

شاده   اساتصراج   هاا  کاساتی بند  کلی صور  گراات و براساات    لمع  مولود ها کاستی
شد.  ارائنوادهاسی برا  اصالح و بوبود محتوا و ساختار کتاب  پیش
 

 ها یافته .3

معرفیکلیاثر9.9
دبلیو آر. میلر و مار  اف. میلر ب  زباان انالیسای    رلم ب  ها دانشااهدر  س تدر نما  راهکتاب 
ب  اارسی برگردانده است. در زمان نقاد اثار ه ات     آن را وسدا میر  است و ص ح  999در 
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شار  )سامت( چااپ و منت  ها  دانشااهبار از سو  سازمان مطالع  و تدوسن کتم علو  انسانی 
ترتیام   با   هاا  الال  عناوان بند  شاده اسات.    دست شده است. مطالم کتاب در شش الل 

و آغاز ب  کار، ساادگیر  انساان: مواناع و    رسز   برنام ند از نقش و مسئولیت مدرت، ا عبار 
و  ،تسویال  آن، انتقال مطالم آموزشی، است اده از اناور  برا  تسویل آماوزش و ساادگیر   

. متن کتاب روان ترلم  شاده اسات. از لحااب سابک نااارش نوشاتار       سابی ارزشامتحان و 
. از نظار  اناد  دها  روشان بیاان شا    گونا   ب  ها  . اغلم عباراست برخورداراغلم از گوساسی 

( کلماا  مناسام انتصااب    size) ۀاناداز است.  یاشکال تر کمی دارا  ساشتباها  تاسدی و امال
طاور متوساط حاام هار بناد ساا         ب .بولی داردر رابلبند  مطالم شکل  پاراگراف .شده است
 .  کند میا  است ک  خواننده را خست  ن گون  ب پاراگراف 
 

معرفینویسندگانکتاب1.9
و نیاز   ،گار، مشااور   وهشژتربیات معلام، پا    مربای وسلبر آر. میلر سکی از استادان برلست  و 

مشاور درخادمت   منزلۀ اول و دو  متوسط  تدرس  داشت  است. ب  ۀدورنوسسنده است. او در 
و  نوشات  اسات   مدارت و بصش صنعت در کشورها  مصتلف بوده است. و  هشت کتاب

اسات. وسلبار میلار صااحم     ه کارد تدوسن  را نام  و پژوهش ،نااشت تکتعداد زساد  مقال ، 
کلمبیا مشایول   ا    معاون و رئی  دانشکده در دانشااه میسور ها تو در سم استکرسی 

 علمی استادتمامی دست ساات. ۀدرلب   9119. و  در کار بوده است ب 
اش شاناخت  شاده اسات. و      ا  حراا  ها   همکار  دلیل ب  تر بیشخانم مارس  اف. میلر 

متعدد  مشارکت داشات    آموزشیها   کارگاهو مشاور است. در  ،گر ا ، پژوهش حرا مربی 
همکاار سا    نوسساندۀ  . و  نوسسانده و  داردتصللی متعادد    ها  تدرس  درتسابقۀ و 

درحال حاضار اساتادتما     مقال  تدوسن کرده است. خانم میلرتولوی  رابلکتاب بوده و تعداد 
متحادۀ  در اسااال   آالباما ( اسالت Auburn Universityتربیت در دانشااه آبرن ) و دانشکدۀ تعلیم

 انااد کااردهتااألیف طااور مشااترک اساان دو نوسساانده    ساات. کتاااب دسااار  کاا  باا مرسکاآ
 4558کا  در  اسات  ( Instructors and Their Jobs) هاا  آن شایل  و( یان)مرب دهندگان وزشآم

ها  آموزشای آناان اسات.     هدفسابی ب   دستدر نماسی برا  مربیان  منتشر شد. اسن کتاب راه
  هاا  تهاا  نظار  و عملای اعالیا     چاالش  مربیان را باا  تا در اسن کتاب کوشش شده است

ساادگیر  الکترونیکای ساا     درباارۀ لدسدترسن الل اسان کتااب    تدرس  آشنا سازند.ۀ روزمر
 بارا   نکااتی چااپ رسایده    با  کتاب مشترک دسار  کا  از اسان دو نوسسانده     برخط است.
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حاضار وساراسش ساو  آن منتشار      بسیار اثربصش است ک  درحال( Instructors) گران آموزش
انتقااد   حوزۀ و نیز باتارب  در کار  تازهگران  نما  پاس  برا  آموزش شده است. اسن کتاب راه
 تدرس  و سادگیر  است.

 

(هاکاستیبيانـ)بيانامتيازاتتحليلابعادشکلیاثر9.9
 الف( بیان امتیازا 

بودن متن آن است. نوسسندگان از اصاطالحا  انای سااده و     روانها  مربت کتاب  وسژگیاز 
 .اند دهاوم برا  انتقال مطلم ب  خواننده است اده کر رابل

حلول اسات   رابلسناش و  رابلا   شیوه ب اهداف کتاب  ارائۀاز دسار نقات رو  کتاب، 
  ارائا ت کیک الال   ب اگرچ  اهداف آموزشی  ،ها اشاره شده است چوار  ب  آن ۀص حک  در 

 نشده است.
ضاررو  اسات. در    استاداندرسی برا  تدرس  اثربصشی  رسز  برنام آشناسی با م اهیم 

ابتدا خوانناده را باا م ااهیم ملاطلح و کااربرد       در ک  اند دهب نوسسندگان تالش کراسن کتا
زبانی ساده آشنا کنناد.   ب برا  سک درت  رسز  برنام درسی و چاونای  رسز  برنام مرتبط با 

 .اند دهکر  ارائت لیل  ب  را نیازها  م وومی آمادگی برا  تدرس  پیشل ان ؤم ،دسار بیان ب 
ها  تدرس  مورداشااره در کتااب از دساار نقاات      معاسم هرسک از روش بیان محاسن و
 رو  کتاب است.

ا  از مطالم موم هر الل در انتوا  الل، سکی دسار از نقات رو  کتااب    خالص ارائۀ
 است اده شده است.« نتیا »بند  از تیتر  لمعلا  عبار  خالص  سا  ب است. اگرچ  

 ها کاستیبیان  ب(
لاذا خاود باساد     ،نما  تادرس  اسات   وسژه راه ب درسی و  یموردنقد ررار گرات  کتاباثر  ک  

ها  آموزشی در ابتدا  هار الال    هدفالاو  مناسم آموزش و انون تدرس  باشد. تعیین 
منظاور درک کلای خوانناده     ب ا  از مباحث اساسی  خالص چنین خوب است  الز  است. هم

ورده شاود. اسان کتااب ااراد رسامت اول سعنای       از مطالم هر الل در پاساان هار الال آ   
ب  کلیااتی از محتاوا  هار الال     « نتیا »عنوان  بارسمت دو  در ها  آموزشی است.  هدف

 نشده است.  ارائبند  مناسبی از محتوا  الل  لمعاما  ،اشاره شده
داده شاده  ارلاار  ب  مناابع   تر کماما داخل متن  ،منابع مورداست اده در پاسان هر الل آمده

است و مشصص نیست مطالم مربوت ب  نوسسنده است سا از منبع سا مناابع دساار  برگراتا     
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شده است. ولود اسن نقص ارزسابی متن کتاب را از نظر علمی باا دشاوار  موالا  سااخت      
ساادگیر  انااا     ا  تدرس  ۀحوزها  اراوان و مناسم ک  در  پژوهشب   ،دسار است. ازسو 
هاا    دسادگاه نشده است. اسن امر باعث شده اسات کا  کتااب اقاط با        چندانی ۀشده اشار

 نوسسندگان متکی باشد تا شواهد پژوهشی معتبر.
کا  هماان م واو  طارح     است درسی آمده  ۀبرنامعنوان  بامباحری  25 تا 93در ص حا  

ذسل عناوان طارح    66 تا 01شود. مباحری در همان رالم در ص حا   میدرت از آن استنبات 
سنصی مطالم اسن دو بصش بوتار باود اسان دو بصاش درهام       ب  هم آمده است. باتول درت 
 هم بیاسند. و درکنار شوندادغا  

هاا  مصتلاف پیاا      روش با  د توانا  میوسژه کتاب درسی سک رسان  است. رسان    کتاب ب
 تار  بایش پیا  نوسسندگان  ها دانشااهدر  س تدر نما  راهخود را ب  مصاطم برساند. در کتاب 

از شکل و نمودار اسات اده شاده اسات. در     تر کمشده و   ارائصور  نوشتار  ب  مصاطم  ب 
و تلاوسر   ،نماا  تادرس ، اسات اده از شاکل، نماودار      هم با ماهیات راه  سک کتاب درسی آن

 د ب  اوم بوتر متن کمک کند.توان می
اسات، اسراداتای با     لاک  کتاب موردبررسی ب  زبان انالیسی ب  اارسی ترلم  شده  ازآن

معادل التاین اصاطالحا     نکردن  ارائترلم  نیز وارد است. سکی از اسرادها  اصلی ترلم ، 
درسی و آموزش، چون اسن اصاطالحا  در زباان    ۀبرناممانند  ؛انی و کلید  در کتاب است

 . مترلم بدون اشاره با  معاادل التاین، اصاطالح    اند دهگذار  ش معادلطور مت اوتی  ب اارسی 
ساادگیر  ترلما     ا  را اراسند آموزش (teaching- learning process) سادگیر  ا  اراسند تدرس 

 (instructionآموزش با تدرس  ت او  دارد. آماوزش )  ۀواژکرده است. اسن درحالی است ک  
گراتن از معلم ب  سادگیر  دانش ساا   سار نوعی سادگیر  است ک  در آن ارد سادگیرنده بدون 

در اراسناد   معلام  گیارد و  مای توساط معلام صاور      (teaching) اما تدرس  ،بدردازدموارتی 
 .  کند اس ا میآموز نقش  دانشسادگیر  دانشاو سا 
ا  مادرت   حراا  ها  اصلی نقش  زمین سکی از  منزلۀ درسی ب رسز   برنام نوسسندگان ب  

 ۀبرناما با  تمرکاز نسابی در نظاا       کا  باتولا    درحالی .(8 :9914میلر  و میلر) اند دهاشاره کر
کرد ک  مادرت معماوال  در    میمترلم در پانوس  اشاره  ک    اسران بوتر بودها دانشااهدرسی 
 درسی نقش چندانی ندارد.رسز   برنام 

اماا   ،اناد  دهک  زبان اصلی اثر اارسی نیست برخی اصطالحا  عینا  ترلم  ش اسن  ب  باتول 
  تلَاک  کَ» برا  نمونا  اصاطالح   ؛خوانندگان ملموت نباشددر ارهنگ ما شاسد برا  عمو  
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کتاب آمده است. در چنین موارد  خوب اسات متارلم    61 ۀص حدر اوتبال ک  در « لوره
 دهد.  ارائدر پانوس  توضیحی برا  اوم اسن اصطالح 

 

تحليلابعادمحتوایی3.9
 بیان امتیازا  الف(

( و اعتقاد معلمان با   multiculturalism)« چندارهنای»مقولۀ ب   تول سکی از نقات رو  کتاب 
د کالت را ب  محیطی سرشار از احترا  توان میبودن کالت درت است. اسن باور  ارهنایچند

تبادسل کناد. در    اند دهب  ارهنگ دانشاوسان ک  از بستر ارهنگ مت اوتی در کالت گرد هم آم
ان با  موضاور چنادارهنای و احتارا  با       نظر اساتاد  للمب  اسن نکت  برا    تول کشور ما 

 .داردشوند اهمیت خاصی  میها  متنور در کالت درت حاضر  ارهنگدانشاوسانی ک  با 
الال اول،   ۀاولیا اما در ص حا   ، دهطور لداگان  و در ابتدا  کتاب نیام  اهداف کتاب ب

 اهداف کتاب در چوار بند ب  شرح زسر تدوسن شده است:

 بند  اطالعا  مولود اعم از نظر  سا عملی در تدرس ؛ نظا الف( تلصیص و 

 ا  ساده و روشن؛ شیوه ب تاربیا  عملی  و ،اسن اطالعا ، م اهیم، مبانی ارائۀب( 

  ؛ها و تاربیا  در امر تدرس  نظرس کارگیر   ب امکانا   تما دادن  نشانج( 

 (.2 :9914 و میلر)میلر  کارها  لدسد در تدرس  راه ارائۀآور  و  لمعد( تشوسق ب  

 ها کاستیبیان  ب(
گ تار نوشات  اسات کا      سک ص ح  پیش مترلم گ تار مؤل ان است. کتاب اارد مقدم  سا پیش

راات   مای انتظار  ها دانشااهدر  س تدر نما راهکلیاتی از کتاب را دربر دارد. باتول  ب  عنوان 
 ا  تادرس   ۀحاوز کار در  تازه استادانگا   ب  گا نما   صور  کاربرد  و عملی راه ب ک  محتوا 

 ک  بُعد کاربرد  محتوا  کتاب بسیار ضعیف است. درحالی ،سادگیر  باشد
طاور کلای بارا      ب اهداف هر الل در ابتدا  الل نیامده است. تعیین اهداف آموزشی 

دهاد. چاون اثار حاضار      میخوانندگان لوت  ۀمطالعوسژه در ابتدا  هر الل ب    سک اثر و ب
نمااسی تادرس  الز  اسات در ابتادا  کتااب       راه ۀزمینا وساژه در    با  ،اب درسی استسک کت

هاا    هدفروشنی بیان شود و در ابتدا  هر الل  ب محتوا  کتاب  ارائۀهدف)ها ( کلی از 
هاا    هدفآموزشی با صراحت و درت برا  خوانندگان معرای شود تا خواننده براسات اسن 

با    ها  خاود را باتولا    آموخت  و در پاسان الل بتواند دکنروشن، مطالم هر الل را دنبال 
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الل اول کتااب اهاداف کلای     دو ِ ۀص حکند. در  سابی ارزشها  آموزشی رلدشده  هدف
اماا معماوال  اسان اهاداف در      ،طور کلی بیان شده اسات   کتاب و ن  الل اول در چوار بند ب

 هدف کلی کتاب. منزلۀ ن  ب  ،آسد میابتدا  هر الل 
کا  ت کیکای    درحاالی  ه،آمد «پیشرات تحلیلی سابی ارزش»تیتر  با عنوان  95در ص ح  

تحلیلی صور  نارات  است. در نظا  آموزشای   سابی ارزشبین م اهیم پیشرات تحلیلی و 
آماوز تعیاین    داناش دانشااو/   هاا   ارزسابی پیشرات تحلیلی معموال  از طرسق معادل درت 

 ا  راسناد  اسات کا  در مراحال مصتلاف اراسناد تادرس        آموزشی ا سابی ارزشاما  ،شود می
 شود. میسادگیر  اناا  
چون صالحیت شصلای، خلوصایا  ذاتای،     کتاب، موارد  هم 98 تا 95در ص حا  

مشاصص نیسات اسان     ،اوال  .است دهو... آم ،ارد ، راتار بین  ها  نارش سا طرز اکر، موار
بناد  خاصای از اسان     دست نوسسندگان  ،نیا مباحث چ  ارتبات منطقی با مباحث ربلی دارند. ثا

 ،دساار  عباار   با  شاود.   نمای . درنتیا  انساا  منطقی بین مباحث دسده اند دهندا  ارائمباحث 
 بند  م اهیم موردتول  ررار نارات  است. دست 

بارا    رساز   برناما  اثر، ناارندگان مطالم حاصل از کوشش مدرت برا   94 ۀص حدر 
طارح  »باا م واو     تار  بیشک  اسن تعرسف  درحالی ،اند دهنامی« درت موردمطالع »سک درت را 

 ررابت دارد.« درت
 ،اناد  دانسات  درسای متارادف    رسز  برنام نوسسندگان اثر در برخی موارد طرح درت را با 

ندارناد و  چنین ب  طرح درت روزان  اعتقاد   ند. هما ک  اسن دو م وو  از هم مت او  درحالی
اسن باورند ک  طرح درت اطالعا  کلای مرباوت با  درت اسات کا  مساائل لزئای را         بر

کا  در طارح درت مساائل مرباوت با        درحالی ؛(98 :9914میلر و میلر ) سازد نمیمشصص 
 صور  ت لیلی بیاسد. ب تدرس  هر درت باسد 

شادن   تنبیا  ساا  اناد کا  دانشااوسانی کا  دائماا  از ماردود         گ ت مؤل ان  990 ۀص حدر 
مطالع  پ  از پاساان تحلایل ندارناد. اسان      ۀاداماغلم انایزه سا نظم درونی برا   ،ترسند می

واحد  ماردود  نادارد و تنبیا      ا  دلیل ولود نظا  ترمی ب درحالی است ک  اصوال  دانشااه 
اما درهرحاال   ،ول  مرسو  نیست. شاسد اسن نکت  برداشت مترلم باشد هیچ ب نیز در دانشااه 

 آور است. تعامسکم  و بیستبیان چنین موارد  در کتاب درسی دانشااهی در ررن 
مؤل اان   منظاور چا    ناکتاب تیتر مناسبی نیست. چن 992 ۀص حدر « شناساسی اراگیر»تیتر

کاار    معموال  برا  اسن امر با  «شناساسی» ۀواژ باشد،ها  دانشاوسان  وسژگیشناخت مدرت از 
 د.شو نمیگرات  
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ب  زباان   . باتول اند دهها و اصطالحا  تصللی ب  زبان اصلی در پانوس  نیام واژهاغلم 
هاا  کلیاد     واژهاصاطالحا  و   کا   الز  اسات  ،ک  کتاب ترلم  شاده  اسناصلی کتاب و 

 ها داشت  باشد. تر  از آن دریقزبان اصلی در پانوس  بیاسند تا خواننده اوم  ب 
هاا  سانتی و نسابتا  رادسمی تادرس        کتااب تأکیاد بار روش   ترسن اشکال سا نقص  موم

تادرس   ماد  آکارهاا  ناوسن و    و غ لات از روش  ،رانی، اس ا  نقش، مباحرا   چون سصن هم
هاا    رشات  در علو  انساانی کااربرد دارناد و بارا       تر بیشها  اسن روش ،دسار است. ازسو 
اسان کتااب مصاطباان     ،دساار  ر عباا  با  ندارند. سی آکارموندسی کاربرد و  ا  علو  پاس  و انی

 ۀرشات نظار از   دانشاااهی صارف   اساتادان علو  انسانی دارد و برا  عماو    ۀحوزخاص در 
چاون محتاوا     ندارد. هرچندک  برخی از مطالام آن هام   تولوی رابلها کاربرد  تصللی آن

 دارد.را و معلمان  استادانعا  برا   ۀاست ادالل اول کتاب رابلیت 
دواسر کی یات  ک   اند دهب  دواسر کی یت پرداخت  و اشاره نیز کر 451 ۀص حنوسسندگان در 

هاا    اما باولوداسن، اسن موضور را در الل مربوت با  روش  ،شود نمیتلقی  یروش آموزش
 .اند دهتدرس  آور

ها   نظرس بند  منسامی از  دست  ،در الل سو  ک  ب  بحث سادگیر  پرداخت  شده است
اند. نوسسندگان  ضرور ها  سادگیر  برا  معلمان و استادان  نظرس . نشده است  ارائسادگیر  

نظار  محتاوا  اسان الال بسایار ضاعیف اسات.        لنباۀ  و  اند دهب  اسن موضور تول  نکر
 سادگیر  در اسن کتاب ضعیف است.  ا  تدرس حوزۀ درمامور مبانی نظر  

تادرس ، مادل،    چون آموزش، ها هم تدرس  و ت کیک آن ۀحوزب  توضیح م اهیم اصلی 
حادارل ساک    ارائاۀ ها  تدرس  پرداخت  نشده اسات.   و روش، الاو، روسکرد، انون، موار 

 ا  تادرس   ۀحاوز بین واژگان کلید   تا کند میتعرسف معتبر از اسن م اهیم ب  خواننده کمک 
 ل شود.ئسادگیر  ت کیک را

 تادرس   ۀحوزنظران  مک  تدرس  علم است سا هنر سا هردو، موردتول  صاح اسنامروزه 
ا  با  اسان موضاور شاده اسات. برخای از        اشااره  تار  کماما در اسن کتاب  ،سادگیر  است ا

 اناد  دهچاون گایت تاالش کار     ا  نیز هم عده .دانند و ن  علم مینظران تدرس  را هنر  صاحم
هاا    لنبا  هاا  پژوهشای با      ساات مبانی علمی برا  هنر تدرس  اسااد کنند و با پیونددادن 

 ۀحاوز نظاران   تدرس  معراای کنناد. مارور دسادگاه صااحم      بارۀ  روسکرد نوسنی را درهنر
هنار  و علمای ساروکار دارد و از     ۀلنبا گر اسن است کا  تادرس  باا هاردو      تدرس  بیان

 (.  950: 9919 برد )عبداللوی میها برا  اثربصشی راتار معلم بوره  کارکردها  آن
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 روش کا   اسان  رغام  علای  ،شده پرداخت  تدرس  ها  روش معرای ب  ک  چوار  الل در
 را آن خاود  کتااب  نوسسندگان و است تدرس  در مدآناکار تقرسبا  و ردسمی روشی رانی سصن

کا    اناد  دهروش اختلااص دا  سنص ح  از مطالم کتاب را ب  ا 98 ،اند دهکر وصف نکوهیده
 یبا  معراا   یرانا  م لال روش ساصن   یحتوضا   لاا  با  باود   است. بوتر تولوی رابلحام 
« ی یات ک سردوا»عنوان  با یدر همان الل بحر ینچن پرداختند. هم یم س تدر سننو  ها روش

اماا در الال    ،شاود  نمای اذعان خود مؤل اان روش آموزشای تلقای     ب اسن بحث  آمده است.
هاا  تادرس  کا  لاا  آن در اثار       سکای از روش ها  تدرس  آمده است.  مربوت ب  روش

 9165 ۀدها اسان روش با     ۀتارسصچا اسات.   گروهیش تدرس  موردبررسی خالی است رو
رشاد و تکامال اسان روش     ۀاولیا مرسکاا کاانون   آ ۀمتحدشود ک  اساال   میگردد. گ ت   برمی

 .(Aggarwal  2005: 381تدرس  بوده است )
مانناد طوااان    ؛اسات  یناکااا  و خالص  اریبس  ستدر انون و ها روش از یبرخ حیتوض

 از یبرخا  با   نیچنا  مراال. هام   ۀارائا بادون   هام  آن سطر چوار درحد 456 ۀص حدر   میز
 نشده است.    ا اشارهگروه  لیمرال  تشک  ساست اده از روش تدر  ها تسمحدود

الل پنام کتاب ب  است اده از اناور  برا  تسویل آموزش و ساادگیر  اختلااص دارد.   
روزااازون انااور    با  تیییارا  سارسع و     محتوا  اسن الل بسایار رادسمی اسات. باتولا     

و ابازار    ،ژکتور اسالسد، ایلم استرسپواطالعا  و ارتباطا  صحبت از پروژکتور اورهد، پر
. اناد  دههاست از رده خارج ش آموزشی سال کمکاست. اسن ابزار مد آناکاردست بسیار   اسن از

علام  م ۀامروزه ابزار مورداسات اد است.    9135 ها  مباحث الل پنام اغلم مربوت ب  سال
شصلای،   ۀراسانا سایاه با  اایلم،     تصتا  و استاد از بیان سنتی ش اهی با  کتااب درسای و از    

 ،ها  دسایتاال  دوربینها  ارتباطی آنی لوانی،  رسان لوانی، تلوسزسون و  ۀگستردها   شبک 
(. لاذا مناابع   Shao and Dworkin 2009) اناد  دهآموزشی تحول پیدا کار  ۀپیشراتها   دستااهو 

معلمی باسد متناسام باا تحاوال  و انااور       ۀحراساز  دانشاوسان برا   آمادهدرسی برا  
 نوسن روزآمد شوند.  

عنوان تدرس  خلوصی آمده است ک  ماهیت آماوزش اارد     بامطالبی  463 ۀص حدر 
راسانا  بسایار    ۀوسیل ب تدرس  خلوصی »اند ک   نوشت از طرسق راسان  دارد. نوسسندگان چنین 

و اشاکال   ،، مساائل اال ؤسا زسرا هر نور توضیحا ، تعاارسف،   ،استشبی  معلم خلوصی 
درساتی صاور     با  ماتن   ۀترلما رسد سا  مینظر  ب  .«شود می  ارائصور  نوشت  ب  اراگیر  ب 

. اساساا   اناد  دهدرستی است اده نکر ب نارات  است سا نوسسندگان از اصطالح تدرس  خلوصی 
چنین حالتی را آماوزش   ،راسان  مشیول سادگیر  استطور مستقل با است اده از  ب ورتی ارد  
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خاودِ اارد بادون     آماوزش  اماا در  ،ن  تدرس . در تدرس  معموال  معلم نقاش دارد  ،نامیم می
 .کند اس ا میحضور مدرت در سادگیر  نقش اساسی 

 

 نهادهای کاربردی و پیش ،گیری نتیجهبندی،  جمع .4

ر محتاوا  اثار پرداختا  شاد. در اسان بصاش       ها  پیشین مقال  ب  توصیف و ت سای  بصشدر 
آن را  تاوان  مای شاود کا     مای   ارائا نوادهاا  اصاالحی    پیش ارائۀو  ،گیر  نتیا  ،بند  لمع

و  ،هاا، اناون   روشاثار موردنقاد بیاان کارد. نوسساندگان کتااب باین        « ساابی  ارزش»دررالم 
آثاار مشااب  مباحاث مرباوت با  اسان م ااهیم         . دراند ده  تدرس  ت کیک رائل نشها  موار

شده است. کتاب حاضر از اسن لحااب محال نقاد اسات.       ارائبند  و  دست ت کیک  ب اساسی 
بناد  اسات.    دست وسژه الل اول اارد  ب کتاب  ۀگان شش ها  چنین تیترها  داخلی الل هم

رارار گیرناد تاا     بند  دست ها  مرتبط ب  هم از لحاب موضوعی در سک  مؤل  ضرور  دارد 
 نوعی انساا  محتواسی در ذهن خواننده شکل گیرد.

ا  از کال   شاده  خالصا  گیر   نتیا آمده است « نتیا »عنوان  بادر پاسان هر الل  چ  آن
الز   .بارد  نمای  پیسعنی خواننده با خواندن آن ب  کلیا  محتوا  الل  ؛محتوا  الل نیست

شده در هار الال    مطرحکلیاتی از مباحث  ۀنددربرداراسن رسمت از محتوا  کتاب  ک  است
آورده  «بناد   لماع مارور و  »انتوا  الل سا بصش مطالبی باا عناوان    باشد. بوتر است ک  در
کلیاد ، درلوات ارتباات مطالام      هاا   نکتا  ضامن تکارار    ،تاوان  میشود. در اسن رسمت 

درک کلای  ها کوشید. اسان کاار سابم تساویل      ساز  آن پارچ  سکدسار و  شده ب  سک مطرح
شاود.   مای شاده   مطالعا  تار اطالعاا     آساان و اراخوانی و بازساابی   ،مطلم، سادگیر  معنادار

رنگ دساار درآورد.   ب تول ، داخل راب سا  للمساز  و  برلست اسن رسمت را برا   توان می
خوب است در انتوا  هار   ،ک  کتاب نقدشده از نور کتاب درسی است اسن  ب  چنین باتول  هم

 خواننده از سادگیر  محتوا  کتاب طرح شود. سابی ارزشمنظور  ب هاسی  لسؤاالل 

چاون   . ابازار  هام  است خارجشکل کنونی کامال  ردسمی و از رده  ب شده  معرایاناور  
و  هاا  تبا  پیشارا   حاضار کااربرد  ندارناد. باتولا      نماودار درحاال   و ،اورهد، طلق ش اف

رساانی محتاوا  مرباوت با       روز  با ها  آموزشی باسد ب    رواناگیر  تحوال  سرسع و چشم
 تول  لد  شود.   ،  آموزشی در اسن کتابروسژه اناو  ارتباطا ، ب ها  اطالعا  و اناور 
آن  مطارح شاده اسات و در   « ناارش اهداف عینای »کتاب بحری با عنوان  09 ۀص حدر 

حرکتای بیاان    ا  و روانای  ،ها  شاناختی، عااط ی   حیط ا  ااعال مربوت ب   مقدم بدون هیچ 
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هاا  آموزشای    هادف بناد    طبق  ۀدربارا   مقدم لا  شده است. الز  بود نوسسندگان در اسن
اهاداف عینای    ۀتوضایح مقولا   ب سد   ،کنند  ارائ را بناامین بلو  ۀشد  ارائبند   طبق وسژه   ب

ها  مصتلف و سطوح مصتلف هار   حیط بند  اهداف آموزشی در  دست  ۀالس بدردازند. اوم 
 دانشااه بسیار ضرور  است. استادانحیط  و نیز کاربردها  آن برا  تدرس  معلمان و 

کا    درحاالی  ،ها  تادرس  اختلااص سااتا  اسات     الل چوار  کتاب ب  موضور روش
هاا  تادرس     ک  معراای روش  ،است و با محتوا  آن« انتقال مطالم آموزشی»عنوان الل 

 تیییر سابد.   «ها  تدرس  روش»شود عنوان الل ب   مینواد  ندارد. پیش یخوان هم ،است
هاوش و  »الل سو  ک  بار م واو  ساادگیر  متمرکاز اسات، تیتار        950ص حۀ در 
هاوش   ماورد آمده است. نوسسندگان ذسل اسن تیتر با  طارح مباحاث کلای در    « سادگیر 
 هاا  چندگانا    هاوش ا  ها  نظرسا  طور ت لایلی با      ها  مشاب  ب کتاباند. در  پرداخت 

(theory of multiple intelligences)  هاوارد   ۀنظرسا وسژه  ب ( گااردنرHoward Gardner)   اشااره
اراگیران نقاش  ها  چندگان  و باور معلم سا استاد ب  تنور هوش  هوش ۀنظرسشده است. اوم 

نوااد   اساسی در انتصاب روش تدرس  استاد و انتظارا  استاد از دانشااوسان دارد. لاذا پایش   
هنااا  باازنار     ب ها  چندگان  و کاربردها  آن در آموزش و تدرس   هوش ۀنظرسشود  می

 گیرد. محتوا  کتاب مدنظر مؤل ان ررار
و آشناسی استادان با آن در گساترش     اسران کاربرد اراوانی داردها دانشااهاسن روش در 

هاا  ناوسن تادرس  و نیاز الاوهاا        د مؤثر باشد. روشتوان میکارگیر  اسن روش   میزان ب
سادگیر  در محیط کار الز  است ب  محتوا  کتاب اازوده شود تاا اساتادان    چون تدرس  هم

 ۀخاانواد چناین معراای    انون تدرس  آشنا شوند. هم و ،الاوها ها، روشبتوانند از لدسدترسن 
هاا  التمااعی: تادارک التماار      الااو  الاوها  تدرس  شامل الاو  پردازش اطالعاا ،  

د بارا  خبرگای   توانا  مای ها  راتاار    نظا و الاوها   ،)ارد ( سادگیر ، الاوها  شصلی
ها  ناوسن تادرس  خاوب اسات کا        گشا باشد. درکنار معرای روش در تدرس  راه استادان

بتوانناد   اساتادان شاود تاا     ارائبند  و  دست ها و انون تدرس   هرسک از روشمزاسا و معاسم 
  هرسک، متناسم با محتواسی ک  باسد تادرس  کنناد،   ها تبراسات مزاسا و معاسم سا محدودس
 گیرند. کار  ب آن را وکنند روش مناسم تدرس  را انتصاب 

و اضاا  ماااز     ،تماعیها  ال امروزه با گسترش اناور  اطالعا  و ارتباطا ، شبک 
هاا    شاود. روش  ها  ماااز  برگازار مای    کالتها از طرسق  از آموزشتولوی  رابلبصش 

گشاا باشاد. لاا      تواناد راه  کار می تازه استادانطور مااز  برا   ب ها   کالت ۀادارتدرس  و 
 چنین مباحری در اثر موردنقد خالی است.

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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دو انتظاار در خوانناده اساااد     ،هاا  دانشاااه در  س تادر  نماا  راه ،ب  عنوان کتاب باتول 
ساادگیر  و   ا  عمل و الرا  اراسند تادرس   ۀعرصنماداشتن کتاب در  اول، نقش راه ؛شود می

. هاا  دانشااه استادان( با سطح دانش و نیاز ها  دو ، تناسم سطح محتوا )دانش نظر  و موار
  عملای و  هاا   با  مواار   تار  کام با  مباحاث نظار  و     تر بیشلاک  نوسسندگان کتاب  ازآن
هاا    منظور اوم بوتر محتوا الز  است در هر بصش از مراال  ب اند،  پرداخت ها  کاربرد   مرال

ا   کاربرد  و تاارب تدرس  است اده شود. اسن امر ب  اوم شاراسط وارعای محایط  تادرس     
نیسات.  مشوود  چنداننمابودن کتاب  . در شکل کنونی، بُعد راهکند میسادگیر  کمک شاسانی 

باا ساطح    ،سادگیر  تناسم کامل دارد ا  تدرس  ۀحوزک  محتوا  کتاب با  اسنبا ،دسار ازسو 
 (هاا  دانشاااه علمای   هیئات اعضاا   )و عمق دانش موردنیاز در اسن حوزه برا  دانشااهیان 

 تناسم ندارد.   چندان
هاسی ک  بارا  اساتادان    سکی از پرسشانتصاب روسکرد تدرس  توسط معلمان موم است. 

شود اسن است کا  کادا  روش تادرس  مناسام اسات ساا بوتارسن روش         کار مطرح می تازه
سکای از  روش تدرس  انتصااب کارد. بارا  مراال      توان میبر چ  مبناسی  ،تدرس  کدا  است

  ها  کوچک اسن است ک  دانشاوسان عمیقا  ب  ساادگیر  گروهاواسد وارعی روش تدرس  در 
چا    ناچنا  (.Exley and Dennick 2004:8) شوند میدسار و نیز از استاد خود برانایصت   از سک

تاوان   مای  ،دسار باشاد  ماهیت درت اسااب کند و نیز هدف استاد سادگیر  دانشاوسان از سک
 آن را وکارد  ها  تدرس  انتصااب   بین ساسر روش ها  کوچک را از روش تدرس  در گروه

معموال  پاسخ مشصلی ب  اسن پرسش ک  کادا  روش تادرس  مناسام اسات     کار گرات.   ب
هاا   کا  اساتاد براساات آن    ضرو  است هاسی معیارها و مالک ارائۀولود ندارد. باولوداسن، 

 .گیرد کار  ب آن را و کند بتواند روسکرد سا روش تدرس  مناسم را انتصاب
 ۀحاوز ها  مشاب  ول  تماسز مشصلی ندارد. مبانی نظر   اثر موردنقد در مقاسس  با کتاب

هنااا  تادسادنظر در محتاوا      با  سادگیر  در اسن کتاب ضعیف است. الز  است  ا  تدرس 
ها  عمده و اصلی مربوت ب  هر م وو  ساا متییار باا ذکار تارسصچا ، تأکیادها         کتاب نظرس 

ا   خوانندگان معراای شاود. اوام مباانی نظار  داناش تادرس        نظران ب   صاحمو  ،اساسی
بسیار ضرور  است. اثر کنونی از اسن لحااب نقاص لاد      استادانسادگیر  برا  معلمان و 

در اسن کتاب موردغ لت واراع شاده    ،. پرورش ت کر ک  اسات تدرس  دانشااهی استدارد
 ۀحاوز اثار برلسات  در    و اغلم مطالم معمولی تدرس  موردبحث ررارگرات  است. لذا سک

شاود. کتااب در ساطح دانشاااهیان و ت کار ساطح عاالی         نمیتدرس  دانشااهی محسوب 
ها برا  توضیح مباحث و م اهیم است اده نشاده   پژوهشچنین از نتاست  دانشاوسان نیست. هم
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منزلاۀ   با  سعنی دانش تدرس  ساا تادرس     ،از نظر علمی توان میاست. درنتیا  اسن کتاب را ن
 م، رو  ارزسابی کرد.  سک عل

دارا   ،هاا اشااره شاد    ت لایل در بااال با  آن    با  ک   دارداگرچ  اثر موردنقد نقات ضع ی 
 ارائاۀ بودن متن،  روانشود: ساده و  ها اشاره می امتیازا  و نقات روتی است ک  ب  برخی از آن

اسان  یاز بارا  اوام تادرس ، بیاان معاسام و مح      ن پایش ب  م اهیم  تول اهداف کلی کتاب، 
با  م واو     تولا  و  ،موم در پاسان هار الال   ها  نکت ا  از  خالص  ارائۀها  تدرس ،  روش

 ها  دانشااهی دارد. چندارهنای در کالت درت ک  رابلیت کاربرد اراوانی در کالت
، ماوارد  هاا  دانشااه در تدرس  نما  راه کتاب ۀدربارگرات   صور ب  نقد و تحلیل  باتول 

 شود: مینواد  نقات ضعف کتاب پیش منظور اصالح ب زسر 

گ تاار   نوشات  شاود. پایش   ل اان  ؤم رلام  ب گ تار  برا  معرای کلی کتاب مقدم  سا پیش ـ
 ؛مترلم نوشت  است را کنونی

اناد. بوتار اسات اهاداف      بیان چند هدف کلی برا  کتااب اکت اا کارده    ب  اقطمؤل ان  ـ
   ؛آموزشی برا  هر الل درابتدا  آن الل بیاسد

تدرس  بارا  تقوسات مباانی نظار  و آشاناسی       ۀحوزها  پژوهشی مرتبط با  از ساات  ـ
 ۀلنبا ا  دساار   گ تا   با  تدرس  است اده شود.  ۀخوانندگان با دستاوردها  نوسن حوز

 ؛پژوهشی کتاب تقوست شود ا علمی
رساز    برناما  آموزشای،   ساابی  ارزشبرا  م اهیم کلید  همانند پیشارات تحلایلی،    ـ

شود. اسان    ارائو... تعارسف معتبر   ،الاو، روسکرد تدرس  درسی، طرح درت، مدل،
 ؛کند میامر ب  اسااد اوم مشترک نوسسندگان و خواننده از هر م وو  کمک 

هاا  رادسمی و سانتی اسات.      روش ۀشده غالباا  دربردارناد   معرایها  تدرس   روش ـ
روش  ،گروهای چاون روش تادرس     هاا  ناوسن تادرس  هام     ضرور  دارد روش

و...  ،هاا  مااااز   کاالت ، تادرس  معکاوت، تاادرس  در   (case method) ماورد  
 ؛گیرند موردتول  ررار

 ؛از لحاب حام محتوا نوعی تعادل بین مطالم مربوت ب  هر موضور مراعا  شود ـ

ب  تحوال  وسایع انااور  اطالعاا  و     ول تآموزشی با کمکل سمطالم مرتبط با وسا ـ
 ؛ارتباطا  روزآمد شود

اساتاد در کاالت    کناد  مای است. اسن پیچیدگی اسااب  ا  پیچیدهکالت درت مکان   ـ
راساتا بیاان اناون و      اسان  ها  مدسرست کاالت برخاوردار باشاد. در    درت از موار 
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نماا  تادرس     هاا  راه  کتااب دانشاااه در   استادان  مدسرست کالت برا  ها  موار
رست کاالت  شود مباحث مربوت با  مادس   مینواد  ضرور  است. بنابراسن پیش استادان

 ؛در سطح دانشااه ب  کتاب موردبررسی اازوده شود

اسات تیییراتای در    دهی مناسم محتوا، بوتر منظور اسااد انساا  منطقی و سازمان ب  ـ
دهی محتوا  کتاب اسااد شود. بارا  نمونا  م واو  ساادگیر  در تادرس        سازمان

م واو    م وومی اساسی است. هدف اصلی تدرس  سادگیر  دانشاوسان است. اسان 
با  اهمیات آن مباحاث     باتولا  در اثر موردنقد در الل سو  آمده است. بوتر باود  

در درون  ،باراسن  عاالوه لا  الل سو  در الال اول بیاساد.    ب مربوت ب  سادگیر  
ها  راتاار ،   نظرس ب  سیر تحول تارسصی آن،  الل مربوت ب  بحث سادگیر  باتول 

شود. عنوان الال چواار  انتقاال مطالام      ترتیم بحث ب گراسی  سازندهو  ،شناختی
میان  ب ها  مصتلف تدرس  سصن  ک  در متن کتاب از روش درحالی ،آموزشی است

تیییار ساباد.   « هاا و اناون تادرس     روش» آمده است. بوتر است عنوان اسن الل ب 
  ارائا ترتیم  ب دسار ت کیک و    تدرس  از سکها  ها، انون، و موار روشچنین  هم

  هاا  تبند  است، مرال  برا  صالحی دست  ارائۀموارد  ک  محتوا نیازمند  در شوند.
گذار  شاوند تاا از    شمارهبند  و  دست موارد  ،  ارد ها  شصلی استادان سا موار

انسااا  مطالام کتااب     ،بیاان شاد   چا   آنباشند. با رعاست  شدنی دسار ت کیک سک
 تقوست خواهد شد.
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