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  پیشگفتار بر ترجمۀ فارسی
  

، پـژوهش در سـاختار کتـاب درسـی     1382در سـال  » سـمت «از بدو تأسیس مرکز تحقیق و توسعۀ علـوم انسـانی   
هـاي دانشـگاهی، کـه سـالها وظیفـۀ اصـلی        دانشگاهی در دستور کار این مرکز قرار گرفت، تا براي تدوین درسـنامه 

: در این راستا، اقدامات متعددي صورت پذیرفت. ست داده شودبوده است، معیارها و شاخصهایی علمی به د» سمت«
موضوع نشریۀ علمیِ این مرکز به بررسی ساخت کتـاب درسـی دانشـگاهی اختصـاص یافـت؛ نشسـتها، همایشـها و        

هایی تخصصی در این زمینه برگزار شد که حاصل برخی از آنها در قالب مقاله یـا کتـاب منتشـر گردیـده     یاندیش هم
رحهاي پژوهشی و تـألیفی در موضـوعات خـاص بـه تصـویب رسـید و سـازوکاري بـراي حمایـت از          است؛ برخی ط

دهی فعالیتهاي علمی در این حوزه، گروهی پژوهشی با  اما سرانجام براي سامان. هاي مرتبط به اجرا درآمد نامه پایان
ریـزي و   عـدي بـا برنامـه   در این مرکـز شـکل گرفـت تـا اقـدامات ب     » گروه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی«عنوان 

این گروه در صدد برآمـد تـا بـراي بررسـی کتـاب درسـی از منـاظر موضـوعی         . هدفمندي بیشتري پی گرفته شود
وري اطالعات، زمینۀ تحقیقـات  فنّاشناسی متن، گرافیک، و  وتربیت، زبان شناسیِ یادگیري، تعلیم گوناگون، نظیر روان

ریزيِ اجرایی، گروه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی فعالیتهاي خود را در  هدر برنام. نظري و کاربردي را فراهم آورد
براي تحقق ایـن  . سازي و معرفی ابعاد موضوع به جامعۀ دانشگاهی بود چند محور سامان داد که یکی از آنها فرهنگ

ر یسـا  عملـی  و یپژوهشـ گر و انتقال تجارب ید ياز زبانها ییتوانست ترجمۀ کتابها یمنظور، طبعاً یکی از راهکارها م
مسئولیت گزینش چنـین آثـاري بـراي ترجمـه بـر عهـدة        .کشورمان باشد ینه به جامعۀ فرهنگین زمیکشورها در ا

  .کتابهایی است که با چنان هدفی انتخاب گردیده است نگارندة این سطور گذاشته شد و کتاب حاضر یکی از مجموعه
  علت انتخاب کتاب حاضر

نگـارش و  «و » نحوة نگارش و تهیۀ کتاب درسی دانشـگاهی «این، دو کتاب با عناوین  این مجموعه، پیش از در
یـافتنِ آن   تقدم. ترجمه و منتشر شده است» سمت«، از مري الن لپیونکا، در »تهیۀ ملحقات کتاب درسی دانشگاهی

بایـد توجـه   . وده استب» دانشگاه«آنها بر کتاب درسی در مقطع  یِدو کتاب در این مجموعه به دلیل تمرکز موضوع
داشت که کتاب درسی، در تعریف گستردة آن، اگرچه رسـانۀ آموزشـیِ غالـب در بیشـتر مقـاطع تحصـیلی، اعـم از        
دانشگاه و پیش از دانشگاه است، اما تحقیقاتی که دربارة تحلیل ساختار آن در اغلب مراکز پژوهشیِ جهـان صـورت   

بنـابراین، طبیعـی بـود کـه بـراي اهـداف       . پیش از دانشگاه است هاي گرفته بیشتر معطوف به کتاب درسی در دوره
، در گام نخست به سراغ کتابی برویم که کتاب درسی در مقطع دانشگاه را در کانون توجه »سمت«اي نظیر  مؤسسه

  . قرار داده باشد و چنین بود که کتابهاي لپیونکا در اولویت قرار گرفت
مد و سودمند، و در نوع خود روزآمد و مدرن است، اما به هرحال، از منظر آثار لپیونکا، هرچند در جاي خود کارآ

را از مقولـۀ تحقیقـات دانشـگاهی و آکادمیـک در بـاب کتـاب        هاتوان آن ا دبیر نشر نوشته شده و نمیییک ویراستار 
ل برخـی ابعـاد   هایی از پژوهش علمـی در تحلیـ   نمود که نمونه از این رو در گام بعد، ضروري می. درسی قلمداد کرد

اي بهتر از کتاب یـان میـک را    جستجوها گزینه. کتاب درسی را براي عرضه به جامعۀ مخاطبان ایرانی ترجمه کنیم
آثار . یافتنی نبود بایست تأمین شود با کتابهاي دیگر، در آن زمان، دست داد، و هدفی که در این مرحله می نشان نمی

، بریتـون و همکـاران   )1992(، بوردیلون )1993(، جانسون )1998(فی ، چمبلیس و کال)2001(کسانی چون هینز 
هرکدام در راستاي هدف ما کاستیهایی داشتند کـه  ) 1990(و نیوتون ) 1999(، پینگل )2001(، مارسدن )1993(

البته گفتنی است حتی پس از انتخاب این کتاب هم، در طـی  . مجال بررسی و نقد تفصیلیِ آنها در این مقال نیست
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سنخِ کتاب یان میـک بـه زبـان     سنگ و هم سالهایی که ترجمۀ فارسی بنا بر دالیلی به درازا کشید، ظاهراً کتابی هم
نیـز بـا   ) 2013(یا ایویچ و همکاران ) 2010(براي مثال، آثار متأخري چون کتاب هینز . انگلیسی منتشر نشده است

  .اند قیق به تحلیل کتاب درسی نپرداختهاند و اینگونه عمیق و د ماهیت و اهدافی دیگر تألیف شده
تـرین امتیـازات ایـن کتـاب      از مهم. دهد از امتیازات آن را نشان می یاي که کلر بر این کتاب نوشته برخ مقدمه

بخشی دربـارة   گذارد و براي آگاهی اي است که از تحقیقات این حوزه پیشِ روي خواننده می تصویر فراگیر و گسترده
به کتاب درسی، آن   ان میک تالش کرده تا با نگاهی علمیی. مربوط، مرجعی مفید و پرمایه است پیشینۀ پژوهشهاي

شناختی، هنري و فرهنگـی، بـه بحـث بگـذارد و در هـر بعـد، بـه پژوهشـهاي          شناختی، روان را از ابعادگوناگون زبان
زیرا کتاب درسـی، پـیش از هـر چیـز،      شناختی غلبه دارد، گرفته ارجاع دهد؛ و البته در این میان، سویۀ زبان صورت
ي جسـتجو  کنـیم،  اي مکتوب و تابع قواعد حاکم بر متن و زبان است؛ و چنانکـه در ایـن کتـاب مشـاهده مـی      رسانه

شناختیِ کتاب درسـی بـوده و    هاي مهم در مطالعات زبان پذیري متن یکی از دغدغه ارتقاء سطح فهمي برا راهبردها
  . یقات را به خود اختصاص داده استاي نسبتاً غنی از تحق پیشینه

محتواي کتاب یان میک گرچه بیشتر بر تحلیل کتاب درسی در مقاطع پـیش از دانشـگاه متمرکـز شـده، امـا      
بسیاري مباحث آن قابل تعمیم به کتب درسی دانشگاه نیز هست و البته برخی عناوین و مباحـث آن را بایـد بـراي    

چنـین آرمـانی مسـتلزم اجـراي     . ندگان در آن دورة تحصیلی بازسـازي کـرد  سطح دانشگاه و اقتضائات سنّی یادگیر
پژوهشهایی جدید، خاصِ آن دورة یادگیري و خاصِ واقعیات نظام دانشگاهی اسـت و البتـه یکـی از دالیـل ترجمـۀ      

  .سازي براي اجراي پژوهشهاي متناظر در آینده بوده است کتاب حاضر نیز همین زمینه
هاي این کتاب براي مقاطع پیش از دانشگاه، بایـد در نظـر داشـت کـه      کارگیري یافته بهافزون بر این، حتی در 

وپرورش دیگري اسـت و الزم اسـت    ها مختص زبانهاي غیـرفارسی و منطبق بر نظامهاي آموزش شماري از این یافته
  . سازي یا اعتبارسنجی شوند براي زبان فارسی و جامعۀ ایران، بومی

بـدیهی  . پردازد سازانۀ کتاب درسی می هاي ارزش دهم این کتاب به ابعاد فرهنگی و جنبهنکتۀ دیگر آنکه فصل 
گوید که برخی از آنها ممکن  اي سخن می اخالقی  ـ است یان میک در این فصل بر اساس معیارها و ارزشهاي فرهنگی

واند جالب توجه باشد که نقـش  ت این فصل صرفاً از آن جهت می. است در جامعۀ ما مقبول و یا اساساً مطرح نباشند
سـازد و ضـرورت توجـه بـه      آموزان را برجسته می گیريِ شخصیت و باورهاي فرهنگیِ دانش کتابهاي درسی در شکل
شود و حساسـیت کتـب درسـی از ایـن حیـث را       ترین مطالبی که در اینگونه کتابها مطرح می تبعات فرهنگیِ جزئی

این فصل نیز سبب شود که محققان ایرانی، با توجه به مسائل، ابتالئات  امید است عرضۀ مطالب. کند خاطرنشان می
هاي فرهنگیِ کتب درسی ـ چه در    اجتماعیِ کشورمان، و با اجراي طرحهایی پژوهشی، بایسته ـ  نگیـو نیازهاي فره

  .پیش رو بگذارند گونه کتابها راهکارهایی عملی براي مؤلفان این ،مقطع دانشگاه و چه پیش از آن ـ را بررسی کرده
، نقش مؤثر و انکارناپذیري است که این کتاب »سمت«و نکتۀ آخر در سبب انتخاب این کتاب، فراتر از نیازهاي 

  . وپرورش ایفا کند تواند در ارتقاء کیفی فعالیتهاي دفتر تألیف کتب درسی در وزارت آموزش می
  دربارة ترجمۀ فارسیِ این کتاب

لها پیش آغاز گردید اما، به علّت بروز مشکالتی که مجـال ذکـر آنهـا نیسـت، اتمـام آن      ترجمۀ فارسیِ این کتاب سا
  :دربارة این ترجمه اشاره به چند نکته خالی از فایده نیست. مدتها به طول انجامید

 زبان انگلیسی زبان مادريِ یان میک نبوده است، و از این رو، همان گونه که کلر نیز در مقدمۀ خود بـر ایـن  . 1
کند و البته برخی جمالت او نیز عـاري از   کتاب اشاره کرده، نگارش انگلیسی میک قدري نامأنوس و غریب جلوه می
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افزون بـر ایـن، بـه    . سازد چنین واقعیتی ترجمۀ فارسی متن را با دشواریهایی مواجه می. خطاهاي دستوري نیستند
ساده استفاده کرده است و ایـن ویژگـی، در مواضـعی، از    شناختی، او کراراً از جمالتی کوتاه با ساختاري  لحاظ سبک

چنـین خصوصـیتی تـا حـدي در     . آور سـاخته اسـت   جذابیت و زیبایی متن کاسته، آن را براي خواننده قدري مالل
  . اند ساختار متن را بیش از اندازه دگرگون کنند توانسته ترجمۀ فارسی نیز انعکاس یافته و بدیهی است مترجمان نمی

نخست آنکه موضوع تحلیـل  : گذاري اصطالحات تخصصی در این کتاب دشواریهایی در بر داشته است دلمعا. 2
هاي گوناگون  است و اصطالحاتی از رشته 1اي اي شد، موضوعی چندرشته کتاب درسی، چنانکه پیش از این نیز اشاره

 يمتنـوع و متعـدد   يها یِ رایج در حوزهبایست از زبان اصطالح بنابراین، مترجم این کتاب می. رود در آن به کار می
دیگر آنکه برخی ابعاد تحلیل کتاب درسی تا کنون، در زبان فارسی، پیشـینه و ادبیـاتی علمـی    . آگاهی داشته باشد

حساسیت و دشـواري چنـین کـاري بـر اهـل فـن       . بار وضعِ اصطالح شود نداشته است و لذا الزم بود براي نخستین
بایست در دو بخش ترجمه، که هر کدام به قلم یکی  که پس از تعیین این برابرنهادها، میو باالخره آن. پوشیده نیست

دقـت اعمـال شـود، و ایـن طبعـاً مسـئولیت        کدستی و هماهنگی در برابرگذاریها بهیاز مترجمان صورت گرفته بود، 
  .نمود تر می ویراستار را سنگین

ویژه در حوزة ویرایش فنی، ذکـر توضـیحاتی الزم    تاب، بهدربارة برخی راهبردهاي ویرایشی در ترجمۀ این ک. 3
  : است

در  نخست آنکه براي اجتناب از کثرت پانوشتهاي غیرفارسی، امالي َاعالم و نامهـاي خـاص بـه زبانهـاي اصـلی     
  .است هاي مربوط در انتهاي کتاب ذکر شده  پانوشت نیامده، بلکه در نمایه

ابتدا بنا بود . بازگردانی است از نمایۀ موضوعیِ مندرج در متن انگلیسی دوم آنکه نمایۀ موضوعی این کتاب صرفاً
تر از واژگان تخصصی این حوزه به نمـایش   تري فراهم آید تا تصویري جامع براي متن فارسی، نمایۀ موضوعی مفصل
ن انگلیسـی بسـنده   نظرها و موانعی بروز کرد که سرانجام به همان نمایۀ مت گذاشته شود، اما در جریان کار، اختالف

  .نظري احتمالی در چاپهاي بعد موکول گردید شد و بسط و گسترش آن به حصول اتفاق
محور، بخشی از عنوان منـابع   سوم آنکه میک در ارجاعات درون متن، گاه به جاي استفاده از شیوة ارجاعِ مؤلف

ه براي راهنمایی خوانندگان، در پانوشتها این شیوة او در ترجمۀ فارسی نیز منعکس گردیده و البت. را ذکر کرده است
است تا مراجعه به مدخلِ مربوط در بخش منابعِ پایانیِ  آن منابع، به زبان اصلی و به فارسی، ذکر شده» کامل«عنوان 
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  پیشگفتار
  

اطالعاتی فراهم آورده است که براي چندین گـروه از خواننـدگان بسـیار مفیـد      در کتاب حاضر، پروفسور یان میک
توانند اطالعات مفیدي را از آن به  کنند، می افرادي که با هر یک از مقاصد زیر شروع به خواندن این کتاب می: است

 1ارزیابی کنندرا  یصاخواهند کتاب خ را دارند؛ کسانی که می کسانی که قصد نوشتن یک کتاب درسی: دست آورند
اندرکار پژوهش در زمینـۀ کـارایی کتابهـاي     ؛ و نیز کسانی که دستببرند براي مخاطبانش پیمیزان تناسب آن تا به 

ه، و نیـز  ز آنچه در این زمینه انجام شدجامعی اتوانند در کتاب حاضر به مرور  هر یک از این افراد می. درسی هستند
  .تفسیرهایی بر اهمیت عملی آن دست پیدا کنند

این فصلهاي  پروفسور میک. این کتاب مشتمل است بر مقدمه، ده فصل، فهرست جامعی از منابع، و نیز سه ضمیمه
بخـش نخسـت، یعنـی    . »نگارش کتابهاي درسی«و » ارزیابی کتابهاي درسی«: ارائه کرده استدر دو بخش کتاب را 

 ابهاي درسیارزیابی کت« ،»2دهندگان آراء پاسخ«: نهاياو، مشتمل است بر پنج فصل تحت عن»درسیابهاي ارزیابی کت«
در نگـارش و تحلیـل    کـاربرد رایانـه  «و نیز  ،»3پذیري خوانش يفرمولها«، »درسیکتاب  تحلیل«، »از طریق آزمایش

برخـی  «، »4پذیر  دركنگارش  ی برايپیشنهادهای«: است بخش دوم این کتاب نیز شامل فصلهاي زیر. »درسیاب کت
هـاي   جنبـه «، و نیـز  »درسـی شـکل در کتـاب   «، »مـتن انگیـزي   رغبـت «، »مـتن  ۀ پذیري بهین معیارهاي خوانشاز 

  .»درسیاب کت 5سازانۀ ارزش
نوشتۀ  غالباً و ،حدود نیمی از این منابع به زبان انگلیسی. استمقاله، فصل، و کتاب  571 حدود فهرست منابع شامل

و حدود نیمی دیگر از آنها نیز نوشتۀ مؤلفانی هستند که به زبانهـاي دیگـر، از جملـه اسـتونیایی،      ،لفان امریکاییمؤ
بسـیاري از منـابع   : پاي تحقیقات جدید گـام برداشـته اسـت    پروفسور میک به خوبی پابه. اند روسی، و آلمانی نوشته

 .هســتند 1999و گــاهی حتــی ) 1998و  1997(از جملــه ســالهاي پایــانی آن  1990مربــوط بــه ســالهاي دهــه 
اروپاي شرقی نیستند، برگردانِ عناوین اکثر ملل خوشبختانه، پروفسور میک براي کسانی که قادر به خواندن زبانهاي 

هـاي   او حتـی از ایـن هـم فراتـر رفتـه و یافتـه      . اند ارائه کرده است که به زبانهاي غیرانگلیسی نوشته شده را منابعی
تنیـده آورده   اي درهـم  خـود بـه گونـه   کامالً  انگلیسی این منابع را توصیف کرده، و آنها را در متن اثر  شده در مطرح
  .است
عجیب بـه نظـر برسـد، امـا     زبان  نگلیسیاین کتاب ممکن است گاهی براي خوانندگان ا] متن انگلیسی[بندي  جمله
در نگـارش ایـن   او . ماند خواندنی او ناتوان نمی العاده تردید هیچ کس از درك مقاصد پروفسور میک در کتاب فوق بی

کند و به این ترتیب الگـویی را   استفاده میپذیري متن  دانش و تخصص خود در تحقیقات خوانشکتاب، به وضوح از 
درسی تنهاي کتاب براي مآنها و به کارگیري فرمولها کشف  ۀپروفسور میک و همکارانش در زمین .دهد به دست می
کوشیدند بـه  پذیري متن  میزان خوانشسنجش  ۀر زمیندآنها . اند اي را به انجام رسانده نیایی کار عمدهروسی و استو

                                                                                                                                                                                
1.  evaluate 

2  . respondents :هاي پژوهشگران پاسخ دادند ـ و نامه ان کتاب درسی که به پرسشآموزان، دانشجویان و محقق در اینجا، معلمان، دانش.  
3.  readability 
4.  comprehensible 
5.  value forming 
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توان ویژگیهاي خوانندگان متن را نیز در کنار ویژگیهاي خود مـتن در   چگونه می«این سؤال دشوار پاسخ دهند که 
  .و به خوبی از عهدة آن برآمدند» ؟فرمولها گنجاند

 ایـن  از یکـی . است آورده فراهم نیز دیگر دشوارِ هاي از زمینه برخی در را مفیدي و خواندنی العاتاط میک پروفسور
اي است  زمینۀ دیگر همان مقوله. هست نیز رشته این خبرة خود او که آماري؛ توصیف  و آمار از است عبارت ها زمینه
بـه دلیـل    دوم زمینـه  دشـواري ایـن   و. اسـت  نهـاده  نـام  »سازانۀ کتابهاي درسی هاي ارزش جنبه« را آن خود که او

 به توافق رسـید، امـا   سؤالها دربارة پاسخ بیشتر توان می حال هر مسائل آماري به در پیچیدگیهاي آماري نیست زیرا
سـوگیرانه و   ماهیـت  در دشـواري مسـئله   اینجـا،  در. نیسـت  گونه این »درسی سازانۀ کتابهاي هاي ارزش جنبه« در

صرفاً شامل بیـان مسـائل    بحث و جدل محققان. نهفته است آنها براي پیشنهادشده اسخهايپ نیز و شخصی مسائل
 شود؛ منتهی مطلوبی نتایج به آموزان دانش تحصیل دوران خواهند دریابند که چه باید کرد تا شود، بلکه آنها می نمی
 رهنمودهایی ارائه زمینۀ در میک فسوراما پرو. روشی را پی گرفت چه عمالً باید مقاصد این به نیل براي اینکه نیز و

 کتابهـاي : اسـت  آورده» مقدمـه « در خود او که گونه همان زیرا کند، نمی درنگ درسی کتابهاي کارایی افزایش براي
 نقد زیر درسی کتابهاي مخصوصاً و تحصیل دوران مختلف ابعاد که حاضر عصر در. هستند »ملت یک آیندة« درسی

 حاضر کتاب مطالعه براي شد را که گفته آنچه از تر مهم نتوان دلیلی شاید گیرد، می قرار محققان دقیق و موشکافانه
  .کرد ارائه

  1رلک.رآ جورج
  هایواو ،2پلینز

  1999دسامبر  3
  
  

  تقدیم به همسرم فریدا                          
 و پسرانمان، اریک، تانو، هري

  

  پیشگفتار مؤلف
  

. شـوند  شود، غالباً معلمان و مدیران مقصر شناخته مـی  نقد کشیده میبه و یادگیري در مدارس هنگامی که آموزش 
آنچـه در مـدارس بسـیار    . شـود  توجـه کمتـري مـی   یـادگیري  هاي اصلی کاستیهاي  ریشهاین در حالی است که به 

سراغ هاي تدریس را از کتاب درسی  تأثیرگذار است کتاب درسی است نه معلمی که هم محتواي تدریس و هم شیوه
  .کتابهاي درسی را آزمایش و بازنگري کنیمباید  سطح کارایی مدارس يبراي ارتقا. ردگی می

مشتاقان . مقبول و متداول بود 4شده ریزي ، آموزش برنامه3تعلیم و تربیتمتخصصان سال پیش، در میان   حدود سی
وزان از مـواد آموزشـی   آمـ  شـده دانـش   ریـزي  کردند که در یک روش آموزش برنامه صور میتشده  ریزي آموزش برنامه

کنند و به همین دلیل، در این روش معلمان و کتابهاي درسی  شده در بیشترِ اوقات یادگیري خود استفاده می تعیین

                                                                                                                                                                                
1  .George R. Klare : رلشناسی آماري تخصص داشـت و بیشـتر مطالعـاتش متمرکـز بـر       وي در رشتۀ روان. استاد ممتاز دانشگاه اوهایو بود) 2006ـ1922(پروفسور ک

  . بندي متون بود ـ و پذیري و درجه مسئله خوانش
(www.impact-information.com) 
2.  The Plains 
3.  educationalists 
4.  programmed teaching 

http://www.impact-information.com


6 

هـا   رایانـه  .1بنیـاد  رایانهیادگیري : اما، امروزه آنچه نیاز آموزش ماست عبارت است از. مورد توجه کمتري قرار گرفتند
از خواندن مطالب ترند و هم  اما هم پرهزینه کنند  اضافه میابزارهاي یادگیري ارآمدي را به قابلیتهاي بسیار مفید و ک

به همین دلیل، کتاب درسی همچنان یکی . تر از خواندن مطالب کتابهاي معمولی است کننده خستهآنها روي صفحه 
  .ترین عوامل کارایی آموزش باقی خواهد ماند از مهم
بـه کـارگیري و   سائل در به ایضاح موادارد که ب درسی را امحققان عرصه کت دبایراي مطالعه ببهتر ابزارهاي نیاز به 

محققان سائل ابزارهاي مفیدي که به حل م در این میان از جمله. ارائه راه حل براي آن مسائل بپردازندآنها، و ألیف ت
بررسـی صـحت و سـقم    و  ،ات مربوطـه تحلیل علمی مسائل، مرور ادبیـ : اند از کنند عبارت درسی کمک می هايباکت

 تـألیف هاي تحلیل و  ب درسی باید مبنایی براي شیوهاتحقیق دربارة کت. یا گفتمان علمی 2طرحها از طریق آزمایش
  .دکنکتابهاي درسی ایجاد 

بـراي  را و نیـز رهنمودهـایی   اسـت  ب درسـی  اهاي ارزیـابی کتـ   بررسی شیوهدربارة کتابی که اینک در دست دارید 
بخش نخست کتـاب، در درجـه اول، بـراي محققـان     . کند طرح میو مفید م مدنگارش کتابهاي درسیِ کارآ چگونگی
تر نیز هست بیشتر مورد عالقه و توجـه مؤلفـان و    اما بخش دوم که کاربردي. ب درسی نگاشته شده استاعرصه کت

بـا بـه کـارگیري روشـهاي      دسی بایو مفید کتابهاي در مدآراء مربوط به نگارش کارآ. استب درسی اکتستاران ویرا
  .شونداعتبارسنجی شده در بخش نخست کتاب  ارائه

در نگـارش ایـن   . در این زمینـه موجود ارائه تصویري کلی از تحقیقات : گیرد این کتاب یک هدف دیگر را نیز پی می
که امکان ارجاع به آنها منبع دیگر نیز بوده  500منبع استفاده شده است، با وجود این، حدود  500کتاب از بیش از 
قابـل اسـتفاده   آراء مهم و جالب از شده نیز فقط برخی  عالوه بر این، در هر یک از منابع برشمرده. میسر نشده است

  3.جویی در حجم کتاب و نیز در وقت خواننده، خودداري شده است ، و از ذکر بقیه، به منظور صرفهبود
  

 یان میک                                
  1999ژوئیه  15

  
  

  .آسان نوشتن دشوار است
  

  مقدمه
  آیندة یک ملت: کتابهاي درسی

کـار بـا کتابهـاي    صـرف  خـود را  خواندن  از وقت درس% 60حدود در آموزان  کشورهاي پیشرفته، دانشاز در برخی 
مطالعـۀ  شـامل  ، و بیشتر حجم تکـالیف آنهـا نیـز    )1992 ؛ الز و هورسلی166ـ165، 1993 جانسن( کنند میدرسی 
هونیـگ  (کننـد   مـی تنظـیم  کتـاب درسـی   تدریس خود را بر اساس از زمان % 90معلمان نیز حدود . دشو می متنها

؛ 1988آرمبروستر و اندرسون (ها، کتابهاي درسی منبع اصلی دانش هستند  در بسیاري از موضوعات و رشته). 1991
کتابهـاي درسـی در نتـایج     شـد  تحقیـق معلـوم   15تحقیقـاتی، در  طرح  18از میان ). 1994دریسکول و همکاران 

                                                                                                                                                                                
1.  computer-based learning 
2.  experiment 

 . نظر شد ـ و  شود که نگارنده از آنها تشکر کرده است که از ترجمۀ آن صرف ین متن شامل نام افرادي میدر متن مبدأ، پاراگراف بعدي ا.  3
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 تحقیق معلوم شد که نقش معلمان هم حائز اهمیت است 13؛ و فقط در ندآموزان حائز اهمیت بسیار یادگیري دانش
کننـد   محتواي درس و روش یادگیري آن در مدارس را تعیین میکتابهاي درسی، از آنجایی که ). 1989گوپیناتان (

و نظـام   هاآموزان همـواره دانـش، نگرشـ    دانش). 275 ،1995استینر ( دارندم اي در آموزش علو نقش بسیار برجسته
توانند انسـانها را بـه سـعادت یـا شـقاوت       و این ارزشها هستند که می، اند ارزشی خود را از کتابهاي درسی فراگرفته

  .اند ی زایندهیهای سرشار و ثروتهایبراي هر ملتی، کتابهاي درسی خوب همانا گنج). 1988مان ههو(هدایت کنند 
توانند کل فرایند آموزش و پرورش را در  ترین ابزار تحصیلی هستند، و به همین دلیل می کتابهاي درسی اساسی

هـر نظـام    دربه همین دلیـل نیـز هسـت کـه     . چشمگیر خود قرار دهند سطوح و مراکز آموزشی تحت تأثیر تمامی
 .هستندکتابهاي درسی جدید  تألیفبه دنبال ] سازي آراء خود براي گسترش و نهادینه]  طراحان ایدئولوژي  اجتماعی

جدید تـاریخ  به عنوان مثال، دانشمندان کشور استونی، پس از استقالل خود، در اولین قدم درصدد نوشتن کتابهاي 
. نمـود  سـاالري و حقـوق بشـر غیـرممکن مـی      ، آموزش کودکان در تعامل و همسویی با مردمبهااتبدون این ک. برآمدند

 ؛ 1991آْلتباخ (، مؤثر و کارگشا نخواهند بود نشوندمادام که آراء جدید در کتابهاي درسی گنجانده آموزشی، اصالحات
متحول ساختن شیوه تدریس معلمان از طریق آموزشهاي ضمن خدمت بسیار گزاف و پرهزینـه اسـت   ). 1989ملینگر 

درسـی را   هـاي بادر مدارس نیـز، کت . تر متحول کرد هزینه و کمتر  توان بسیار ساده اما کتاب درسیِ همان معلمان را می
معلمان در انتخاب ). 1987مرزین (هاي درسی آموزشی یا آموزشهاي ضمن خدمت معلمان دانست  تر از برنامه مهم دبای

وشـیده  بر مـا پ . هاي تدریس این محتوا کامالً پایبند کتابهاي درسی هستند محتواي آموزشی درسهاي خود و نیز شیوه
دارنـد، امـا   بـا هـم   اي  تفاوتهـاي بسـیار عمـده   درسهایی که برایشان انتخاب شـده  آموزان در یادگیري  نیست که دانش

نیز در تعیین نتایج آموزشی به همان انـدازه مهـم و تأثیرگـذار     متنهاپذیري  میزان دركاند تفاوت  تحقیقات نشان داده
توانند کیفیت بـاالي آموزشـی را    ادي به خدمت گرفته شوند، و نیز میتوانند براي سالیان متم کتابهاي خوب می. است

از چنـین کیفیتـی    1980و  1970هاي  کتابهاي درسی انگلیسی در مدارس استونی، طی سالهاي دهه. تضمین نمایند
  .برخوردار بودند

بیل کتابها عبارت اسـت  یک مثال از این ق. بار شوند توانند فاجعه کتابهاي درسی بد براي تمام اعضاي یک ملت می
کردند که براي جنگ، و متعاقـب   این کتابها به ملت آلمان کمک می. از کتابهاي بد در آلمان قبل از جنگ جهانی دوم

بسیاري از کتابهاي درسی اروپا مملو . کتابهاي درسی 1تناسبمثال دیگر عبارت است از . آن، براي بدبختی آماده شوند
بسیاري از اصطالحات ممکن است در کل کتاب فقط یک یا دو ). 1989گَرف (ها  و ایدها هومههستند از اصطالحات، مف

تواننـد   آمـوزان نمـی   دانش. نام نهاد نه کتاب درسی 2»کتاب اشارات«چنین کتابی را باید در این صورت د، نشوذکر بار 
 3...آنچه از (کنند  روز بعد فراموش میکنند و  فقط چند عبارتی را حفظ می محتواي چنین کتابهایی را یاد بگیرند؛ آنها

آمـوزان و   دانـش . کنـد  استدالل آنها را فلـج مـی  درت شود بلکه ق آموزان نمی دانشتحول این آموزش باعث ). 1992
از مـتن   4اي شده سازي نسخۀ سادهمعلمان . کنند و از کتابهاي درسی استفاده نمیشوند  متوجه این وضع میمعلمان 

معلم خوب، «اگر کتابهاي درسی خوبی در اختیار باشند، دیگر این جمله که . دهند وزان خود میآم اصلی را به دانش
 عدم اسـتفاده از یـک کتـاب درسـیِ    ). 1992الز و هورسلی (، درست نخواهد بود »کند از کتاب درسی استفاده نمی

                                                                                                                                                                                
1.  feasibility 

2  .mentioning book  :»ـ و ) همین کتاب 6فصل (» ...شود شود، اما توضیحی دربارة آنها داده نمی هاي جدید فقط اشاره می در این قبیل کتابها، به واژه.  
  ماند اي یا درسها باقی می آنچه از تعالیم کتابهاي مدرسه  .3

Was bleibt vom Schulbuchwissen bzw. vom Unterricht. 
  .]گونه پانوشتها آمده است ـ و توضیحی درباره این» پیشگفتار بر ترجمه فارسی«در [     

4.  simplified version 
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ممکـن   باالي یادگیري اگر غیـر  اما، بدون کتابهاي درسی نیز نیل به نتایج. است کیفیت پایین آن کتابۀ ص نشاناخ
  ).1992ل اسو(نباشد، قطعاً بسیار دشوار خواهد بود 

: براي این منظور مواد متعددي باید گردآوري شوند، از جمله. درسی خوب کار بسیار عظیمی استتهیۀ کتابهاي 
واد آموزشـی در تناسـب بـا    بهترین م باید ... .و  1هاي پرورشی محتواي آموزشی مورد نظر، تصویرها، سؤالها و مسئله

به طور آن را از لحاظ ابعاد مختلفی د ، بای2نویس  تهیۀ متن پیشپس از . انتخاب شودخاص  ۀرشتهر اهداف آموزشی 
ب اآخـرین مرحلـه تـدوین کتـ    . ، و غیـره انهساز شده، ابعاد ارزش پذیري، تعداد مفاهیم ارائه خوانش: تحلیل کردکامل 

 محـور  تحلیل و کاربرد آزمایش. آزمایش میدانیِ آن در چند مرکز آموزشی: ست ازدرسی که مهم نیز هست عبارت ا
 ،درسـی  هـاي باتـاریخ نگـارش کت  در  .تـوان کـرد   براي بهبود کتاب چه کار میسازد که  ب درسی غالباً روشن میاکت

اند، و در نتیجه برخی  سازي وجود داشته سازي و آماده که در آنها تمام این مراحلِ بهینهشود  مشاهده میهایی  نمونه
انـد   اي ارائه کرده خدمات ارزندهمردم اند که براي مدتی بسیار طوالنی به  کتابهاي درسی بسیار ارزشمند تدوین شده

  ).1983زوئف (
 پـذیري، تصـاویر،   درك ،3عناصر انگیزشـی  سازانه، ارزش ابعاد محتوا،: دارد متعددي ابعاد درسی کتاب تدوین فرایند
یژگیهاي یک کتاب خـوب، متخصصـان بسـیاري بایـد     تمامی وبراي نیل به  .و مواردي از این قبیل 4العهراهنماي مط

شـناس آموزشـی، یـک     یک متخصص رشته مورد نظر، یـک معلـم، یـک روان   د بای ،5گروهکاردر این . همکاري کنند
قبیل همکاریهاي سازنده  از این یمثالهاي جالب. و چندین دستیار حضور داشته باشند 6تصویرگر، یک متخصص متن

). 1983؛ زوئف 1992مولر ـ   نئَورد(اند  سازنده و نیز موفقیتهاي به دست آمده از آنها در ادبیات مربوط توصیف شده
هاي نگـارش کتـاب    با وجود این، هزینه .کند طلب میزیادي را  ۀاین کارِ گروهی البته براي مدت چندین سال بودج

بسـیار   ،یعنی امکانِ ارتقاء کیفیت آموزشی از طریق آموزش ضـمن خـدمت معلمـان    ،خوب در مقایسه با گزینه دوم
  .ناچیز است

  

  کتاب درسیکارکردهاي 
نوشـته   یـادگیري ویـژه بـراي تـدریس و     کتابهایی که بهاز یک طرف، . تعریف کردن کتاب درسی کار دشواري است

ن است براي مقاصد آموزشی به کار گرفته شوند و مواد مکتوب نیز ممکسایر شوند، اما  اند کتاب درسی تلقی می شده
از مفهوم کتاب درسـی،  اخیر این تعبیر ). 1992الز و هورسلی (توانند کتاب درسی انگاشته شوند  به همین دلیل می

را کتاب درسی قلمـداد   نهاییفقط مت) 1995(اما از طرف دیگر، ونچِک . نیز هستاز این مفهوم ترین تعبیر  گسترده
 7تعلیمیدرسی، تشریح   انطباق با برنامه: ، ویژگیهایی از قبیلباشندرا داشته آموزشی نهاي مت ویژگیهايکه  کند می

  .غیرهمحتواي مزبور، هدایت آموزش، و 
از محققانی که دربـارة   برخی. دارند آموزش کارکردهاي مهمی در زیرا هستند آموزشی مراکز قلبِ درسی، کتابهاي
؛ هکـر  )1986( ن؛ بیلینسو)1995(بِرگر بام: اند از اند عبارت مند و کلی زده به تحقیقات نظامدست  درسی کارکرد کتاب

                                                                                                                                                                                
1.  developmental problems 

2  .manuscript : در حرفـۀ  . شـود  شدة یک کتاب که از آنِ خـود پدیدآورنـده اسـت و بـه منظـور چـاپ بـه ناشـر تحویـل داده مـی           نگاري نوشته یا حروف نسخۀ دست
  .ـ و) سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران. نامۀ ویراستاران واژه). 1377(فر  محمدي. م(گویند  هم می» متن خبر«ویرایش به آن 

3.  motivational elements 
4.  study guide 
5.  working team 
6.  text specialist 
7.  didactical 
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  ).1983(ف ؛ زوئ)1985(؛ پیریمگی )1980(
آمـوزان از   دانش. آموزان براي یادگیري ایجاد انگیزه در دانش امروزه هدف نهایی کتابهاي درسی عبارت است از

به مطالعه نسبت کننده و گنگ باشند، آنها  ار هستند و اگر کتابهاي درسیِ آنها خستهمنابع اطالعاتی زیادي برخورد
بـه  مـردم در تمـام عمرشـان    شـوند   انگیز باعث می  شوقکتابهاي جذاب و . عالقه و دلسرد خواهند شد این کتابها بی

آموزان  شتیاق به دانش در دانشایجاد و پرورش احساس تشنگی و ا. توجه کنند و دربارة آن کنجکاو باشند مزبورموضوع 
  .توانند بدان نائل گردند ترین و واالترین هدفی است که مدارس می مهم

نیـز هسـت دقیقـاً    ] کتـابی از متنهـا  [ "book of texts"تعبیـر بـه    که قابل "textbook"در زبان انگلیسی، واژة 
شده براي هر  سی باعث تثبیت محتواي انتخابکتابهاي در. 1بازنمایی اطالعات :دهد آن را نشان می کارکردترین  مهم
اي معمولی از متون   وجه مجموعه به هیچاند، و  درسینماي برنامه  کتابهاي درسی آیینۀ تمام. دونش بخصوص می ۀرشت

زوئف . شوند دهی و نگارش می سامانیادگیري متون کتاب آموزشی در انطباق و همسویی با اهداف و شرایط . نیستند
  .نهد نام می 2اطالعاتتبدیل داند و آن را  ویژه میکارکردي ب درسی را اکتکارکرد اخیر  این) 1983(

یی بازنمـا کـارکرد آن در  که مرتبط با کند  نیز بیان میدیگر را براي کتاب درسی دو کارکرد ) 1985(گی پیریم
بـا بـه کـارگیريِ دیگـر     ماهنـگ  ثانیاً هدهی کنند و  اطالعات را ساماناوالً کتابهاي درسی باید . هستنداطالعات 
بیلینسـون  . انـد  کتابهـاي درسـی را مشخصـاً بیـان کـرده     کارکرد محققان دیگري نیز این  .آموزشی باشندابزارهاي 

ي و درسهاي آموزشی ها دورهسایر را با روابطی کتابهاي درسی باید : نویسد رود که می حتی تا آنجا پیش می) 1986(
کننـد، امـا    ایفـا مـی   3»ار و تمـرین کتابهاي ک«را گاهی اوقات و هماهنگی ارتباط  جاداینقشِ این . ایجاد کنند دیگر

  .کنند کتابهاي درسی خوب این نقش را نیز خود ایفا می
آموزان  هر چه دانش. باشند آموزان هدایتگر دانشدر امر یادگیري، باید » ار و تمرینکتابهاي ک«کتابهاي درسی و 
آموزان مجبور باشند مواد آموزشی  اگر دانش. تر و پایاتر خواهد بود آگاه آنها خود دانش ،باشندتر  در فرایند یادگیري فعال

  .حائز اهمیت دو چندان خواهند شدمطالعه راهنماي کتابهاي حاوي یاد گیرند،  را بدون کمک معلم
بـراي  ن کتـاب درسـی   در مـت ارائه رهنمودهـایی  : توان به دو بعد تقسیم کرد آموزان را می نقش راهنمایی دانش

ب درسی قلمـداد  اویژه براي کتکارکردي که این دومی گاهی نیز  ؛آموزش راهبردهاي یادگیريیادگیري موضوع، و 
امروزه گنجانـدن  . کند تر جلوه می آموزان، مهم روند پرورش و تحولِ یادگیري دانشتوجه به ، با کارکرداین . شود می

آمـوزان راهبردهـاي یـادگیري از منـابع مکتـوب را       ست امـا اگـر دانـش   تمام دانش در یک کتاب درسی غیرممکن ا
الزم ، و دیگـر  )1995ونچِـک  (توانند به تنهایی از عهدة یادگیري موضوعات جدید برآینـد   فراگرفته باشند، خود می

  .یک راهنماي مطالعه نیز ارائه دهیم ،کتاب درسی، اعم از آموزشینیست براي هر متن 
ذکر کتاب درسی ویژه کارکرد آموزان را به عنوان یک  دیگر از هدایت دانش يعدققان دیگر بو مح) 1983(زوئف 

کنترل مکرر نتایج سنجش . کنند کمک می 4یادگیري ارزیابیخود آموزان در  به دانشکتابهاي درسیِ خوب . کنند می
معلمـان  . بسـیاري اسـت  سنجش یادگیري براي دستیابی به سطح باالیی از دانش در مدت زمان کوتاه حائز اهمیت 

. شان به طور کامل هدایت کنند آموزان را در تمام فعالیتهاي آموزشی توانند هر یک از دانش وقت اندکی دارند و نمی
آمـوزان یـاد    کتابهـاي درسـی بـه دانـش    . پرسش و مسئله و کلید حل آنها هستندکتابهاي درسی خوب مشتمل بر 

                                                                                                                                                                                
1.  to represent information 
2.  transformation of information 
3.  workbooks 
4.  self-assessment of learning 
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  .نتایج آزمونها را تحت کنترل درآوردمختلف حل مسئله، روشهاي  توان با به کارگیري دهند که چگونه می می
در نتیجـه،  . آموزان متناسب باشند با عالئق دانشباید کتابهاي درسی . اند آموزان و عالئق آنها بسیار متنوع دانش
ا رشـته  آموزان به یـک زمینـه یـ    دانشاز برخی  .استب درسی اهاي کتکارکردنیز یکی از  یادگیري 1سازي  گوناگون

ایـن   ـــ بخصوص عالقه بیشتري دارند و بالطبع براي یادگیري آن رشته نیز تواناییهـا و مهارتهـاي بیشـتري دارنـد     
. ي از قـوانین را شـامل شـود   تر هاي بیشتر و هم شرح کامل اي نیاز دارند که هم داده آموزان به کتابهاي درسی دانش

هاي کمتـري را ارائـه کننـد و هـم قـوانین       شتري دارند که هم دادهآموزان به کتابهایی عالقه بی دانشاز دیگر برخی 
دو تـا سـه نمونـه     یدبراي هر پایه تحصیلی بادر هر موضوع درسی، . شرح دهندمختصرتر ه طور اصلی آن رشته را ب

تـوان از چنـد کتـاب     حتی در یک کالس درسی منفرد نیز می. کتاب درسی با سطوح دشواري مختلف موجود باشد
کالسیهاي خود بگویـد کـه در کتـاب خـود چـه       تواند به هم آموزان می هر یک از دانش. مختلف استفاده کرددرسیِ 

تر هستند حجم بیشتري از اطالعـات را یـاد    مند آموزانی که به موضوع مورد بحث عالقه دانش. ستا  مطالبی را یافته
  .هند کرددریافت خواهاي بیشتري 2گیرند و براي آن موضوعِ بخصوص امتیاز می

ارائـه  ) 1: نـد داراي  گیرد، اما دو مورد از این اهداف اهمیـت ویـژه   را پی می هدف مهمآموزش و پرورش چندین 
بیشـترِ وقـت    ،در آموزش و پـرورش . آنانگسترش و پرورش ارزشهاي اخالقی ) 2و  ،آموزان دانش و مهارت به دانش

امعه بیش از هر چیز دیگري به افرادي نیـاز دارد کـه   اما ج ،شود آموزان صرف یادگیري موضوعات مختلف می دانش
ایـن  . را نیـز تسـهیل کننـد    هـا 3ارزش آموزشکتابهاي درسی باید . داراي معیارها و نگرشهاي واالي اخالقی باشند

در طـی قـرون   ). 1995و  1992نهـاوزر  وت(آن نیـز باشـد   کارکرد ترین  ب درسی حتی ممکن است مهماکت کارکرد
درسـی در   هـاي باامـروزه اهمیـت کت  . انـد  ه صورت ناخودآگاه در کتابهـاي درسـی گنجانـده شـده    ارزشها ب ،متمادي
کتابهاي درسی از لحاظ ارزشها و نگرشهایی که ] به همین دلیل[دهی به ارزشها به خوبی پذیرفته شده است، و  شکل

کتاب بخصوص ارزشهایی را القـا  اگر پی برده شود که یک . شوند آورند، تجزیه و تحلیل می آموزان پدید می در دانش
پذیرش نیستند، آن کتـاب در مـدارس از گردونـه آموزشـی خـارج       گروههاي اجتماع قابلاز کند که براي برخی  می

  .خواهد شد
ایم، اما کتابهاي درسی ممکن است خارج از محدودة مدارس  برشمردهرا کتابهاي درسی در مدارس  کارکردهايما 

در جامعه هستند کـه راخ و ورسـتر آنهـا را    غیره فرهنگی، سیاسی، و کارکرد ي درسی داراي کتابها. نیز استفاده شوند
  ).30، 1997(اند  مورد بحث قرار داده

، کارکردهـا محتواي هر یـک از  گی یا گسترد یتکتاب درسی ممکن است، بسته به محدودکارکردهاي  فهرست
تـوان در هـر سـطحی از فراینـد      ، کتابهاي درسـی را مـی  کارکردهانظر از تعداد  صرف. فهرستی کوتاه یا مفصل باشد

سـنجش  تـا مرحلـه    ،یادگیري گرفتـه  ةیعنی از مرحلۀ ایجاد انگیزآموزش، از ابتداي فرایند : یادگیري به کار گرفت
 ـــ ها را در بـاالترین سـطح بـرآورده سـازند     کارکردتوانند تمام  البته، کتابهاي درسی به تنهایی نمی. تحصیلسطح 

  .نیز مورد نیاز است 4ابزارهاي مطالعهاي از  مجموعه
 اً،لبـ االبتـه غ . معلم 5، و نیز دستنامۀکار و تمرینکتاب درسی، کتاب  :اند از عبارتابزارهاي مطالعه عناصر اصلی 

مجموعـه تکـالیف و تمرینهـاي    : انـد  از آن جملهکه دیگري نیز در دسترس هستند، ، ابزارهاي سه مورداین عالوه بر 
                                                                                                                                                                                
1.  differentiation 
2.  credit 
3.  value education 
4.  set of study aids 
5.  handbook 
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گـی  ؛ پیریم1983؛ زوئـف  1989ملینگـر  (، و غیـره  3، اطلسها، ترنسپرِنسـی 2، کتابهاي مرجع1تابهاي قرائتک ،عملی
به عنوان . آموزشی را برآورده سازندکارکرد اند که یک یا حتی دو  اي طراحی شده به گونهابزارها بیشتر این ). 1985

کتابهـاي درسـی بـه    . کننـد  ی آنها کمک چشمگیري میده مثال، کتابهاي مرجع، در بازبینیِ مواد آموزشی و سامان
  .هاي آموزشی را برآورده سازندکارکردشوند که بیشترِ  اي نگاشته می گونه

تـرین   البته، در این جدول فقط مهـم . دهد هاي آنها را ارائه میکارکردو نیز ابزارهاي مطالعه نماي کلی  1جدول 
به . توان موارد دیگري را نیز به آن اضافه کرد فهرست جامع نیست و می لذا این. اند ذکر شدهاین ابزارها هاي کارکرد

کنـد   کمک مـی افزایش به فهرست مزبور عبارت است از دستنامۀ معلم، که به او  قابل عنوان مثال، یکی از این موارد
  .، بهتر راهنمایی نمایددر طی فرایند یادگیريرا آموزان  دانش

اي  لذا ویژگیهاي اصلی و ضروري کتابهاي درسـی بـه گونـه   . در مدرسه استلعه ابزار مطاترین  کتاب درسی مهم
را سایر ابزارهـاي مطالعـه   شود، اما  میبحث کتاب درسی  دربارةدر کتاب حاضر عمدتاً . اند تمام و کمال تشریح شده

  .بندي کرد این مقوله تقسیمذیل توان  نیز می
  

  .، همراه با اجزاء آنهاارهاي مطالعهابزهاي کارکردهاي اصلی تحقق  شیوه   1جدول 
  

 نواع ابزارهاي مطالعها  ابزارهاي مطالعهاي هکارکرد

 ایجاد انگیزه
 اتاطالع
 دهی سامان

  هماهنگی
 سازي گون اگون
 یت یادگیريهدا

 آموزش راهبردهاي آموزشی
  یارزیابارائه خود

 آموزش ارزشها

 ترنسپرنسیها، نوارهاي ویدئویی 
 اي افزارهاي رایانه نرم
 ها نقشه ها، نامه هواژ

 کتابهاي مرجع
 کتابهاي درسی

 ار و تمرینکتابهاي ک
 مواد کمکی

 ها، و آزمونها مجموعه مسئله
 کتابهاي قرائت

  
  ابعاد اصلی کیفیت کتاب درسی

را مفهـوم کیفیـت   . از کیفیـت بسـیار بـاالیی برخـوردار باشـند     شان باید کتابهاي درسی براي برآورده کردن نقشهای
  .توان با استفاده از چندین ویژگی مختلف تعریف کرد می

محتواي کتابهاي درسـی  . شود اي خاص انتخاب می گونه اهداف آموزش و به توجه به کتابهاي درسی با  محتواي
کتابهاي مزبور در مدارس بـه کـار گرفتـه     ،برنامۀ امتحانات متناسب باشد؛ در غیر این صورتیا درسی   با برنامهد بای

ارزش عملی نیز داشته باشد، بنابراین محتواي کتابهاي درسی بایـد بـا زنـدگی    باید اي  آموزش مدرسه. نخواهند شد
خوبی ایجـاد   نسبتاً به غیرهدر کشورهاي غربی از جمله اتریش، فنالند، هلند و این ارتباط . باشدمرتبط اجتماعی نیز 
این . را براي درك و فهم علم مورد نظر به دست دهند یامانسباي ناز طرف دیگر، کتابهاي درسی باید مب. شده است

                                                                                                                                                                                
1.  readers 
2.  books of reference 

3  .transparency :اسالید 
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در تمـام مـوارد، محتـواي    . مورد تأکید قرار گرفته اسـت  ،فیزیک کتابهاي درسبعد در کتابهاي درسی روسی، مثالً 
شـده در   کتابهـاي تـاریخ چـاپ   از در برخی ). 1995؛ 1992واینبرِنر (علمی درست باشد کتابهاي درسی باید از لحاظ 

  .ایاالت متحده و استونی، حتی این مشخصۀ واضح و ضروري کتابهاي درسی گهگاه نقض شده است
متن سخنرانی خطیبهاي مشهور یا  ،به همین دلیل. روزگاران کهن، براي آموزش، کتاب درسی وجود نداشتدر 

نهـاي  تـدریج مت  ، بـه در مراحـل بعـدي  . رفتند آموزشی به کار می 1هاي جزوههاي علمی به عنوان  توصیفات مشاهده
تـدریج   شدند و به همین طریق، پس از طی مراحل فوق، بهنوشته آموزشی براي درك بهتر محتواي رشتۀ مورد نظر 

  . اند مفصل امروزي دست یافتیم که حاوي انواع ابزارهاي مطالعههاي  ، به سامانهگام به گامو 
پیچیـده باعـث تحمیـل    هاي درسیِ بیش از حـد  کتاب. نیز ویژگی بسیار مهمی است ب درسیاپذیري کت خوانش

، بـه   کل دانـش از کتابهاي درسی و حتی را از شود و ممکن است آنها  میانباشتن ذهنشان آموزان و  بر دانش 2بار اضافه
نـدرت   کنیم، اما بسیار به آموزان مشاهده می را در رفتار درسی دانش غالباً ما این نتایج نامطلوب. کندمتنفر طور اعم، 

  .باشد  بریم که علت اصلی چنین وضعیتی ممکن است کتابهاي درسی بیش از حد پیچیده به این حقیقت پی می
گیري خودآگاه و هشـیارانۀ دانـش، و   یادهستند که امکان تحقق اهداف آموزشی، یعنی  پذیر تنها کتابهاي درك

توانند فرایند یادگیري  هایی هستند که میچنین کتاب. سازند پرورش قدرت تفکر و نیز مهارتهاي مطالعه را فراهم می
بـه همـین   ). 1984ن ویِنگ(العمر ایجاد انگیزه کنند  بخش کنند و در یادگیرنده براي مطالعه و یادگیريِ مادام را لذت

  .ایم درسی و نیز سطح بهینۀ دشواريِ آنها داشتهابهاي پذیري کت  دركاي به  دلیل ما در این کتاب توجه ویژه
. شـود  ارائه مـی  4یک بخشدر معموًال مواد مطالعاتی هر درس . نیز هستند 3ساخت وشخسیِ خوب کتابهاي در
. رونـد  هاي اصلی متن و نیز منطق بحـث بـه کـار مـی     نیز براي پیشبرد درك ایدهو نمودارها  5نگاري امکانات حروف

  .اصل گرددحدرك بهتري از متن شود تا  میهاي دیگر  مرتبط در دورهطالب به منیز ارجاعاتی 
براي  ،جاگیر هستند پذیر خوانشاز طرف دیگر، توضیحات . اي ندارند آموزان به کتابهاي درسی پرحجم عالقه دانش

تابهـاي کـار و تمـرین،    در بسیاري از کتابهاي درسی و ک. است الزم تمرینمطالعه نیز مهارتهاي درك کامل و مناسب 
  .وجود دارد یا آزمایشه اهدمتنوع و نیز دستورالعملهایی براي مشسؤالهایی 

دهنـد عبـارت اسـت از پیـدا      اي که نویسندگان کتابهاي درسی انجام می در کشور استونی، یکی از کارهاي ویژه
حذف کـردن مطالـب و جزئیـات غیرضـروري از کتابهـاي درسـی       . آموزان دانش 6پرورش تفکربراي ههایی ارکردن 
 انـواع بایـد دربرگیرنـدة   کتابهـاي درسـی   . راي نیل به هدف کافی نیسـت تنهایی ب است، اما این کار بهناپذیر  اجتناب
سایر امکانات تقویت و نیز  دیدگاههاي متعدد، 8باز ـ انتها  سؤالهاي علمی، کشفیات ، تاریخچۀ7آمیز موارد تناقض ، مسئله

  .باشند آموزان قدرت تفکر دانشتقویت 
کتابهـاي  کند کـه   این نقش اقتضا می. بود راي یادگیريایجاد انگیزه ب برشمردیم کتابهاي درسی ی که براياولین نقش

پـذیر   دركابهاي ـکتفقط ـ ـگی دارد ـآنها همبست يپذیر  دركکتابهاي درسی با انگیزي  رغبت. باشند 9انگیز رغبتدرسی 
بـراي بیشـتر   . شـود  استفاده میفراوانی هاي  کردن کتابهاي درسی از شیوهانگیز  رغبتبراي . باشندانگیز  رغبـتوانند ـت می

                                                                                                                                                                                
1.  manuals 
2.  overload 
3.  well structured 
4.  section 
5.  typographical aids 
6.  development of thinking 
7.  contradiction 
8.  open-ended questions 
9.  interesting 
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توانند فرایند یادگیري را جـذاب   برانگیز هم می هاي متناقض و چالش هاي منطقی بلکه حتی ایده آموزان، نه تنها ایده دانش
و دیدن واقعی افراد دربارة همیشه مطالعه مطالبی . از متون دیگر هستند تر1احساسی متنهااز برخی . انگیز سازند و هیجان

پذیري روشهاي تدریس همراه با توجـه   انعطاف. استانگیز  رغبتي یادگیرندگانِ آن مطالب، دیدن تصویر آنها در کتاب برا
  .تواند کیفیت کتابهاي درسی را بهبود بخشد ویژه به فنون جدید تدریس نیز می

امـا  کنند،  کتابهاي درسی عمل میکارکردهاي در جهت برآورده ساختن بسیاري از شکلهاي رنگی به ویژه ، شکلها
هـاي اخیـر میـزان اسـتفاده از      در دهـه  .تر شوند کشش کنند تا کتابهاي درسی خوشایندتر و پر ه اول کمک میدر درج
، در هـر بخـش از یـک    شـکل امروزه باید پرسید که چه تعداد . در کتابهاي درسی به سرعت افزایش یافته استشکلها 

شناختی  آموزان و نیز مهارتهاي زیبایی کر دانشتفقویت براي تشکل و شیوة بهینۀ استفاده از  ؟کتاب درسی بهینه است
  ؟آنها کدام است

براي آزمونهایی ها و  سؤالها، مسئلهترین نیست، عبارت است از  اهمیت آخرین مورد، که البته به هیچ عنوان کم
، دهـیم  ربطکنیم، عناصر مختلف دانش را به هم  مرورکنند تا مواد درسی را  این موارد به ما کمک می .یبایزارخود

  .کنیمخود را ارزیابی  2سطح پیشرفت، و نیز انیمپروربمهارتهاي فکري را 
کرّات در ادبیات این حوزه  بهاین موضوع . دهیم در اینجا مرور مختصر ویژگیهاي کتاب درسیِ خوب را خاتمه می

مطرح شده اسـت؛ در  ) 1981 3...ضروریات ؛ 1992؛ روزِن 1988؛ هومل 1984ن ویِ؛ نگ1994مبِرگر  اباز جمله آثار (
العاده است که این همه در مورد کیفیت  خارق. را در این باره بیابید يو ابعاد جدیدتوانید مطالب مفصل  این آثار می

واضح است که ارزیابی کتابهاي درسـی بـر مبنـاي    . ، اما آنچه تغییر کرده بسیار اندك استاند کتابهاي درسی نوشته
ند و نیـز اینکـه   ا بدون مشخص کردن اینکه نقصهاي کتابهاي درسی کدام. ز اهمیت استهاي مختلف بسیار حائ ایده

  .راههاي تعیین کیفیت باالي آنها چیستند، کتابهاي درسی بسیار کند دستخوش تغییر و تحول خواهند شد
ممکن براي راههاي  دربارةب درسی و نیز تحقیقات اابعاد اصلی کیفیت کتابهاي درسی بستگی دارد به نقشهاي کت

سازي کیفیـت کتابهـاي    ما در سراسر این کتاب به تالشهاي انجام شده در جهت تعیین و مشخص. تحقق و اجراي آنها
ارائه جدولی که ویژگیهـاي اصـلی یـک کتـاب     مبحث در پایان این . درسی و نیز راههاي ارزیابی آنها خواهیم پرداخت

  ).2جدول (نماید  یدهد مفید م درسیِ خوب را به صورت خالصه نشان می
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                
1.  emotional 
2.  level of achievement 

  .پایه و مدارس متوسطه 8ضروریات کتابهاي درسی و سایر ابزار مطالعه براي دبستانهاي .  3
Trebovaniya k uchebnikam i drugim uchebnym knigam dlya vosmiletnei i sredney shkoly.  
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  .ب درسی و ویژگیهاي عمدة آنهااکت کارکرد   2جدول 
  

 ویژگی     نقش   
  مصور  ایجاد انگیزش

  انگیز رغبت
  لهحاوي مسئ

  1خوان آسان  اطالعات
  مرتبط با زندگی
 صحت علمی

 مند ساخت  دهی سامان
 مرتبط با دیگر کتابهاي درسی   هماهنگی
 شده بندي مواد درسی درجه  سازي گوناگون

 دستورالعملهایی براي یادگیري  هدایت یادگیري
 تفکرقویت ت  راهبردهاي یادگیري

 آزمونسؤال و    ارزیابیخود
 2انگاريِ موجودات انسان  آموزش ارزشها

  

کـه کتابهـاي   توجـه کنـیم   مسئله نیـز  این به اما باید . شدبحث و ویژگیهاي عمومی کتابهاي درسی دربارة کارکرد 
پـذیري   به عنوان مثال، خوانش. تفاوت دارندبا هم مقاطع و دروس مختلف از لحاظ اهداف، محتوا، و ویژگیها  درسیِ
هاي  متنهاي علوم ممکن است مشتمل بر واژه: آید ي علوم و کتابهاي ادبیات به یک شیوة یکسان به دست نمیکتابها

باید بنابراین،  .روند به کار میها بیشتر براي مقاصد هنرمندانه  اشند، در حالی که در ادبیات واژهناشناخته و انتزاعی ب
هـا   ایـن مجموعـه  . تشـریح شـود  جداگانـه   هـا  و رشتههاي تحصیلی  تک پایه تکدرسی ابهاي ویژگیهاي کت  مجموعه

کسانی به عنوان مثال، یکی از  .دهندبه دست را هر حوزة درسی توانند ویژگیهاي عمومی و نیز ویژگیهاي خاصِ  می
ُشن و (مؤلفان اتریشی . بود) a1991و  b1991( ْتسنمتالش کرد الکه براي تحلیل کتابهاي درسی زبانهاي خارجی 

  .تدوین کردندرا دیگري از فهرست ویژگیهاي کتابهاي درسی   نمونه) 1987همکاران 
  

  ون به صرفه بودن بهسازي کتابهاي درسیقرم
بـر  کتابهـاي درسـی   آنها در مدارس مبین تأثیر عمیق متمرکز ب درسی و کاربرد ااي کتکارکردهونی گسترده گ اگون

بنـابراین، بـراي کـارکرد    . استمعلمان اهمیت کتابهاي درسی، به اندازة در مدارس، اهمیت . استآموزش یک ملت 
  .یک اندازه اهمیت دارند مقرون به صرفۀ مدارس، هم تربیت معلمان، هم انتشار کتابهاي درسی به

آمـوز   امریکـا سـرانۀ هـر دانـش     ةدر ایاالت متحد 1986نویسد که در سال  می) 13، 1988(تایسون ـ برنشتاین  
ریـزي آموزشـی    هنگام بودجـه . شد ابزارهاي مطالعه میآن صرف  دالر 34از این مبلغ فقط . دالر در سال بود 4000

دهـد کـه منـابع     وضوح نشان مـی  نسبت ارقامی که در باال ذکر شدند به. وندش غالباً کتابهاي درسی نادیده گرفته می
  .شوند هاي مربوط به آموزش و پرورش مصرف می مالی به صورتی کامالً نامتناسب در زمینه

ـ . براي کتاب درسی خود به کار بسـت را  3نویسی عد واضحن قواامثال، در یک آزمایش، یکی از متخصصراي ب ه ب
                                                                                                                                                                                
1.  easily readable 
2.  personification 
3.  rules for clear writing 
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توان نتیجه گرفت  می. بهبود یافت% 15پذیري آن کتاب درسی، نتایج یادگیري به میزان  افزایش درك این ترتیب، با
کـاهش  % 15زمان مورد نیاز براي یـادگیريِ حجـم یکسـانی از اطالعـات     ، نویسی هاي واضح کارگیري شیوهه که با ب

مدت زمـان یـادگیري بـه میـزان      حاصل از کاهش] مالی[جویی  حال مسئله این است که میزان صرفه. خواهد یافت
  چقدر است؟% 15

در . میلیون روبل صرف کـرد  5آموزان یک پایۀ تحصیلی خود  ، کشور استونی براي آموزش دانش1988در سال 
پایـه مبلـغ   آن آمـوزانِ   درس به دانش هردر نتیجه، براي آموزش دادن . شد درس تدریس می 10این پایۀ تحصیلی 

ایـن  از کل % 15 درسی کتابیک بهسازي جویی حاصل از  در این آزمایش، میزان صرفه. هزار روبل هزینه شد 500
کتـاب  همـان  آموز آن پایه این بار از  هزار دانش 15تمام (شد  جویی  صرفههزار روبل  75یعنی  ؛بودهزار روبل  500

  ).درسی واحد استفاده کردند
وي یک کتاب درسی و در مدت یک سـال اعمـال   نویسی را بر ر توانست قواعد واضح یدر این آزمایش، متخصص

در نتیجه، بـا مقایسـه ارقـام فـوق     . روبل بوده باشد 5000الزحمه او براي انجام این کار ممکن است حدود  حق. کند
تولیـد آن    برابـر هزینـه   15بهسازي یک کتاب درسی در طول یک سال بازده توان پی برد که در کشور استونی،  می

 مقـرون کتابهـاي درسـی،   مصـرف سـنجیدة منـابع مـالی بـراي تهیـۀ       ]. 75000÷5000=15[شـود   مـی ] بهسازي[
العاده  اي خارق توانند به گونه هاي مربوط به کتابهاي درسی می هزینه«. اه ارتقاء آموزش یک ملت استترین ر صرفه به 

  ).15، 1992الز و هورسلی (» فرایند آموزش را مقرون به صرفه کنند
کتابهـاي درسـی بـراي    شـود کـه    مثالً چنین انتقاد می. وارد شده استاي بر کتابهاي درسی  انتقادهاي گسترده

. ، و مـواردي از ایـن قبیـل   کنند شرایط جدید مدارس را لحاظ نمیند، جذابیتی ندارند، کودکان بیش از اندازه دشوار
 ]مختلف براي هر درس[درسی  حتی وجود کتابهاي. کنند گاهی اوقات، معلمان حتی از کتابهاي درسی استفاده نمی

  .به دست دهد ینیز نتوانسته است نتایج مطلوبکند  که امکان رقابت آزاد میان آنها را فراهم می
بخواهد محصوالت جدید و بهتري عرضـه کنـد، از آزمایشـگاههاي تحقیقـاتی کمـک خواهـد        اي کننده اگر تولید

همین وضعیت دربارة کتابهـاي درسـی   . باالتر کمک کنند جدید و با کیفیت یگرفت تا او را در رسیدن به محصوالت
در قدم اول، . دستیابی و تدوین خواهند بود با کمک تحقیقات علمی قابل فقطکتابهاي جدید و بهتر . نیز وجود دارد

باید یک سامانۀ جامع براي ارزیابی کتابهاي درسی تهیه شود تا دالیل کارایی پایین کتابهاي درسی موجود مشخص 
  .وندش


