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دریافت1933/40/49 :
پذیرش1933/14/44 :

چکیده
اموهد رساات اند ا دان

اد نسل ای دان امتخده به نسل ای جترن

ارن مت.ل حهظ ه اند ا دان

دقت الدح صتر

لما بو دهش کداب ای درس نرهده ش است اگو در هتای
جبواش نا ذرو ختا

نپذرود اسیب ذروی نسل ارن

کداب ای درس چاپ دانشها یاح نتر مشخص گودر که ارن کداب ا دارای اشکاال
ااهت ای نهارش هجتد دارد که در ادامه اش ژه

حاضو با

دانشها یاح نتر انجاح ش است جرت شناسار مشکا
نتر انجاح ش  ،ه شاخص ار که در خصتص مشکا
کاربودی ه اد نظو رهش انجاح در گوه ژه

بتد در رک بورس اهایه اد

ه نتاقص بسیاری در خصتص رلارت

ف شناسار ن ص ای ه هرن ه اصت معیار نهارش منابع چا

ه هرن ه نهارش ،مطااعه ه بورس بو رهی کداب ای چا
اصت معیار ه هرن ه نهارش هجتد داشت شناسار ش

دانشها یاح
ژه

اد نتع

ای ی.ارش  -هتصیه قوار دارد جامعۀ اماری شامل هع اد  374جم کداب چاپ

دانشها یاح نتر ه  02/222دانشجتی دانشها یاح نتر موک .مشر م باش

ج.عاهری داد ا به ده رهش صتر

ذروفت ابد ا

کداب ای چاپ دانشها یاح نتر به هسیمه سیا ه هارس اد در گا مسائل ه هرن ه نهارش مترد بورس قوارگوفت ه سپس به هسیمه
وسشنامه نظوا

دانشجتراش در مترد ه هرن ه نهارش کدابرای چاپ دانشها یاح نتر ج.عاهری ش  ،ندارج ژه

در ه هرن ه نهارش کداب ای یاح نتر اد قتال ه معیار ای رکساش ه رکنتاخت اسدهاد نش

نشاش م د

است ،ه در انرا ک.دو هح

هجتد دارد به عتر میانهین  17/6درص دانشجتراش حجا مطااب کداب ا را مهی اردراب کود ان  ،ه .چنین دانشجتراش وس

که
رهره
ای

هسد ه هشورت را 48/1درص مهی اردراب کود ان در اراش یشنراد ار بوای بوعوف ش ش مشکل ارائه ش
واژههای الیدی :ه هرن کداب ،معیار ای نهارش  ،منابع درس چا  ،دانشها یاح نتر

 دانشیار گوه لما اعالا


ه دان

شناس دانشها یاح نتر ،صن هق سد  1698-39193ارواش (نترسن

مسئت ) Sh_mogadam@pnu.ac.ir

کارشناس ارش لمتح کداب اری ه اعاع رسان دانشها یاح نتر مشر gh_ehsanian@yahoo.com .
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در شوارط کنتن  ،با هتجه به هتتال

مقدمه
بشوی ه هغییو ه هع رل بسیاری اد مباحث ،خصتصاً در قم.وه
لمتح انسان  ،شیت ه هرن کداب درس دانشها
هج ر نظو ه هی.بین

به گتنهای درهو دارد منابع اندخاب

متدتای درس  ،معیار ا ه اصت
سادمان

نی .نیاد به

متدتا ،شیت سادمان

اندخاب متدتا ،اصت

بسیاری اد منابع به چشا ن .خترد قابل ذکرو مر باشر کره
هظیهه اند ا دان

به نسرمرای ارنر

برو دهش منرابع درسر

صتیح ه مدتن است که بو اساس ااهت ای نهارش اسدان ارد
نتشده ش

ه ه هرن متدتا ه مباحث

دان

است مشکا

ه ن ص ای که در اج.ای کدراب،

هتای کداب ه مسائل نهارش کدابرای درسر چرا

لم .ه .چنین ه هرن مدن فعا اد حیث نتع هأثیوی که بو

یاح نتر مشا

گودر  ،ضوهر

مخاعب م گذارد ،اد مسائل مرا ه کمی ی در ه هرن کدب

کود ها در ارن

دانشجتراش ه ژه ن گا بوای ب سرت اهردش

درس

دانشها

دانشها

متستب م گودد عواح

دان

کداب درس

بهلنتاش را ن.ای ل.ل نیادمن کادر هخصص است

ه انهوادی بتدش چنین فعااید لتاقب چتش بسیاری اد مسائل
کنتن

ما دارد ه در متاردی ل ح هناسب متدتای کنتن

انجاح ارن ژه

دانشرها
را ارجراد

الدح در کداب ای درس ناقص ه غیو اصتا سودر گا

نشتن ه کداب ای دانشها

به لنتاش ااهت رای نهارشر در

جامعۀ مترد اسدهاد قوار گیود

با

معیار ا را به دنبا داشدهاست

اهمیت و ارورت پژوهش
منابع درس دردانشها را ،نخسردین رسرانه اند را دانر

بره

بیان مسئله

دانشررجت اسررت هریرره منررابع درسر اد ل .ر هررورن هظررارف

دانشها یاحنتر بو اساس رساات ختد ،ل .هورن بار امتدش

دانشها ا م باش به عتری که هکیرهگرا اصرم دانشرجتراش

به شیت نی.ه حضتری ه غیرو حضرتری را برو دهش دارد در

هدان

نظرراح امررتدش اد را دهر کدرراب ،متررتر اصررم امررتدش ه

بسیاری اد دانشها ا ،مواک .امتدش ه متسسا

جاره.رن اسداد م باش بنابوارن هتای منرابع درسر مر هوش ه

درس  ،بوای هریه متدتای منابع امتدش  ،اق اح به هریره شریت

مطابق اسدان ارد ای ه هرن کداب درس بوای ارن نرتع نظراح

نامه ه را ارین نامه ه هرن مدتش درس ن.تد ان در بسیاری اد

است منابع درسر دانشرها یراح نرتر

ارن دسدترااع.ل ا ه شیت نامه ا نظیو شیت نامهارواش ،شیت نامه

امتدش ه با اسدهاد اد

سادماش مطااه ه ه هرن کدب لمتح انسان دانشها ا« س.ت »،

دانشها  ،ه هرن م شرتد در هتایر منرابع

دانشها شری برشد  ،شیت نامه شریکاگت،

امتدش رک ضوهر

هتسط م رورت هتای متاد ه هجری.ا
شیت نامه اندشارا
درس چرا

ه ااکدوهنیکر دانشرها ن رص رار بره چشرا

م خترد ،در بورس ارن منابع درسر ه رهنر هتایر کدراب،

ژه اش ،در عت کسب دان  ،منابع درس مر باشر

ارین نامه اندشارا

شیت نامه هترابین ،ه غیو در خصتص ضوهر

هتای منرابع

ا.هح رلاررت

اصت ه معیار ای ه هرن ه نهارش بوای هتای مدتش درسر

انسجاح ه .ا نه رهش هریه ه هر هرن ،ک.درو هجرتد دارد

ه امتدش هاکی بسیاری ش است مطابق .ین ضوهر

متاهین کداب ای درس حد اد شیت نامه متجتد نی .به عرتر

هاکی بو اسدهاد اد شریت نامره رای معدبرو ه اسردان ارد بروای

کامل اسدهاد نکود ان قال

ا ه ضتابط درسرت نترسر ه

رلارت اصت نهارش دقیق مانن  :ل ح رکپرارچه  ،هحر
رهرره در هنظرریا سراخدار منررابع درسر چرا

ه ااکدوهنیکر

را،

هتای منابع درس در بسیاری اد دانشها را ه مواکر .هتایر
متاد امتدش ه مدتش درس دانشها  ،کشتر در

مر شرتد

اما ارن در حاا است که هاکنتش در منابع درسر دانشرها

دانشها یاح نتر ،ل ح هتادش در اج.ای قس.ت ای سره گانره

(چررا

کداب ،یوهی نکودش اد رک اصت معیرار هاحر اسردان ارد در

ختدخررتاش اد اصررت همعیار ررای نهارش ر هاح ر ی یرروهی
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ن .شتد ،ه ارن امو در هتای منابع درس دانشها
با اسدهاد اد ندارج ارن ژه

رکساش ه

م هتاش دمینه ای الدح را

ررای را ارجرراد ن.ررتد اسررت بنررابوارن

رررکدسررت چرراا

شاخص ای اسدان ارد ای ه هرن ه نهارش کداب ای چاپ

بوای شناسار ه هریه شیت نامه جامع منابع درس دانشرها

دانشها یاح نتر اد سیا ه هارس کداب اسدهاد ش  ،بواساس

ه مدتش امتدش دانشها یاح نرتر ارجراد کرود ه اد اش بروای

سیا ه هارس کداب ،اد جامعۀ کل کداب ای چاپ دانشها

ف ه هرن منرابع

هک.یلهوکودش شیت نامه ا ه اریننامه ا با

یاح نتر به هع اد ن.تنه ای اندخاب سیا ه هارس هریه ش

درس رک ست ه منطبق بو اسدان ارد ای الدح ه هرن متدتای
امتدش دانشها یاحنتر ه سارو دانشها ا اسدهاد ن.تد ه در

انواع منابع درسی دانشگاه پیام نور ،آموزش از راه دور

راسدای ل.میاه کودش شیت نامره ه اررین نامره رای موبتعره

امتدش ای را دهر مدک به منرابع درسر ختدامرتد ،منرابع

کتشی

امتدش صته ه هصتروی ه را درجیداا ه امرتدش رای اد
عورق ارندونت است ها رکن اصم امرتدش ه اهکرای نظراح

نوع و روش انجام پژوهش
ژه
مشکا

امتدش به منابع چا

حاضو به دایرل اررن کره بره دنبرا برو عروف کرودش
اصت معیار نهارش منابع درس چاپ دانشها یراح

نتر است اد نظو

دایل ارنکه امتدش ای صته ه هصتروی اد عوررق امکانرا
کامل فوا ا نیست ،کدراب

ما تار ار ه همتر.رتن به صتر

ف ،نتع کاربودی متستب م شرتد ه اد

درس ختدامتد به لنتاش اصم هرورن منبرع امتدشر در نظرو

ررای

است منابع هتسط اسداداش دانشرها یراحنرتر ه ررا

نظررو رهش انجرراح اش را مرر هررتاش در گرروه ررژه

ی.ارش  -هتصیه قوار داد به عتری که با بورسر هضرعیت
منابع درس ه فوادرس چرا

ه ااکدوهنیکر فعمر دانشرها

یاحنتر ه با گروداهری داد رای کامرل ه اسردان ارد اد شریت
نامه ای دانشها

درس ختدامتد است در ارواش نی .بره

گوفده ش

درهو صاحب نظواش حتد ای مخدمرف امتدشر هریره شر
اسررت دانشررها هرراش دارد ج ررر هورن ،کامررلهررورن ه
ومتدتاهورن منابع درس را بوای حهظ سطح کیهر امتدشر

ه مواک .ه هرن مدتش درسر در خصرتص

در دانشها هریه کن ها انجاح ارن کار بسیار هسیع ه گسدود

معیار ای مرترد نظرو ،اصرت معیرار اسردان ارد ه جرامعهروی

.تار با اشکااله متاجه بتد است که اد ج.مه لر ح امکراش
رهدام سادی منابع درس است اصرتالً نظراح امرتدش"معمرا

حاصل شتد

متتر" ه را " کداب متتر" است در رهشرای "کداب متتر"
امتدش ای غیرو حضرتری ه را دهر ،معمرا ن ر

اب ار و شیوه گرد آوری اطالعات
در ارن ژه

اد سیا ه هارس کداب ه وسشنامه ،جرت

کنن

نتت ختان ش مطااب درس

ر ارت

را دارد در اررن

.چنین اد منابع کدابخانهای ه

رهش معما در جمسه کاس ای حضتری بارر بره

شیت نامه ای اندشاراه ه ه هرن کداب دانشها ا ه مواک.

دانشجتراش بپودادد بره

گوداهری داد ا اسدهاد ش
هتای منابع درس

اسدهاد به ل.ل ام

وسشنامه اد عورق

شاخص ای که بوای اردراب کیهیت ه هرن مدتش درس  ،ه اد
عورق مطااعه مدتش شناسار ش

درهررو هرر ررس سررند

کاس ای رفع اشکا

ه معمررا متررتر در

امتدش رای را دهر بکرار

بتد هریه ش اد انجار که

گوفده ن .شتد ف ط دانشجتران

دانشها

که مطااب درسر

کدر اب ختدامرتد

یاح نتر است رک وسشنامه موبتط به مسائل ه هرن ه
جرت ج.ع اهری نظوا

خصتص حتد متضتع ژه

لبررار

احد.اا

در ارن کاس را

شاخص ا موبتط به مطااعه کداب ای درس چا
نهارش منابع چا

رفع اشکا

درس

عواح

ش

دانشجتراش در
بوای اردراب

شوکت م کنن

را فوا نهوفدره انر

ه ررا مارمنر هتضریتا

معمررا را بشررنتن

بنررابوارن هتصرریه ش ر

بیشردو
اسررت هررا

جرررت مطااعرره کدرراب ررای ختدامررتد ه لرراد

برره
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مطااعه مسد ل اه ال ً مطاارب کدراب رای درسر
صتر

بره

رهدام  ،جذاب ،با مدتش اسدان ارد ،عواحر امتدشر

مناسب ه به صتر

ختدامتد هریه شتد دانشها یراح نرتر برو

اساس نظاح امتدش اد را دهر ه کاس رای نی.ره حضرتری
رر.ی شر

عواح فنر  -نروی مر شرتد عروح درسرنامه بره یشرنراد
دانشک

موبرتط ه اد عوررق مر رورت .را نه  ،هر هرن ه

اماد سادی منابع درس به صتر

ادمارش چراپ مر شرتد

در و حا  ،صاحب اثو در سمسرمه اندشرارا

ادمارشر نیر،.

اسرت ه سرطح فواگیرو دانشرجتر اش ه وربراً،

.انن عروح درسرنامه ،رس اد چررار نی.سرا هتصریم برا

سواسو کشتر را دربو م گیود ارن دانشها بو اش است کره هرا

دررافت بادخترد رای م رسراش ه دانشرجتراش در اررن منرابع

ح امکاش با برو گیوی اد امکانا

یشوفده ارهباعا

ه اعاع

هج ر نظو م کن

رسان  ،گذران ش دهر ای درس ه دسدوس به منابع درسر
را در من ، .ادار را مکآنرای مناسب درهو میسو سادد در نظاح

طرح قطعی

امتدش اد را دهر کداب درس ختد امتد اد ج.مه مر.درورن

کداب ای ادمارش

اتادح امتدش است ا اکنتش دانشها یاح نتر ،ض.ن هراش

دررافت نظو ای اصاح

س اد  4نی.سا  ،که صاحب اثو با
در کداب هج ر نظو م کن  ،در

بوای دسدیاب به فرن اهری یشروفده اعراع رسران ه اره رای

شترای اندشارا

کیه امتدش به سرطح معدبرو متجرتد در دنیرا ،راو خرتد را

قطع چاپ م شتن اندظار میوهد ارنکداب ا ،س اد اردراب

صوف ه هرن کداب درس ختد امتد به شوح درو کود است

بورس

هصترب به صتر

ه در صتر

ه عواح امتدش  ،اد

مکور حین ه ررس ه س اد هروار

و اتاظ ختدامتد باشن ه نیاد دانشجت را اد اتاظ درک
طرح درسنامه

مطمب بواهرد کنن با هجتد ارن ،باهتجه به هتتال

لما در

عوح درسنامه منبع درسر اسرت کره ،رس اد داهری لم.ر ،

دنیای اموهد ،بادخترد ا ،بوخ اشکاال

باعواح ساخدار کدراب ه بر هش عواحر امتدشر ه هرروار

در ارن کداب ا نی .در ح هد و  4سا رک بار هج ر نظو

مندشو م شتد ضوهر

هریه به متقع کدراب در رو نی.سرا ه

عتالن بتدش فوارن اردراب کار صراحب اثرو ،در ل.رل ،بالرث
م شتد که دانشها به اندشار چنین منابع اق اح کنر درسرنامه،
در هاقع نخسدین ث.و هت ی ا

صاحب اثو بو اساس نیراد رای

درس دانشجتراش ه سوفصل رای شرترای لراا بونامرهررر.ی
هدار

لمتح ،هت ی ا

ه فناهری است که با ظا و اراسده ،ه.ی.

احد.اا  ،مؤاف بار

کن
متون آزمایشگاهی
ارن نتع کداب دسدترااع.ل ار

سدن که دانشجتراش با

اسدهاد اد انرا ه با را ن.ار موبیاش م هتانن کار ای ل.م
را در ادمارشها انجاح د ن

ه منظا ،ه باعواح کداب ،چاپ م شتد ه در اخدیرار دانشرجت
قوار م گیود صاحب اثرو بعر اد چررار نی.سرا هتصریم برو

اتاب های امک درسی و فرادرسی

اسرراس بادخترد ررای اصرراح م رسرراش ،دانشررجتراش ،درهررو

دانشها یاح نتر ،به منظتر مشارکت در غن
درس دانشها

صاحب نظواش در ارن منابع هج ر نظو م کن

کودش منابع

در سواسو کشتر ،رادگیوی بیشدو ه مؤثوهو

دانشجتراش ،ه نی .به منظتر فوا ا اهردش منابع بوای یشبود
طرح آزمایشی

سطح لم.

س اد هج ر نظو (درسنامه) هتسط صراحب اثرو برا دررافرت

درس ه فوادرس  ،مندشو م کن کداب ای فوادرس با هأری

بادخترد ا ه اصاح نارسار

ا درسنامه صرتر

کداب با ک.ک مدخصصاش ،هروار
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مر گیرود،

لم ، .عواح امتدش  ،ه

ژه ن گاش ،مت اش ه موبیاش ،کداب ای ک.ک

معاهنت ژه ش ه کداب ای ک.ک درس با هأری شترای
اندشارا

هریه م شتد
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نتایج حاصله برای محور اول

محورهای مورد مطالعه
بوای هبیین مشکا

ااهت ای نهارش

در مطااعه کداب ای درس چاپ دانشها یاح نتر ،کداب ا

کداب ای درس

درس

چاپ دانشها یاح نتر ،متتر ار هعیین ش که با مطااعه ه
سنج

انرا ،مشکا

شناسار ش

اردراب

ه هرن هنهارش کداب ای مترد نظو

ه س اد هج.ره ه هتمیل انرا ندیجهگیوی الدح

حاصل م شتد ارن متتر ا لبارهن اد :
محور اول :می.اش رضارتمن ی مطااعره کننر گاش کدراب رای

اد در گا دانشجتراش به لنتاش اسخ د ن گاش مترد
قوار داد ش

می.اش رضارتمن ی ه اردراب

دانشجتراش اد کداب ای درس

چاپ دانشها یاح نتر بو

اساس شاخص ای یشبین ش

ب رن شوح م باش

ارزیابی پاسخگویان از می ان تأثیر پیشگفتار و مقدمه

درس چاپ دانشها یاح نتر

اتابها در شناسا ی محتوای آن

محور دوم :می.اش هجتد ه اسدهاد اد شاخص رای یشرههدار،

اش عرتر کرره در جر ه  3مشررا

ف ای رفدراری وفصرل،هجتد هرواسردار لم.ر  ،هجرتد

مر شررتد  14/4درصر اد

م مه ه ن.اره در کداب ای درس چاپ دانشها یاح نتر

اسخهتراش هأثیو یشههدار ه م مه کداب رای درسر چراپ

محورسوم :رلارت اسدان ارد هاح در هتای ه ساخدار انتاع

دانشررها یرراح نررتر را در شناسررار متدررتای درحر ضررعیف

کداب درس چاپ دانشها یاح نتر

دانسرردهانرر  11/1 ،درصرر درحرر مدتسررط 36/7 ،درصرر

محورچهارم  :می.اش رلارت اصت ه هرن ه نهارش در کداب

بسیارضعیف 30/3 ،درص ختب ه  1/3درص بسریار خرتب

ای درس چاپ دانشها یاح نتر بو حسرب گروه امتدشر

اردراب کود ان در مج.رتع میرانهین اردرراب دانشرجتراش اد

(لمتح انسان ه لمتح اره)

هأثیو یشههدار ه م مه در شناسائ متدتا بو اسراس  3گ.رنره
مررترد اردراب (بسرریار خررتب ،خررتب ،مدتسررط ،ضعصررف ه

نتایج تج یه و تحلیل دادههای آماری

بسیارضررعیف)  0/32مر باشر برره لبررار

محور اول :می.اش رضارتمن ی مطااعه کنن گاش کداب ای

درهررو  32درصر

دانشجتراش یشههدار ه م مه کداب ای درس چاپ دانشرها

درس چاپ دانشها یاح نتر

یاحنتر را در شناسائ متدتای کداب مؤثو دانسدهان
جدول  .1اردراب

اسخهتراش اد می.اش هأثیو یشههدار ه م مه کداب ا در شناسائ متدتای اش
فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

13

9/1

9/1

خوب

03

13/6

13/6

متوسط

191

99/9

99/9

اعیف

196

90/0

90/0

بسیار خوب

بسیاراعیف

44

14/3

14/3

جمع

939

144/4

144/4

میانگین از 6

3/64

درصد 64
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درص مدتسط ه  0/3درص اش را ختب اردراب کود انر در

ارزیابی پاسخگویان از تصاویر و عکس دراتابها
م ر شررتد  44درص ر اد

مج.ررتع میررانهین اردررراب دانشررجتراش اد هصرراهرو ه لکررس

اسخهتراش هصاهرو ه لکس را در کدراب رای درسر چراپ

درکداب ا بواساس  3گ.رنه مترد اردراب  0/77مر باشر بره

اش عررتر کرره در ج ر ه  0مشررا

دانشها یاح نتر بسیارضعیف اردراب کرود انر  09/7 ،درصر

لبار

ای درس چاپ دانشها یاح نرتر مهیر اردرراب کرود انر

کداب ا فاق لکرس مر باشرن 36/7 ،درصر ضرعیف ه 6/3
جدول  .3اردراب

درهو  38/6درص دانشجتراش هصاهرو ه لکس کداب-

اسخهتراش اد می.اش اسدهاد اد هصاهرو ه لکس در کداب ا
فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

9

4/3

4/3

خوب

14

3/6

3/6

متوسط

30

4/1

4/1

اعیف

44

14/3

14/3

بسیاراعیف

179

00/4

00/4

فاقد عکس

117

33/3

33/3

جمع

939

144/4

144/4

بسیار خوب

میانگین از 6

عالی

3/33

بسیار خوب

نمودار  .1اردراب

خوب

درصد 67/4

اعیف

متوسط

فاقد عکس

اسخهتراش اد می.اش اسدهاد اد هصاهرو ه لکس در کداب ا

ارزیابی پاسخگویان از هدفهای رفتاری ابتدای هر فصل
در فهم بهتر مواوع
اش عتر که در ج ه  3-1مشا

00/3درص

ف ای رفداری را مطااعه ن .کنن در مج.تع

م شرتد  09/7درصر اد

میانهین اردراب دانشجتراش اد عوح ر ف رای رفدراری رو

ف ای رفداری ابدر ای رو فصرل کدراب رای

فصل در درک بردرو متضرتع  1/11برو اسراس 3گ.رنره مرترد

درس چاپ دانشها یاح نتر را در فرا بردو متضرتع ضرعیف

درهرو  66/6درصر دانشرجتراش

اسخهتراش

اردراب م باش به لبرار

اردرررراب کرررود انر ر  03/4 ،درصر ر مدتسرررط32/0،درصر ر

عوح

بسیارضعیف 7/3 ،درص ختب 4/1 ،درص بسیار ختب ه

کود ان
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ف ای رفداری در ابدر ای رو فصرل مهیر اردرراب
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جدول  .9اردراب

اسخهتراش اد

بسیار خوب

ف ای رفداری ابد ای و فصل در فرا بردو متضتع

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

17

0/9

0/9

خوب

93

3/1

3/1

متوسط

144

36/0

36/0

اعیف

117

33/3

33/3

بسیاراعیف

04

14/3

14/3

مطالعه نمی انم

37

33/1

33/1

جمع

939

144/4

144/4

میانگین از 6

9/99

درصد 44/4

ارزیابی پاسخگویان از نظر مفید بودن نوع پرسشهای پایان

دانشررها یرراحنررتر را مهیرر دانسررده انرر  46/7 ،درصرر

هرفصل

وس

اشعتر که در ج ه  4مشا
اسخهتراش و ده نتع وس

م شتد  48/0درص اد

کدرراب ررای درسرر چرراپ دانشررها یرراحنررتر را مهیرر

کداب ای درس چاپ
جدول  .0اردراب

رای هسرد را ه  3/6درصر وسر

دانسدهان

اسخهتراش اد نظو مهی بتدش نتع وس

ای اراش و فصل

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

تستی

130

04/3

04/3

04/3

تشریحی

39

6/3

6/3

63/7

هردو

134

07/9

07/9

جمع

939

144/4

144/4

ارزیابی پاسخگویان از انتقال مفاهیم و دانش مواوع
توسط اتابها

رای هشرورت

144/4

درص درح ضعیف 00/3 ،درص بسیار ضعیف 31/0 ،درص
ختب ه 4/1درص بسیار ختب دانسدهان

به عتر میانهین

دانشجتراش اد اند ا مها یا ه دان

هتسط کداب ا

اردراب

اشعتر که در ج ه  3مشا

م شتد

 13/درص اد

بواساس  3گ.رنه مترد بورس  0/47م باش به لبار

درهو اد

اسخهتراش اند ا مها یا ه دان

متضتع هتسط کداب ای

نظو  49/6درص دانشجتراش اند ا مها یا ه دان

هتسط

درس چاپ دانشها یاحنتر را مدتسط اردراب کود ان 09 ،

کداب ای درس چاپ دانشها یاحنتر مهی اردراب ش است
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جدول  .6اردراب

اسخهتراش اد اند ا مها یا ه دان

متضتع هتسط کداب ا

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

17

0/9

0/9

خوب

63

19/3

19/3

متوسط

139

91/9

91/9

اعیف

110

33/4

33/4

بسیار خوب

بسیاراعیف

37

33/1

33/1

جمع

939

144/4

144/4

میانگین از 6

3/03

درصد 03/4

ارزیابی پاسخگویان از می ان حجم مطالب اتابها

درص بسریارختب دانسرده انر درمج.رتع میرانهین اردرراب

م ر شررتد 41/7 ،درص ر اد

دانشجتراش اد می.اش حجا مطااب کداب ا بو اسراس  3گ.رنره

اسخهتراش میر.اش حجرا مطاارب کدراب رای درسر چراپ

مترد بورس  3/91م باشر بره لبرار

درهرو اد نظرو 17/6

دانشها یاحنتر را بسیارضعیف اردراب کود انر  12/1،درصر

درص دانشجتراش می.اش حجا مطااب کداب ای درس چراپ

اش عترکرره در ج ر ه  6مشررا

درح ضعیف36،درص مدرتسط 7/3 ،درصر خرتب ه 3/7
جدول  .4اردراب

اسخهتراش اد می.اش حجا مطااب کداب ا

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

بسیار خوب

7

1/3

1/3

خوب

93

3/1

3/1

متوسط

49

14/4

14/4

اعیف

113

94/9

94/9

بسیاراعیف

173

09/3

09/3

جمع

939

144/4

144/4

میانگین از 6

1/39

محور دوم :می.اش هجتد ه اسدهاد اد شاخص ای
یشههدار،

ف ای رفداری و فصل ،هجتد هرواسدار لم، .

هجتد م مه ه ن.اره در کداب ای درس چاپ دانشها یاح-
نتر در مطااعه کداب ای درس

چاپ دانشها

کداب ا درس

یاحنتر،

شاخص ار

بوای اردراب

یشههدار،

ف ای رفداری ،هرواسدار ،م مه ه ن.اره مترد

اد نظو هجتد

بورس قوار گوفت س اد هجرر.ره ه هتمیل داد را امرراری

34

دانشها یاحنتر مهی اردراب ش

است

درصد 93/4

حاصل اد کداب ای درس چاپ دانشها یاحنتر بواساس
شاخص ای ی بین ش

ندارج ب رن شوح م باش

وجود پیشگفتار در اتابهای درسی چاپ دانشگاه پیامنور
اش عتر که در ج ه  8مشا

م شتد  34/4درص اد

کداب ای درس چاپ دانشها یاحنتر یشههدار دارد ه 43/6
درص یشههدار ن ارد
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جدول .7هجتد یشههدار در کداب ای درس چاپ
جدول .3هضعیت هرواسدار لم .در کداب ای درس چاپ

دانشها یاحنتر
درصد فراوانی

فراوانی

دانشها یاحنتر

درصد
معتبر

پیشگفتار دارد

166

60/0

60/0

دارد

پیشگفتار ندارد

194

06/4

جمع

336

144/4

ندارد

83

04/9

144/4

جمع

336

144/4

دانشها یاح نتر
اشعتر که در ج ه  7مشا
چاپ دانشها

ف ای

یاحنتر دارای

درص دارای م مه بتدن
جدول  14هجتد م مه در کداب ای درس چاپ
دانشها یاح نتر

ف ای رفداری در ابد ای فصل در کداب ای درس چاپ

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

دارد

302

40/3

40/3

ندارد

363

38/9

38/9

جمع

336

144/4

144/4

دانشها یاح نتر
فراوانی

درصد فراوانی

دارد

347

33/9

33/9

ندارد

318

47/3

47/3

جمع

336

144/4

واعیت نمایه در اتابهای درسی چاپ دانشگاه پیام نور
اشعتر که در ج ه  33مشا
کداب ای درس

واعیت ویراستار علمی در اتابهای درسی چاپ دانشگاه
پیامنور
اشعتر که در ج ه  9مشا

م شتد  38/9درص اد

کداب ای درس چاپ دانشها یاحنتر م مه ن اشدن ه40/3

رفداری در ابد ای فصل سدن ه  47/3درص فاق م باشن

درصد معتبر

04/9

وجود مقدمه در اتاب های درسی چاپ دانشگاه پیام نور
اشعتر که در ج ه  32مشا

م شتد  33/9درص اد

جدول.3

034

83/3

83/3

06/4

ف ای رفداری ابد ای فصل در کداب ای درس چاپ

کداب ای درس

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

م شتد  92/0درص اد

چاپ دانشها یاحنتر ن.اره ن ارن ه 9/7

درص دارای ن.اره م باشن
جدول .11هضعیت ن.اره در کداب ای درس چاپ دانشها یاحنتر

م شتد  83/3درص اد

فراوانی

کداب ای درس چاپ دانشها یاحنتر هرواسدار لم .دارن

دارد

ه  04/9درص هرواسدار لم .ن ارن

ندارد
جمع

درصد فراوانی

درصد معتبر

07

9/7

9/7

038

92/0

92/0

336

144/4

144/4
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محور سوم :رلارت اسدان ارد هاح در هتای ه ساخدار انتاع

جدول .19هع اد صهته در کدابرای درس چاپ دانشها یاحنتر

کداب درس چاپ دانشها یاح نتر

فراوانی

در مطااعه کدراب رای درسر چراپ دانشرها یراح نرتر ،

معتبر

اد نظررو

امتر از 164

40

34/8

34/8

بین  164تا 364

337

43/4

43/4

رهررره در هتایر ه سرراخدار انررتاع کدرراب ررای مررترد

بین  364تا 964

71

09/3

09/3

بین  964تا 064

03

7/7

7/7

بیشتر از 064

38

6/2

6/2

جمع

336

144/4

144/4

شرراخص ررار برروای اردررراب کدرراب ررای درس ر
هحر

درصد فراوانی

درصد

نظررو مررترد بورس ر قرروار گوفررت ررس اد هج.ررره ه هتمیررل
داد ررای امرراری حاصررل اد کدرراب ررای درسرر چرراپ
دانشررها یرراحنررتر بواسرراس شرراخص ررای رری بینر شر
ندارج ب رن شوح م باش
واعیت واژهنامه در اتابهای درسی چاپ دانشگاه پیام-
نور
اش عتر که در ج ه  30مشا
کداب ای درس

م شتد  82/9درص اد

چاپ دانشها یاحنتر دارای هاژ نامه م -
نمودار  .3هع اد صهته در کداب ای درس چاپ دانشها یاح نتر:

باشن ه  09/3درص دارای هاژ نامه ن .باشن
جدول  .13هضعیت هاژ نامه در کداب ای درس چاپ دانشها یاح نتر
فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

دارد

71

09/3

09/3

ندارد

020

82/9

82/9

جمع

336

144/4

144/4

هع اد فصل در کداب ای درس چاپ دانشها یاح نتر

م شتد  00/1درص

اش عتر که در ج ه  34مشا

کداب ای درس چاپ دانشها یاحنتر ک.دو اد  3فصل دارن ،
 32/4درص بین  3ها  32فصل دارن  02/4 ،درص بین  32ها
 33فصل 6/9 ،درص بیشدو اد  33فصل دارا م باشن
جدول  .10هع اد فصل در کداب ای درس چاپ دانشها یاح نتر
فراوانی

تعداد صفحه در اتابهای درسی چاپ دانشگاه پیامنور
اش عتر که در ج ه

 31مشا

م شتد 34/درص اد

کداب ا ک.دو اد  332صهته دارن 43/4 ،درص بین  332ها
 032صهته 09/3،درص بین  032ها  132صهته 7/7 ،درص
بین  132ها  432ه  6درص بیشدو اد  432صهته م باش
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درصد فراوانی

درصد معتبر

امتر از  6فصل

41

31/0

33/9

بین  6تا  14فصل

193

03/0

64/0

بین  14تا  16فصل

64

13/4

34/0

بیشتر از  16فصل

13

4/7

4/3

370

34/1

144/4

11

9/3

336

144/4

جمع
شامل نمیشود
جمع

144/4
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محور چهارم :می.اش رلارت اصت
کداب ای درس

ه هرن ه نهارش در

جدول .14

چاپ دانشها یاح نتر

چاپ دانشها یاح نتر بو حسب گوه
عنوان رشته

امتدش (لمتح انسان ه لمتح اره)
در مطااعه کداب رای درسر چراپ دانشرها یراح نرتر،
شاخص ار بوای اردراب کداب ا درس برو حسرب گروه
امتدش لمتح اره ه لمتح انسان مترد بورسر قروار گوفرت
س اد هج.ره ههتمیرل داد را امراری حاصرل اد کدراب رای
درس چاپ دانشها یاحنتر بواساس شاخص ای ی بینر
ش

ف ای رفداری بو حسب رشده در کداب ای درس

ندارج ب رن شوح م باش .

هدف رفتاری دارد

هدف رفتاری ندارد

(درصد)

(درصد)

علوم انسانی

69/3

04/3

144

علوم پایه

03/4

64/0

144

واعیت خودآزمایی چهارگ ینهای برحسب رشته در
اتابهای درسی چاپ دانشگاه پیام نور
اش عتر که در ج ه  38مشا
کداب ای درس

م شتد  43/6درص اد

چاپ دانشها

پیشگفتار بر حسب رشته در اتابهای درسی چاپ
دانشگاه پیام نور

فصل م باشن  34/4 ،درص ارن ختدادمار

اش عتر که در ج ه  33مشا
کداب ای درس
انسان

چاپ دانشها یاحنتر در رشده ای لمتح

یشههدار دارن ه  33/9درص

یشههدار ن ارد ارن

امار بوای رشده ای لمتح اره ب رن نتت است که  60/0درص
رشده ای لمتح اره یشههدار دارن ه  18/7درص

یشههدار

ن ارن

درص ن ارن
جدول  .17هضعیت ختد ادمار چرار گ.رنهای بوحسب رشده در
کداب ای درس چاپ دانشها یاح نتر
لنتاش رشده

ختدادمار دارد (درص )

لمتح
انسان

دانشها یاح نتر
لنتاش رشده

ختدادمار
ن ارد (درص )

لمتح انسان

47/3

33/9

43/6

34/4

322

03/1

87/8

322

لمتح اره

60/0

18/7

322

بحث و نتیجهگیری
بواساس هج.ره ه هتمیل رافده ای ژه

هدفهای رفتاری برحسب رشته در اتابهای درسی
چاپ دانشگاهپیامنور

کداب ای درس
لمتحانسان دارای
دارای

چاپ دانشها

م شتد  31/7درص اد
یاحنتر در رشده ای

ف ای رفداری م باشن ه  46/0درص

ف ای رفداری نیسدن

ارن امار بوای رشده ای

لمتح اره ب رن نتت است که  49/6درص رشده ای لمتح اره
ف ای رفداری دارن ه  32/4درص ن ارن

ج.ع

ج.ع
322

اش عتر که در ج ه  36مشا

را ن ارن

ارن

رشده ای لمتح اره ختدادمار چرار گ.رنهای دارن ه 87/8

لمتح اره

یشههدارن ارد (درص )

چرار گ.رنهای در اراش و

امار بوای رشده ای لمتح اره ب رن نتت است که  03/1درص

جدول  .16یشههدار بو حسب رشده در کداب ای درس چاپ

یشههداردارد (درص )

دارای ختدادمار

یاحنتر در رشده ای

لمتحانسان

م شتد  47/3درص اد

جمع

به ههسیو ،ندیجه-

گیوی ههبیین رافده ا وداخده م شتد با هتجه به ندارج به
دست ام

اد هج.ره ه هتمیل داد ا ،در مترد:

محور اول
موبتط به می.اش رضارتمن ی مطااعهکنن گاش کداب ای درس
چاپ دانشها یاحنتر ندارج نشاش م د

که به عتر کم

می.اش رضارتمن ی دانشجتراش اد کداب ای درس

چاپ

دانشها یاحنتر در ح هد  32درص م باش به عتری که
دانشجتراش در هأثیو یشههدار ه م مه در شناسار متدتا 0/3
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.چنین در می.اش اسدهاد اد

اد  3ه را  32درص م باش

هصترو ه لکس به عتر میانهین  0/77اد  3ه را  38/6درص
باش  ،در مهی بتدش

م

ف ای رفداری ابد ای وفصل

می.اش رضارتمن ی  66/6درص ه در مهی بتدش نتع وس
اراش وفصل به می.اش 48/1درص

دانشجتراش رضارت داشده

ه ختب اردراب کود ان

43/4درص بین 332ها 032صهته09/3 ،درص بین 032ها132
صهته 7/7 ،درص بین  132ها 432صهته ه 6درص بیشدو اد
 432صهته دارن ندارج حاصرمه ،کدراب رای درسر چراپ
دانشها یاح نتر اد نظو حجا مطااب را ارنهتنه نشاش م د ،
03/4درص ر ک.دررو اد  3فصررل دارن ر 47/4 ،درص ر بررین 32
اد  33فصل بیشدو دارن

با هتجه به ندارج به دست ام

اد هج.ره ه هتمیل داد ا ،در

مترد متتر دهح موبتط به می.اش هجتد ه اسدهاد اد شاخص ای
ف ای رفداری وفصل ،هجتد هرواسدار لم، .

هجتد م مه ه ن.اره در کداب ای درس چاپ دانشها یاحنتر
ندارج نشاش م د
رضارت بخ

صررتر

ها32فصلدارن 39/6 ،درص بین  32ها  33فصل ه 6/8درصر

محور دوم

یشههدار،

مرر باشررن 34/8درصرر درررو  332صررهته دارنرر ،

که اسدهاد اد شاخص ای راد ش
ن .باش ه ساخدار کداب ای درس

در ح
چاپ

دانشها یاحنتر اد نظو اسدهاد اد ارن شاخص ا رکساش ن .باش
به عتری که 34/4 :درص یشههدار دارن ه 43/6درص ن ارن ،
.چنین  33/9درص کداب ا دارای

ف ای رفداری ابد ای و

فصل م باشن ه 47/3دارا ن .باشن  83/3 ،درص کداب ا
هرواسدار لم .دارن ه  04/9درص ن ارن  40/3،درص کداب ا
دارای م مه م باشن ه  38/9درص دارای م مه ن .باشن ه
 9/7درص ن.اره دارن ه  92/0دارن

محور چهارم
با هتجه به ندارج به دست ام

اد هج.ره ه هتمیرل داد را ،در

مترد متتر دهح موبتط می.اش رلارت اصت ه هرن ه نهارش
در کداب ای درس چاپ دانشها یاح نتر بو حسرب گروه
امتدش (لمتح انسان ه لمتح اره) س اد بوس شاخص ای
مخدمف ندارج نشاش م د

که اصت ه هرن ه نهارش کداب-

ای درس چاپ دانشها یاحنتر در بین گروه رای امتدشر
لمتح انسان ه لمتح اره ها ح هدی در ح بوابو رلارت شر
است به عتری که :هجتد یشههدار در کداب ای رشده رای
لمررتح انسرران 47/3درصرر ه در رشررده ررای لمررتح اررره
33/9درص م باش هجتد

ف ای رفداری در کدراب رای

رشده ای لمتح انسان 31/7درصر ه در کدراب رای رشرده
لمتح اره46/0درص م باش ه هجرتد خرتد ادمرار چررار
گ.رنهای در کداب ای رشده ای لمتح انسران 43/6درصر ه
در کداب ای رشده ای لمتح اره 34/4درص م باش

محور سوم
با هتجه به ندارج به دست ام

اد هج.ره ه هتمیل داد را ،در

مترد متتر دهح موبتط رلاررت اسردان ارد هاحر در هتایر ه

پیشنهاد های پژوهش

ساخدار انتاع کداب درس چاپ دانشها یاحنتر س اد بوس

اد انجا که هاکنتش اصت معیار ه هرن ه نهارش جامع ه

شاخص ای مخدمف ندارج نشاش م د

که کداب ای چراپ

دانشها یاح نتر اد نظو هتای ه ساخدار کدراب دارای هحر
رهره نبتد ه به صتر

رکسراش ن.ر باشرن  ،بره عرتری کره

کامم

بوای هریه کداب ای درس

چا

ه ااکدوهنیک

دانشها یاحنتر که به عتر مهصل ه.اح ابعاد ه هرن کداب ای
درس چا

ه ااکدوهنیک را م نظو قوار د  ،هجتد ن اشده

اخداف در اسدهاد اد شاخص ای مترد نظو چنین نشاش مر

است ،یشنراد م شتد دانشها یاحنتر بوای نتشدن منابع

که 82/9:درص ارن کداب ا هاژ نامه دارن ه 09/3درص

درس اد شیت نامه جامع ه اسدان ارد اسدهاد ن.ار  ،ها منابع

د

ن ارن . ،چنین اررن کدراب را اد نظرو هعر اد صرهته بر رن

37

درس دانشجتراش به عتر رک ست ه رکنتاخت هریه شتن

مطالعه اتابهای درسی چاپ دانشگاه پیامنور و بررسی نگرش دانشجویان نسبت به می ان رعایت الگوهای نگارشی

.چنین دانشجتراش با مطااعه منابع درس منسجا ه رک ست،
مطااب و بخ

اد کداب ای درس را بردو به خاعو بسپارن

ه سطح رادگیوی انرا اف.ار

راب

شجوی ،فدح اهلل ( )3178رادگیوی خاق :درک خاقانه ه
به خاعوسپاری .یشه

مطااب ،هرواش :انج.ن

ه.ام

قما ارواش
شورفم ح ،ادی؛ عااب  ،ب ب د وا ( )3179مطااعه می.اش

منابع

رضارتمن ی دانشجتراش یاحنتر موک .مشر اد خ ما

بادرگرراش ،لبرراس ( )3174رهش ررای اردشرریاب  ،هرررواش:

امتدش ه اداری ،عوح هت ی اه  ،دانشها یاح نتر

اندشارا

ص .ی ،ثورا ( )3172خ ما

س.ت

ههضم م ح ،لب ااتسین ( )3177جران ش ش ه بسدو ای
فوارهی هتسعه مم ه امتدش لاا  :امتدش باد ه اد دهر

ل.تم (رشده کداب اری)،

هرواش :دانشها یاح نتر
مکن.ی ،نترمن؛ سدهیت ،ررچ.تن

ه اسکا راح ،جاش

اد در گا صاحبنظواش ،اراش نامه دکدوی ،هرواش :دانشها

( )3184امتدش باد ،هوج.ه مت .لم مت .ی ،هرواش:

یاح نتر

دانشها یاح نتر

ثوه  ،منصتر ( )3173نهارش فارس  ،هرواش :دانشها یاح-

امتدش مواک .ه هاح ای امتدش دانشها یاح نتر ه

نتر.
دن ی ،بر.ن ،سوم ی ،مت .رضا ،دارع ،حسین ()3178
مرارهرای هت ی
اندشارا

نع.د  ،سی اشا ( )3177مطااعه هتدرع امکانا

ه خ ما

در نظاح امتدش اد را دهر ،هرواش،:

دهر ارواش ،اراش نامه دکدوی ،هرواش :دانشها یاح نتر
نیم تر ،رضا ( )3183مج.تله م اال

دانشها یاح نتر.

درناا رن می.ن  ،د وا ( )3173اصت ه معیار ای ه هرن
متدتای کداب درس دانشها

ارائه شاخص ای امتدش مناسب بوای امتدش اد را

بهلنتاش را ن.ای ل.ل،

بادراب  0شرورتر  ، 3179 ،اد
http://www.samt.ac.ir/asp/hamayehs/ketabdarsi/
maghale/t47.asp

اهاین س.ینار

هخصص امتدش اد را دهر ،هرواش :دانشها یاح نتر
سیف ،لم اکبو ( )3183امتدش معما متتر ه امتدش
کداب متتر ،مج.تله م اال

اهاین س.ینار هخصص

امتدش اد را دهر ،هرواش :دانشها یاح نتر01-08 :
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