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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

رو  نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اين نه يكهمراهي تفكر بشري با نقد    
حتي در (قوة نّقادي بالقوة انسان با نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در كنار يكديگر 

 است؛ »پرسش«كند كه بهترين نشانة آن فزاينده مي آغاز به حركتي) ترين صورت آن خام
هاي ذهني در  لذت ها و احياناً گيري مواد اطالعاتي و جابجايي داده پرسش از نحوة جاي

 حظّاما نقد نه به عنوان يك  .قراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در كنار يكديگر
  1!دكودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت نيز پيش رو

بدون ترديد نقطة ثقل يك انديشة متديك و  ،ورزي را به نقد بدانيم نچه حيات انديشهچنا
مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  نظام

ي با نّقادي، خالقّيت آن تضمين شده و از سوي ديگر يگيرد كه از سو علمي ناب شكل نمي
فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمي . يابد خود دست مي ةبه پويايي بايست

اجتماعي نيز مي توان نقد  ـدر حوزة علمي  2،هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم ويژگي
استدالل ورزي،  4.يك جامعة آزاد انديش قلمداد كرد هاي پويش را از نشانه 3اجتماعي

ادبيات تحقيقي و مسالة  ،قينظم منط ،مندي روش ،زبان ديالوگي ،گفتمان انتقادي
                                                           

  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و پژوهشگري، نشرية : ك.ر. 2

جويي و  ، كه در آن مقاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه1389، مهر 9پردازي، شماره   هاي نظريه علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

و عناويني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد ) شدهاما نه الزاماً با آنچه در متن مراد (در خصوص مفهوم نقد اجتماعي . 3
والزر، مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و : ببينيد

  .1387اجتماعي، 
پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 4

كرسي انديشه، ستاد  و نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديشي، نشريه علمي تخصصي 145و  139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه نهضت توليد علم و كرسي



 علوم تربيتي نقدنامه  4

 پژوهشگر و نقّاديِ انديشمند و پژوهشِ ةكه انديش 5هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري
مي دهد دخل فضاي بايسته و شايستة خود قرارمنتقد را در م.  

هاي يك  ازات و كاستييتحليل امت«در چنين جايگاهي اگر نقد را در يك معناي كلّي 
تحليل و ارزيابي  ،بررسي«تر  و مفهومي نزديكديگر و در معنا  دفراگرو در يك  ،6»ديدگاه

علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه به معيارهاي 
فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومي«آنگاه مي توان در دو  ،7بدانيم» علمي مورد نظر

هاي تودرتوي جامعة  عني هم در اليهاز توسعه و ترويج آن در جامعه سخن گفت؛ ي »علمي
سبب ، چه اين كه در سطح نخست. هاي درهم تنيدة جامعه علمي فرهنگي و نيز در دامنه

دوري از ظاهر بيني و سطحي نگري ها، و پرهيز از  ،توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي
چه اين (باشد تواند عامل توليد علم  مي اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرايي و چاپلوسي

هاي جديد علمي  ، ابداع و توليد مكاتب و انديشهكه بدون نقد دستاوردهاي علمي پيشين
بهترين نيروي محرك آزادانديشي علمي محسوب مي گردد چرا كه  و ثانياً )ممكن نيست
تحقيق علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش  تقليد است و آزادانديشي نيز بي نقد در برابر

ايستادن در مرز انديشه است و نه راه بردن به  ،رف و بدون نقدصعلمي ناب با تقليد 
   .هاي دانش دروازه

است و البته  »آداب اخالقي«و  »اصول علمي«نقد علمي در زمانةما نيازمند  ،با اين همه
 و در آن منظومة متكثّر .نيز بيانديشيم »د پژوهينق ةمنظوم«به  ،سزاوار است از اين فراتر

و پيچيده بايد به نقشة راهي دست يافت كه بتوان ساختار پژوهش پيرامون نقد را به 

                                                           
كتاب و نقد، خالصه مقاالت همايش تخصصي كتاب،  حسيني، سيدحسين، مقاله سامانة پژوهش،: ك.ر .5

  .1388گ اسالم و ايران، آذر پژوهشكده فرهن
كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و  حسيني، سيدحسين، مقاله نقد نقد، نشريه علمي تخصصي: ك.ر .6

  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظريه كرسي
رهنگي، كارگاه پژوهشي متد نقد كتب در حوزه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف CD: ك.ر .7

  .1392خرداد 
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هاي بايسته در حوزة نقد،  طرح مسايل و پرسش. درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود
هاي علوم  رشته هاي گوناگون ها و گرايش تحليل و تبيين نسبت نقد با قلمرو تخصص

ريزي  بخشي از كارسترگي است كه هم اكنون پي ،بندي آنها بندي و تقسيم ، اولويتانساني
بردوش انديشمندان علوم انساني سنگيني   ما،اسالمي  يهاي آن در جامعة علمي ايران پايه
نقد كه درواقع حكم ثبت يك نظام جامع ( ينخستين انتظار از تنظيم چنين منشور. كند مي
آن است كه نحوة قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني  )ا داردر

ها با  ديگر، نسبت كلّ رشته ةمرحل دانشگاهي و يك پژوهشگر را در يك مرحلة و در
 و نيز نسبت مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، و) آنها   در تبادل و ترابط(يكديگر 

روشن خواهد  ،صاحبنظران را در يك مجموعة كالن همچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و
  .كرد

سازد؛ در آغاز  ترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي ديگر را فراهم مي
 اي كه سامانة نقد ساز تحقّق شبكة نقد علمي و اجتماعي شود؛ شبكه تواند زمينه مي

ساز توليد  گام پسين، زمينهدر  گذاري كند و پژوهشي را در بستر جامعة علمي كشور پايه
. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 8هاي علمي و اجتماعي پردازي علوم جديد و نظريه

علمي يا طرح   اعم از كتاب، مقاله، يادداشت(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي 
في نفسه موضوعيت داشته و داراي بار علمي و ارزشي خود است و نبايستي ) پژوهشي

اً نقد را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام صرف
تواند  مي) اعم از ايراني و غير ايراني و يا اسالمي و غيراسالمي(هاي موجود  نيز، نقد نظريه

  .هاي نويني در حوزه بومي و اسالمي قرار گيرد پردازي اي جهت نظريه زمينه

                                                           
پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،  پردازي جمعي، همايش نظريه حسيني، سيدحسين، مقاله نظريه: ك.ر. 8

 .125پردازي و آزادانديشي، ص  هاي نظريه نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 
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ان مباحث نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه در اين ميان و به وِز
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه »ژرژپوله«آيا بايد همانند افرادي چون 

هاي جدايي ناپذير  كمترين بها را به شكل و فرم دهيم يا اين كه شكل و محتوا را واقعيت
ت براي نيل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر وي معتقد اس  بدانيم؟ در نگاه پوله

ساخت و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنار زده تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از 
پيش موجود غيرمادي دست يافت و لذا نقد وي به دنبال يكي شدن با اين آگاهي دروني و 

آغازين و ناب  رها، آگاهي ها و ساختا شهودي است و درصدد است با پس زدن شكل
  9.نويسنده را از هستي درك كند

نقد  اگر اين سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، بايد ديد آيا در حوزة 
مسأله به همين صورت تحليل ) در همة جايگاهان آن(هاي علوم انساني نيز  انديشه

  .شود مي
خالق يك اثر امكان دستيابي به آگاهي اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با جهانِ 

ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است كه جهان شهودي 
. هر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن ديگري و البته غيرقابل دسترس خواهد بود

لف نه صرفاً علوم انساني، همدلي منتقد با مؤ  دومين اين كه در دايرة نقد انديشه در حوزة
اي و  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه

اش  گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوص سوم، همان. تفكرات يك انديشمند است
به طريق اَولي چنانچه تفكر انتزاعيِ  مادام كه صورت بيروني نيابد قابل تشخيص نيست، 

، كالم و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي ذهني، شكل و شمايل سخن
اي  علمي، نقد و بررسي، و سنجش و مقايسة صحت و سقم نخواهد يافت و لذا هر انديشه

شود تا » شواهد و استدالل و تحليل و بررسي«بايد صورت مكتوب علمي يافته و همراه با 
                                                           

اسي ژرژپوله، تهران، شركت انتشارات علمي شن ها و روش بابك معين، مرتضي، نقد مضموني، آراء و انديشه: ك.ر. 9
  .5و151، ص 1389و فرهنگي، 
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تي آن سخن گفت و به اين منظور بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و نادرس
شود تا از زاوية اين قالب  محتواي علمي يك انديشه، محتاج شكل و صورت علمي مي

بنابراين در يك كالم، . بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و ارزيابي دقيقي از آن ارائه داد
  .گردد نقد محتوايي يك انديشه با نقد شكلي آن همراه و عجين مي

شوراي «براساس اين منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در نه تنها 
، نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني از دو »بررسي متون و كتب علوم انساني

زاوية شكلي و محتوايي مورد نظر قرار گرفته و به همين جهت براي داوري علمي پيرامون 
در دو بعد بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ هاي گوناگوني  مؤلفه  يك اثر،

  .افتد ها به سپهر تحليل علمي مي محتوايي مطرح، و هر كتابي بر اساس اين شاخصه
گروه  13با در اختيار داشتن » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«بر اين بنيان 

ها مجموعة دانشگاهي و علمي ها و حوزة وسيع علوم انساني، تن در تمامي رشته 10تخصصي
سال سابقة فعاليت خود در  18پس از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به 

زمينة بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني و با مشاركت صاحبنظران و 
ه اما نجيبانه ب ،شبكة پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب

  .دهد فعاليت تعريف شدة خود ادامه مي
هاي اصلي اين شورا كمك به رشد تفكر انتقادي در توليدات علمي  از جملة سياست

دانشگاهي بود و در آغاز فعاليت خود به اين نتيجه رسيد كه توليد علم در حوزة علوم 
دانشگاهي و انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درسي 

اهداف ديگري  ،اما افزون بر اين. منابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شد
تقويت جايگاه علوم انساني در  ،توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي: شد مانند نيز دنبال مي

                                                           
ــ علـوم   2علوم سياسي  -1گروه : عبارتند از» شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«گروههاي تخصصي . 10

ـ فقـه و حقـوق   7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6ـ روانشناسي 5ـ علوم تربيتي 4فلسفه و كالم  ـ 3 اجتماعي
ـ اقتصـاد و  12شناسي  ـ زبان11ـ زبان و ادبيات عربي  10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 شناسي  ـ تاريخ، هنر و باستان8

  ـ مديريت13



 علوم تربيتي نقدنامه  8

بيني  نسبت سنجي سازواري توليدات علوم انساني با مباني فرهنگ و جهانكشور، 
هاي آموزشي علوم انساني و يا توليد متون  ها و برنامه ن و اصالح سرفصلتدوياسالمي، 

  .دانشگاهي با رويكرد اسالمي ـ ايراني
هاي بسياري وجود  هاي شورا فراز و نشيب ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

ي و نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه عال ،داشته اما با همة تنگناها و مشكالت
هدفمند اعضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري 

، سبب شده تا اين نهاد علمي به دور شورا مشفقانه مديران و ياري مجدانه اعضاء دبيرخانه
 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پيش برد و متناسب با شرايطبا از هياهوهاي ظاهري كار خود را 

همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به  1390در اين راستا از سال . ي كندخود را ارزياب
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة  نوها و بر كيفيت وكميت فعاليت و ساختار شورا

تحوالت بنياديني و دستاوردها و كارهاي آن شتاب روزافزوني به خود گرفته و شاهد تغيير 
هاي مطرح و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و  ريهدر اين رديف نقد و تحليل نظ. ايم بوده

متون تراز جهاني در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قرار گرفت تابه اين طريق عالوه 
نظريات مطرح در  مند نقد علمي، جامع و نظام ،بر ترويج جريان نقد در مراكز دانشگاهي

 و پياپي توليد علوم انسانيِ گسترة علوم انساني معاصر و به ويژه غربي مورد لحاظ بوده
. يابدبتحقّق سوي اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي راهي به 

جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك جهاني و  بندي ملّي و انتخاب متون براساس تقسيم
، نقدهاي نظريه محور و نه صرفاً متن محور ةو همچنين ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .بخشي از آثار اين رويكرد جديد است
اق و همياري مراكز و ت خلّاميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهني

اي نه چندان دور  انديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در آينده
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ستاوردهاي روز علوم مراكز علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي آخرين د
   11.انساني جهان به حساب آيند

هاي موجود،  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي
برگزاري : كنند مانند هاي خود را در حيطة عناوين مختلفي تنظيم مي وظايف و برنامه

هاي  ملي، ارائة نقدنامه هاي تخصصي حاوي داوري و نقد كتب ارائة نقدنامهجلسات گروه، 
متون در تراز جهاني، ارائة مقاالت علمي پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه علمي 

ليف أهاي پژوهشي، طرح ت ريزي درسي، طرح پژوهشي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
هاي  برگزاري جلسات نقد نظريه  هاي تخصصي، كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...برگزاري جلسات مشترك نقد كتاب با مولفين و ناقدين و علمي،
هاي تخصصي در  هاي تخصصي، تنظيم و چاپ نقدنامه هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم

 .باشد رشتة خاص خود است كه محصول يك فرايند طوالني و بسيار پر زحمت مي زةحو
انجام شده در خصوص كتب هاي علمي  نهايي داوري  بندي هر نقدنامه حاوي خالصة جمع

تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصي كه متشكّل از استادان و صاحبنظران نم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصي بوده و غالباً از گرايش  مرتبط با رشته

هر گروه  ،شوند و از لحاظ ساختار مديريتي پوشش تمامي دانشگاههاي كشور برگزيده مي
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه  )عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(از رئيس،  متشكل

به عنوان بدنة اصلي علمي (و همچنين اعضاء گروه  )گيري امور گروه اجرايي و پي
ها و  نقد كتب در گروهها بدين شكل است كه كتاب روند اجمالي بررسي و. است )همجموع

وي اعضاء گروه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي متون مورد نظر پس از معرفي از س
شوند و سپس براي  در گروه مطرح شده و جهت نقد و بررسي انتخاب مي ،دانشگاهها

. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
                                                           

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه نامه نقد و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني، تهران، : ببينيد. 11
  .1390ات فرهنگي، بهمن انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالع
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د و جامع هاي متعد هاي نقد و بررسي كه حاوي پرسش منتقدين مورد نظر براساس فرم
هاي خود را  شكلي و محتوايي است، متن منتخب را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پاسخ

 لسه تخصصي گروه توسط استادان رشته،ها در ج اين پاسخ. كنند در جداول منعكس مي
مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير 

بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و  جمع ،هاي مخصوص در فرم شده و نهايتاً
رسد تا در فرجام كار  سازي خواهد شد و به تائيد نهايي گروه مي نقاط قوت و ضعف، چكيده

ناشر، گروه علمي، دانشكده، و يا سايت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(
ارسالي به مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت  يها در نامه. ارسال و منعكس گردد

شود شركت جسته  اي كه به همين مناسبت توسط گروه مربوط منعقد مي شود در جلسه مي
از سوي . تا نظرات منتقدين و مولفين به بحث و تبادل نظر علمي مشترك گذارده شود

انتقادي خود را شود مجموعة ديدگاههاي  منتقدين كتب و متون درخواست مياز ديگر 
مقاله «صورت يك  به 12پيرامون متن مورد داوري در قالب يك دستورالعمل پيشنهادي

مقاالت پژوهشي منتقدين از طريق  كهاين امكان نيز فراهم گردد  تنظيم كنند تا» نقد
نشريات پژوهشي شورا و همچنين وسايل ارتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي 

تواند اين  آنچه مي. و بدين وسيله چرخة نقد علمي رونق يابد ور قرار گيردشفرهيختگان ك
است كه در پي » دقن سامانة نقد«فرايند را تكميل و بر بالندگي آن بيافزايد امكان تحقّق 

 ةدرسائقة جامعنقد تر، پي در پي درآيد تا نبض زندة  تر و فربه هر نقدي، نقدي ديگر؛ پخته
هاي گوناگون مسايل علمي به  اليه ،پر تفطّن در حال حركت آمده و عالوه بر اين ،علمي

هاي علمي  اين پيكرة پردغدغه بهره ة نخبگاني نيز ازعجامو تحليل و تبيين الزم درآيد، 
  .الزم را ببرد

از برگزاري جلسات گروه تا گزينش متن و ارسال  پرواضح است كه فرآيند نقد متون؛
مند است، اما آنچه براي گروههاي  بندي كار، روندي زمان آوري و جمع ها و جمع فرم

                                                           
  9، ص )كتب ملي(شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني : ك.ر. 12
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تخصصي شورا اهميتي دوچندان يافته، دقت در افزايش كيفيت علمي نقدها و كم كردن 
متون، چندين دوره هاي نقد و بررسي  زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم

توان اذعان كرد كه در موقعيت  مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته و از اين حيث مي
رداشتن تمامي ربهاي علمي برخوردار است، اما همچنان تا د اب باالي مالكنصخود از 

  . شرايط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به قدم اين مرزها كمتر شود
يكي از » نقدنامه گروه تخصصي«پيش رو تحت عنوان  ةبا اين توضيحات مجموع

است كه  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«دستاوردها و محصوالت گروههاي 
و » گروه تخصصي« ،»شوراي مركزي«برآمده از يك روند پرتكافو بين سه حلقة 

انندگان فرهيخته به اين نكات توجه بايسته است خو ،است و بر اين پايه» دبيرخانه شورا«
  :كنند

نو و جديد است و از اين  ةنقد و بررسي متون علمي به شيوة جاري يك تجرب ةتجرب -1
اي كه هنوز فرهنگ نقد جاي و  رو بايد به لوازم و مقتضيات چنين امري آن هم درجامعه

آداب ديني و داشت و به ويژه صبوري،  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در گاه ضروري
 .ادي علمي را مدنظر قرار دادالزامات نقّو  ،اخالقي

از چاپ و نشر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ترين اهداف  يكي از مهم -2
هاي تخصصي، عالوه بر ترويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
است تا » سامانة نقد نقد«در  لفين محترم براي شركتؤصاحبنظران و به خصوص م  همة

بر مدار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آن و » ان قلت قلت علمي«چرخة 
منتهي ) از منظر كاركردهاي علوم انساني( هو تحليل مسايل و معضالت روزآمد جامع حلّ
 .گردد

هاي فرهيختگان محترم بايد در نظر آورند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظر -3
ها  شود كه در واقع چكيدة ده بندي نهايي مي استادان، نهايتاً در يك يا دو صفحه جمع

هاي شورا مسئوليت  نامه اگرچه براساس آيين. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
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به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همة ها با رئيس گروه است اما  بندي علمي نهايي جمع
ي مطالب منتقدين لفين و يا حتّؤطبيعي اين امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد م

درستي و با ظرافت منعكس نشده باشد و لذا در اين فرض با مراجعه به اصل متن و يا  به
 .اصل نقد بايد به رفع ابهام مبادرت ورزيد

حات و يا حتي شيوة ارائه گاه در يك گروه بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صف -4
هاي مختلف شورا، ممكن است وحدت روية كامل و جامعي در نقد  گاه بين گروه و ،نقد
ها مشاهده نشود كه اين امر ريشه در آزادي عمل تشخيص گروه يا تفاوت سبك و  نامه
توان سبك  هاي تخصصي و يا تفاوت سياق كتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نبايد و نمي رشته
گروه تخصصي را در دامنة پر پيمانة خانوادة بزرگ علوم انساني كامالً با  13اق و سي

هاي  با حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت هستيمسازي كرد اما درصدد  يكديگر يكسان
اقل برسانيمصوري را به حد. 

سعي بر آن  ،1390ها در سال  در مجموعة منشورات پيش روي نقد نامه هاي گروه -5
ي نخستين بار، شكل ارائه و قالب كار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبي اشكال بوده برا

 ،علوم انساني واجد آن بوده  نقدنامة تخصصي در حوزةيك پيش ياد، همة آنچه الزم است 
نيم در منشورات سا و دبيران محترم گروهها بتواؤاميدواريم با همت مثال زدني ر. دارا باشد

 .زي الزم حركت كنيمسا بعدي در جهت كيفي

لفين محترمي است كه كتب آنها ؤانديشمندان، پژوهشگران و م  دعوت از همة ،سخن آخر
را ما در اين مجموعه مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود 

  .مفتخر به ياري رسانند
جناب آقاي دكتر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«الزم است از رياست محترم 

اللهي و همة همكاران ايشان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  حميدرضا آيت
كرده و به ويژه به دوستان عزيز و اعضاء  تشكر هاي مستمر خود  به پاس حمايت
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پور،  مقيسه، نجف: اسماعيلي و محسني و آقايان: ها وش دبيرخانه شورا خانمك سخت
  .كران بفرستم رودي بينصيري و شهابي، د

هاي ارزشمند استاد گرانمايه جناب آقاي  گذاري خالصانة خود را از تالش همچنين سپاس
جناب آقاي و نيز دبير گروه  علوم تربيتيي رئيس محترم گروه محمدرضا نيلدكتر 

كه توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين مجموعه را  سيدمحمدحسين حسيني
هاي  نشستن ساير فعاليتر و اميدوارم پس از اين شاهد به با اند، اعالم كرده برعهده داشته

  .باشيماين عزيزان چشمگير 
  

  سيدحسين حسيني  
  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

5/5/1392  
  







   
  
  

  
  
  
  

  ی شوراي بررسي متونعلوم تربيتمعرفی گروه 
  و آتب علوم انساني

  
  )گروهيادداشت رئيس (

 مقدمه



  
  
  در شـاخه و معتبر  خاص ياستاندارد براي مطالعه موضوع ياثركتاب درسي به عنوان    

درسـي اسـت كـه نقشـي       ترين محصوالت برنامه ترين و اصلي علم، يكي از مهمخاصي از 
هاي اين اهميت به چنـد دليـل    ريشه. بسيار مهم و انكارناپذيري در فرايند آموزشي دارد

برنامه درسي يكي از . درسي نظام هاي آموزشي دارد  مهكتاب جايگاه مهمي در برنا. است
توان انتظار داشت آموزشـي رخ   زيرنظامهاي اساسي نظام آموزشي است كه بدون آن نمي

تعمق در مفهوم برنامـه درسـي نيـز نشـان     . يادگيري شكل گيرد-دهد يا فرايند ياددهي
اي  مسير شـناخته شـده  و  شده پيش گرفته از تصميمهاي از اي دهد كه آن، مجموعه مي

تصميمات برنامه درسي در سندي به  مجموعه. طي كنندآنرا  است كه يادگيرندگان بايد
بـه  . دليل ديگر، منطق حـاكم بـر كتابهـاي درسـي اسـت     . شود نام كتاب درسي ارائه مي

برانگيـز   نمادهـاي قدرتمنـد و اغلـب بحـث    دهنـده   تر، كتاب درسـي نشـان   سخني دقيق
از  يخاصـ  بر سـاختار  است و ئولوژيك در مطالعات برنامه درسيسياسي و ايدتخصصي، 
در هـر  . داللـت دارد  انتخاب و سازماندهي اطالعات و دانش از يخاص روشهايواقعيت و 

هاي آموزشي متمركز  يادگيري به خصوص در نظام- حال كتاب درسي در فرايند ياددهي
  . بسيار اثرگذار است

ترين ماده آموزشي در كالس درس هسـتند،   و مهم ترين هرچند كتابهاي درسي از اصلي
توانـد برچسـب    حتي اگر براي برنامه درسي خاصي تدوين شده باشد، نمي-اما هر كتابي

. را يدك بكشد، مگر آنكه ويژگيها و شاخصهاي كتـاب درسـي را داشـته باشـد    » درسي«
 هاي متعددي ماننـد شـكل ظـاهري، محتـواي تخصصـي،      ويژگيهاي كتاب درسي مولفه

. گيـرد  ها را دربر مي ساختار، زبان و نحوه نگارش و باالخره متدلوژي و روش تحليل داده
تواننـد مبنـاي    شـوند كـه مـي    هاي دقيقتري تقسيم مي ها به شاخص هريك از اين مولفه

ظاهري  شكل)1: اند از ترين شاخصهاي كتاب درسي عبارت مهم. داوري كتاب قرار گيرند
 ديگـر، كيفيـت   فصـلهاي  بـا  فصـل  هـر  صـفحات  جـم كتاب، تناسـب ح  تناسب حجم(

روزآمـدي، جامعيـت،   (محتـوا  )2، )نوع كاغذ و جلـد   آرايي، صحافي، نگاري، صفحه حروف
مرتبط بودن مطالب كتاب با ساير دروس وابسته، طرح سؤالهاي جديـد و افقهـاي تـازه،    

 كتاب لبمطا اي و ظرفيت رشته ظرفيت مطالب كتاب در ايجاد ارتباط با موضوعات ميان
 كتاب بندي فصلهاي طبقه(ساختار )3، )بر او اثرگذاري و يادگيرنده با ارتباط برقراري در
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  ارائه مقدمه، داشتن پيشگفتار،  فصل، هر يا كتاب كل منطقي، بيان اهداف نظام براساس
 بـراي  فعاليتهايي و تمرين گيري، پرسش، نتيجه و مباحث بندي مقدماتي، جمع مباحث

 بـا  متناسب نمودارها و جدولها اشكال، تصاوير، موضوع، استفاده از بهتر فهم و يادگيري
فهرست  راهنما، فهرست شناسي، كتاب يا منابع فهرست مطالب، موضوع، داشتن فهرست

 عاليـم  از اسـتفاده بجـا  (زبـان  )4، )دشـوار  اصـطالحات  فهرسـت  و نمودارهـا  و جدولها
 از مركب، استفاده هاي جمله زياد كاربرد از پرهيز و كوتاه جمالت از سجاوندي، استفاده

 جمـالت  از گنگ و نارسا، استفاده تعبيرات و واژگان كارگيري به از پرهيز كوتاه، بندهاي
 كارگيري به از معترضه، پرهيز جمالت از كمتر كارگيري منفي، به جمالت جاي به مثبت

 برداريهـاي  گرتـه  از نويسـي، پرهيـز   سـره  از كهـن، پرهيـز   فارسي زبان نحوي ساختهاي
 زيرنويس در خارجي اصطالحات و اسامي التين معادلهاي ،آوردن بيگانه زبان از نادرست

 تناسب(روش ) 5 و )دستوري متن ساختار كيفيت و نگارشي قواعد نوشت و رعايت پي يا
) كتـاب  و داوريهـاي  بررسـيها  در علمي طرفي بي كتاب و رعايت موضوع با تحقيق روش

اثر براي حل مشكالت جامعه كنـوني و نيـز انطبـاق آن بـا فرهنـگ و       كاربردي بودن)6
  .فلسفه اسالمي ايراني

بررسي و مطالعه وضعيت كتب درسي دانشگاهي، به طور اعم، و كتب درسي دانشـگاهي  
دهد كه اغلب اين كتابهاي درسـي مشخصـاً    علوم تربيتي كشور، به طور اخص، نشان مي

اينكه كتابهاي درسي تا چه حد . اند تهيه و تدوين نشدهبر اساس معيارهاي كتاب درسي 
از معيارهاي كتاب درسي برخوردارند، موضوعي است كه اين مجموعه در خصوص بعضي 

  .پردازد از كتب داوري شده تحت عنوان نقدنامه به آن مي
، »تمييـزدادن خـوب از بـد   «، »دينار و درهـم «، »از ناسره سره«نقد به معني جداكردن 

و يا سنجش اثر ادبي يا هنري بر معيـار علمـي   » آشكاركردن محسنات و معايب سخن«
اي طوالني دارد و از ديرباز ذهن بشر را به خود جلب كرده  نقد تاريخچه. ثبت شده است

نـي كـردن ارزش كيفيـت آشـكار و ناآشـكار      اي براي افشـا و عل  امروزه نقد، وسيله. است
نقد شكلهاي متعددي مانند نقد . هاي آموزشي در قالب يك محتواي آموزشي است پديده
كار رفته در اثر و نيـز   ارزيابي تناسب روشهاي فني به(دهي فكري  شناختي و سامان روش

ار مـتن،  توجه به سـاخت (، نقد ساختاري )شناسي و انسجام مطلب شيوه استدالل، معرفت
و نقد ) بندي اجزاء متن، شيوه سنددهي و ارجاع گيري، تقسيم شامل مقدمه، متن، نتيجه

  . محتوايي دارد
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ترين آنها، به طـور كلـي، عبـارت     كه مهم. معيارهاي مختلفي براي نقد مطرح شده است
توجه به محسنات و نيكوييها كتاب در آغاز نقـد و سـپس توجـه بـه اشـكاالت،      : است از
طرفي، گسستن از تعصبات و قضـاوتهاي شخصـي،    ي و دقت، عدالت و انصاف و بيتيزبين

زمان به قوت و ضعف يك اثر، آگاهي علمي و منطقي ناقد از موضوعي كه درآن  توجه هم
ذهنيـت    بيني، پايبندي بـه اخالقيـات علمـي،    شود، رعايت اصل واقع به نقد پرداخته مي

داشـتن    در جهت سـازندگي و اعـتالي علمـي،    مستند و متكي بر نظريه، انتقاد هدفمند
مند و پايبندي به نظم، دقت و منطق علمي، صراحت بيان و اجتناب از ابهام  انديشه نظام

گويي، قضاوت درباره اصالت داده هـا و نحـوه اسـتدالل و نيـز داوري دربـاره صـراحت و       
  .گويايي مطالب

سـطح علمـي نظـام هـاي     با توجه به اهميت كتاب درسي و رسالت نقد در اعـتالي  
 سـال هـا از بـدو تاسـيس در     آموزشي، شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني دانشگاه

هاي دانشگاهي را زير نظر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي   نقد كتاب ،1375
بـدين جهـت   . آغاز و بعنوان مهمترين ماموريـت خـويش بـه آن اهتمـام ورزيـده اسـت      

هاي مختلف علوم انساني در آن تشكيل شده، كه يكي  دي در رشتههاي علمي متعد گروه
هـاي مختلـف از    ايـن گـروه از صـاحبنظران گـرايش    . از آنها، گروه علـوم تربيتـي اسـت   

كتـاب درسـي را از    75هاي گوناگون كشور تشكيل شده كه تاكنون موفق شـده   دانشگاه
روال داوري بـدين صـورت   . نقد نمايـد  1391كتاب درسي را در سال  58 بدو تاسيس و

شود در گروه مطرح و  ها تدريس مي است كه در ابتدا عناوين كتب درسي كه در دانشگاه
كتاب توسـط پژوهشـگاه خريـداري و بـه     . شود دو داور از سوي متخصصين پيشنهاد مي

، به شـرح فـوق اسـت، بـه     همراه فرمي حاوي معيارهاي نقد كتاب درسي كه خالصه آن
داوران فرم را كه حاوي سواالت تشـريحي و بسـته پاسـخ اسـت،     . شود داوران ارسال مي

گروه براي اطمينان از نحـوه داوري، دو بـازبين   . نمايند تكميل و به پژوهشگاه ارسال مي
مشخص كرده و در صورت تاييد داوري از سوي بازبين و اعضاي گروه، نظـرات در قالـب   

اين فرم نهـايي بنـا بـه    . ماحصل نظرات داوران و بازبين است، تنظيم مي شود فرمي كه
تصميم گروه به ناشر يا مولف ارسال شده، در نقد نامه چـاپ و يـا در سـايت پژوهشـگاه     

نقد نامه پيش رو ماحصل زحمات اعضاي محتـرم گـروه و مجموعـه    . بارگذاري مي شود
فيدي براي مولفين محترم، صـاحبنظران و  پروسه داوري است كه اميد است بتواند اثر م

بديهي است گـروه علـوم تربيتـي از نظـرات و پيشـنهادهاي كليـه       . نيز دانشجويان باشد
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فرهيختگان و متخصصين و نيز مولفين محترم در جهـت ارتقـا فرهنـگ نقـد و ارزيـابي      
 .استقبال مي نمايد

ر                      ی     د ی   مد رضا    

یر      وم     وه  ع

ی                   سا وم ا ب ع ون و  ی  ر   ورای 
 

   
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقد و بررسي كتب
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  »)جلد اول(دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن  يآرا«
  

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: مؤلف
  سمت: ناشر

  1388: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  316 :تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  ـ شكلي1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .... آرايي، صحافي، طرح جلد و نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب كيفيت •
  .يواحد درس 3يا  2تناسب حجم اثر با  •
بيان صريح اهداف اثر، داشتن مقدمه كلي، فهرست تفصيلي مطالب و فهرست  •

 .منابع
  :محتوايي ـ2

  .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادل مناسب كيفيت •
 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن •
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دادن  آوري ديدگاههاي انديشمندان مسلمان و قالب بودن اثر به دليل جمع نوآورانه •
 .به آنها

   .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
  .ثاستفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بح •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
هاي فلسفي، اخالقي، اجتماعي انديشمندان مسلمان كه غالباً متأثر از  بيان ديدگاه •

 .اسالمي است مباني
 .هاي دين اسالم و ارزشهاي اسالمي سازگاري اكثر محورهاي محتوا با آموزه •

    
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
تصوير، خالصه فصول و كلي و گيري، جدول و  نداشتن پيشگفتار، نتيجه •

 .كتابشناسي
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي  بهره عدم •
 ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

نداشتن جامعيت الزم به دليل طرح مجموعه ديدگاهها و نظرات چند انديشمند  •
 .رصه تعليم و تربيت و بعضاً فاقد جايگاه علمي در تربيتمسلمان در ع

بندي و مرزبندي دقيق و  ها و اطالعات اثر و نداشتن دسته آمد نبودن داده روز •
 .علمي

هاي انديشمنداني كه در حوزه تعليم و تربيت صاحبنظر اصلي نبوده  طرح ديدگاه •
 .اند و مكتوبات اصلي نداشته

 .و تربيت و ناتواني اثر در حل اين مسائل توجهي به مسائل روز تعليم بي •
 .قديمي بودن محتوا •

  
  :پيشنهادها

 .ايرادات طرح شده رفع گردد •
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هاي  نامه كتاب به عنوان منبعي فرعي و كمكي يا منبع پژوهشها و پايان •
 دانشجويي استفاده شود

از كنارهم قراردادن اجباري مطالب مرتبط يا غيرمرتبط با موضوع تعليم و تربيت  •
 .به عنوان ديدگاه تربيتي پرهيز شود

 .ارتباط بين اصول تربيتي و روشهاي تربيتي تبيين شود •
 .به مباحث و مسائل جديد تعليم و تربيت توجه شود •
 .بعد كاربردي محتوا تقويت شود •
  .اشتباهات اماليي برطرف شود •

  

   





  
  
  

  »)جلد سوم(دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن  يآرا«
  

  بهروز رفيعي: مؤلف
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت: ناشر

  1388: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  قم: محل نشر

   363:تعداد صفحات
  

  
  :و بررسي كتاب مذكور به شرح زير استنتيجه نقد 
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
هـاي   قول ديـدگاه  ، به استثناء بخشهاي مربوط به نقلبودن نگارش اثر روان و رسا •

 .انديشمندان مسلمان
 .به دور بودن سبك نگارش اثر از واژگان مهجور و مغلق •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
آرايي، صحافي، طـرح جلـد    نگاري، صفحه حروفكيفيت اثر از لحاظ مناسب بودن  •

 .   ...و
داشتن پيشگفتار، بيان ضمني اهـداف، داشـتن مقدمـه كلـي و فصـول، فهرسـت        •

 .اجمالي مطالب، نمودار، فهرست اعالم، موضوعي و منابع و كتابشناسي
 
  :محتوايي ـ2

 اصطالحات تخصصي  و كاربرد سازي كيفيت معادلمناسب بودن  •
 تواي اثر با عنوان و فهرست آنمحمناسب انطباق  •
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هـاي دانشـمندان مسـلمان در قالـب      نوآورانه بـودن اثـر بـه دليـل ارائـه ديـدگاه       •
ساختارهاي تربيتي، طرح آراء، افكار و عقايد مربوط به به بحث قبل از ورود بـه  

بندي علـوم و دانـش از ديـدگاه امـام محمـد       آراء و افكار حكيم غزالي و تقسيم
 . غزالي

و اعتبار  استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث  •
 .باالي منابع علمي مورداستفاده

   .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب  نظم منطقي و انسجام •
 .در استنادات و ارجاعات اثر باال دقت •
يتـي  هـاي ترب  گيري تربيتي و اسالمي و تالش براي تبيـين ديـدگاه   داشتن جهت •

انديشمندان مسلمان و مناسب بودن انسجام و سازواري اثر با توجه به مبـاني و  
 .اصول ديني و اسالمي

فرهنگ و ارزشهاي اسالمي و مسـايل مربـوط بـه نظـام جمهـوري      سازگاي اثر با  •
با اين استدالل كه اين اثر خود پژوهشي است  و سازنده بودن آن اسالمي ايران

هـاي يكـي از    و تركيـب و ارائـه آراء و انديشـه    براي كشـف، اسـتخراج، تلفيـق   
 .اسالمي_وران ايراني بزرگترين انديشه

  
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
نداشتن جـدول و تصـوير، تمـرين و آزمـون، خالصـه كلـي و فصـل و نتيجـه و           •

 .جمعبندي
 
  :محتوايي ـ2

تحليلي براي استفاده كارشناسان تعلـيم  _بيشتر به مثابه گزارش تحقيقي سندي  •
 .ربيت است تا يك كتاب درسيو ت

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره عدم •
 .براي تفهيم موضوع...) آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 .ارائه منابع مورداستفاده در متن اثر عدم •
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م غزالي به صـورت يـك نظريـه    فقدان فصلي پاياني براي ارائه نظريه تربيتي حكي •
 .تربيتي منسجم

ترجمه آيات و روايات كه ايـن امـر    نگارش كتاب براي خوانندگان پيشرفته و عدم •
 .سازد يادگيري را براي دانشجويان مشكل مي

هـاي دانشـمندان    بـه دليـل آنكـه ديـدگاه     محتوا و موضوع اثـر  نداشتن جامعيت •
لـذا    ارائه نشـده اسـت؛    مسلمان درباره تربيت به ترتيبي كه امروز مدنظر است،

نويسندگان اين كتاب به طور ضمني و به صورتي قراردادي اين موارد را احصاء 
شـود و   نموده و بعضًا حـالتي غيراسـتاندارد و بـه زور مرتـب كـردن ديـده مـي       

ل كلي و تكراري بودن مباحث طرح شده از سوي انديشـمندان  همچنين به دلي
كاربرد آنها در مسائل اساسـي تعلـيم و تربيـت، محتـواي كتـاب سـيري        و عدم

 .نمايد و خيلي كاربردي نيست هاي آنها ارائه مي تاريخي از ديدگاه
 .به عنوان منبع اصلي تناسب اثر براي تدريس عدم •
سائل روز و سؤاالت اساسي تعليم و تربيـت در  كاربردي نبودن محتوا با توجه به م •

 شرايط حاضر
ورزي، ايجـاد سـؤال و تفكـر و     نبودن محتواي كتاب در زمينه انديشـه  برانگيزنده  •

 صرفاً تقويت بعد دانشي يادگيرندگان
  

  :پيشنهادها
  .به عنوان منبع كمكي و جانبي استفاده شود •
غزالي به صـورت يـك نظريـه    فصلي در پايان كتاب اضافه و نظريه تربيتي حكيم  •

 .تربيتي منسجم ارائه شود
 .كار اصالح شود نوع نگارش اثر متناسب با دانشجويان تازه •
هـاي آن دسـته از انديشـمندان مسـلمان كـه       تـري بـر روي ديـدگاه    تأمل جـدي  •

انديشـمنداني  . هاي بسيار جدي و نو در عرصه تعليم و تربيت دارند، شود حرف
هـاي آنهـا سـبب ايجـاد      شنايي دانشجويان با ديـدگاه مانند صدرالمتألهين كه آ

  .گردد خالقيت، نوآوري و پاسخگويي به مسائل اساسي تعليم و تربيت مي
  
 





  
  
  

  »)جلد چهارم(دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن  يآرا«
  

  دكتر محمد بهشتي و همكاران  : مؤلف
  سمت: ناشر

  1380: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  275: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .... آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب كيفيت •
 .داشتن مقدمه كلي و فصول و فهرست اجمالي مطالب •

  
  :محتوايي ـ2

 .انطباق محتواي اثر با فهرست آن •
  .استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
ثر از هاي فلسفي، اخالقي، اجتماعي انديشمندان مسلمان كه غالباً متأ بيان ديدگاه •

 .مباني اسالمي است
بودن اثر به دليل آشناسازي اجمالي دانشجويان با انديشـمندان و مربيـان    سازنده •

 .بزرگ تربيتي مسلمان



 علوم تربيتي نقدنامه  32

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

 .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر عدم •
بيان اهداف صـريح و ضـمني، نداشـتن نتيجـه، جـدول و       نداشتن پيشگفتار، عدم •

 .خالصه فصول و كلي، فهرست منابع و كتابشناسي تصوير،
 
  :محتوايي ـ2

  .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادل كيفيتنامناسب بودن  •
 .جامعيت محتوا عدم •
 .انطباق محتواي اثر با عنوان آن عدم •
 .قديمي بودن محتوا •
 . هايي از نوآوري نداشتن نمونه •
نداشتن الگويي مشترك براي فصـول  نداشتن نظم منطقي و انسجام در مطالب و  •

 .مختلف
  

  :پيشنهادها
 .به عنوان منبعي كمكي در كارشناسي ارشد و دكتري مورداستفاده قرار گيرد •
بـراي  . در بررسي آراء تربيتي از محتواي موضوعي تحقيقي يكساني پيـروي شـود   •

مثال، اگر جهانشناسي انديشمندان موردنياز است، جهانشناسي همه محققـين  
 .قرار گيرد مدنظر

آراء مشترك و ويژه هر انديشمند شناسايي و معرفي شود، تا علل برجسـتگي هـر    •
 .مربي در عصر خود مشخص شود

شناسـي،   سير مطالعه از نظم منطقي ماننـد جهانشناسـي، انسانشناسـي، معرفـت     •
گيـري و   شناسي و استلزامات تربيتي و داللتهاي ضـمني تربيتـي، نتيجـه    ارزش

 .ار شودپيشنهادها برخورد
انديشمندان از منظر آراء تربيتي با هم مقايسه و اشتراكات و افتراقات آنهـا بيـان    •

 .شود
   .مفاهيم تربيتي ابتداي كتاب تحت عنوان كليات آورده شود •



  
  
  

  »)جلد پنجم(دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن  يآرا«
  

  دكتر محمد بهشتي : مؤلف
  سمت: ناشر

  1388: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  510:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .... آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروفمناسب كيفيت  •
داشتن پيشگفتار، اهداف روشن و ضمني، مقدمه كلي و فصول، فهرست تفصـيلي   •

 .مطالب، فهرست اعالم، موضوعي و منابع و كتابشناسي
    

  :محتوايي ـ2
 .اصطالحات تخصصي اثر و كاربرد سازي معادل مناسب كيفيت •
 .با عنوان و فهرست آن انطباق محتواي اثر •
دادن  آوري ديدگاههاي انديشمندان مسلمان و قالب بودن اثر به دليل جمع نوآورانه •

 .به آنها
   .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
  .استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث •
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 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
هاي فلسفي، اخالقي، اجتماعي انديشمندان مسلمان كه غالباً متأثر از  بيان ديدگاه •

 .مباني اسالمي است
هـاي ديـن اسـالم و ارزشـهاي اسـالمي و       سازگاري اكثر محورهاي محتوا با آموزه •

 .هاي تربيتي و اخالقي موجود در نظام جمهوري اسالمي متناظر با آسيب
  

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

  .يواحد درس 3يا  2از حجم اثر  زياد بودن •
 . گيري، جدول و تصوير و خالصه فصول و كلي نداشتن نتيجه •

  :محتوايي ـ2
بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره  عدم •

 ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .تناسب اثر براي تدريس عدم •

  
  :هادهاپيشن
 .به دليل حجم زياد، كتاب به دوجلد تقسيم شود •
  .ايرادات مطرح شده رفع شود •

  
   

    



 
  
  

  »شناسي و علوم تربيتي احتماالت و آمار كاربردي در روان«
  

  دكتر علي دالور: مؤلف
  رشد: ناشر

  1390: سال نشر
  ششم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  530:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 . آرايي نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •
 .تغييرات قابل توجه نسبت به چاپهاي قبلي •
گيـري، داشـتن    اهداف، مقدمه، فهرسـت مطالـب، نتيجـه   داشتن پيشگفتار، بيان  •

 .جدول و تصوير، خالصه فصول و فهرست منابع
  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصيو كاربرد سازي  كيفيت معادلمناسب بودن  •
بنـدي نهـايي،    طرح بحـث مقـدماتي، جمـع   (از ابزارهاي علمي مناسب گيري بهره •

بـراي تفهـيم   ...) ايسه، تصوير، نقشه و تمرين و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مق
 .موضوعبهتر 

 .جامعيت محتوا و موضوع اثر •
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 .فصول كتاب با اهداف آنانطباق  •
 .روزآمدي مناسب اثر •
 .22مناسب بودن نظم منطقي كتاب به استثناء فصل  •

  
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
فصل از  15(زياد بودن حجم اثربراي درس روش هاي آماري در دوره كارشناسي  •

 ). فصل 22
 .نداشتن كتابشناسي •

 
  :محتوايي ـ2

 .22فصل  نظم منطقي و انسجام مطالبنامناسب بودن  •
ــوان فصــل   • ــودن عن ــا ب ــن فصــل در انگليســي . 21نارس ــوان اي  Multipleعن

regression      رگرسـيون خطـي    يعني رگرسيون خطـي چندگانـه اسـت كـه
 .چندمتغيري آورده شده است

 عدم ارجاع درون متني منابع •
  

  :پيشنهادها
 .بهبود يابد 22فصل  نظم منطقي و انسجام مطالب •
 .اصالح شود 21عنوان فصل  •
 .منابع ذكر شده در پايان هرفصل به صورت ارجاع درون متني نيز آورده شود •
 .بهبود يابد 21و  19، 16مطالب فصل هاي  •
 .ها مجدداً تنظيم شود و تنظيم فصلترتيب  •

   
 



  
  
  

  »هاي آموزشي اصول طراحي و توليد فيلم«
  

  دكتر سيد عباس رضوي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  263: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :قوتنقاط 

  ـ شكلي1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 . ...آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب كيفيت •
 .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر •
داشتن پيشگفتار، بيان صريح اهـداف، داشـتن مقدمـه كلـي و فصـول، فهرسـت        •

 .مطالب، نتيجه، جدول و تصوير، خالصه كلي و فصول و فهرست منابعتفصيلي 
  :ـ محتوايي2

بنـدي نهـايي،    طرح بحـث مقـدماتي، جمـع   (از ابزارهاي علمي مناسب گيري بهره •
بـراي تفهـيم   ...) تمرين و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 .موضوع
 .فصل و كل اثرمطالب در هر  مناسب نظم منطقي و انسجام •

  
  : نقاط ضعف
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  ـ شكلي1
 نداشتن پيشگفتار  •

  
  :ـ محتوايي2

 . Graphed Represrntatorو  Presenterهاي  نادرست بودن معادل واژه •
آموزشي و همراه با معلـم در كـل    اي كمك بحث از فيلم آموزشي به عنوان وسيله •

وجـود معلـم   تواند به تنهـايي و بـدون    كتاب و طرح نشدن اين امر كه فيلم مي
 .براي مقاصد آموزشي استفاده شود

 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آن مناسب انطباق •
 .ها و اطّالعات اثر داده نبودن روزآمد •
 .نداشتن نوآوري خاص •
 .مرتبط نبودن مطالب فصل اول با مطالب ساير فصول •
 .استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث عدم •
هاي كتاب و ذكر منابعي در فهرست منابع كـه در   نامشخص بودن منابع پاراگراف •

 .اي به آنها نشده است متن اشاره
 .استنادات و ارجاعات اثريق نبودن دق •
عدم ارتباط مباحث نظري و عملي و فني و تكنيكـي خواننـده را بـه ايـن نتيجـه       •

حتـي بـا پيشـرفت    رساند كه كارهاي فني و تكنيكي همان است كه بوده و  مي
 .كند مباحث جديد نظري و فني تغييري نمي

  
  :پيشنهادها

شود، زيـرا    بيني در پايان هر فصل چندين پروژه عملي براي كار دانشجويان پيش •
 .عملي است-درس از نوع نظري

هايي براي تمرين و  هاي آموزشي، موقعيت به دليل عملي بودن موضوع توليد فيلم •
 .بيني شود كتاب پيشاجراي موضوعات عملي در 

   .ارجاعات اثر كامالً منطبق و با حفظ امانت كامل باشد •



 
  

  »ريزي درسي اصول و مفاهيم اساسي برنامه«
  

  دكتر كوروش فتحي و اجارگاه: مؤلف
  زمينايران : ناشر

  1390: سال نشر
  نهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  232: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .گيري از جمالتي مناسب و بهرهروان و رسا بودن نگارش اثر  •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .اثر نگاري كيفيت حروفمناسب بودن  •
 .ي در دوره كارشناسيواحد درس 3يا 2براي حجم اثر مناسب بودن  •
داشتن پيشگفتار، بيان ضمني اهداف اثر، داشتن مقدمه فصول، فهرست اجمـالي    •

   .و تفصيلي مطالب، جدول، تصوير و نمودار و فهرست منابع
  
  :محتوايي ـ2

 .كاربرد اصطالحات تخصصي مناسب كيفيت •
توجـه در زمينـه نيازسـنجي     ارائه اطالعاتي نسبتاً قابـل نوآورانه بودن اثر به دليل  •

 .آموزشي
  .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن •
 .استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات موردبحث •
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  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .جلد  نامناسب بودن طرح  •
 .تغيير الزم محتواي كتاب در چاپهاي متوالي عدم •
 .نداشتن نتيجه، خالصه كلي و فصول و كتابشناسي •

  
  :محتوايي ـ2

و صحيح نبودن معادل بازنگران  سازي اصطالحات تخصصي معادل كيفيت متوسط •
ــراي واژه  ــر اســت نومفهــوم(» Reconceptualists«مفهــومي ب ــان  بهت گراي

بهتر است از (» Teacher-Proof«علم براي واژه و معادل ضدم) استفاده شود
 ).استفاده شود» ضدنفوذ معلم«واژه 

بنـدي نهـايي،    طرح بحث مقـدماتي، جمـع  (گيري از ابزارهاي علمي بهره ضعف در •
بـراي تفهـيم   ...) تمرين و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 .موضوع
 .ضعيف بودن جنبه تحليلي كتاب •
تـوجهي يـا توجـه     بـه دليـل بـي    جامعيت محتوا و موضوع اين اثراسب بودن نامن •

ناكافي به مباحث اساسي چون مباني برنامه ريزي درسي، عناصر برنامـه درس،  
هاي برنامه درسي، مديريت و  هاي درسي، ديدگاه فرايند طراحي و تدوين برنامه

 .سياستگذاري برنامه درسي و الگوهاي طراحي و تدوين برنامه درسي
 .اثرها و اطّالعات  دادهروزآمدنبودن  •
هاي  طرح ناقص تئوريهاي برنامه درسي در فصل دوم و تداخل آنها با بحث ديدگاه •

آيزنـر، جيـرو، پاينـار و    ) Meta-orientation(برنامه درسي، طرح فراديـدگاه 
 .پينا در قالب متاتئوري

درسي و برنامه ريزي درسي و همچنـين تـدريس و آموزشـي در     خلط بين برنامه •
 .فصل اول

به دليل بيان منابع مورد اسـتفاده در پايـان هـر     استنادات و ارجاعات اثرابهام در  •
 .بيان آنها در داخل متن فصل بدون 
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  :پيشنهادها
هـاي   از معـادل ... مانند تكنيـك، تئـوري و   ) انگليسي(به جاي كلمات غيرفارسي  •

 .فارسي آنها استفاده شود
هـاي دهـه    ت و نـوآوري كتاب با توجه به كمبودهاي مختلف، موارد ناقص و تحوال •

 .اخير در حوزه مطالعات برنامه درسي تجديدنظر اساسي شود
  

   

    





  
  
  

  »آموزش بزرگساالن«
  

  زاده  دكتر عيسي ابراهيم : مؤلف
  پيام نور: ناشر
  1387: نشر سال

  دهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  252: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .رعايت مناسب قواعد ويرايش و نگارش •
آرايي، صـحافي   نگاري، صفحه مناسب بودن كيفيت شكلي و چاپي اثر مانند حروف •

 .و طرح جلد
 .كلي و فصول، فهرست تفصيلي مطالب، و فهرست منابع بيان اهداف اثر، مقدمه •

 
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادل مناسب كيفيت •
گيري از ابزارهاي علمي مانند مقدمه، خالصه فصل، آزمون، جـدول، شـكل و    بهره •

 .نمودار
 .جامعيت مناسب محتوا •
 .تطابق محتوا با عنوان و فهرست اثر •
 .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
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و معتبـر   به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحثاستفاده  •
 .بودن منابع استفاده شده

 .قولها و دقت در ارجاعات رعايت امانت در نقل •
 .طرفانه بودن مباحث و مطالب ارائه شده كامالً بي •

  
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .بندي و كتابشناسي گيري و جمع نداشتن پيشگفتار، نتيجه •

  :محتوايي ـ2
 .ها و اطالعات اثر دادهبه روز نبودن  •
 .نشدن مباحث نوآورانه و خالق در اثر مشاهده •

  
  :پيشنهادها

 .هاي اثر به روز شود مطالب و داده •
  .مباحث نوآورانه و خالق در اثر طرح شود •

   
    



 
  
  

  »از نظريه تا كاربرد: پودمانيآموزش «
  

  دكتر حسين خنيفر: مؤلف
  سمت: ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  287: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .اثرروان و رسابودن نگارش  •
 .رعايت قواعد ويرايش •
 ... .آرايي و مناسب بودن حروف نگاري، صحافي، صفحه •
 .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي •
داشتن اهداف صريح، مقدمه كلي، فهرسـت اجمـالي مطالـب، جـدول و فهرسـت       •

 .منابع
  
  :محتوايي ـ2

 .استفاده از جدول و نمودار •
 .تنوع و پوشش مناسب مطالب •

  
  

  :نقاط ضعف
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  شكلي ـ1
براي مثال در بخش كليات بارها و بارها بـه تعريـف   (هاي نگارشيداشتن دشواري •

پودمان پرداخته شده است، مرتب از فرانسـوي و انگليسـي بـودن واژه پودمـان     
توانـايي مؤلـف در    و عـدم ) سخن گفته شده، اما بحث جمعبنـدي نشـده اسـت   

ؤلـف از آمـوزش   بـراي مثـال در فصـل دوم، م   (پرداختن به موضـوع مـوردنظر   
كند، ولي نـه بهسـازي    پودماني و جايگاه آن در بهسازي منابع انساني بحث مي

. شود و نه چگونگي عملكرد آموزش پودماني استراتژيك منابع انساني روشن مي
از سوي ديگر، آموزش پودماني ناجي بهسازي منابع انسـاني نـوين تلقـي شـده     

 ).رآمد باشدتواند كااست، در حاليكه چنين ادعايي نمي
 .نامناسب بودن جلد كتاب با موضوع آن •
گيري، خالصه فصل و كلي، فهرست اعالم و موضـوعي و  نداشتن پيشگفتار، نتيجه •

 .  كتابشناسي
   

  :محتوايي ـ2
بـراي نمونـه، ترجمـه اصـطالح     . نامناسب بـودن كـاربرد اصـطالحات تخصصـي      •

Proactive       به فراكنشي نادرست است، بـه جـاي آن بايـد اصـطالح فارسـي
در نگارش معادل انگليسي يا فرانسه اسامي و اصطالحات . تري آورده شوددقيق

بـه   Moduleيـا   Uniscoبـه صـورت    Unescoبراي مثـال  . بايد دقت شود
 .آورده شده است Modulصورت 

 .ره مؤثر نداردها مقدمه و مؤخكتاب فاقد تمرين و آزمون بوده و بحث •
 .دهدخدمت را پوشش نميكتاب تمام اهداف آموزش ضمن •
مطالب همه فصـول بسـيار سـطحي بيـان شـده و      . عمق مطالب جاي سؤال دارد •

 .رساني است تا بحث علميگيري مطالب بيشتر اطالع جهت
اگرچه اثر با عنوان و فهرست داده شده انطباق دارد، ولي هر يك از عناوين ارائـه   •

بـراي مثـال، فصـل ششـم     . شودكند كه برآورده نميتظاري را ايجاد ميشده ان
ريزي آموزش پودماني در سازمانها را هـدف قـرار داده اسـت، امـا     مراحل برنامه

محتواي آن فقط به نيازسنجي كه يكي از مراحل و عناصر برنامه ريـزي اسـت،   
 .شود مربوط مي
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گردد و منابع انگليسـي  برمي 1382موارد به قبل از سال% 95منابع فارسي اثر در  •
گـردد و غالـب مسـتندات انگليسـي     بـر مـي   2004جديدترين اثر نيز به سـال  
 . لذا منابع روزآمد نيستند. است 1990مورداستفاده مربوط به دهه 

محتـواي  . شـود انسجام خاص يك كتاب درسي استاندارد در اين كتاب ديده نمي •
هـاي درون متنـي فراوانـي ديـده     پرش. فراهم آمده بيشتر جنبه گردآوري دارد

شـود،  براي مثال در فصل دهم، زمانيكه از فنـون تـدريس بحـث مـي    . شودمي
 .شودمطالب به ناگاه به ارزشيابي كشيده مي

نقـص  . منابع زيادي در متن وجود دارد كه در فهرست منابع اثري از آنهـا نيسـت   •
مطالـب مـورد اسـتفاده    تعيين ميـزان  گيري از منابع، عدماساسي ديگر در بهره

فصل نهم كتاب برداشتي از كتـاب آقـاي دكتـر فتحـي     % 95براي مثال، . است
 .واجارگاه است

 .نداشتن دقت الزم در ارجاعات به ويژه در ارجاع مستقيم •
  

  :پيشنهادها
 .اثر مذكور براساس منطق برنامه ريزي آموزش پودماني از نو سازماندهي شود •
كتاب از منظر رويكردي، با عنايت به مرزبندي مفهـومي  به دور از تعجيل، تكليف  •

اگر رويكرد كتاب، كاربرد نظريه سيستمي در برنامـه  . و محتوايي مشخص شود
ريزي درسي و آموزشي است، از اين منطق پيروي كند و اگـر رويكـرد كتـاب،    
برنامه ريزي آموزشي به رويكرد بهسـازي منـابع انسـاني اسـت، از آن رويكـرد      

 .شوداستفاده 
درآميختـه اسـت و مباحـث     ICTو  ITهـاي  امروزه آموزش پودماني بـا فنـĤوري   •

هاي نـو درايـن كتـاب مطلـوب     لذا تلفيق فنĤوري. شود سودمندي نيز ديده مي
  .   خواهد بود

  
   

    



 
  
  

  »)با رويكرد آموزش بزرگساالن(جامع سازماني آموزش «
  

  دكتر زهرا صباغيان و سهيال اكبري: مؤلف
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  628: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .روان و رسا بودن نگارش اثر  •
  .قواعد ويرايش و نگارش رعايت •
آرايي، صـحافي، طـرح جلـد     نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروفبودن  مناسب •

 .  ...و
 
  :محتوايي ـ2

 .نامه و نمايه و استفاده از واژه كاربرد اصطالحات تخصصيمناسب كيفيت  •
 .سازي اصطالحات تخصص معادلمناسب كيفيت  •
 .موردنظرتوجه به اهداف درس با جامعيت محتوا  •
  .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن •
  .ريزي براي درس موردنظر هاي شورايعالي برنامه مطابقت مطالب اثر با سرفصل •
 .مناسب بودن اثر براي تدريس در دوره كارشناسي ارشد •
   .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر •
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  .تبيين موضوعات مورد بحث استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
نظيـر و يـك نـوآوري     آغاز هر فصل يك نمودار مفهومي دارد كه در نوع خود بـي  •

 .است
 .روزآمدبودن مطالب درسي نسبت به كتابهاي مشابه خودش •
 .توجه به آموزش كاركنان به عنوان آموزش بزرگساالن •
 .ر كفايتاستفاده از منابع موجود به قد •

  
  :نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 3و حتي زيادبودن آن براي ) واحد2(زيادبودن حجم اثر از تعداد واحدهاي درسي •

 .واحد درسي
 .گيري و خالصه فصل و همچنين فهرست اعالم و موضوعي نداشتن نتيجه •
حجم زياد كتاب به دليل زيادبودن مطالب تكراري به ويژه در فصل سوم كه زائـد   •

 .رسد به نظر مي
 
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره عدم •
 ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 .تناسب محتواي كتاب با آموزش بزرگساالن به جز فصل سوم آن عدم •
 .211مشكل داشتن جدول صفحه صفحه  •
 .ابتداي فصل با محتواي فصل چهارمهماهنگي نقشه مفهومي  عدم •
توجهي بـه نويسـندگان    هاي ارشد و دكتري به نام مؤلف و بي نامه استفاده از پايان •

 .آنها
 .توجهي به ارزشيابي مدرس به عنوان مهمترين عنصر آموزش كم •
 توجهي اعتبارسنجي مؤسسـه آموزشـي و توجـه صـرف بـه ارزشـيابي برنامـه        كم •

 .آموزشي  
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  :پيشنهادها
اگرچه در كتاب به تمام مراحل آموزش توجه شده است، امـا بيشـتر بـه آمـوزش      •

هـاي جديـد    كاركنان به شيوه سنتي و رايج توجه شده است و كمتر به پارادايم
كار، آمـوزش گروهـي و مبتنـي بـر همكـاري و       آموزشي مانند آموزشهاي حين

زش پارادايمهـاي جديـد آموزشـي كـه ويـژه آمـو      . مشاركتي توجه شـده اسـت  
بعالوه بر فرهنگ و جو سازماني به عنوان سـازمان يادگيرنـده   . بزرگساالن است

توجه نشده است، اگرچه فصل آخر كتاب به سازمان يادگيرنـده تخصـيص داده   
 .شود اين پارادايمها در چاپ آتي مدنظر قرار گيرد لذا پيشنهاد مي. شده است

مان توجه نشـده اسـت كـه    شدن و مراحل آن در ساز در كتاب به فرايند اجتماعي •
 .شود مدنظر قرار گيرد پيشنهاد مي

، يا آموزشـهاي  )كارراهه شغلي(به ساختارسازماني، فنĤوريهاي جديد، مسير شغلي •
 .متناسب با نردبان شغلي پرداخته شود

اگرچه در مقدمه كتاب ادعا شده است كـه كتـابي كـاربردي اسـت، امـا مطالـب         •
نيست، لذا بهتر است در چاپهـاي بعـدي    داخل فصول از چنين قوتي برخوردار

 .اين امر تقويت شود
 .از كتاب به عنوان منبعي فرعي در دوره كارشناسي ارشد استفاده شود •
 .از گستردگي مطالب و حجم بيش از اندازه كتاب كاسته شود •
 .هاي خاصي برده شود ها، زير بخش براي انسجام بيشتر كتاب بهتر است برخي از فصل •
ها و روشها و فنون تدريس مورد بازبيني قرار گيرد و دقيقـاً   كتاب، شيوهفصل چهارم  •

 .مطابق با عنوان آن يعني تدريس در آموزش سازماني شود و يا حذف شود
فصل هشتم كتاب نسبت به ساير مباحث از جايگـاه روشـني برخـوردار نيسـت و      •

 .بهتر است بازبيني شود
 .مشخص شود 1-4منبع نمودار  •
 .كتاب به چگونگي ارزشيابي آموزش كاركنان نيز پرداخته شوددر فصل پنجم  •
گيـري   بندي يا نتيجه ها، در انتهاي هر فصل يك جمع به دليل طوالني بودن فصل •

 .آورده شود
  . از مثالهاي عيني براي يادگيري بهتر مطالب استفاده شود •

    



 
  
  

  »از دبستان  برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش«
  

  ونيتا كول: مؤلف
 دكتر فرخنده مفيدي: مترجم
  سمت: ناشر

  1380: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  269: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
  .آرايي، صحافي، طرح جلد نگاري، صفحه حروفنظر كيفيت اثر از مناسب بودن  •
 .ي دوره كارشناسيواحد درس 2تناسب حجم اثر با  •
فهرسـت اجمـالي مطالـب،      داشتن پيشگفتار، بيان صريح اهداف، داشتن مقدمـه،  •

 .فهرست منابع و كتابشناسيجدول و تصوير، 
  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصيو كاربرد سازي  معادلمناسب كيفيت  •
تمرين و آزمون، نمودار، جـدول، آمـار،   مانند از ابزارهاي علمي  مناسب گيري بهره •

 . ...مقايسه، تصوير نقشه و 
 .توجه به اهداف درسبا محتوا و موضوع اثر مناسب جامعيت  •
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 .اثر با عنوان و فهرست آنانطباق محتواي  •
دبسـتاني و   كارشناسـي رشـته آمـوزش پـيش      در دوره تناسب اثر بـراي تـدريس   •

 .هاي علوم تربيتي هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته دوره
 .مناسب بودن كيفيت ترجمه اثر و رعايت اصول ترجمه •

   
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .يتغييرات محدود شكلي كتاب نسبت به چاپهاي قبل  •

  :محتوايي ـ2
 .بندي نهايي جمعو  گيري از بحث مقدماتي بهره عدم •
 ).حدود دو دهه قبل(بودن محتوا قديمي •

  
  :پيشنهادها

بودن اثر، الزم است تجارب جديد نويسندگان خارجي و بـه ويـژه    به دليل قديمي •
 .اند، مورد بررسي قرار گيرد مربيان كه بعداً كتاب را غناي بيشتر بخشيده

جديدي به زبان فارسي تاليف يا ترجمه و در آنها از روشهاي جديد آموزشـي  آثار  •
 .استفاده شود

دبسـتاني مـدنظر قـرار     هاي جديد مرتبط با آموزش پيش نوسازي و توجه به يافته •
 .گيرد

 .محتواي بيشتري درخصوص محتوا و به روز شدن آن به كتاب اضافه شود •
  .از مستندات و منابع بيشتري استفاده شود •

 



  
  
  

  »)مباني، اصول و روشها(و پرورش تطبيقي آموزش «
  

  پور دكتر بهرام محسن: مؤلف
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  101 :تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
    .بودن نگارش اثرروان و رسا  •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 . آرايي نگاري و صفحه مناسب بودن حروف •
بيان ضمني اهداف اثر، داشن مقدمه كلي، فهرست اجمـالي مطالـب، فهرسـت     •

 .منابع و كتابشناسي
  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادلمناسب كيفيت  •
 .و فهرست آنانطباق محتواي اثر با عنوان  •
در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبـع  تناسب اثر براي تدريس  •

 .كمكي
 .ها و اطّالعات اثر روزآمدي داده •
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بودن اثر به دليل طرح رويكردهاي مختلف مطالعات تطبيقي و روشهاي  نوآورانه •
 .تحقيق تطبيقي

   .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثررعايت امانت و  •
  .ابعاد سازنده يا مخرّب سياسي، اجتماعي و فرهنگينداشتن  •

  
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .امناسب بودن طرح جلد  •
يـا كارشناسـي    ي در دوره كارشناسي درس واحد 3يا  2تناسب حجم اثر با  عدم •

 . ارشد
 .خالصه كلي و فصولنداشتن پيشگفتار، نتيجه، جدول و تصوير و  •

  
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(از ابزارهاي علمي استفاده عدم •
 .براي تفهيم موضوع...) آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 .محتوا و موضوع اثر نداشتن جامعيت •
 . تبيين موضوعات مورد بحثاستفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي  عدم •

  
  :پيشنهادها

كتابي با جامعيـت در زمينـه آمـوزش و پـرورش تطبيقـي بـه ويـژه در حـوزه          •
  . ريزي درسي و آموزشي تدوين شود برنامه

   
    



 
  
  

  »و پرورش تطبيقي دوره اول متوسطه در كشورهاي منتخبآموزش «
  

  دكتر عليرضا عصاره: مؤلف
  يادواره كتاب : ناشر

  1389: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  360  :تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 ... .آرايي، صحافي، طرح جلد و نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
پيشگفتار، بيان ضمني اهـداف اثـر، داشـتن مقدمـه كلـي، فهرسـت تفصـيلي        داشتن  •

 .مطالب، جدول و فهرست منابع
  
  :محتوايي ـ2
 .طرفي علمي ها و بي رعايت انصاف در نقد و بررسي •
توجه به رويكرد اسالمي در اثر به دليل توجـه بـه كشـورهاي مـالزي و مصـر دركنـار        •

 .كشورهاي پيشرفته
نسبت به فرهنگ و ارزشهاي اسالمي و مسايل مربوط بـه نظـام   رويكرد مناسب كتاب  •

 .جمهوري اسالمي ايران
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
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 .داشتن اشتباهات تايپي  •
نداشتن تصوير، نمودار، نقشه، تمرين و آزمون، خالصه، نتيجه و جمعبنـدي، فهرسـت    •

 .اعالم و موضوعي و كتابشناسي
  

  :محتوايي ـ2
بنـدي نهـايي، تمـرين و     طرح بحث مقـدماتي، جمـع  (علمي گيري از ابزارهاي بهره عدم •

 .موضوعبهتر براي تفهيم ...) آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
ارتبـاط نيمـي از مطالـب كتـاب بـا       به دليل عدم جامعيت محتوا و موضوع اثرابهام در  •

 .مطالعات تطبيقي
تأكيد بر دوره اول متوسطه  به دليل عدم آنانطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست  عدم •

 .در مطالعات تطبيقي
، 1370ابهام در روزآمدي محتوا به دليل استفاده از آمار جمعيت ايران مربوط به سال  •

 .و ذكر مساحت ايران بدون ذكر منبع آن 1377بندي استانها مربوط به سال  تقسيم
 .113نژاد در ص  ايل ايرانمانند شم منابعي در اثر بدون ذكر مأخذ آنهاوجود  •
   

  :پيشنهادها
 .كتاب براساس منابع مطالعات تطبيقي تجديدنظر شود  •
   
    



 
  
  

ابتدايي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه نظام (و پرورش سه مقطع آموزش «
  »)ها نامه به انضمام اهم آئين) واحدي(جديد 

  

  محمدتقي نديميمحمدحسين بروج و : مؤلف
  مهرداد: ناشر

  1387: سال نشر
  هشتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  152: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
      .روان و رسا بودن نگارش اثر •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
آرايي، صحافي، طرح جلد  صفحهنگاري،  كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •

 .   ...و 
  .يواحد درس 3تناسب حجم اثر با  •
 .هاي قبلي و افزوده شدن مطالب جديد تغييرات مناسب كتاب نسبت به چاپ •
داشتن پيشگفتار، بيان اهداف اثر به صورت صريح، بيان مقدمـه فصـول، بيـان     •

 .فهرست تفصيلي مطالب، داشتن جدول و تصوير و فهرست منابع
  
  :محتوايي ـ2

 . استفاده از اهداف رفتاري، فعاليتهاي تكميلي، جدول و نمودار و آمار •
 .ميزان جامعيت محتوا و موضوع •
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 .انطباق محتواي اثر را با عنوان و فهرست آن •
 .تناسب اثر براي تدريس با توجه به رشته و مقطع تحصيلي •
 .مطالب هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
   .مناسب وضع موجودتوصيف  •
داشتن نوآوري به دليل بيان مطالبي درباره خرق عادت و اسـتفاده از ابزارهـاي    •

 .مختلف براي خارج ساختن كتاب از حالت خشك و نظري صرف
 .دقت در استنادات و ارجاعات •
 .نگارش كتاب با رويكرد جامعه ايراني •
 .ملي_توجه به مسائل آموزش و پرورش با رويكردي محلي •

  
  : ط ضعفنقا

  شكلي ـ1
 .گيري، خالصه فصول و كلي و كتابشناسي نداشتن نتيجه •

 
  :محتوايي ـ2

 .هاي جديد و به روز استفاده از داده عدم •
 .كم و ضعيف بودن تحليل و تبيين مطالب •
 .كتاب  49نبودن منبع بحث خرق عادت در تربيت در صفحه  مشخص •

  
  :پيشنهادها

 .شوداز مطالب و منابع به روز استفاده  •
 .تبيين و تحليل مطالب تقويت شود •
  .بندي شود در پايان هر فصل مطالب جمع •

 



  
  
  

  »يشرحي برنظريات معاصر برنامه درس: هاي جديد برنامه درسي به سوي هويت«
  

  دكتر كوروش فتحي واجارگاه: مؤلف
  آييژ: ناشر

  1386: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  352: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .نگارش اثر به صورت علمي •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .آرايي با استانداردهاي الزم نگاري و منطبق بودن صفحه بودن حروف مناسب •
تفصيلي مطالب، تصـوير،  بيان ضمني اهداف اثر، داشتن مقدمه فصول، فهرست  •

 .فهرست منابع و كتابشناسي
     

  :محتوايي ـ2
 .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادلمناسب كيفيت  •
 .استفاده از تصاوير در بيوگرافي •
 .و منابعها و اطّالعات  روزآمدي داده •
 . نوآورنه بودن اثر •
 .بحثاستفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد  •
 .دقت در استنادات و ارجاعاترعايت امانت و  •
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 .روايتي در اثر-نگارانه و توصيفي گيري تاريخ وجود جهت •
ارتقاء قدرت تحليل، انتقاد و مقايسه نظريـات برنامـه درسـي در دانشـجويان و      •

   .ايجاد خالقيت و نوآوري در تفكرات آنها
  

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

به دليل استفاده بـيش از حـد از منـابع و ارائـه     ابهام در روان بودن نگارش اثر  •
 3براي مثال در صـفحه  (در متن)فارسي و انگليسي(منابع به صورت ناهماهنگ 

 ).پاراگراف دوم 18پاراگراف دوم و صفحه 
 .نامناسب بودن صحافي كتاب و امكان جداشدن جلد از شيرازه •
 .ارتباط طرح جلد با محتواي كتاب عدم •
 .ثغور مقدمه هر فصلنامشخص بودن حدود و  •
 .نداشتن پيشگفتار، نتيجه، جدول و خالصه كلي و فصول •
 .خاصا توجه به اهداف درس بجامعيت محتوا و موضوع اثر ابهام در  •

  
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(از ابزارهاي علمي استفاده  عدم •
 .براي تفهيم موضوع...) نقشه و  آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير،

  
  :پيشنهادها

سازماندهنده يا مقدمه كوتاه آورده شـده و در آن   در ابتداي هر فصل يك پيش •
 .هدف از فصل و ساختار فصل ارائه شود

 .گيري آورده شود در پايان هر فصل جمعبندي و نتيجه •
 .كتاب توسط يك طراح آموزشي يا ويراستار مجرب و متخصص ويرايش شود •
نامـه تخصصـي    و يـك واژه ... هـا و   در پايان كتاب، نمايه اعالم، اشخاص، مكـان  •

 .افزوده شود
هاي عناوين جلدهاي بعدي در پيشگفتار كتـاب توضـيح داده    منظور و سرفصل •

 .شود
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 .تري استفاده شود طرح جلد براساس عنوان كتاب تغيير و از طرح مناسب •
 .يشگفتار يا مقدمه آورده شودمطالب ابتدايي فصل اول جدا شده و در يك پ •
بازنويســي شــود واز تكــرار مطالــب  6و  5مطالــب فصــل اول بــويژه صــفحات  •

 .جلوگيري شود
 .سبك ارجاعات اثر يكدست شود •
 .از كتاب به عنوان منبعي كمكي و مرجع استفاده شود •
ــردم بچــه«در معــادل اصــالحات تخصصــي  • ، 111در صــفحه » هــاي ســاير م

 .بازنگري شود 246در صفحه » نصابان« و 43در صفحه » بازتوليد«
 .ريزي درسي استفاده شود اين اثر در دوره دكتري برنامه •

  
   

    





 
  
  

  »ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان برنامه«
  

  واجارگاهدكتر كوروش فتحي : مؤلف
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
  ششم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  233: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
    .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 . ...آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب كيفيت •
    .يواحد درس 2براي تناسب حجم اثر  •
داشتن مقدمه فصول، فهرست اجمالي و تفصـيلي مطالـب، جـدول و تصـوير و      •

 .فهرست منابع
  
  :محتوايي ـ2

  .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادلمناسب كيفيت  •
  .كل اثردر  مطالب در هر فصل ونظم منطقي و انسجام  •

  
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1



 علوم تربيتي نقدنامه  70

 .تغيير كتاب نسبت به چاپهاي قبلي عدم •
بيان اهداف، نداشتن نتيجـه، خالصـه كلـي و فصـول و      نداشتن پيشگفتار، عدم •

 .كتابشناسي
  

  :محتوايي ـ2
بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(از ابزارهاي علمياستفاده  عدم •

  .براي تفهيم موضوع...) آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و آزمون، 
به دليـل پوشـش نـدادن مباحـث جديـد       جامعيت محتوا و موضوع اثرابهام در  •

 .آموزش سازماني
اسـتفاده كـافي از    و عدم) مثالً فتحي به جاي كافمن(دوم استناد به منابع دست •

 .منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث
 .2000واستفاده از منابع قبل از سال  ها و اطّالعات اثر داده نبودنروزآمد •
 .استنادات و ارجاعات اثرو ابهام در بدون ذكر مأخذ آنهادر اثر منابعي وجود  •
خـدمت كاركنـان    عنوان كتاب آموزش ضمن. تفاوت عنوان كتاب با محتواي آن •

 .پردازد خدمت معلمان مي است، در صورتيكه محتوا به آموزش ضمن
 .اري بودن بسياري از مطالبتكر •

  
  :پيشنهادها

شـود و در   اسـتفاده مـي   Trainingخدمت كاركنـان از واژه   در آموزش ضمن •
 .، اين مورد در كتاب اصالح شودEducationآموزش آكادميك از واژه 

 .براي تدريس در دوره كارشناسي مديريت استفاده شود •
بهسازي منـابع انسـاني    عنوان كتاب به عنوان بهتر و جديدتري چون آموزش و •

 .تغيير يابد
 .از منابع به روز و مرتبط استفاده شود •
 .مطالب تكراري حذف شود •

    



 
  
  

  »يريزي درسي راهبردي در آموزش عال برنامه«
  

  دكتر محبوبه عارفي: مؤلف
  جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي: ناشر

  1384: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  296: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
   .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 . ...نگاري، صحافي، طرح جلد و  اثر از لحاظ حروفكيفيت مناسب بودن  •
  .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر •
بيان اهداف اثر به صورت صريح و ضـمني، مقدمـه، داشـتن فهرسـت تفصـيلي       •

 .مطالب، داشتن جدول و تصوير، فهرست موضوعي و منابع و كتابشناسي
  
  :محتوايي ـ2

   .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادلمناسب كيفيت  •
 . براي تفهيم موضوع...) جدول، آمار، تصوير و (گيري از ابزارهاي علمي  بهره •
افزاري و  هاي نرم طرح مباحث جديد مانند دين و معنويت، استعمار فرانو، جنگ •

 .  در اثر... 
   .مطالب در كل اثر مناسب نظم منطقي و انسجام •
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  .ع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحثاستفاده به قدر كفايت از مناب •
  .در استنادات و ارجاعات دقت •
سازنده بودن كتاب به دليل ارائه مطالعه مـوردي در فصـل هشـتم و همچنـين      •

 .طرح چالشهاي مربوط به آموزش عالي ايران در فصل هفتم
  

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

  . نداشتن پيشگفتار، نتيجه و خالصه •
و پاراگراف  39ها مانند پاراگراف آخر صفحه  قسمتشدن جمالت برخي  طوالني •

  .40چهارم صفحه 
  .ها زيادبودن تعداد خطوط برخي قسمت •

 
  :محتوايي ـ2

بـراي تفهـيم    )بحـث مقـدماتي و مقدمـه   (ابزارهاي علمـي  استفاده از بحث عدم •
  .موضوع

  .اي بسيار طوالني داشتن مقدمه  •
 .هاي اثر به روز نبودن اطالعات و داده •
   .  جامعيت محتوا و موضوع اثرمبهم بودن  •
و مشـخص نبـودن اينكـه ايـن      محتواي اثر با عنوان و فهرسـت آن كم انطباق  •

پردازد يا برنامه ريزي درسي به عنوان  كتاب به برنامه ريزي درسي راهبردي مي
آنكه درباره گفتارهـاي فصـلها انطبـاق وجـود      راهبردي در آموزش عالي، ضمن

ــدارد و برخــي ا ــد و برخــي ) فصــول چهــارم و هشــتم(ز فصــلهان ــار ندارن گفت
  .گفتارهايي طوالني دارند) فصل دوم(فصلها

  .تأليف كتاب براي تدريس در رشته برنامه ريزي درسي عدم •
  

  :پيشنهادها
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. بين برنامه ريزي درسي راهبردي و برنامه آموزش راهبردي تفكيك قائل شـود  •
حكايت دارد، در حاليكه ) استراتژيك(راهبردي ريزي  زيرا؛ عنوان كتاب از برنامه

  . ريزي درسي به شكل راهبردي و كلي توجه كرده است محتواي كتاب به برنامه
يـا  . به عنوان منبعي كمكي در درسـهاي برنامـه ريـزي درسـي اسـتفاده شـود       •

درصورت استفاده از آن به عنوان منبع اصلي، حجـم كتـاب متناسـب بـا درس     
  .مه درسي آموزش عالي مجدداً تنظيم شوداصول و روشهاي برنا

ريزي درسي ايران مطرح و از  اب در بستر برنامهموضوعات و محورهاي اصلي كت •
  .هايي از جامعه ايران بيشتر استفاده شود مثالها و نمونه

بهتر است مطالـب مقدمـه در فصـلهاي    . مقدمه اوليه كتاب بسيار طوالني است •
  .ز پيشگفتار استفاده شودديگر استفاده شده و به جاي آن ا

   
    





 
  
  

  »تاريخ آموزش و پرورش در اسالم و ايران«
  

  دكتر منوچهر وكيليان: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1390: سال نشر
  هفتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  230: تعداد صفحات
  

  :زير استنتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح 
  :نقاط قوت

  ـ شكلي1
 .روان و رسا بودن نگارش اثر •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 ... .آرايي، صحافي و  نگاري، صفحه مناسب بودن كيفيت اثر از نظر حروف •
 .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي •
داشتن پيشگفتار، بيان صريح اهداف اثر، داشتن مقدمه فصول، فهرست اجمالي  •

 .، تصوير، خالصه فصول و فهرست منابع مطالب، نتيجه
  
  :ـ محتوايي2

  .كاربرد خوب اصطالحات در اثر •
  .سازي اصطالحات تخصصي كيفيت خوب معادل •
بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي  بهره  •

 ).آزمون، نمودار
  : نقاط ضعف
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  ـ شكلي1
- 
  :ـ محتوايي2

 .جامعيت الزم و تأكيد بر تاريخ به جاي تاريخ آموزش و پرورشنداشتن  •
 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن عدم •
 .بودن و پراكندگي مطالب و نداشتن پيوستگي و مستندات معتبر نامنظم •
 .هاي اثر به روز نبودن اطالعات و داده •
 .نداشتن نوآوري •
 .در فصل آخر پرداختن تلگرافي به آراء انديشمندان اسالمي •
 .نداشتن نظم منطقي و انسجام در محتوا •
 .گيري از منابع علمي دست دوم و سوم براي تبيين موضوع بهره •
استفاده از منابع بدون ذكر مأخذ آنها مانند آراء دانشمندان مسلمان، مطالب  •

، 158، مطالب مربوط به مالصدرا در صفحه 62مربوط به رازي در صفحه 
، مطالب مربوط به كندي در صفحه 156ابي در صفحه مطالب مربوط به فار

 ... .و  155
  .       ضعف در استنادات و ارجاعات •

  
  :پيشنهادها

مفاهيم كليدي از قبيل تاريخ، آموزش و پرورش، تاريخ آموزش و پرورش، مكتب،  •
 . در ابتداي كتاب تعريف شود... مدرسه، حلقه، مجلس و 

 .اند، شناسايي و معرفي شوند سرزمين بوده ها دراين اقوامي كه قبل از آريايي •
به فلسفه تاريخ توجه شود، زيرا آموزش و پرورش محصول فكر است، لذا الزم  •

-هاي آموزشي است كه فضاي اعتقادي هر دوره تاريخي ذكر گردد و ديدگاه
فرضهاي ذهني رهبران ديني و حكومتي آن دوره دوره  تربيتي با تكيه بر پيش

 .دمعرفي و بيان شون
است و   اي در چه مقطعي از تاريخ حيات داشته دقيقاً مشخص شود كه هر دوره •

 علت ظهور و افول آنها نوشته شود
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تربيتي هر دوره به صورت رسمي و غيررسمي مشخص - آثار و تحوالت آموزشي •
 .گردد

تربيتي ملل بيگانه و اديان و مذاهب غيرايراني بر آموزش و -اثرات آموزشي •
اي خاص از سرزمين ايران و يا كل آن مشخص و بيان  حوزه پرورش ايران، در

 .شود
نقاط قوت و ضعف آموزش و پرورش هر دوره تحليل و پيشنهادها الزم براي  •

 .تحول آموزش و پرورش فعلي بيان گردد
تمامي مطالب تاريخي مستند به منابع معتبر باشد، از منابع دست دوم و سوم  •

 .كمتر استفاده شود
 .يشتر منابع جديد معرفي شودجهت مطالعه ب •

  
   

    





  
  

  »تئوري، تحقيق و عمل در مديريت آموزشي«
  

  ج ميسكل. ك هوي و سيسيل. وين: مؤلف
 زاده دكتر ميرمحمد سيد عباس: مترجم
  دانشگاه اروميه: ناشر

  1382: سال نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  اروميه: محل نشر

  875: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

    شكلي ـ1
 . ...آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه حروفمناسب بودن  •
 . واحدي 3تناسب حجم اثر براي يك درس  •
بيـان اهـداف، بيـان مقدمـه فصـل و كلـي، فهرسـت مطالـب،           داشتن پيشگفتار، •

گيري، جدول و تصوير، خالصـه فصـل، فهرسـت لغـات، فهرسـت منـابع و        نتيجه
     .كتابشناسي

  :محتوايي ـ2
 .اصطالحات تخصصيو كاربرد  سازي معادلمناسب كيفيت  •
غني و مناسب بودن اثر در زمينه مديريت آموزشي به دليل دانش وسيع مؤلفـان   •

 .در زمينه مديريت آموزشي
 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آنمناسب انطباق  •
نوآورانه بودن تركيب موضوعات مديريت با اداره مدارس و سازمانهاي آموزشـي و   •

 .ارائه ماهرانه آن
   .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
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  .استفاده به قدر كفايت از منابع موجود •
 .استنادات و ارجاعات اثردقت در  •
امتيازات اثر در شناسـايي و طـرح مبـاني تئـوري، تحقيـق و عمـل در مـديريت         •

 .آموزشي و پيوند هنرمندانه مباني مديريت عمومي و مديريت آموزشي
  :نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .رسا و روان نبودن ترجمه اثر •
 .وجود اشكاالت متعدد ويرايشي و نگارشي و نياز به ويرايش ادبي •

  :محتوايي ـ2
بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره عدم •

 ).آزمون، نمودار
 .جامعيت اثر براي جامعه ايراني عدم •
 ).است 1987اصل اثر مربوط به سال (بودن محتواي كتاب  قديمي •
 .فقدان سازماندهي كتاب جهت نياز آموزشي  •

  
  :پيشنهادها

 .ادبي شودكتاب ويراستاري  •
هاي ارشد و دكتري استفاده  واحد درسي دوره 3كتاب به عنوان منبع اصلي براي  •

 .شود
اينكـه كتـاب ترجمـه منبـع     . هاي كتاب توجه شود در استفاده از كتاب به ويژگي •

اسـت، محتـوا بـه ارائـه موضـوعات و مباحـث كالسـيك مـديريت          1987سال 
باحـث جديـد ماننـد مـديريت     پـردازد و بـه م   آموزشي مانند اصول و مباني مي

 .كمتر توجه شده است... آموزشي در سازمانهاي يادگيرنده، مديريت دانش و 
  .كتاب براساس نياز آموزشي سازماندهي شود  •



 
  
  

  »تدريس مؤثر با استفاده از فناوري در آموزش عالي«
  

  پولبيتز، گاري ) توني. (دبليو. آي: مؤلف
 بي عشرت زماني و سيد امين عظيمي دكتر بي: مترجم
  سمت: ناشر

  1390: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  382: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .روان و رسا بودن نگارش •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
آرايي، صحافي، طـرح جلـد    نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروفكيفيت مناسب بودن  •

 . ...و
داشتن پيشگفتار، بيان صريح اهداف اثر، داشتن مقدمـه كلـي، فهرسـت اجمـالي      •

مطالب، جـدول و تصـوير، خالصـه فصـول و كلـي، فهرسـت اعـالم و منـابع و         
 .كتابشناسي

    
  :محتوايي ـ2

 و بنـدي نهـايي، نمـودار    ، جمـع طرح بحث مقدماتي(گيري از ابزارهاي علمي  بهره •
 .موضوعبهتر براي تفهيم ) جدول

 .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي كيفيت معادلمناسب بودن  •
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 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آنمناسب انطباق  •
ها و اطالعات اثر به دليل ارائه روش تدريس با اين سبك بـراي   نوآورانه بودن داده •

و برقراري ارتباط بين تدريس حضوري و  Sectionsاولين بار و طراحي الگوي 
 ).تدريس تلفيقي(تدريس با استفاده از فنĤوري 

   .مطالب در هر فصل و كل اثر مناسب نظم منطقي و انسجامداشتن  •
  .جامعيت محتوا و موضوع اثر •
ارائه راهنمايي عملي به اعضاي هيئت علمي مايل به استفاده ار فنĤوري اطالعـات   •

  .در تدريس به ويژه در محيط مجازي و ديجيتاليو ارتباطات 
مناسب بودن محتواي اثر براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري و همچنين  •

علمـي   هاي مجازي و آمـوزش از دور بـه ويـژه اعضـاي هيئـت      استادان دانشگاه
  .نور به دليل تشريح گام به گام تدريس به استفاده از فنĤوري دانشگاه پيام

  .ه قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحثاستفاده ب  •
  .در استنادات و ارجاعات اثر مناسب دقت •
ــت   داشــتن جهــت • ــر معرف ــودن ب ــي ب ــري علمــي و فلســفي و مبتن شناســي  گي

  ).Postpositivism(گرايي  پسااثبات
توجه و تأكيدبودن ابعاد سازنده كتاب براي جامعـه علمـي و اعضـاي هيئـت      قابل  •

  .هاي كشور دانشگاه علمي
  .كيفيت ترجمه بودن روان •

   
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
  نداشتن تمرين و آزمون و خالصه •
  شناسي و برانگيزنده بودن نامناسب بودن طرح روي جلد از نظر زيبايي •

  
  :محتوايي ـ2   

براي مثال واژه  اصطالحات تخصصيو كاربرد  معادل سازينامناسب بودن كيفيت  •
student   آمـوز، دانشـجو و شـاگرد     هـاي دانـش   در جاهاي مختلف بـه معـادل

گرايــي بــراي واژه   مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت يــا معــادل ســاخت      



 85    تدريس مؤثر با استفاده از فناوري در آموزش عالي
 

constructivism   نامناسب است و با معـادل واژهStructuralism   اشـتباه
  .شود مي

گرايي كه موردتأكيد نويسندگان از ديدگاه روانشناسي يادگيري  در فلسفه ساختن •
بوده، توجه خاصي بـه ديـدگاه پساسـاختارگرايي نشـده اسـت و در سـوگيري       

  .نويسندگان تناقض وجود دارد
 Efective Teaching with Technology in Higher«عنـوان كتـاب    •

eEducation; Fundations for Success «   تدريس مؤثر بـا اسـتفاده از
ه بـه طـور كامـل    بنيادهايي براي موفقيـت اسـت، كـ   : فنĤوري در آموزش عالي

  .ترجمه نشده است
   

  :پيشنهادها
كتاب به عنوان منبعي كمكـي بـراي دانشـجويان رشـته تكنولـوژي آموزشـي و         •

  .ها مورداستفاده قرارگيرد علمي دانشگاه منبعي مفيد اعضاي هيئت
سبك نگارش كتاب به عنوان راهنمايي براي مؤلفان ايرانـي در نگـارش كتابهـاي     •

  ر گيرددرسي مورداستفاده قرا
هـاي فرهنگـي را    مترجمان كتاب درباره برخي از مطالب توضـيح داده و مغـايرت   •

  .گوشزد نمايند
   
    





 
  
  

  »البالغه تعليم و تربيت در نهج«
  

  زهادتعبدالمجيد : مؤلف
  دفتر تبليغات اسالمي: ناشر

  1380: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  قم: محل نشر

   244:تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
آرايي، صحافي، طـرح جلـد    نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •

  .... و
داشتن پيشگفتار، بيان ضمني اهداف اثر، فهرست تفصيلي مطالب، فهرست منابع  •

 .و كتابشناسي
  :محتوايي ـ2

 . اصطالحات تخصصيو كاربرد معادل سازي مناسب  كيفيت •
 .ها و اطّالعات اثر روزآمدي داده •
 . دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
 .هاي علمي بررسيطرفي در  ها و بي طرفي نويسنده در نقد بي •
فرهنگ و ارزشهاي اسالمي و مسايل مربوط به  رويكرد اثر نسبت به انطباق كامل •

 .نظام جمهوري اسالمي ايران
 .اعتباربودن اثر در ترويج فرهنگ و ارزشهاي ديني و اسالمي مفيد و قابل •
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  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

آزمـون، خالصـه   نداشتن مقدمه كلي و فصول، جدول، تصوير و نقشه، تمـرين و    •
 .فصول و كلي، نتيجه و جمعبندي

  
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي  بهره عدم •
  ....) آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

و توجـه بـه    محتوا و موضوع اثر توجه به اهداف درس مـوردنظر  نداشتن جامعيت •
البالغه ماننـد علـم، رابطـه     شناسي برخي از مفاهيم تربيتي در نهج جنبه مفهوم

 ... .علم و عمل، تربيت، رابطه علماء و 
  . انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن عدم •
   .منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثرنامناسب بودن نظم  •
 .براي تبيين موضوعات مورد بحثبه قدر كفايت از منابع موجود گيري  بهره عدم •
 .البالغه وجود دارد، در اين اثر نيامده است تمام آنچه كه در باره تربيت در نهج •

    
  :پيشنهادها

 .يا نام اثر تغيير يابد و يا اثر پربارتر شود  •
 .جامعيت اثر تقويت شود •

  
   

    



 
  
  

  »پرورششناسي آموزش و  جامعه«
  

  بند دكتر علي عالقه: مؤلف
  روان: ناشر

  1385: سال نشر
  وهشتم سي: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  208 :تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 . صحافي و آرايي نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •
 .نگارش رعايت قواعد ويرايش و •
داشتن پيشگفتار، بيان صريح اهداف اثر، داشتن مقدمه كلـي، فهرسـت تفصـيلي     •

 .مطالب و نمودار
  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصيو كاربرد  سازي كيفيت معادلمناسب بودن  •
 .توجه به اهداف درس موردنظر بامحتوا و موضوع اثر  مناسب جامعيت •
 .هرست آنمحتواي اثر با عنوان و فمناسب انطباق  •
   .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
    .براي تبيين موضوعات مورد بحث معتبراستفاده از منابع  •
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  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

 .مرتبط نبودن طرح جلد با موضوع كتاب •
نداشتن جدول، تصوير، نقشه، تمرين و آزمون، خالصـه كلـي و فصـول، فهرسـت      •

 .منابع و كتابشناسياعالم، موضوعي و 
  

  :محتوايي ـ2
بندي نهايي، تمرين  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي  بهره عدم  •

 ....) و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .ها و اطّالعات اثر داده نبودنروزآمد •
  .هايي از نوآوري در اثر نمونهنبود  •

  
  :پيشنهادها

و بـه   )21ص(» وفاق«از معادل Consensus براي واژه » توافق«به جاي معادل  •
از معـادل    Interactionبـراي واژه  » كـنش و واكـنش متقابـل   «جاي معادل 

 .استفاده شود) 95ص (» تعامل«
 .از منابع به روز استفاده شود •

   
    



 
  
  

ها و  مباني، رويكردها، سير جامع نظريه(شناسي آموزش و پرورش  جامعه«
  »)هاي شاخص حوزه

  

  نژاد و همكاران دكتر مهدي سبحاني: مؤلف
  يسطرون: ناشر

  1390: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  435: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت 
  شكلي ـ1

  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .... آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب كيفيت •
واحـد درسـي در دوره    2در دوره كارشناسـي و  واحد درس  3تناسب حجم اثر با  •

 .كارشناسي ارشد
گفتار، بيان صريح اهداف، داشـتن مقدمـه كلـي و فصـول، فهرسـت       داشتن پيش •

 .رست منابع و كتابشناسيفه  تفصيلي مطالب، جدول، خالصه كلي،
  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصيو كاربرد سازي  كيفيت معادلمناسب بودن  •
 .جامعيت محتوا و موضوع اثر توجه به اهداف درس موردنظر •
 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن •
 .ها و اطّالعات اثر داده بودنروزآمد •
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 .اثر نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •

    
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .نداشتن نتيجه و تصوير  •

  
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره عدم •
 ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 .اول رغم در دسترس بودن منابع دست علي، 2گيري از منابع درجه  بهره •
  .وجود ايرادات زياد در فهرست منابع و يكدست نبودن نوع معرفي منابع •
نبــودن برخــي از تعــاريف و مغــايرت آنهــا بــا هــدف كتــاب ماننــد تعريــف  دقيــق •

، تضـاد تعـاريف ارائـه شـده در     76شناسي آموزش و پرورش در صـفحه   جامعه
 .آموزش و پرورشدرباره  85و صفحه  43صفحه 

 .بندي از مطالب گيري و جمع نداشتن نتيجه •
   

  :پيشنهادها
 .از منابع دست اول استفاده شود •
   .گيري به فصول اضافه شود بندي و نتيجه جمع •

   
    



 
  
  

  »درآمدي بر روش تحقيق كيفي«
  

  بيوك محمدي: مؤلف
  مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و : ناشر

  1390: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  179: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت 
  شكلي ـ1

  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
  .... آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب كيفيت •
پيشگفتار، بيان ضمني اهداف اثر، فهرست تفصيلي مطالب، نتيجه، جدول داشتن  •

 .و تصوير، خالصه كلي و فصول و فهرست منابع
  :محتوايي ـ2

 .كاربرد اصطالحات تخصصينسبتاً مناسب كيفيت  •
 .ها و اطّالعات اثر روزآمدي داده •
هـاي   وشهـاي ايرانـي دربـاره ر    نوآورانه بودن اثر به دليل اشاره به برخي پژوهش •

 .تحقيق كيفي
 .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثررعايت امانت و  •
 .هاي زيربنايي فلسفه تفسيري و پساساختارگرايي گيري از ديدگاه بهره •
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اثر نسبت به فرهنگ و ارزشهاي اسالمي و مسايل مربوط به نظـام  مناسب  رويكرد •
 .ايران جمهوري اسالمي

  .ابعاد سازنده يا مخرّب سياسي، اجتماعي و فرهنگينداشتن  •
  .مستندبودن مطالب •

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

 .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر عدم •
 .تغيير محتوايي كتاب در چاپ دوم نسبت به چاپ اول عدم •
  . نداشتن مقدمه كلي و فصول و كتابشناسي  •

  :محتوايي ـ2
 . Grounded theoryب بودن معادل نظريه مبنايي براي واژه نامناس  •
بندي نهـايي، تمـرين و    طرح بحث مقدماتي، جمع(از ابزارهاي علمي استفاده  عدم •

 ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .توجه به اهداف درس موردنظر بامحتوا و موضوع اثر جامعيت نداشتن  •
توجهي بـه مبـاني    به دليل كم انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آنابهام در  •

 .شناسي روش تحقيق كيفي هاي معرفت نظري و ديدگاه
  .براي تبيين موضوعات مورد بحثبودن منابع استفاده شده  ناكافي •

  :پيشنهادها
 .شناختي روش تحقيق آورده شود زيربناي فلسفي و معرفت •
 .رده شودانواع روشهاي تحقيق كيفي آو •
 .ها بهبود يابد سازي معادل •
نظريه «، از معادل Grounded theoryبه جاي معادل نظريه مبنايي براي واژه  •

 .آورده شود» برخاسته از داده
 .هاي فارسي براي واژگان انگيسي در انتهاي كتاب آورده شود فهرست معادل •
 .از كتاب به عنوان منبعي فرعي و كمكي استفاده شود  •
جداول در عنوان جدول آورده شده است كه بهتر است در زير جدول آورده منابع  •

   .شود
    



 
  
  

اهداف، مباني :  درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران«
  »و اصول علمي و فرهنگي

  

  دكتر خسرو باقري: مؤلف
  شركت انتشارات علمي ـ فرهنگي: ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  738 :تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
آرايي، صحافي، طـرح جلـد    نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •

  .... و
بيان ضمني اهداف، بيان مقدمه كلي و فصول، بيـان فهرسـت تفصـيلي مطالـب،      •

 .گيري، فهرست اعالم و منابع داشتن پيشگفتار، نتيجه
  
  :محتوايي ـ2

 .انگليسيمعادل سازي اصطالحات مناسب كيفيت  •
 .در اثر بندي نهايي جمعو  ماتيطرح بحث مقداستفاده از  •
 .جامعيت نسبي اثر •
 .انطباق مناسب محتواي كتاب با فهرست آن •
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مناسب بودن اثر براي تدريس در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري فلسفه تعلـيم   •
 .و تربيت و برنامه ريزي درسي

تناسب براي تدريس درس تربيت در قرآن در مقطـع دكتـري، بـه دليـل تـدوين       •
 .هاي ديني فلسفه تربيت براساس آموزهكتاب 

 .ها و اطالعات اثر روزآمدبودن داده •
نحوه پرداختن به ابعـاد مختلـف فلسـفه تعلـيم و     )نوآورانه بودن اثر به داليل الف •

گيري روشي از فلسفه  بهره)روش تحقيق و ج) تربيت در جمهوري اسالمي و ب
 . در تربيت و تربيت اسالمي

   .مطالب در هر فصل و كل اثرسب مناو انسجام نظم منطقي  •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
ورزي درباره آموزش و پرورش بويژه، بـا پيونـد    پردازي و انديشه تالش براي فلسفه •

 .دو جنبه تعليم و تربيت و اسالم به طريقي فلسفي
اي براي آمـوزش و پـرورش جمهـوري     مند كردن و تدوين فلسفه تالش براي نظام •

 .ايراناسالمي 
 . گيري علمي كتاب با مباني فلسفه اسالمي سازگاري جهت •
رويكرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزشهاي اسالمي و مسايل مربوط به مناسب بودن  •

 .نظام جمهوري اسالمي ايران
  

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

 .نداشتن جدول و تصوير، خالصه فصول و كتابشناسي •
 
  :محتوايي ـ2

سازي آنها مانند مكمليسـت،   به عربي به جاي فارسينوشتن برخي از اصطالحات  •
 .گرايي، اشراق امتزاجي، مجلد، ابطال

تمرين و آزمـون، نمـودار، جـدول، آمـار، مقايسـه،      (از ابزارهاي علمياستفاده  عدم •
 .بودن اثر به دليل نظري و فلسفي ...)تصوير، نقشه و 

 .آن انطباق محتواي اثر با عنوان عدم •
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اب براي مثال سه فصل تاريخ، علوم طبيعـي و رياضـيات در   آوردن مطالبي در كت •
اگر هم توجيهي . زد اي به كتاب نمي شد، لطمه جلد دوم، كه اگر هم آورده نمي

 .براي آوردن آنها وجود دارد، دليل نياوردن ديگر مطالب مشخص نيست
همخواني بين سه فصل تـاريخ، علـوم طبيعـي و رياضـيات در جلـد دوم، بـه        عدم •

انساني و علوم طبيعي به طـور يكسـان    شناسي علوم ه به مبناي معرفتنحوي ك
 .پرداخته نشده است

بـراي مثـال در   . استفاده از منابع در دسترس و بسنده كردن بـه مـوارد محـدود     •
الدين  اشاره به رويكردها به فلسفه تعليم و تربيت و در رويكرد اعراض، به جمال

شود يا در رويكرد دوم به طور  ذرا رد ميفارسي اشاره ولي از غزالي به صورت گ
 .شود جدي به مباحث صاحبنظران مشاء و اشراق اشاره نمي

شناسـي رياضـي و تـأثير آن در     فصل هفتم جلد دوم، يعني پرداختن بـه معرفـت   •
برنامه درسي رياضي، بدون اشاره به فلسفه رياضي اساسـاً تناسـبي بـا مباحـث     

 .طرح شده در جلد اول كتاب ندارد
 .د دوم كتاب هماهنگي چنداني با عنوان آن نداردجل •
 . محدود كردن فلسفه به روش و ساختار •
هاي مهم در حوزه بحث كتاب و رويكردهاي مختلـف   توجهي به تمامي ديدگاه كم •

 اين حوزه
  

  :پيشنهادها
  .نويسي ويرايش شود كل اثر از نظر فارسي •

   
    





 
  
  

  »ذهنيت فلسفي در مديريت آموزشي«
  

  فيليپ دانيل اسميت: مؤلف
 دكتر محمدرضا بهرنگي: مترجم
  كمال تربيت: ناشر

  1382: سال نشر
  چهارم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  208: تعداد صفحات
  

  :كتاب مذكور به شرح زير استنتيجه نقد و بررسي 
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر •
داشتن پيشگفتار، فهرست تفصيلي مطالب، جدول، خالصه كلي، فهرست منابع و  •

 .كتابشناسي
  
  :محتوايي ـ2

 .آمار و تمرين و آزمون ، جدولچون ابزارهاي علمي گيري از  بهره •
و سعي نويسنده در طرح مباحثي چون  ر با عنوان و فهرست آنانطباق محتواي اث •

 .تفكر انتقادي، ماهيت فلسفه و ذهنيت فلسفي
نوآورانه و جديد بودن موضوع اثر و كاربرد جدي مباحث طرح شده در متن اصلي  •

 . در عرصه تعليم و تربيت
  

  : نقاط ضعف
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  شكلي ـ1
كننـده   و ثقيـل، مـبهم و گـيج    نظر روان و رسا بودننامناسب بودن نگارش اثر از  •

 .ترجمه صحيح بودن آن به دليل عدم
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش عدم •

 
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي كيفيت معادلنامناسب بودن  •
هاي كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد بـه      نامناسب بودن اثر براي تدريس در دوره •

 .دليل نارسائي در ترجمه
 )است 1894اصل كتاب مربوط به سال (ها و اطالعات اثر بودن دادهقديمي  •
 .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثرنامناسب بودن  •

  
  :پيشنهادها

 .كتاب از نظر ترجمه بازنگري اساسي شود •
  .  هاي تايپي آن رفع شود كتاب دوباره ويراستاري و غلط •

   
    



 
  
  

  »سيراهنماي تأليف كتابهاي در«
  

  دكتر كوروش فتحي واجارگاه و دكتر محرم آقازاده: مؤلف
  آييژ: ناشر

  1385: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  182: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .  رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
طـرح   ، بـه ويـژه  آرايي، صـحافي  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب  كيفيت •

   . جلد
البته براي برخي (داشتن مقدمه، فهرست تفصيلي مطالب، تصوير و فهرست منابع •

 ).فصول
  
  :محتوايي ـ2

 . اصطالحات تخصصيو كاربرد سازي  معادلكيفيت مناسب  •
توجه هم به جنبه آموزشـي و فنـي و هنـري در توليـد كتـاب درسـي و تشـريح         •

 ... .ساختار كتاب مانند صفحه عنوان، تصويرسازي و 
ارشد بـه دليـل    تناسب كتاب براي تدريس در دوره كارشناسي و حتي كارشناسي •

 .كمبود كتاب مشابه
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 .روزآمدي مناسب اثر •
 .اثر به دليل كمبود اثر مشابهنوآورانه بودن  •
سودمندي كتاب براي كارشناسـان و مؤلفـان كتابهـاي درسـي وزارت آمـوزش و       •

 .پرورش
  

  :نقاط ضعف
  شكلي ـ1

عنوان التـين راهنمـاي طراحـي كتـاب     (هماهنگي بين عنوان فارسي و التين عدم •
 ).درسي است

 .فصول اول، دوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم منبع ندارند •
   

  :محتوايي ـ2
بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره عدم •

   ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
براي مثال، در اواسط كتاب، در فصل پنجم . رعايت ترتيب منطقي بين فصول عدم •

 .ب آورده شودگيري آمده است كه بهتر است در انتهاي كتا نتيجه
اشكال در شماره صفحات فهرست مطالب مانند صفحه مربوط به فصل پنجم كـه   •

 .ذكر شده است، ولي مغايرت دارد 72
وجود ارجاعات و استناداتي در متن بدون ذكر منبع آنها در فهرست منابع ماننـد   •

 . 13و  11، 10در صفحات ... كورنبلت و   گودلو،
  

  :پيشنهادها
گيري و پرسشهايي براي يادگيري بيشـتر بـه    آموزشي، نتيجه پيشگفتار، هدفهاي •

 . كتاب اضافه شود
هاي مختلفي چون آموزشي، اجزاء كتـاب، مباحـث    تدوين يك كتاب درسي جنبه •

امـا  . گيـرد  را دربر مي... روانشناختي و ارتباطي براي درك بهتر پيام آموزشي و 
بايـد بـه طـرح     مـؤلفين . طرفـه بـودن آن اسـت    مشكل اصلي كتاب درسي يك

راهكارهايي براي فعال كردن مخاطب بپردازند و مباحـث سـواد بصـري، نحـوه     



 105    راهنماي تأليف كتابهاي درسي
 

. طراحي و سازماندهي بخشهاي مختلف يك صـفحه مـورد بحـث قـرار گيرنـد     
سبب تسهيل توليد كتاب  Wordافزارهاي نگارشي مختلف مانند  همچنين نرم

آنها بـراي خواننـدگان    هاي افزارها و قابليت شوند كه اشاره به اين نرم درسي مي
  .ضروري است

   
    





 
  
  

  »يهاي ياددهي ـ يادگير رسانه«
  

  دكتر محمدحسن امير تيموري: مؤلف
  ساواالن: ناشر

  1389: سال نشر
  نهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  328: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن اثر به دليل تسلط نويسنده به طراحي آموزشي  •
 .رعايت اصول و قواعد نگارش و ويرايش •
 .واحد درسي 2تناسب حجم اثر با  •
 .داشتن نگارشي ساده •
 .تفصيلي مطالب، تصوير و فهرست منابعداشتن مقدمه كلي و فصل، فهرست  •
 .داشتن توالي منطقي •

  
  :محتوايي ـ2

 .مناسب بودن اصطالحات بكار برده شده •
 .جامعيت محتوا با توجه به اهداف درس •
 . تناسب و انطباق بسيارخوب عنوان و فهرست اثر با محتواي آن •
 .به روز بودن محتوا •
 .داشتن نظم منطقي و انسجام الزم •



 علوم تربيتي نقدنامه  108

 .در بخشهاي مختلف كتاب داشتن نوآوري •
 .استفاده منطقي از منابع مرتبط •

  
  :نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .تغيير محتواي كتاب در چاپهاي جديد درقياس با چاپهاي قبلي عدم •
گيري، جـدول، خالصـه درس و كلـي، فهرسـت      نداشتن پيشگفتار، اهداف، نتيجه •

 .اعالم و موضوعي و كتابشناسي
  
  :محتوايي ـ2

ها مانند پـانويس   سازي برخي از اصطالحات تخصصي در پاورقي معادلاشكال در  •
ــانويس 125در صــفحه  2 ــانويس 162در صــفحه  2، پ ، 173در صــفحه  3، پ

 . 284در صفحه  5و  1، پانويس 191در صفحه  5پانويس 
بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره  عدم •

 ...)جدول، آمار، مقايسه، نقشه و  آزمون، نمودار،
بودن توازن رسمي يكي  وجود مشكل در برخي از تصاوير بكاربرده شده مانند غلط •

نوشـته شـده   (254صـفحه   7-8بودن محتواي تصوير  ، غلط253از تصاوير صفحه 
انواع : 261، در تصوير صفحه )وسايل حمل و نقل، در حاليكه تصوير لبنيات است

 .خط نوشته نشده استخطوط فارسي، نوع 
 .محتواي بخش كامپيوتر روزآمد نيست •
 28(وجود منابعي در فهرست منابع، كه در متن ارجاعي به آنها داده نشـده اسـت   •

 ).منبع 48منبع از مجموع 
 .غلط است) 273صفحه (بخش توليد ماشيني •

  
  :پيشنهادها

 .بخش توليدمواد آموزشي كامل شود •
 .زآمد شودمحتواي بخش مربوط به كامپيوتر رو •



 109    هاي ياددهي ـ يادگيري رسانه
 

دهد، ولي به عنوان منبع اصـلي   اگرچه اين كتاب اهداف چند درس را پوشش مي •
براي درس توليد و كـاربرد مـواد آموزشـي و بـه عنـوان منبعـي جـانبي بـراي         

  .مقدمات تكنولوژي آموزشي مورد استفاده قرار گيرد
   
    





 
  
  

  »يروابط انساني در سازمانهاي آموزش«
  

  دكتر غالمعلي سرمد: مؤلف
  سمت: ناشر

  1385: سال نشر
  پنجم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  270: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .نگارش رعايت قواعد ويرايش و •
 .سيواحد در2تناسب حجم اثر با  •
بيان ضمني اهداف اثر، داشتن مقدمه فصول، فهرست تفصـيلي مطالـب، نتيجـه،     •

 .خالصه فصول و فهرست موضوعي و منابع
  
  :محتوايي ـ2

 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
 ).بومي-مياسال-نگاه ارزشي(وجود نوآوري در كتاب •
گيري از منابع اسالمي در ارتباط بـا   وجود گرايشي به بومي شدن در محتوا و بهره •

 .موضوع
اثر نسبت به فرهنگ و ارزشهاي اسالمي و مسايل مربوط به نظـام   مناسب رويكرد •

 .جمهوري اسالمي ايران
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  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

 .روان و رسا نبودن نگارش اثر •
 .صفحه زياد بودن حجم مطالب داخل يك •
 .نداشتن پيشگفتار، جدول و تصوير و كتابشناسي  •

  
  :محتوايي ـ2

  .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي كيفيت معادلنامناسب بودن  •
بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره عدم •

 ....) آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .تفاده از منابع به روزاس عدم •
 .نظم و انسجام كم فصول و كل كتاب •
 . استفاده از منابع موجود عدم •
 .دوم دارند وجود مطالبي در كتاب كه با موضوع اثر ارتباطي دست •

  :پيشنهادها
 .محتواي كتاب مجدداً سازماندهي شود •
 .آرايي و طرح جلد به روز ونوآورانه شود  نگاري، صفحه حروف  •
هـاي غيررسـمي، نظريـه     تر مباحث كنترل سـازماني، گـروه   بيشتر و غنيبا طرح  •

تعادل و برابري و عوامل تأثيرگذار بر رفتار سازماني به كتاب بر غناي آن افزوده 
 .شود

هـاي   از كتاب به عنوان منبع اصلي در دوره كارشناسـي و منبـع كمكـي در دوره    •
 .باالتر استفاده شود

ي بر منابع و مسـتندات و تحقيقـات روز جهـاني    مطالب كتاب روزآمد شده و متك •
 .باشد

ــود     • ــازماندهي شـ ــدداً سـ ــل مجـ ــديگر و در كـ ــول يكـ ــاط فصـ ــوه ارتبـ .نحـ



  
  
  

  »روانشناسي اجتماعي تعليم و تربيت«
  

  جيكوب گتزلز: مؤلف
 دكتر يوسف كريمي: مترجم
  ويرايش: ناشر

  1389: سال نشر
  هفتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  288: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .مناسب بودن طرح جلد •
تغيير كتاب نسبت به چاپ اول كـه بـا عنـوان روانشناسـي اجتمـاعي آمـوزش و        •

بـه   12و  11، 10فصـل   پرورش بود و حذف فصل هفتم آن و اضافه شدن سـه 
 .آن

داشتن پيشگفتار، بيان اهداف اثر، داشتن مقدمه كلي و فصول، فهرست اجمالي و  •
 .تفصيلي، جدول و تصوير، فهرست اعالم و منابع

  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادلمناسب كيفيت  •
ار، جـدول، آمـار،   طرح بحث مقدماتي، نمود(از ابزارهاي علمي مناسب گيري  بهره •

 .براي تفهيم موضوع...) مقايسه، تصوير، نقشه و 
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 .استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثررعايت در امانت در ذكر منابع و  •
و توجهي به رويكردها و مسائل روانشناسي اجتماعي و طرح مطالبي پراكنـده   كم  •

 .غيرمنسجم
  

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

 .استفاده از جمالت دشوار، طوالني و سنگين و درنتيجه نارسا بودن نگارش اثر •
و اسـتفاده از فونـت كوچـك در    ) خط در يك صـفحه (آرايي نامناسب بودن صفحه •

 .نگاري حروف
 .واحد درسي در دوره كارشناسي 2زيادبودن حجم كتاب از  •
 .كتابشناسي، خالصه و  نداشتن نتيجه •

  :محتوايي ـ2
ابهام در جامعيت محتوا و موضوع اثـر بـه دليـل انتخـاب مطالـب تكـراري، ارائـه         •

 .اطالعات انبوه و غيرضروري و قديمي
 .ها و اطّالعات اثر داده نبودن روزآمد •
 . نداشتن نوآوري •
 .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثرنداشتن  •

  
  :پيشنهادها

 .نگاري از استانداردهاي معتبر استفاده شود و حروف آرايي در صفحه •
، نفــوذ )هــا اســناد، ادراك اجتمــاعي و نگــرش(مســائلي ماننــد تفكــر اجتمــاعي  •

گروهــي،  ، روابــط ميــان)همرنگــي و اطاعــت، نفــوذ گــروه و رهبــري(اجتمــاعي
، روابط اجتماعي، اخالق و تبليغات در )پرخاشگري(پيشداوري، تعامل اجتماعي

 .ودكتاب آورده ش
هايي از تعليم و تربيت و جامعه ايران، به بستر تعليم  از طريق طرح مثالها و نمونه •

  .و تربيت در جامعه ايران توجه شود
    



 
  
  

  »يتربيت روشهاي آماري در روانشناسي و علوم«
  

  دكتر علي دالور: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1389: سال نشر
  نهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  396:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 . روان و رسا بودن اثر •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .صفحه آرايي مناسب بودن كيفيت اثر از نظر •
 .درس موردنظر واحد 2حجم اثر با تعداد تناسب  •
داشتن پيشگفتار، بيان اهداف اثر، داشتن مقدمه، نتيجه گيري، جدول و تصـوير،   •

 .خالصه فصول و فهرست منابع
  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصيو كاربرد سازي  كيفيت معادلمناسب بودن  •
بنـدي نهـايي، تمـرين و     مقدماتي، جمـع طرح بحث (گيري از ابزارهاي علمي بهره •

بـه   براي تفهيم موضوع...) آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
نحوي كه هر فصل با اهداف آغاز و پس از هر فصل نيز يـك خودآزمـايي ارائـه    

 .شده است
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 .محتوا و موضوع اثرمناسب جامعيت  •
 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آن مناسب انطباق •
 .مناسب بودن اثر براي تدريس در دوره كارشناسي روان شناسي و علوم تربيتي •
 .در هر فصل و كل اثركتاب نظم منطقي و انسجام مطالب  •

  
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
هاي تركيبي منتشر شده توسط فرهنگستان ادب كم توجهي به قواعد نگارش واژه •

 .فارسي
 .تابشناسينداشتن ك •
 .نامناسب بودن كيفيت صحافي اثر •

 
  :محتوايي ـ2

 .عدم تغيير محتوا نسبت به چاپهاي قبلي •
  

  :پيشنهادها
براي دانشجويان، بهتـر اسـت در مـتن     spssبه دليل در دسترس بودن نرم افزار  •

 .كتاب كاربرد اين نرم افزار مورد تأكيد قرار گيرد
  .محتوا آورده شوددر حدامكان مطالب و مثالهاي به روز در  •

   
    



 
  
  

  »يشناسي و علوم تربيت هاي تحقيق در روان روش«
  

  دكتر اسماعيل بيابانگرد: مؤلف
  دوران: ناشر

  1389: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  734:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :قوتنقاط  
  شكلي ـ1

  .روان و رسا بودن نگارش اثر •

  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •

آرايي، صحافي، طرح  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب كيفيت •
 . ...جلد و 

  بيان اهداف صريح، بيان مقدمه كلي، داشتن فهرست اجمالي و تفصيلي، •
   .داشتن جدول و تصوير، خالصه فصول و فهرست منابع

  :محتوايي ـ2
بندي نهايي،  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره •

 ....)تمرين و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل •
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 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آنمناسب انطباق  •

 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •

  : نقاط ضعف 
  شكلي ـ1

 .گيري و كتابشناسي نداشتن پيشگفتار، نتيجه •

  :محتوايي ـ2
 .اصطالحات تخصصيو كاربرد سازي  معادلنامناسب بودن كيفيت  •

 .نبودن اثر جامع •

سه سطر اول ( آوري اطالعات شدن روش تحقيق با روشهاي جمع خلط  •
 ).139صفحه 

نه ابهام درك درست از مفهوم تحقيق مقطعي، تفسير و توضيح دام •
 .ها، تحقيق كيفي و تشابه آن با تحقيق كمي همبستگي بين پديده

 .آوري  به جاي جمع) Survey(استفاده از واژه پيمايش •

هاي آنها در  بيان مجدد و توضيح ناقص تحقيق علمي و انواع و ويژگي •
 . جلد دوم

 .نامناسب بودن پيمايش اينترنتي به عنوان يك روش تحقيق •

 .انسجام مطالب در كل اثر عدمنداشتن نظم منطقي و  •

 .منابع موجود براي تبيين موضوعاتاستفاده از  عدم •

  :پيشنهادها
 .به عنوان منبع كمكي در دوره كارشناسي ارشد و دكتري استفاده شود •

  .تفاوت بين ارزشيابي و تحقيق بيان شود •
 



 
  
  

  »يتربيتي و روانشناسهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم  روش«
  

  والتر بورگ، جويس گال و مرديت دامين گال: مؤلف
 دكتر احمدرضا نصر و همكاران: مترجم
  سمت: ناشر

  1387: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  703:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  نقاط قوت

  شكلي ـ1
گيري از مثالهـاي   دليل استفاده از توضيحاتي روشن و بهره و رسابودن اثر به  روان •

 .كاربردي
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 . آرايي و صحافي كتاب نگاري، صفحه تناسب نسبي حروف •

  
  :محتوايي ـ2

 40اي مفصـل و   نامـه  مناسب بودن اصطالحات تخصصـي، بـه ويـژه، وجـود واژه      •
صطالحات تخصصـي روش تحقيـق در   ها و ا اي حاوي تعريف و توضيح واژه صفحه

 . جلد دوم كتاب
داشتن پيشگفتار، بيان اهداف درس، مقدمه، فهرسـت تفصـيلي مطالـب، جـدول،      •

 .فهرست اعالم، موضوعي و منابع و كتابشناسي
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مقـدماتي،   گيري از ابزارهاي علمي شامل بيان اهداف هر فصل و طـرح بحـث   بهره •
اي همـراه بـا    آزمـوني چهارگزينـه  گيـري از   استفاده از مثالهاي مختلـف، بهـره  

  .هاي آنها و جدول پاسخ
 . آمدي نسبي محتوا روز •
مناسب بودن نظم منطقي كتاب و ارائه نگاهي كلي از مباحث مربوط به پـژوهش   •

 .و سپس توجه به روشهاي پژوهش
استفاده از منابع علمي مرتبط و بيـان آنهـا پـس از هـر فصـل و همچنـين بيـان         •

 .مرتبط با فصل و ارائه توضيحاتي درباره آنهاتعدادي از منابع 
 . پژوهي در چاپ سوم شدن روش پژوهش اقدام اضافه •
آوري  گيري، جمع توجه همزمان به روشهاي كمي و كيفي در مباحثي مانند نمونه •

 .و ارائه امكان مقايسه روشها به دانشجويان... ها و  و تجزيه و تحليل داده
مسائل اخالقي، حقوقي و روابط انسـاني در تحقيقـات   طرح مباحث نوآورانه مانند  •

هـاي خودگزارشـي يـا     هاي پژوهش با آزمونها و اندازه آوري داده تربيتي و جمع
 .خودسنجي

دقت در استنادات و ارجاعات و استفاده بـه قـدر كفايـت از منـابع موجـود بـراي        •
 .تبيين موضوع

نداشـتن سـوگيري   گيـري كـامالً تخصصـي و علمـي و      گيري كتاب از جهت بهره •
 .خاصي

 .مناسب بودن نظم منطقي و انسجام محتوا •
اي كامالً اقتباسي به غير از عنوان متن كـه پـژوهش تربيتـي     گيري از ترجمه بهره •

تربيتي و روانشناسـي ترجمـه    است و به روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم
   .شده است

   
  نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .روي جلد هر دو جلد كتاب هماهنگي و رابطه معنايي طرح عدم •
 .ها و فصول كتاب به دليل تعدد مترجمين نامناسب بودن ترجمه برخي از واژه •
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واحد درسي و نيـاز بـه گـزينش فصـلهاي كتـاب       3يا  2زيادبودن حجم اثر براي  •
 .توسط استاد براساس واحد درسي و نيازهاي مخاطبان

 .گيري و خالصه درس نداشتن نتيجه •
  :محتوايي ـ2

مطلبي با عنوان مقدمه نويسندگان در جلد دوم كه جـاي آن در جلـد اول    آوردن •
 .كتاب است

رغم عنـوان كتـاب    بودن جنبه كمي كتاب درقياس با جنبه كيفي آن، علي پررنگ •
البته در جلد دوم فصـلي بـه روش تحقيـق    . كه روش تحقيق كمي و كيفي است

 . كيفي اختصاص يافته است
 .توجهي به روشهاي آميخته كم •

   
  پيشنهادها

 .به صورتي مبسوط در چاپهاي آتي) كمي و كيفي(توجه به روشهاي آميخته •
براي كاربردي كردن كتاب براي دانشجويان تحصـيالت تكميلـي ايـران، سـاختار      •

 . داري، از نظم ديگري برخوردار شود كتاب با اجازه مؤلفين و رعايت امانت
كتـاب روش تحقيـق مبتنـي بـر     سازمان سمت به جاي ترجمه اين اثر، به تأليف  •

اين اثر اگرچه جـامع اسـت،   . نيازهاي بومي و دانشگاهي كشورمان اهتمام ورزد
ولي، بيش از نياز بودن و گستردگي محتوا و نامناسب بودن ترجمـه بخشـهايي   

اي مترجمان تناسب نداشته است، سبب خستگي و گـاهي   كه با تخصص رشته
است در صورت ضرورت، بـراي ترجمـه    لذا بهتر. شود سردرگمي خوانندگان مي

تواننـد ترجمـه كننـد،     چنين آثاري از صاحبان تخصص و نـه افـرادي كـه مـي    
 .استفاده نمايد

مشكل تدريس روش تحقيق به مشكل تدريس زبان انگليسي در كشـور شـباهت    •
اي هسـتند، مشـكل نـاتواني     دارد و كتابهاي خـوب روش تحقيـق كـه ترجمـه    

سازند، لـذا بهتـر اسـت كتـاب روش      ش برطرف نميدانشجويان را در كار پژوه
يـا نويسـندگان يـا    . تدريس خاص فرهنگ ايراني براي دانشجويان تدوين شـود 

    .هاي بعدي مثالهايي از كشور ايران ارائه نمايند مترجمين كتاب در چاپ
    



 
  
  

  »هاي تدريس پيشرفته روش«
  

  ديويد كار و فنستر ماخر: مؤلف
 دكتر هاشم فردانش: مترجم
  كوير: ناشر

  1387: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  272:  تعداد صفحات
  

  :تيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .آرايي و صحافي اثر نگاري، صفحه مناسب بودن حروف •
، جـدول،  )برخـي فصـول   در( گيـري  داشتن مقدمه كلي، فهرست اجمالي، نتيجـه  •

 . فهرست اعالم و منابع و كتابشناسي
  
  :محتوايي ـ2

 . كيفيت مناسب كاربرد اصطالحات تخصصي  •
 .طالب آنتناسب محتواي اثر با فهرست م •
 .روزآمد بودن محتواي كتاب •
وجود نوآوري در كتاب مانند توجه به اخالق تـدريس و نقـش آن در يـادگيري و     •

گيري از تجارب استادان در طول سالهاي تـدريس،   تدريس خوب و موفق، بهره
 .تعامل بين عناصر اساسي تعليم و تربيت
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 .استفاده به قدر كفايت از منابع مرتبط •
 .و استنادات دقت در ارجاعات •

  
  :نقاط ضعف

  شكلي ـ1
آيـا تـدريس يـك    «و » ...مـدرن   ترديـد پسـت  «روان و رسا نبودن نگارش فصول  •

 .»مهارت است
 . سازي ثقيل نارسا بودن مطالب برخي فصول و وجود جمالتي طوالني و معادل •
 .225هاي امالئي براي مثال در ص  وجود غلط •
 .ارتباط طرح جلد با محتواي كتاب عدم •
تناسب اثر با واحدهاي درسي بـه دليـل آنكـه ايـن اثـر دربرگيرنـده تمـامي         عدم •

به نظر مي رسد كه مجموعه مقاالتي است . موضوعات مربوط به تدريس نيست
آنكه محتواي كتاب هم بيانگر مطالـب   ضمن. كند كه از مدل خاصي پيروي نمي

ي است تا آنهم به صورت اظهارنظرهاي فلسف  متفرقه در خصوص روش تدريس،
 .تجربي و كاربردي

 .نداشتن پيشگفتار، اهداف، خالصه فصول و كلي و فهرست موضوعي •
  
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي  بهره عدم •
  ......) آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

ثال توجه به الگـوي اسـتقرايي بيشـتر از الگوهـاي     براي م نداشتن جامعيت الزم،  •
» ...ارزيابي آموزش توسط دانشجويان در امريكا «ارتباط بودن فصل  ديگر، يا بي

 .به عناصر تدريس
 .انطباق محتواي كتاب با عنوان آن عدم •
 .انسجام و نظم منطقي مطالب در فصول و كل اثر عدم •
تـوجهي بـه    هاي تدريس و كـم  يكتوجه كتاب به مباني نظري و فلسفي و نه تكن •

ارائه دانش و مهارتهاي الزم براي طراحي، اجرا و ارزشيابي فعاليـت يـادگيري و   
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تدريس و همچنين دانش و مهارت الزم براي بهبود فن معلمي و برنامـه ريـزي   
 .در كالس

  
  :پيشنهادها

ها اضافه  شدن موضوع، توضيحاتي از سوي مترجم در پانويس براي كمك به روشن •
 .شود

شناسي آن، بعد كاربردي  مترجم با اضافه كردن وضعيت تدريس در ايران و آسيب •
 . كتاب را تقويت نمايد

  به عنوان منبع كمكي در دوره كارشناسي ارشد استفاده شود   •
   
    



 
  
  

  »)راهكارهاي عملي براي مدرسان و معلمان(تدريس پيشرفته روشهاي «
  

  مك كيچي و ماريدا سوينيكي: مؤلف
 دكتر محمدرضا كرامتي و حسن محجوب: مترجم
  يسطرون: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  248:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 . گيري آن از مثالهاي متعدد، ساده و كاربردي روان و رسا بودن اثر و بهره •
آرايي، صحافي، طرح جلد  نگاري، صفحه كيفيت اثر را از لحاظ حروفمناسب بودن  •

 . ...و 
گيري، جدول، خالصه فصـول و   داشتن پيشگفتار، فهرست اجمالي مطالب، نتيجه •

   .فهرست منابع
  
  :محتوايي ـ2

 .كاربرد اصطالحات تخصصيسازي و  بودن كيفيت معادل مناسب •
 .ها و اطّالعات اثر روزآمدي دادهمناسب بودن  •
 . هايي از نوآوري در اثر نمونهوجود  •

  
  :نقاط ضعف
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  شكلي ـ1
 35وجود جمالتي طوالني و مبهم در برخي از فصول مانند پاراگراف اول صـفحه   •

 .با عنوان انگيزه در كالس درس
 . نياز به ويراستاري ادبي اثر •
 .حذف منابع در ترجمه •
كاربرد آن را به عنـوان كتـاب درسـي زيرسـؤال       صفحه، 5يا  4وجود فصلهايي با  •

 .برد مي
   

  :محتوايي ـ2
بنـدي نهـايي، تمـرين و     طرح بحث مقدماتي، جمع(ابزارهاي علمي توجهي به  كم •

   ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، و 
انطباق محتواي كتاب با عنـوان آن، زيـرا محتـواي كتـاب نگـاهي قـديمي و        عدم •

روشـهاي  (كنـد، در حاليكـه عنـوان مترجمـان      منسوخ به تدريس را القـاء مـي  
 .سازد محتوايي جديد و به روز را به ذهن متبادر مي) پيشرفته تدريس

 .نداشتن جامعيت الزم •
 .مطالبدر نظم منطقي و انسجام نداشتن  •
فصـل در پيشـگفتار    17فصـل بـه    26نامناسب كاهش فصلهاي كتـاب از  توجيه  •

 .توسط مترجمان
رويكرد اين كتاب رويكردي كاربردي . نداشتن مباني نظري بحث روشهاي تدريس •

در حاليكـه   كنـد را اجـرا كننـد،    خواهد هر آنچه تجويز مي است و از معلمان مي
 .شود مياي ن هيچگاه به داليل نظري و استداللهاي آن اشاره

براي مثال فصـل نهـم كـه    (قديمي و در برخي موارد منسوخ بودن محتواي كتاب •
، بـه اسـتثناء   )دانـد  آوري مـي  تكنولوژي آموزشي را معـادل بـا اسـتفاده از فـن    

 .فصلهايي مانند آموزش الكترونيكي كه بحث به روزي است
 .گيري از منابع محدود و معدود بهره •
 . ه مباحث تدريسالقاء رويكردي سيستمي و سنتي ب •
 .تربيتي در كتاب_فقدان تحليلي نظري و رويكردي فلسفي •
 .توجه به رويكرد استقرايي به تدريس مبتني بودن محتوا بر رويكرد قياسي و عدم •
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شباهت محتوا به دايرةالمعارف واژگان مربوط به تدريس كه به صورتي پراكنـده و   •
 .درهم آورده شده است

  
  :پيشنهادها

 .از اين كتاب به عنوان منبعي كمكي و جنبي استفاده شود  •
 .در پايان هر فصل از جمعبندي استفاده شود •
با توجه به محتواي فصول كتاب، بهتر است عنوان آن براي مثال به چند مبحـث   •

 . اساسي در روش و فنون تدريس تغيير يابد
حذف شـده بـا    فصل كتاب در پيشگفتار آورده شود و فصلهاي 26عناوين تمامي  •

 .داليل مربوطه ذكر شود
با توجه به استفاده از قيد تأليف و ترجمه توسط مترجم، از بخـش تـأليفي بـراي     •

 .غناي بيشتر كار و ايجاد نظم و انسجام بهره بيشتري گرفته شود
  .كتاب بازنگري اساسي شود  •

   
    





 
  
  

  »)تعليم مهارتهاي خواندن و نوشتن(روشهاي سوادآموزي بزرگساالن «
  

  دكتر زهرا صباغيان: مؤلف
  نشر دانشگاهيمركز : ناشر

  1387: سال نشر
  دهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  233:  تعداد صفحات
  

  :بررسي كتاب مذكور به شرح زير استنتيجه نقد و 
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
  .سيواحد در 2تناسب حجم اثر با  •
داشتن پيشگفتار، بيان ضمني اهداف اثر، داشتن فهرست تفصيلي مطالب، جدول  •

 .و تصوير، فهرست منابع و كتابشناسي
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادلمناسب كيفيت  •
 .جامعيت محتوا و موضوع اثر •
 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آنمناسب انطباق  •
   .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
 .پرداختن به آموزش بزرگساالن در ايران •
 .اسالم و بيان مشكالت كشور در اين رابطهتوجه به آموزش در  •
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  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

  .گيري و جمعبندي و خالصه فصول و كلي نداشتن مقدمه كلي و فصول، نتيجه •
  

  :محتوايي ـ2
 .هاي اثر روزآمدنبودن اطالعات و داده •
  .براي تبيين موضوعات مورد بحث به روزاستفاده از منابع  عدم •

   
  :پيشنهادها

به كتاب افزوده ... سوادآموزي مانند سواد اطالعاتي، آموزش تابعي و مباحث جديد •
 .شود

در چاپ جديد، به بحث فنـĤوري اطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش بزرگسـاالن        •
 .توجه شود

  
  

    



 
  
  

  »هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت رويكردها و روش«
  

  باقري دكتر خسرو: مؤلف
  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي: ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  453: تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .روان و رسا بودن نگارش اثر  •
 .رعايت قواعد ويرايشي و نگارشي •
بخشي و فاصله  توان با تنوع البته مي( آرايي  صفحهنگاري و  مناسب بودن حروف •

 ).خطوط بيشتر از خستگي چشمي جلوگيري كرد
 .گيري و فهرست منابع دارابودن مقدمه، فهرست اجمالي مطالب، نتيجه •

  :محتوايي ـ2
 .سازي تخصصي مناسب بودن كيفيت معادل •
العاتي در اندازي كلي از موضوع به دليل فقر اط جامعيت محتوا در ارائه چشم •

 .زمينه عنوان و محتواي كتاب
 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن •
و هم رفع  ريزي براي درس موردنظر شورايعالي برنامههم تناسب اثر با سرفصلهاي  •

تر، سرفصلهاي  به عبارتي دقيق. كاستي و خالء موجود در اين سرفصلها
بيشتر بر روشهاي كمي آن هم در  ريزي براي درس موردنظر شورايعالي برنامه
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اما اين كتاب با تأكيد بر روشهاي كيفي، آن هم در . علوم تجربي تأكيد دارند
هاي شورايعالي  سرفصلرشته فلسفه تعليم و تربيت، خالء موجود در 

روشهاي تحقيق در رشته فلسفه تعليم و تربيت را  ريزي براي درس برنامه
 .جوابگو است

 .براي دانشجويان دكتري فلسفه تعليم و تربيت مناسب بودن حجم اثر •
 .ها و اطالعات اثر روزآمد بودن داده •
نوآورانه بودن اثر به دليل پرداختن به روشهاي تحقيق كيفي به طور عام و  •

فلسفه تعليم و تربيت و   روشهاي تحقيق كيفي و چگونگي كاربرد آن در رشته
 .ريزي درسي و تعليم و تربيت امر برنامه

 .    نظم منطقي و انسجام مطالب هم در كل اثر و هم در هر فصل وجود •
 .استفاده به قدر كفايت از منابع فارسي و التين مرتبط •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
از عصر سنتي (و نگاهي تاريخي ) ديدگاه فيلسوفان(گيري فلسفي استفاده از جهت •

  .زه فلسفه تعليم و تربيتشناسي در حو براي طرح ديدگاههاي روش) تا معاصر
 3فصول( شناسي مرتبط با تعليم و تربيت اسالمي تالش براي طرح مباحث روش •

 ).4و 
سازنده بودن اثر در توانمندسازي اساتيد و دانشجويان در امر پژوهش و تحقيق  •

هاي نظري مانند فلسفه تعليم وتربيت و همچنين توانمندسازي  در رشته
 .ي درسي و روشهاي تحقيقريز معلمان در امر برنامه

  :نقاط ضعف
  شكلي ـ1

گيري از توضيحات تكميلي در زمينه مفاهيم ثقيل فلسفي در پاورقي يا  بهره عدم  •
 .پيوست كتاب

 .تناسب طرح روي جلد با عنوان كتاب عدم •
واحد درسي  3يا  2زياد بودن حجم اثر نسبت به واحدهاي درسي كه معموالً  •

 .است
 .خالصه فصول، فهرست اعالمي و موضوعي و كتابشناسينداشتن جدول و تصوير،  •
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  :محتوايي ـ2

گيري از اصطالحات ثقيل تخصصي به دليل حجم زياد كتاب و پرداختن به  بهره •
سو و سنگين بودن مباحث مطروحه از سوي ديگر و  روشهاي مختلف از يك

 .درنتيجه نبود مجالي براي روشنگري و توضيح بيشتر اصالحات تخصصي
بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي هرهب عدم •

 ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
ارائه توضيحات الزم و (توجهي به جامعيت هر روش تحقيق به صورتي مجزا  كم •

 . ياندازي كل به دليل پراختن به چشم) همچنين نقد و ارزيابي هر روش تحقيق
زياد و سنگين بودن محتواي كتاب براي دانشجويان رشته تاريخ و فلسفه تعليم و  •

 .ارشد تربيت در مقطع كارشناسي
 . نقص در خصوص ارائه آراء انديشمندان اسالمي •

  :پيشنهادها
تري استفاده شود كه هم نشانگر وجه پژوهش و هم  از طرح روي جلد مناسب  •

 .نشانگر وجه فلسفي موضوع باشد
ه دليل زيادبودن و فشردگي محتواي كتاب، اصطالحات تخصصي به صورتي ب  •

شفاف و روان با توضيحات تفصيلي بيشتر موردنظر قرار نگرفته است، پيشنهاد 
به آخر » توضيحات«شود براي فهم بهتر مطالب كتاب پيوستي تحت عنوان  مي

 .كتاب اضافه شود
بيشتر براي مطالعه در دانشجويان، شود براي ايجاد رغبت و انگيزه  پيشنهاد مي •

 .محتواي كتاب در دو جلد جداگانه تهيه و چاپ شود
بندي از  چيني و صفحه شود در حروف بودن محتوا، پيشنهاد مي با توجه به ثقيل •

 .تري استفاده شود بخش ابزارهاي تنوع
با نظر به واحدهاي درسي مدنظر براي اين كتاب و ماهيت عملي عنوان، پيشنهاد  •

شود از حجم نظري محتوا براساس اولويت موضوعات كاسته و به جاي آن از  يم
 . ها و مثالهاي عملي براي راهنمايي دانشجويان در انجام پژوهش استفاده شود تمرين

آراء و آثار انديشمندان اسالمي در روشهاي پژوهش و تحقيق در فلسفه تعليم و  •
  . تربيت مورد توجه قرار گرفته و طرح شود

    



 
  
  

  »سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران«
  

  احمد صافي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1385: سال نشر
  پانزدهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  388:  تعداد صفحات
  

  :نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير استنتيجه 
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
آرايي، صحافي، طـرح جلـد    ي، صفحهنگار كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •

   . ...و
  .يواحد درس 3تناسب حجم اثر با  •
تفصيلي مطالب، داشـتن جـدول و تصـوير و    داشتن پيشگفتار، فهرست اجمالي و  •

 .فهرست منابع
  
  :محتوايي ـ2

 .مناسب بودن كتاب براي تدريس در دوره كارشناسي •
   .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
 .استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
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رويكرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزشهاي اسالمي و مسايل مربوط به ناسب بودن م •
 .نظام جمهوري اسالمي ايران

   
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
بيان اهداف، نداشتن مقدمه كلي و فصول، نتيجه، خالصـه كلـي و فصـول و     عدم  •

 .كتابشناسي
  

  :محتوايي ـ2
 .نهايي براي تفهيم موضوعبندي  گيري از طرح بحث مقدماتي، جمع بهره عدم •
 .جامعيت محتوا و موضوع اين اثرابهام در  •
بـه دليـل آنكـه عنـوان سـازمان و       انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن عدم •

قوانين آموزش و پرورش است، ولي محتوا فقط بـه قـوانين آمـوزش و پـرورش     
 .پردازد مي

 .نگاري در آموزش و پرورش بودن تاريخ ضعيف •
تـر ماننـد نظـارت     توجهي بـه موضـوعات جزئـي    درباره موضوعات و كم بحث كلي •

 ... .آموزشي و 
   

  :پيشنهادها
قـوانين و مقـررات   ) سازمان آمـوزش و پـرورش و ب  )اين كتاب در دو بخش الف  •

 .آموزش و پرورش طي سالهاي متمادي تدوين شود
، تلخـيص و  بندي بندي و گروه آنچه كه در اسناد و قوانين آورده شده است، دسته •

  . تحليل شود
    



 
  
  

  »يسيري در تربيت اسالم«
  

  مصطفي دلشاد تهراني: مؤلف
  دريا: ناشر

  1385: سال نشر
  نهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  384:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
   .بودن نگارش اثرروان و رسا  •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .  ...آرايي، صحافي، طرح جلد و ي، صفحهنگار كيفيت اثر را از لحاظ حروف •
 .تناسب حجم اثر را با تعداد واحدهاي درس موردنظر •
داشتن پيشگفتار، بيان اهداف، مقدمه كلي، فهرست تفصـيلي مطالـب و فهرسـت     •

 .منابع
  
  :محتوايي ـ2

 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آنانطباق  •
 .مناسب بودن اثر براي تدريس در مقطع كارشناسي •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
 .گيري علمي، فلسفي، ا خالقي و اجتماعي اثر جهتمناسب و مثبت بودن  •
 . نگارش كتاب با جهت گيري اسالمي •
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  : نقاط ضعف 
  شكلي ـ1

 .صه و كتابشناسينداشتن نتيجه گيري، جدل و تصوير، خال •
  

  :محتوايي ـ2
 .نامناسب بودن بكارگيري استفاده از اصطالحات تخصصي •
بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهرهعدم •

 ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .جامعيت محتوا و موضوع اثرعدم •
 .ها و اطالعات و نداشتن نوآوريروزآمدنبودن داده •
نداشتن نظم منطقي و انسجام الزم و مشخص نبودن ترتيـب قرارگيـري مطالـب     •

رغم تغيير عنوان  علي 5و  4تغيير محتواي فصول براي خواننده و همچنين عدم
 .آنها

مشخص نبودن طبقه بندي اصول تربيت و روشهاي تربيتي و عدم تعيين تقـدم و   •
 .تأخر آنها

 .ودن مرز بين اصول تربيتي و اصول سياست اسالمي يا اقتصاد اسالميمشخص نب •
 .عدم استفاده از منابع علمي جديد براي تبيين موضوع •
 .كلي بودن عنوان اثر •
 .رعايت ترتيب  الفبايي و اصول منبع نويسي در منابع اثر عدم •
 .آوردن شناسه اطالعات كامل اثر در پاورقي برخي فصول •
هـاي كتـاب    هاي علمي و دانشگاهي در اثر و نداشـتن ويژگـي   جنبهوجودنداشتن  •

 .درسي دانشگاهي
  :پيشنهادها 

هـاي عمـومي    به عنوان منبعي كمكي در دوره كارشناسي براي آشنايي بـا جنبـه   •
  .تعليم و تربيت اسالمي استفاده شود



 
  
  

  »يهاي آموزش طراحي نظام«
  

  زفسكي و همكارانرمي : مؤلف
 دكتر هاشم فردانش: مترجم
  سمت: ناشر

  1386: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  418:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .رعايت مناسب قواعد ويرايش و نگارش •
آرايي، صحافي، طـرح جلـد    صفحهنگاري،  كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •

 .   ...و
، بـه ويـژه   ...آرايـي، صـحافي، طـرح جلـد و      نگـاري، صـفحه   حـروف مناسب بودن  •

كردن كلمـات كليـدي و    برجسته گيري از فونت، حاشيه و نوع قلم مناسب،  بهره
 .نوشتن تيترها در سمت راست پارگرافها

 .هاي قبلي تر شدن طرح جلد كتاب نسبت به چاپ جذاب •
   

  :محتوايي ـ2
 . كاربرد اصطالحات تخصصيو سازي  كيفيت معادلمناسب بودن  •
 .سازي و زبان نگارش ايجاد ارتباط معنايي بين معادل •
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بحـث مقـدماتي هـم در اول     ويـژه، طـرح    ، بهاز ابزارهاي علميمناسب گيري  بهره •
گيـري از   بندي در انتهاي بخشـها، بهـره   كتاب و هم در اول بخشها، وجود جمع

 .نمودارهاي متعدد، به تصويركشيدن مطالب هر فصل در يك نمودار
 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آنمناسب انطباق  •
 .ريزي عالي برنامه سرفصلهاي شوراي% 75پوشش  •
وجــود نوآوريهــايي ماننــد نگــارش كتــاب بــا نقشــه محتــوايي و نوشــتن          •

 .مطالعه كتاب در محتواها و بيان نحوه  در كنار پاراگراف) اهداف(ها زيرتيتر
، به نحوي كه تنظـيم  مطالب در هر فصل و كل اثر مناسب نظم منطقي و انسجام •

مطالــب كتــاب در چهــار موضــوع مبــاني نظــري، تجزيــه و تحليــل، تركيــب و 
   .ارزشيابي باعث پيوند مطالب به يكديگر شده است

 .دقت در استنادات و ارجاعات اثربودن  مناسب •
الن آموزش و پرورش مبني بـر پيچيـدگي و دشـواري حـل     طرح هشدار به مسئو •

 .مسائل آموزش و پرورش در كتاب
   

  :نقاط ضعف
  شكلي ـ1

هـا درك   هاي محتوايي است كه ارتباط بين عناصـر ايـن نقشـه    كتاب داراي نقشه •
 .موضوع را تا حدي مشكل كرده است

واحــد درســي و ســنگين بــودن آن بــراي  2تناســب محتــواي كتــاب بــراي  عــدم •
نشجويان كارشناسي به دليل تخصيص بخش زيادي از زمان كـالس طراحـي   دا

 .آموزشي دوره كارشناسي به كار عملي
 .جذابيت طرح روي جلد عدم •

   
  
  
  :محتوايي ـ2

بودن فهم برخي از نمودارها بـه   استفاده از تمرين و آزمون در بخشها، سخت عدم  •
 .   دليل سنگيني و فشردگي آنها
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اين كتـاب در دوره كارشناسـي و كـاربرد سـخت آن بـراي      دشواربودن بكارگيري  •
 .نيازي براي آن دوره كارشناسي ارشد به دليل نبودن پيش

شـدن   ترجمه جلد دوم كتاب و موردغفلـت واقـع   جامعيت محتوا به دليل عدم عدم •
 . ها، كنترل و ارزشيابي موضوعاتي مانند روشها، رسانه

 .توجهي به مباني عملي موضوع كم •
 ). سال قبل 20حدود (بودن محتواي كتاب قديمي •
 .روز نبودن منابع اثر به •
 . هاي كتاب بودن بحث سنگين •
 .تغيير محتوايي كتاب نسبت به چاپ قبلي عدم •
هايي از استفاده از منابعي بدون ذكر مأخذ آنها در متن براي مثال در  وجود نمونه •

 .ذكر شده است كه در منابع نيامده است Davisمنبع  41صفحه 
   

  :پيشنهادها
شود كه مترجم محترم براي وضوح  هاي كتاب پيشنهاد مي به دليل سنگيني بحث •

 .تر توضيح دهد ها، مفاهيم غامض را بيشتر و مفصل بيشتر مطالب، در پاورقي
 .طرح روي جلد كتاب اصالح شود •
از طراحي در نظامهاي آموزشي  جلد دوم كتاب نيز ترجمه شود تا تصويري كامل •

 .به ذهن متبادر گردد
 . بودن نمودارها با توضيحات بيشتر برطرف شود فشردگي و سنگين •
در دوره » طراحـي آموزشـي  «عنوان منبع آموزشي برنامه درسـي    از اين كتاب به •

 .ارشد استفاده شود كارشناسي
شـود كـه بـه     د مـي در صورت استفاده از اين كتاب براي دوره كارشناسي، پيشنها •

جاي بخش سوم كه مطالب آن در دروس روانشناسي تربيتي يـا روش تـدريس   
 . شود، به كار عملي پرداخته شود مطرح مي

   
    



 
  
  

  »يطراحي و آشنايي با مراكز مواد و منابع يادگير«
  

  نيا دكتر محمدرضا افضل: مؤلف
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
  چهارم :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  444:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
    .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 . آرايي و صحافي هاي صفحه مناسب بودن كيفيت شكلي و چاپي اثر در مؤلفه •
داشتن پيشگفتار، بيان اهداف صريح اثـر، بيـان مقدمـه كلـي، فهرسـت تفصـيلي        •

 .مطالب، جدول، نقشه،  خالصه فصول و كتابشناسي
  
  :محتوايي ـ2

  .اصطالحات تخصصيو كاربرد كيفيت معادل سازي مناسب بودن  •
بنـدي نهـايي، تمـرين و     طرح بحث مقدماتي، جمع(ابزارهاي علمي  گيري از بهره •

 ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .محتوا و موضوع اثر مناسب جامعيت •
تـر   درصـورت خالصـه   تناسب اثر براي تدريس با توجه به رشته و مقطع تحصيلي •

 .شدن و جلوگيري از خستگي فراگير
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هـايي ماننـد طـرح مبـاحثي ماننـد فضـا، نيـروي انسـاني و بودجـه،           نوآريوجود  •
 .هاي آخر هر فصل و طرح مباحث نوآروانه وپاسخ بندي و پرسش جمع

 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
 .مناسب بودن كيفيت ترجمه اثر •

   
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .نگاري اثر نامناسب بودن حروف •
 . »و«ديد نبودن حرف  قابلواضح نبودن تصوير روي جلد و  •
 .بندي و فهرست اعالم، موضوعي و منابع گيري و جمع نداشتن نتيجه •

 
  :محتوايي ـ2

 .نامناسب بودن تقدم و تأخر تمرين و خالصه •
 .هاي دموكراتيزه شدن در اثر مانند راه منابعي بدون ذكر مأخذ آنهاوجود  •
 .آوردن عين واژه انگليسي نويسنده در متن •
هاي جديد آموزشي  براي مثال، اهداف و تجربه. ابهاماتي در نظم منطقي اثروجود  •

 .از نظر نظام آموزشي بايد مقدم بر برنامه باشد
 59براي مثال در صـفحه  . اي ابهام در عبارت و جمالت به ويژه در جمالت ترجمه •

و  80دوباره نويسي كردن نظريات شناختي، جملـه اول پـاراگراف دوم صـفحه    
 .  81ر پاراگراف اول صفحه جمله آخ

تمييز قائل نشدن بين واژه فراگيري و يادگيري و تعدد كاربرد آنها بـدون تعيـين    •
 .هايشان تفاوت

   
  :پيشنهادها

 .ها تجديدنظر شود طرح روي جلد كتاب از نظر رنگ •
 .صفحه كاهش يابد 250شده و تا حدود   حجم كتاب كم •
 .فصل ششم بهتر است در ضميمه ارائه شود •
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عادل فارسي اسامي انگليسي در مـتن و معـادل انگليسـي آن در پـاورقي آورده     م •
 . شود

 .تر شود هاي مقدماتي اول هر فصل و پايان آن خالصه بحث •
 .از تصاوير براي درك بهتر مطالب استفاده شود •
  .تفاوت و تشابه كتابداري و مراكز يادگيري تعريف و مشخص شود •

   
    





 
  
  

  »يريزي آموزش فرايند برنامه«
  

  مشاوران يونسكو: مؤلف
 دكتر فريده مشايخ: مترجم
  مدرسه: ناشر

  1390: سال نشر
  بيست و چهارم  :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  168:  تعداد صفحات
  

  :و بررسي كتاب مذكور به شرح زير استنتيجه نقد 
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
  .... آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب كيفيت •
 .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر •
مقدمه كلـي، فهرسـت اجمـالي مطالـب، جـدول،      بيان ضمني اهداف اثر، داشتن  •

  .فهرست منابع و كتابشناسي
  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادل مناسب كيفيت •
 .انطباق محتواي اثر را با عنوان و فهرست آن •
 .تناسب اثر براي تدريس با توجه به رشته و مقطع تحصيلي •
   .كل اثرنظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و  •
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 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
 .اي روان و رعايت امانت داشتن ترجمه •

  
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .تغيير كتاب نسبت به چاپهاي قبلي عدم •
 . نداشتن پيشگفتار، نتيجه، تصوير، خالصه كلي و فصول •

 
  :محتوايي ـ2

 .ها و اطالعات اثر قديمي و روزآمدنبودن داده •
 .نداشتن نوآوري خاصي •

   
  :پيشنهادها

 .ها و اطالعات به روز استفاده شود از داده •
  
    



 
  
  

  »يفلسفه تربيت اسالم«
  

  ماجد عرسان كيالني: مؤلف
 بهروز رفيعي: مترجم
  سمتپژوهشكده حوزه و دانشگاه ـ : ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  584:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
    .روان و رسا بودن نگارش اثر •
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
گيـري و   داشتن پيشگفتار، مقدمه كلي، فهرست تفصيلي مطالب، نمـودار، نتيجـه   •

 .جمعبندي نهايي، فهرست اعالم و منابع و كتابشناسي
  :محتوايي ـ2

 .توجه به اهداف درس موردنظر باجامعيت محتوا و موضوع اثر تناسب و  •
 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن •
  .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادلمناسب كيفيت  •
 .رشد و دكتريمناسب بودن اثر براي تدريس در سطوح كارشناسي ا •
جذابيت و تازگي متن به دليل طرح توأم مباحـث نظـري و كـاربردي و عملـي و      •

 .همچنين تصوير وضعيت موجود و مطلوب
 .ها و اطّالعات اثر روزآمدي داده •



 علوم تربيتي نقدنامه  154

نوآورانه بودن ساختار ارائه مطالب كتاب به نحوي كه، ابتدا، مسائل جهـان اسـالم    •
وي قرارگرفته، سپس، بـا رويكـردي   براساس آيات قرآن كريم و سنت مورد واكا

انتقادي و عالمانه، وضعيت موجود موضوع مـورد بررسـي در جهـان اسـالم بـه      
در كنــار آن بــا نقــد وضــعيت موجــود موضــوع در . شــود روشــني ترســيم مــي

هاي تربيتي جهان غرب، چگونگي ايجاد بحران و آشـفتگي و اخـتالل در    فلسفه
 .شود كشيده ميموضوع در وضعيت كنوني جهان به تصوير 

   .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيـين  اعتبار باالي منابع علمي اثر و استفاده  •

 . موضوعات مورد بحث
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثررعايت امانت و  •
 .اسالم و جهان غربطرفي كامل نويسنده در نقد واقعيات تربيتي جهان  بي •
 .اثر نسبت به فرهنگ و ارزشهاي اسالميمناسب رويكرد  •

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

، )اســتفاده از فونــت ريــز(نگــاري كيفيــت اثــر از لحــاظ حــروفنامناســب بــودن   •
، )نامناسب بودن صحافي(، صحافي)ارايي معمولي استفاده از صفحه(آرايي صفحه

هـاي نـامرتبط بـا عنـوان      ز حاشيهنداشتن طرح مشخص و استفاده ا(طرح جلد
  .... و  )كتاب در روي جلد

 .بيان اهداف اثر، نداشتن تمرين و آزمون و خالصه عدم •
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره عدم •
 .موضوعبراي تفهيم ...) آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

  :پيشنهادها
 .از ابزارهاي علمي براي تفهيم بهتر موضوع استفاده شود  •
  .كيفيت شكلي اثر بهبود يابد •

     
  
    



 
  
  

  »فلسفه تربيتي ائمه اطهار«
  

  نسب دكتر عباسعلي رستمي: مؤلف
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  كرمان: محل نشر

  467:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
   .روان و رسا بودن نگارش اثر •
آرايي، صحافي، طـرح جلـد    ي، صفحهنگار كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •

  . ...و
  .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر •
داشتن پيشگفتار، بيان صريح اهداف اثر، مقدمه فصول، داشتن فهرسـت مطالـب،    •

  .نتيجه، خالصه فصول و فهرست اعالم و منابع
  
  :محتوايي ـ2

   .استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث •
بـراي  ) بنـدي نهـايي   جمـع و  طرح بحـث مقـدماتي  (ابزارهاي علمي گيري از  بهره •

  .تفهيم موضوع
  .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
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هاي تربيت ائمه اطهار در دوره كارشناسـي   تناسب اثر براي تدريس درس ديدگاه •
ارشد به عنوان منبع اصلي و درس مكاتب تربيتـي در اسـالم بـه عنـوان منبـع      

  .كمكي
بنـدي مطـالبي كـه در سـاير منـابع بـه        ثر به دليل تنظيم و دستهنوآروانه بودن ا •

  .اند صورتي پراكنده بيان شده
  .استفاده مناسب از قرآن به عنوان منبع اصلي •
  .گيري اخالقي و اسالمي در سرتاسر كتاب غلبه جهت •
رويكرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزشهاي اسالمي و مسايل مربوط به مناسب بودن  •

  .اسالمي ايراننظام جمهوري 
   

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

 22صـفحه   10ويراستاري نشدن كتاب براي مثال از قلم افتادن فعل جمله سطر  •
  . 31صفحه  7يا سطر 

  .نداشتن جدول و تصوير و كتابشناسي •
  .نگاري اثر فشرده بودن حروف  •

 
  :محتوايي ـ2

  .كاربرد اصطالحات تخصصي در اثر عدم •
نداشــتن چــارچوب كتابهــاي فلســفي و بيــان  نداشــتن جامعيــت الزم بــه دليــل •

  .اطهار به سؤاالت فلسفي و تدوين نظامي براي تربيت شده ائمه  پاسخهاي داده
  .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن عدم •
  .نزديكي محتوا به علم كالم تا تربيت •
 .درست نبودن  نظم مطالب •

   
  :پيشنهادها

  .تكراري كتاب حذف شوداز حجم كتاب كاسته شده و مطالب  •
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كتاب با رويكردها و نگاههاي جديد در علوم تربيتي به تبيين فلسفه تربيتي ائمـه   •
  .اطهار بپردازد

  .خالصه مباحث كتاب در جدولي تنظيم و ارائه شود •
  .از قول، فعل و تقرير ائمه اطهار، رويكردهاي تربيتي آنها استخراج شود •
  .كتاب بازنگري اساسي شود •

  
  
  
    





 
  
  

  »در جهان غربتربيت تعليم و فلسفه «
  

  دكتر سعيد بهشتي: مؤلف
  اطالعات: ناشر

  1386: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  483:  تعداد صفحات
  

  :مذكور به شرح زير استنتيجه نقد و بررسي كتاب 
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .   ...آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه كيفيت اثر را از لحاظ حروف •
 .داشتن مقدمه كلي و فصول، فهرست اجمالي و تفصيلي مطالب و فهرست منابع •

  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصي اثر و كاربرد معادل سازي مناسب كيفيت •
 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آن كامل انطباق •
نوآورانه بودن اثر به دليل تقسيم مباحث فلسفي ذيل سه محـور ماهيـت فلسـفه     •

تعليم و تربيت، تاريخ فلسفه تعليم و تربيت و رويكردهاي فلسفه تعليم و تربيت 
 .اي مناسب و كيفي قي و سازوار و مقدمهبندي منط براساس يك تقسيم

 .34الي  28و  21الي  10نظم منطقي و انسجام مناسب فصول  •
 .گيري فلسفي و تربيتي و طرح مباحث مربوط به جهان غرب داشتن جهت •
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بيان رويكرد فلسفي و تربيتي با توجه به فرهنگ و ارزشهاي اسالمي بـراي نظـام    •
 .جمهوري اسالمي ايران

  
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
سنگين و پيچيده بودن محتواي برخي از فصلها مانند بخش اول تـا پايـان فصـل     •

 .نهم
 .تعداد واحدهاي درس ازحجم اثر زيادبودن  •
گيـري، جـدول و تصـوير،     بيان اهداف اثر، نداشتن نتيجـه  نداشتن پيشگفتار، عدم •

 .خالصه فصول و كلي، فهرست اعالم و موضوعي و كتابشناسي
 
    :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي بهره عدم •
 ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 .در دوره كارشناسي ارشدتناسب اثر براي تدريس  عدم •
 .هاي اثر روزآمدنبودن مطالب و داده •

  
  :پيشنهادها

تعلـيم و تربيـت بـراي دانشـجويان     بخش اول و دوم كتاب تحـت عنـوان فلسـفه     •
 .دكتري فلسفه تعليم و تربيت به عنوان منبع درسي استفاده شود

مباحثي مرتبط با فلسفه تعليم و تربيت اسـالمي بـه اصـل كتـاب اضـافه شـود و        •
عنوان كتاب حالتي تطبيقي تحت عنوان فلسفه تعليم و تربيت در جهان غـرب  

 .و اسالم پيدا نمايد
ذيل فصول مختلف كتاب به دليل سنگيني و نارسـا بـودن از   مطالب ذكرشده در  •

  .متن كلي كتاب حذف شود
  
    



 
  
  

  »هاي جديد در آموزش كاربرد فناوري«
  

  دكتر شهناز ذوفن: مؤلف
  سمت: ناشر
  1389: نشرسال 

  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  295:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
آرايي، صحافي، طـرح جلـد    نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •

  .   ...و
 .واحدهاي درس موردنظرتناسب حجم اثر را با تعداد  •
داشتن پيشگفتار، مقدمه فصول، فهرست اجمالي مطالب، تصوير، خالصـه فصـل،    •

 .فهرست موضوعي و منابع و كتابشناسي
  :محتوايي ـ2

 . كاربرد اصطالحات تخصصي و سازي كيفيت معادلمناسب بودن  •
 . بندي و تمرينات پايان فصل تقريباً در همه فصول طرح بحث مقدماتي، جمع •
 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن •
 .هاي كتاب نوآورانه بودن تمرينات داده شده در فصل •

  :نقاط ضعف
  شكلي ـ1
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 ).142و  97، 45براي مثال صفحات (روان و رسانبودن نگارش اثر •
فناوري « 4،  سطر 8صفحه : براي مثال. وجود جمالتي نامفهوم و ناتمام در كتاب •

هاي ماست و نقـش آن در تاثيرگـذاري    استعدادها و قدرتدر حقيقت پلي بين 
به همين جمله نامفهوم بـدون هيچگونـه توضـيحي در    » در دنياي اطراف است

اي از اين اشكاالت در سـاير   نمونه... مورد چرايي و چگونگي اشاره كرده است و
 .شود ها هم ديده مي بخش

 .نامناسب بودن طرح روي جلد و تصاوير كتاب •
تر، چـاپ   به سخني دقيق. ر محتوايي و شكلي كتاب از چاپ اول تا ششمتغيي عدم •

بار به چـاپ   براي ششمين 1390بوده و در سال  1383اول اين كتاب در سال 
سال هيچ تغييري نكـرده اسـت    7رسيده است ولي منابع و اصل كتاب در طي 

ــال  ( ــاپ س ــا مقايســه چ ــاپ  1390ب ــا چ ــوان  ). 1383ب ــه عن ــورتي ك در ص
هـا   است و با توجه به رشد فنـاوري  "هاي نوين در آموزش برد فناوريكار«كتاب

 .به خصوص در دهه اخير، بازنگري و اصالح مطالب و منابع كتاب الزامي است
 . گيري بيان اهداف هر فصل و همچنين نتيجه عدم •

  :محتوايي ـ2
هاي انتخاب شده بـا   ها و تمرين اي بوده و مثال بيشتر تمرينات پايان فصل ترجمه •

 . عنوان و موضوع تدريس هماهنگي و تناسب ندارد
 .استفاده از نمودار و جدول در كتاب عدم •
 . هاي انتخاب شده قديمي بودن عكس •
    .ها و تصاوير كتاب و نبود دليلي براي وجود آنها بودن برخي از عكس اضافي •
افزارها كه كمك چنداني به فهم مطالـب   انگليسي بودن مطالب اكثر تصاوير و نرم •

 .  كند نمي
هـا و فرهنـگ جامعـه و تغييـر      تناسـب برخـي از تصـاوير انتخـابي بـا ارزش      عدم •

  .  هايي از تصاوير با فتوشاپ قسمت
ايـن كتـاب بـراي     .توجه به اهداف درس موردنظر باجامعيت محتوا و موضوع  عدم •

درس تكنولوژي آموزشي معرفي شده است در صورتي كه محتواي كتاب فقـط  
اختصاص يافته است و بسياري از مباحث » كاربرد رايانه در آموزش«به مباحث 

هـا مـورد غفلـت     تكنولوژي آموزشي نظير طراحي آموزشي، اصول طراحي پيـام 
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عـاريف متعـددي از   در فصـل دوم، نويسـنده محتـرم ت   . جدي قرار گرفته اسـت 
اشـاره   2000هاي قبـل از   فناوري ارائه كرده است كه اين تعاريف همه به سال

  .  دارند
 .  سازماندهي و تنظيم ناقص محتوا و وجود مطالب تكراري در فصول مختلف •
  .  ريزي هاي قديمي شورايعالي برنامه درصدي مطالب آنهم با سرفصل 20مطابقت  •
س درس تكنولوژي آموزشي در مقطـع كارشناسـي   اين كتاب همچنين براي تدري •

نور معرفي شده است كه مطالب كتاب بـا سرفصـل هـاي ايـن      در دانشگاه پيام
  .درس مطابقت ندارد

بـراي مثـال،   . گردد بر مي 2000هاي قبل از  منابع استفاده شده در كتاب به سال •
ل از هاي قبـ  و سال 1990هاي  تعاريف فناوري در فصل اول كتاب همه به سال

گردد و اكثر اين تعـاريف امـروزه موردقبـول نيسـت و يـا در تعـاريف        آن بر مي
 .  اند نظر قرار گرفته جديدتر مورد تجديد

بـراي مثـال، در   . نظم مطالب در برخي از فصـول داراي اشـكاالت اساسـي اسـت     •
بندي و تعريف محقق از واژه  قبل از جمع» ها تعريف رسانه«قسمت پاياني تيتر 

سطر مانده به آخر پـاراگراف   3ه تعريف فناوري پرداخته شده است، در رسانه ب
دهـي بـه    نظم كتاب در مورد فناوري آموزش و تدريس نيز عدم 11دوم صفحه 
، فنـاوري  11در ص ) تكنولـوژي (فنـاوري  [تيترهـاي فنـاوري   . خورد چشم مي

، فنـاوري  15، فنـاوري در ص  14، فناوري در تـدريس ص  13آموزشي در ص 
معلوم نيسـت چـرا تعـاريف    . اند براي چندين بار تكرار شده] 16س در ص تدري

گيـري   مرتبط با فناوري و يا فناوري تدريس يكجا نيامده و تيترها بدون نتيجـه 
  .شود امري كه سبب سردرگمي و گيجي مخاطب مي. شوند تكرار مي

ــي،      • ــت الكترونيك ــازي، پس ــت مج ــد حقيق ــب مانن ــا و  مطال ــياري از تيتره بس
در .... ها و المعارف اي نظير دايره افزارهاي كتابخانه ها، استفاده از نرم اي انهچندرس

 .شود فصول مختلف تكرار مي
  .  گردد بر مي 2000هاي قبل از  اكثر منابع استفاده شده در كتاب به سال •
 .منبع بسياري از تصاوير اقتباس شده آورده نشده است •
ايـران و يـا خـارج راجـع بـه اثربخشـي        اي به تحقيقات انجام شده در هيچ اشاره •

  .وكارآمدي اين ابزارها و يا غيركارآمدي آنها نشده است
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هـا  نظيـر    ها الزم است به پيامدهاي منفي فنـاوري  هنگام بحث در مورد فناوري  •
هاي اجتماعي در تحوالت اخير، پيامدهاي مثبت  اعتياد به اينترنت، نقش شبكه

ـ    بـودن مطالـب بسـياري از     ه دليـل قـديمي  و منفي اشاره شود كـه متاسـفانه ب
هاي سيار مورد غفلـت   هاي اجتماعي و يا يادگيري موضوعات جديد نظير شبكه

  .واقع شده است
 .محتواي كتاب در وضعيت فعلي به علت روزآمد نبودن قابل استفاده نيست •
زدگــي و تشــويق  اســالمي، تــرويج فرهنــگ غــرب_رعايــت فرهنــگ ايرانــي عــدم •

 .غربي شدن از نوع جهاني
   

  :پيشنهادها
هـاي علمـي و فنـĤوري روز، تعـاريف جديـد از فنـاوري و        كتاب براساس پيشرفت •

ــاوري  ــي، فن ــاوري آموزش ــر    فن ــوزش نظي ــا در آم ــاه آنه ــد و جايگ ــاي جدي ه
، تحقيقات انجـام شـده بـه ويـژه     ...هاي اجتماعي و  هاي سيار يا شبكه يادگيري

 .وز شودر تحقيقات داخلي بازنگري اساسي و كامالً به
هاي مختلف كتاب سازماندهي  هاي تكراري در فصل به دليل وجود محتوا و عنوان •

 . مجدد شود
هـاي جامعـه    از تصاوير متناسب با فرهنگ و ارزش. منابع تصاوير كتاب ارائه شود •

كنـد و فقـط    نمـي ايراني استفاده شود و تصاويري كه به فهـم مطالـب كمكـي    
 .حذف شوند كند صفحه را پر مي

بهتـر اسـت ايـن    . مطالب نوشته شده روي بسياري از تصاوير بـه انگليسـي اسـت    •
كه نسخه فارسي وجـود دارد از نسـخه فارسـي آن     ها ترجمه و درصورتي نوشته

 .افزارها استفاده شود ويژه درمعرفي نرم به
  .هاي تايپي متن اصالح شود غلط •

  
  
    



 
  
  

  »مباحث نوين در فناوري آموزشي«
  

  دكتر سيد عباس رضوي : مؤلف
  دانشگاه شهيد چمران اهواز: ناشر

  1390: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  اهواز: محل نشر

  432:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :قوتنقاط 

  شكلي ـ1
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 .   ...آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب كيفيت •
داشتن پيشگفتار، بيان اهداف، مقدمه فصول، فهرست تفصـيلي مطالـب، نتيجـه،     •

 .تصوير، خالصه فصول، فهرست منابع و واژه نامه
  
  :محتوايي ـ2

 .معادل سازي اصطالحات تخصصي مناسب بودن كيفيت •
بنـدي نهـايي،    طرح بحـث مقـدماتي، جمـع   (از ابزارهاي علمي مناسب گيري بهره •

بـراي تفهـيم   ...) تمرين و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .موضوع

   .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
  : نقاط ضعف 
  شكلي ـ1
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اي ماننـد نكتـه آخـر     هـاي ترجمـه   روان و رسا نبودن نگارش اثر به ويژه در بخش •
، پايـان صـفحه   89، پـارگراف دوم صـفحه   59، پاراگراف دوم صفحه 58صفحه 

  305و تعريف پويانمايي در صفحه  304
 .تغيير محتوايي كتاب نسبت به چاپ قبلي عدم •
 .نداشتن كتابشناسي  •
اينكه اين كتاب گردآوري و ترجمه از مطالبي است  ابهام در روزآمدي اثر به دليل •

 2005اختصاص يافته، به سالهاي قبـل از   2006مورد كه به سال  6كه به جز 
-بر مي گردد و الگوهاي جديد طراحي آموزشي و طراحي مبتني بر وب، بـازي 

 .در آن آورده نشده است... هاي آموزشي، شبيه سازي هاي آموزشي و 
نه از نظر محتوايي، نه از نظر شكلي و نـه صـفحه آرايـي در     نداشتن هيچ تغييري •

 .چاپ اول و دوم  كتاب
 
  :محتوايي ـ2

 . نامناسب بودن كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي •
، 156،201براي مثال، صفحه. هاي انتخاب شده كيفيت بسيار ضعيفي دارند عكس •

 . 331و  307، 305
زيرا، محتواي كتاب بيشـتر تـم   . بضعف در جامعيت محتوا با توجه به عنوان كتا •

هاي  هاي يادگيري و بحث روانشناسي دارد ولي نويسنده محترم نتوانسته تئوري
روانشناسي را با مباحث نوين در فناوري تلفيق نمايد و كاربرد اين ديدگاهها را 

حجم زيادي از مطالب كتاب به معرفي . ها مشخص نمايد در استفاده از فناوري
ديدگاههاي روانشناسي آنها بدون توجه به موضـوع مـورد بحـث    روانشناسان و 
مطالب كتاب پراكندگي بسيار دارد و . ها اختصاص داده شده است يعني فناوري

بسـياري از مطالـب داراي عمـق كمـي     . از سازماندهي ضعيفي برخوردار اسـت 
آمارهاي ارائـه شـده كتـاب نيـز     . كنند هستند و هدف خاصي را هم دنبال نمي

  .  سال گذشته است 10به حداقل  مربوط
 .عدم بحث از نرم افزارها و سخت افزارها و كاربرد آن در علوم مختلف •
 .هاي درسي توجهي به چگونگي تلفيق فناوري در برنامه كم •
و  استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضـوعات مـورد بحـث    عدم •

 . 2000قبل از  همچنين استفاده از منابع مربوط به سال هاي
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توجهي به تحقيقـات انجـام شـده در ايـران و يـا خـارج راجـع بـه اثربخشـي           كم •
 .وكارآمدي و يا ناكارآمدي اين ابزارها

هـاي   توجهي به پيامدهاي منفي فنĤوريها نظير اعتياد به اينترنت، نقش شـبكه  كم •
 . اجتماعي در تحوالت اجتماعي

 .  عنوان كتابپوشش اهداف بوسيله محتوا با توجه به  عدم •
 .غلبه بعد روانشناسي بر بعد تكنولوژي آموزشي آن •
 .   عدم كمك برخي از تصاوير به فهم مطالب •
 .  ناخوانا بودن و نامشخص بودن مطالب نوشته شده روي بسياري از تصاوير •
 .  هاي تايپي و ويرايشي و جا افتادگي در متن كتاب وجود غلط •
 .پرداخته تا كار با ابزارهااين كتاب بيشتر به معرفي ابزارها  •

   
  :پيشنهادها

 .طرح جلد كتاب به صورت بومي طراحي شود •
به عنوان منبعي كمكي رشته تكنولوژي آموزشي در دوره كارشناسي مورداسـتفاد   •

 .قرار گيرد
با توجه به سرعت تغيير فناوري ها به ويژه در پنج سال اخير الزم است محتـواي   •

جديدي چون الگوهاي جديـد طراحـي آموزشـي و    كتاب به روز شده و مطالب 
بـه  ...  هاي آموزشي، شبيه سازي هاي آموزشـي و   طراحي مبتني بر وب، بازي

 .آن اضافه شود
 .كتاب سازماندهي مجدد شود •





 
  
  

  »يريزي آموزش برنامهمباني «
  

  دكتر يحيي فيوضات: مؤلف
  ويرايش: ناشر

  1389: سال نشر
  وچهارم بيست: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  190:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .براي زمان خودروان و رسا بودن نگارش اثر  •
 .نگارشرعايت قواعد ويرايش و  •
 .چاپ كتاب بودن شكلي و فني مناسب •
داشتن پيشگفتار، بيان صريح اهداف كتاب، داشتن مقدمه كلي، جدول و فهرست  •

 .منابع
   

  :محتوايي ـ2
با توجه به زمـان   اصطالحات تخصصيو كاربرد  سازي كيفيت معادلمناسب بودن  •

 .تأليف كتاب و نه در حال حاضر
  

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

 .نتيجه، خالصه كلي و فصول و كتابشناسينداشتن  •
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  :محتوايي ـ2

 .جاي خالي مباحث نو در برنامه ريزي آموزشي در كتاب •
  .ها و اطالعات اثر قديمي بودن محتوا و منابع مورداستفاده كتاب و داده •

  
  :پيشنهادها

ريـزي، بـازنگري شـده و از نتـايج پژوهشـهاي تشخيصـي دربـاره         روشهاي برنامه •
آموزشي، سياسـتگذاري و راهبردهـاي نظـام آموزشـي در جهـت      عملكرد نظام 

 .توسعه منابع انساني مرتبط با توسعه پايدار استفاده شود
يادگيري و ساختن دانش در برنامه ريـزي  -تصويري روشن از رويكردهاي ياددهي •

 .درسي ارائه شود
براي يافتن تصويري از كارآمدي درونـي نهادهـاي آموزشـي از ديـدگاه عـدالت و       •

هاي آموزشي، راهكارهايي وجود دارد كه الزم است در كتـاب بـه    برابري فرصت
 .آن پرداخته شود

تصويري روشن از كارآيي بيروني نظام آموزشي از ديـدگاه كـارآفريني، اشـتغال و     •
  . مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي در كتاب آورده شود

  
  
    



 
  
  

  »يريزي آموزش برنامهمباني «
  

  پور دكتر بهرام محسن: مؤلف
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
  ششم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  167:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
    .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
  . صحافيو  آرايي نگاري، صفحه حروفمناسب بودن  •
 .تغيير طرح روي جلد نسبت به چاپهاي قبلي •
بيان ضمني اهداف اثر، داشتن مقدمه كلي، فهرسـت اجمـالي مطالـب، جـدول و      •

 .فهرست منابع
  :محتوايي ـ2

  .سازي اصطالحات تخصصي معادلمناسب كيفيت  •
 .انطباق محتواي اثر را با عنوان و فهرست آن •
 .بودن مباحث اقتصاد آموزش و پرورش در كتابنوآورانه  •
   .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثررعايت در امانت و  •

  : نقاط ضعف 
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  شكلي ـ1
 .طرح جلدنامناسب بودن  •
 .تعداد واحدهاي درس موردنظر ازحجم اثر بودن  كم •
 .چاپهاي قبليتغيير ماهيتي كتاب نسبت به  عدم •
 .خالصه و كتابشناسي نداشتن پيشگفتار، نتيجه، تصوير، •

 
  :محتوايي ـ2

  .اصطالحات تخصصينامناسب كاربرد كيفيت  •
بنـدي نهـايي، تمـرين و     طرح بحث مقدماتي، جمع(از ابزارهاي علمياستفاده  عدم •

 ....) آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .محتوا و موضوع اثر نداشتن جامعيت •
 .برنامه ريزي آموزشي... توجهي به مباني فلسفي، اجتماعي، روانشناختي و  كم •
در دوره كارشناسـي و نامناسـب بـودن آن بـراي     تناسب اثـر بـراي تـدريس     عدم •

 .تدريس در دوره كارشناسي ارشد
 .ها و اطالعات اثر قديمي و به روز نبودن داده •
 . منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحثاز  استفاده به قدر كفايت عدم •
تناسب كتاب با نيازهاي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشـد   عدم •

 .در زمينه برنامه ريزي آموزشي
   

  :پيشنهادها
  .كتاب با تجديدنظري اساسي و روزآمدي مناسب تجديد چاپ شود  •

  
  
    



 
  
  

  »يمديريت منابع انسانمباني «
  

  دكتر سيد محمد ميركمالي: مؤلف
  يسطرون: ناشر

  1383: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  200:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت 
  شكلي ـ1

  .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
مقدمه فصول، فهرست اجمالي مطالب، جدول، فهرست موضوعي و منـابع  داشتن  •

 .و كتابشناسي
  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصيو كاربرد سازي  معادلمناسب  كيفيت •
  .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثرداشتن  •
 .استفاده از منابعي بدون ذكر مأخذ آنها عدم •
 .اثردقت در استنادات و ارجاعات  •

   
  

  : نقاط ضعف
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  شكلي ـ1
آرايي، صحافي، طرح جلد  نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروفنامناسب بودن  •

مقدمـه و تـداوم آن،    6هاي امالئي و چاپي از همان سطر    مانند وجود غلط ...و 
آرايي و نامفهوم بودن طرح جلد و ايجاد دافعه توسـط آن   نامطلوب بودن صفحه

 .آرايي نگاري و صفحه فجذابيت حرو و عدم
 .گيري، تصوير و خالصه فصل و كلي نداشتن پيشگفتار، نتيجه •

  
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع( گيري از ابزارهاي علمي بهره عدم •
 ....)آزمون، نمودار، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 .و طرح مباحث مقدماتي مديريت منابع انساني جامعيت محتوا عدم •
 .انطباق محتواي اثر را با عنوان و فهرست آن عدم •
مديريت منابع انساني دور كارشناسي ارشد و  واحد درس3تناسب حجم اثر با  عدم •

 .توجهي از واحد درسي مربوطه با اين اثر پوشش قرارنگرفتن بخشي قابل
 .رها و اطّالعات اث داده نبودنروزآمد •
 .آور بودن مطالب نداشتن نوآوري و خشك و كسالت •

  
  :پيشنهادها

 .تر شود رئوس مطالب كتاب افزوده شده و به نظام آموزشي نزديك •
هــاي آموزشــي بــه صــورت آشــكارتر و  مســائل مــديريت منــابع انســاني در نظــام •

 .تري بحث شود عميق
 .مسائل نظام آموزشي ايران موردتوجه قرار گيرد •
 .نويسي رعايت شود اصول كتاب درسي •
تغيير يابد يا محتواي كتـاب  » اي بر مديريت منابع انساني مقدمه«عنوان كتاب به  •

  .متناسب با عنوان آن تغيير يابد
  
    



 
  
  

  »مديريت فرايند آموزش«
  

  محمدرضا سرمدي و محمدحسن صيفدكتر : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  338:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
كلي و فصول، فهرست داشتن پيشگفتار، بيان صريح اهداف كتاب، داشتن مقدمه  •

 .اجمالي و تفصيلي مطالب، نتيجه، جدول و فهرست منابع
  :محتوايي ـ2

بنـدي نهـايي،    طرح بحـث مقـدماتي، جمـع   (از ابزارهاي علمي مناسب گيري بهره •
بـراي تفهـيم   ...) تمرين و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 .موضوع
 .اثر توجه به اهداف درس موردنظرمحتوا و موضوع مناسب جامعيت  •
 .ها آمد بودن داده روز •
 .از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحثمناسب استفاده   •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر  •
 .گيري علمي داشتن جهت •

  : نقاط ضعف
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  شكلي ـ1
 .10و  9  ،5، 4به ويژه در فصول  نگارش اثرنارسا و اشكال داشتن   •
 .حروف اول اسامي و همچنين حروف اول كلمات انگيسيرعايت  عدم •
 .نداشتن تصوير، فهرست موضوعي و اسامي و كتابشناسي •
 .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر  زيادبودن حجم اثر و عدم •

  
  :محتوايي ـ2

 .استفاده از افعال اول شخص درباره خود نويسنده •
 .15در صفحه ... بوروكراسي، علمي و  ها به طبقه نادرست بودن تقسيم نظريه •
 .yو  x ابهام در ترجمه نظريه  •
ــادل  • ــام در مع ــل     ابه ــژه در فص ــه وي ــي ب ــطالحات تخصص ــاربرد اص ــازي و ك س

 . )سايبرنتيك(دهم
 .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر عدم •
 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آنابهام در  •
كتاب بر سطوح پـايين يـادگيري يعنـي دانـش، فهميـدن و      اهداف رفتاري  تأكيد •

 .توجهي به اهداف سطوح تحليل، تركيب و ارزشيابي  كاربرد و كم
، 10  ،9  ،8  ،7  ،6  ،5، 4ارائه مطالب برخي از فصول در قالب مقالـه ماننـد فصـول     •

 13و  12، 12 ،11
نظم منطقـي  بيان مطالب فصلهاي مختلف به صورتي مستقل و درنتيجه ابهام در  •

 .و تضعيف يكپارچگي آن و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر
با توجه به نامربوط بودن بيشتر مطالب كتاب با فرايند آمـوزش عنـوان مـديريت     •

 .فرايند آموزش براي كتاب مناسب نيست
 .اول و تكيه بر مطالب چند منبع خاص استفاده كم از منابع دست  •
 .از ديگراننقد مطالب استفاده شده  عدم  •
 .ها قول استفاده بيش از حد مجاز از نقل •
 .طرح افق جديد يا سؤال جديد عدم •
 .نداشتن نوآوري خاص •

  :پيشنهادها 
 .حروف اول اسامي و همچنين حروف اول كلمات انگيسي اصالح شود •
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هايي كه درباره خود نويسنده است، بهتر است با افعال سوم شخص و نـه   در جمله •
 .شوداول شخص استفاده 

بهتر است به جاي ذكر منابع در انتهاي هـر فصـل، منـابع در پايـان كتـاب و بـه        •
 .صورت فهرست منابع آورده شود

 .بهتر است به عنوان منبع كمكي مورداستفاده قرار گيرد •
 .عنوان و محتواي كتاب هماهنگ شود •
  .از منابع دست اول استفاده شود •

  
  
    





 
  
  

  »يدبستان مديريت مراكز پيش«
  

  يدكتر فرخنده مفيد: مؤلف
  دانشگاه عالمه طباطبايي: ناشر

  1388: سال نشر
  هشتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  210:  تعداد صفحات
  

  :استنتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير 
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 . ...آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه حروفنظر اثر از  مناسب كيفيت •
 .يواحد درس 2تناسب حجم اثر با  •
و ... آرايـي، صـحافي و    تغييرات ظاهري مانند رنگ جلد، طرح روي جلـد، صـفحه   •

 .بهتر شدن آن نسبت به چاپهاي قبلي
داشتن مقدمه، فهرست تفصيلي مطالب، جدول و تصوير، خالصه فصل و فهرسـت   •

    .منابع
  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي معادلمناسب كيفيت  •
 .دبستاني در دوره كارشناسي رشته پيشتناسب اثر براي تدريس  •
 .كاربردي بودن محتواي كتاب •
 .فصل و كل اثرمطالب در هر مناسب نظم منطقي و انسجام  •
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  .تبيين موضوعات مورد بحثدر استفاده به قدر كفايت از منابع موجود  •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •

  
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .روان و رسا نبودن اثر •
 .گيري و كتابشناسي نداشتن پيشگفتار، نتيجه •

 
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  معطرح بحث مقدماتي، ج(گيري از ابزارهاي علمي  بهره عدم •
 ....)آزمون، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 . قديمي و به روز نبودن محتوا •
 .تغيير محتوايي اثر نسبت به چاپهاي قبلي عدم •
و جنبه مديريتي نداشتن محتـوا و پـرداختن    انطباق محتواي اثر با عنوان آن عدم •

 .دبستاني ها در سطح مراكز پيش آن به اجراي برنامه
هـاي متفـاوت آموزشـي و     بيان اصول علمي كه مربيـان بتواننـد در موقعيـت    عدم •

 .همچنين خالقيت خود از اصول خاصي پيروي كنند
 .دبستاني اين كتاب ويژه مربيان است و نه مديران مراكز پيش •
 .سازد نيازهاي دانشجويان و بازار كار را برآورده نمي •

  
  :پيشنهادها

 .استفاده شوداز منابع جديد و به روز  •
محتـــواي كتـــاب متناســـب بـــا عنـــوان آن و همچنـــين نيازهـــاي مـــديران   •

 .دبستاني بازنگري شود مراكزپيش
 .از ابزارهاي علمي متناسب با محتوا استفاده شود •



 
  
  

  »رويكردهاي متداول در علوم رفتاري: اي بر روشهاي تحقيق كيفي و آميخته مقدمه«
  

  دكتر عباس بازرگان: مؤلف
  ديدار: ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  184:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
  .روان و رسا بودن از نظر بيان و نثر  •
  .رعايت اصول و قواعد نگارش و ويرايش •
 .آرايي از نظر نگارش و صفحهمناسب بودن كيفيت اثر  •

  :محتوايي ـ2
 . تناسب و انطباق بين عنوان و فهرست اثر با محتواي آن •
  .درست و مناسب بودن اصطالحات بكار برده شده •
 .ها سازي مناسب بودن كيفيت معادل •
 .توجه به اصول ترجمه •

   
  :نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .شناسي نامناسب بودن طرح روي جلد براي يك كتاب روش •

  :محتوايي ـ2
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  .جامعيت نداشتن و مختصر و ناكافي بودن محتوا •
 .مطابقت نداشتن با هيچ برنامه درسي دانشگاهي •
  .ريزي هاي شورايعالي برنامه سرفصلتطابق محتوا با  عدم •
  .اي از مطالب كتاب و به روز نبودن آنها اي بودن بخش عمده ترجمه •
  .نداشتن نوآوري در اثر •
  .نداشتن نظم منطقي •
  . »فهم جامعه مدرن«ارتباط بين برخي از منابع با محتواي كتاب مانند منبع  عدم •
ارجاع درست، به دليل آنكه بسياري از منابع ذكر شده در فهرسـت منـابع در    عدم •

 .شوند داخل متن مشاهده نمي
رغـم ايجـاد ايـن     توجهي به روشهاي آميخته درقياس با روشهاي كيفـي، علـي   كم •

 .كه بايد تناسبي بين آنها وجود داشته باشدبرداشت در خواننده 
 .نداشتن بحثي جدي درباره روشهاي آميخته •
 .دار معرفي روش كيفي به عنوان روشي ضعيف و مسئله •
آميخته با فصل اول كتاب كه بـه معرفـي پـارادايم روشـي و فلسـفي       بخش روش •

 . پردازد، تضاد دارد مي
   

  :پيشنهادها
 .ي دانشجويان استفاده شوداز اثر به عنوان كتاب كمكي برا •
  .به روشهاي آميخته توجه بيشتري شود •

  
  
    



 
  
  

  »اسالمي هاي تربيتي در تمدن ها و گرايش مكتب«
  

  اسماعيل علي، سعيد، محمد جواد، رضا: مؤلف
 بهروز رفيعي: مترجم
  پژوهشكده حوزه و دانشگاه ـ سمت: ناشر

  1384: سال نشر
  دوم  :چاپ نوبت

  قم: محل نشر
  396:  تعداد صفحات

  
  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است

  :نقاط قوت
  شكلي ـ1

 .رعايت مناسب قواعد ويرايش و نگارش •
 .آرايي و صحافي نگاري، صفحه مناسب بودن كيفيت اثر از نظر حروف •
ــابع     • ــالم و من ــب، فهرســت اع ــي، فهرســت تفصــيلي مطال ــه كل و داشــتن مقدم

 .كتابشناسي
  :محتوايي ـ2

 .سازي اصطالحات تخصصي مناسب بودن كيفيت معادل •
 .هاي تربيتي در تاريخ اسالم ارائه شمائي از حركت •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
طرح گرايشهاي مختلف تربيتي در طـول تـاريخ اسـالم ماننـد گرايشـهاي نقلـي،        •

 ... .عقلي، كالمي، صوفيانه، سلفي و 
 .فرهنگ و ا رزشهاي اسالمير با تناسب اث •

  : نقاط ضعف
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  شكلي ـ1
اي بودن متن و بكـاركيري مفـاهيم    روان و رسا نبودن نگارش اثر به دليل ترجمه •

 .سنگين و دشوار
 .نداشتن طرح جلد خاصي •
 .تناسب حجم  اثر با واحدهاي درس موردنظر عدم •
 .كليگيري، جدول و تصوير و خالصه فصول و  بيان اهداف، نتيجه عدم •

  :محتوايي ـ2
 .كاربرد اصطالحات تخصصي با بياني سنگين و بيشتر به سبك ساختار زبان عربي •
بندي نهـايي،   طرح بحث مقدماتي، جمعگيري از ابزارهاي پژوهشي چون  بهره عدم •

 . ...تمرين و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
نوان منبع اصلي براي تدريس بـه دليـل   نداشتن جامعيت الزم براي استفاده به ع •

آمدي و مفيد بودن متنـاظر   روز بودن محتوا، عدم  بودن مطالب، قديمي  پراكنده
هاي تربيت  تبيين مكاتب و گرايش با مسائل اساسي حوزه تعليم و تربيت و عدم

 .مند اسالمي در يك قالب منسجم و نظام
نشدن سيري منطقـي در   هده انطباق متوسط محتوا با عنوان و فهرست آن و مشا •

 .ارتباط با عنوان كتاب در متن
 .ها و اطالعات آمد نبودن داده روز •
 .بدن نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر ضعيف •
 . استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث عدم •
بنـدي   بنـدي و مقولـه   دسـته گويي، بـدون ارائـه    ارائه مطالب كتاب به صورت كلي •

 .مشخصي در حوزه تخصصي و تربيتي
  
 

  :پيشنهادها
اي براي روشـني بيشـتر آن    مطالب از ابهام و سنگيني درآيد و توضيحاتي حاشيه •

 .مدنظر قرار گيرد
 .به فهرست مطالب و محتوا انسجام داده شود •
 .از كتاب به عنوان منبعي كمكي براي مطالعه دانشجويان استفاده شود •

    



 
  
  

  »گيري نوين جهت: منطق پژوهش در علوم تربيتي و اجتماعي«
  

  دكتر بختيار شعباني وركي: مؤلف
  به نشر: ناشر

  1385: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  مشهد: محل نشر

  218:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
   .روان و رسا بودن نگارش اثر •
آرايي، صحافي، طـرح جلـد    نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروفمناسب بودن  •

  .... و
 .يا استفاده به عنوان منبع كمكي واحد درس 2تناسب حجم اثر با  •
پيشگفتار، بيان اهـداف اثـر، داشـتن فهرسـت تفصـيلي مطالـب، جـدول،        داشتن  •

 .فهرست منابع و كتابشناسي
  :محتوايي ـ2

 .انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن •
 .ها و اطّالعات اثر روزآمدي داده •
 .و تحقيق كمي و كيفي در اثر گيري علمي، فلسفي جهتداشتن  •
 .علميسازنده بودن كتاب از نظر فلسفي و  •
 .استفاده از منابع متعدد •

  : نقاط ضعف
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  شكلي ـ1
  .انطباق معـادل انگليسـي نـام كتـاب در پشـت جلـد بـا عنـوان فارسـي آن          عدم  •

The logic of educational and social research    منطـق پـژوهش
 .تربيتي و اجتماعي است و نه منطق پژوهش علوم تربيتي و اجتماعي

و وجـود نگـارش متفـاوت در نوشـتن نـام       نگـارش رعايت قواعـد ويـرايش و    عدم •
، اســتفاده از عالئــم )114و بــابي در ص  113بــراي مثــال ببــي در ص (افــراد

نگارشي در جاي نامناسب و داشتن اغالط امالئي فراوان در اثر و وجود جمالتي 
 .31طوالني مانند جمله پاراگراف دوم صفحه 

 .كليمقدمه، نتيجه، تصوير و خالصه فصول و  نداشتن •
 
  :محتوايي ـ2

مانند بكاربردن  اصطالحات تخصصي و كاربرد سازي كيفيت معادلنامناسب بودن  •
گرايي درست اسـت، اسـتفاده    كه نام Nominalismگرايي براي  معادل صورت

صحيح است، معـادل زمينـه    Causalكه » علّي«به عنوان معادل  Causeاز 
اي مناسـب   زمينـه  كـه معرفـت   Background Knowledgeمعرفتي براي 

 ... .است و 
بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي  بهره عدم •

  .براي تفهيم موضوع...) آزمون، نمودار، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .محتوا و موضوع اثرنداشتن جامعيت  •
   .و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثرابهام در نظم منطقي  •
 Realism andترجمه فصل دوم اثر به صورت خط به خط از فصل سوم كتاب  •

educational research, David Scot, 2000     و ترجمه خـط بـه خـط
اي بـه منبـع    كتاب مذكور بدون هيچگونـه اشـاره   5تمام فصل اول اثر از فصل 

 .مورد استفاده
شناسـي كـه    تشناسي در فصل دوم كتاب و بعد از بحـث معرفـ   بيان بحث هستي •

 .آيد شناسي ابتدا مي معموالً در بيان مكاتب و رويكردهاي فلسفي، هستي
توجهي به رويكردهايي مانند هرمنيوتيك، تبارشناسي ديالكتيكي و اسـتقرايي   كم •

 .در اثر
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تـوجهي   نگارش كتاب براساس رويكرد فلسفي و علمي حاكم بر جهان غرب و كـم  •
و مسـائل مربـوط بـه نظـام جمهـوري      به ارزشهاي اسـالمي  . به مباحث مربوط

 .اسالمي
 .هاي نوين مطرح شده درباره پژوهش بيان اختصاري رويكردها و ديدگاه •
  .هاي انگليسي هاي نامناسب در برابر برخي واژه وجود معادل •

  
  :پيشنهادها

مشكالت مربوط به ترجمه از آثار ديگران تحت عنوان تأليف مهمترين عيب ايـن   •
شود، بـه ويـژه كـه فصـلي از آن بـه اخـالق پـژوهش         كتاب است كه بايد رفع

 .اختصاص دارد
 .سازي اصطالحات رفع شود اشكاالت معادل •
 .اگر قرار است كتاب روش تحقيق باشد، روشها به آن اضافه شود •
هـاي   شناسي بحث شده و بعد به بيان ديدگاه بهتراست در فصل اول كتاب معرفت •

  .آن پرداخته شود
 .استفاده شود) استقراء و استقرا: براي مثال(ش اثر از سياق واحدي در نگار •

  
  
    





 
  
  

  »نظريه و عمل: نظارت آموزشي و ارزشيابي عملكرد معلم«
  

  هوور جيمز نوالن و ليندا اي: مؤلف
 دكتر بيژن عبدالهي: مترجم
  آثار معاصر: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  470:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .روان و رسا بودن نگارش اثر •
 .رعايت قواعد نگارشي •
  .... آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروف مناسب كيفيت •
 .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس موردنظر •
داشتن پيشگفتار، بيان صريح اهداف اثر، داشتن مقدمه كلـي، فهرسـت تفصـيلي     •

 .مطالب، نتيجه، تصوير، خالصه فصول و فهرست اعالم و منابع
  
  :محتوايي ـ2

  .اصطالحات تخصصي اثرو كاربرد  معادل سازيمناسب كيفيت  •
بنـدي نهـايي، تمـرين و     طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي  بهره •

  .براي تفهيم موضوع...) آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .توجه به اهداف درس موردنظر باجامعيت محتوا و موضوع اين اثر  •
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 .اي اثر با عنوان و فهرست آنانطباق محتو •
در گرايشهاي مديريت و برنامه ريزي آموزشي و مشـاوره  تناسب اثر براي تدريس  •

 .و راهنمايي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
 .ها و اطّالعات اثر دادهمناسب روزآمدي  •
 .هايي از نوآوري در اثر نمونهوجود  •
   .مطالب در هر فصل و كل اثر مناسب نظم منطقي و انسجام •
 .استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث •
 .در استنادات و ارجاعات اثرمناسب دقت  •

    
  : نقاط ضعف

  شكلي ـ1
 .نياز به ويرايش اثر •

  :محتوايي ـ2
 .توجهي به فرهنگ ملي و بومي در مثالها و اسامي بي •

   
  :پيشنهادها

هاي رايج در ترجمـه   محتوايي از اثر با رعايت همه جنبه تخصصي-علميويرايش  •
-صورت گيرد تا اثر از حالت ترجمه صرف خارج و به صورت يـك اثـر ترجمـه   

  .تأليف درآيد
خارجي بـا توجـه بـه فرهنـگ حـاكم بـر آمـوزش و پـرورش و          مثالهاياسامي و  •

  .هاي كشور تغيير يابد و بومي شود دانشگاه
  .راستار ادبي مسلط و متخصص ويراستاري شوديك وي توسطكتاب  •
نامـه اختصاصـي نظـارت و راهنمـايي و      فهرسـت موضـوعي و واژه   كتابدر پايان  •

  .ارزشيابي معلمان در آخر كتاب اضافه شود
    
  
  
    



 
  
  

  »ينظارت و راهنمايي تعليمات«
  

  دكتر منوچهر وكيليان: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1389: سال نشر
  هفتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  237:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
 .بودن نگارش اثرروان و رسا  
 .رعايت قواعد نگارشي 
داشتن پيشگفتار، بيان صريح اهداف اثر، داشتن مقدمه كلي و فصول، فهرست اجمالي  

و تفصيلي مطالب، نتيجه، جدول و تصوير، خالصه فصول و كلـي و فهرسـت اعـالم،    
 .موضوعي و منابع

  
  :محتوايي ـ2
  .اصطالحات تخصصي اثر معادل سازيمناسب كيفيت  
بندي نهايي، تمرين و آزمـون،   طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي  بهره 

  .براي تفهيم موضوع...) نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر 

  : نقاط ضعف 
  شكلي ـ1
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 .قولها و زمان مطالب اشكال در نقل 
 .نامناسب بودن طرح جلد 
سب حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي به دليـل وجـود مطالـب غيرمـرتبط بـا      تنا عدم 

 .نظارت آموزشي
 
  :محتوايي ـ2
 .محتوا و موضوع اين اثرجامعيت  عدم 
 .ها و اطّالعات اثر داده نبودن روزآمد 
 .نداشتن نوآوري 
   .نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثرنداشتن  
نظارت و راهنمايي تعليمـاتي بـا مفـاهيم موجـود در درس     مترادف تلقي شدن مفهوم  

 .مشاوره و راهنمايي
   

  :پيشنهادها
  .مطالب نامربوط و اضافي فصول اول تا پنجم حذف شود 
  .به عنوان كتابي فرعي در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد استفاده شود 
  .استفاده شوداول و مرتبط با مفهوم نظارت و راهنمايي تعليماتي   از منابع دست 
دهـي   دهي در كتاب اصالح و از حالت مروري به صورت نقد و بازسـاخت  قول شكل نقل 

  .تغيير يابد
مطالبي چون مقررات مربوط به راهنمايان تعليمـاتي دوره ابتـدايي بـه بخـش ضـمائم       

  .كتاب منتقل شود
  
  
    



 
  
  

  »تعليم و تربيت ياسالمنظريه «
  

  الهدي دكتر جميله علم: مؤلف
  )ع(دانشگاه امام صادق: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  509:  تعداد صفحات
  

  :نتيجه نقد و بررسي كتاب مذكور به شرح زير است
  :نقاط قوت

  شكلي ـ1
    .روان و رسا بودن نگارش اثر •
  .رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
  .... آرايي، صحافي، طرح جلد و  نگاري، صفحه اثر از لحاظ حروفمناسب كيفيت  •
 .داشتن مقدمه، فهرست اجمالي و تفصيلي مطالب و فهرست منابع •

  
  :محتوايي ـ2

 .اصطالحات تخصصي اثر و كاربرد سازي معادل مناسب كيفيت •
 .محتوا و موضوع اثرمناسب جامعيت  •
 .عنوان و فهرست آنانطباق محتواي اثر را با  •
 . در دوره كارشناسي ارشد و دكتريتناسب اثر براي تدريس  •
 .ها و اطّالعات اثر روزآمدي داده •
 .هايي از نوآوري در اثر نمونهوجود  •
   .مطالب در هر فصل و كل اثرمناسب نظم منطقي و انسجام  •
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 .استفاده به قدر كفايت از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث •
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
 .گيري فلسفي و اسالمي گيري از جهت بهره •
اثر نسبت به فرهنگ و ارزشهاي اسالمي و مسايل مربوط به نظـام   سازنده رويكرد •

 .جمهوري اسالمي ايران
   

  : نقاط ضعف
  شكلي ـ1

بيان اهداف اثر، نداشتن نتيجه، جدول و تصـوير، خالصـه    نداشتن پيشگفتار، عدم •
 .و فصول و كتابشناسي كلي

   
  :محتوايي ـ2

بندي نهايي، تمرين و  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي  بهره عدم •
 ....)آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و 

 . ارائه تعريف نظريه تربيتي در كتاب عدم •
اطـالع چنـداني از   اي از مباحث كتاب بـراي دانشـجوياني كـه     سنگين بودن پاره •

 .فلسفه اسالمي به ويژه فلسفه صدرالمتألهين ندارند
رغـم انتقـاداتي بسـيار بـر فلسـفه       غالب بودن فلسفه صدرايي در اين كتاب، علـي  •

 .صدرايي
 .ها و فلسفه صدرالمتألهين آوردن مباحث اسالمي و قرآني ذيل ديدگاه •
دينـي ماننـد مغـايرت    مبهم و ناسازگار بودن برخي از مطالب با بعضي از مطالـب   •

نادرست خوانده شدن گزاره معرفت بخش از مرجـع نـامعتبر و دروغگـو ماننـد     
با سخن چند نفر از ائمـه مبنـي بـر خـذوا الحـق      ... شيطان، منافق، گناهكار و 

 .ولومن اهل النفاق، من اهل الباطل
    

  :پيشنهادها
 .عنوان كتاب به فلسفه تعليم و تربيت اسالمي تغيير يابد  •
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ن و سخنان معصومين پايه و اساس كار بوده و توضيحات مالصـدرا و بزرگـان   قرآ •
 .ديگر در تفسير و فهم كالم خدا به كار گرفته شود

در برداشت از آيـات قـرآن، در پـاورقي، نظـرات مختلـف آورده شـود و فقـط بـه          •
 .برداشت و نظر فلسفي صدرايي اكتفا نشود

 .منظور از تقواي الهي روشن شود  •
   

  





   



  
  
  

  :فهرست داوران به ترتيب حروف الفبا
  دانشگاه نام و نام خانوادگي

  سمت ، محمدآرمند
  - محرم ،آقازاده
  پيام نور  زاده، عيسي ابراهيم

  شهيد بهشتي ، محمودابوالقاسمي
 )تربيت معلم تهران(خوارزمي    اكرمي، سيد كاظم

 تربيت مدرس  ايماني، محسن 

  تهران ، عباسبازرگان
  تهران خسرو ،باقري

 )تربيت معلم تهران(خوارزمي  بهرنگي، محمدرضا 

 شهيد چمران اهواز ، محمدجعفرسرشت پاك
 انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم   حسيني، سيد حسين

 عالمه طباطبائي ، عليدالور

 باهنر كرمانشهيد   نسب، عباسعلي رستمي 

 عالمه طباطبائي زواركي، اسماعيل زارعي

  اصفهان عشرت بي بي ،زماني
 تربيت دبير شهيدرجايي  ساكي، رضا 

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  سلسبيلي، نادر

 پرورشآموزش و  ، احمدصافي
 الزهراء  صمدي، پروين

 )تربيت معلم تهران(خوارزمي ، سعيدضرغامي

 )تربيت معلم تهران(خوارزمي    عبدالهي، بيژن

 تربيت دبير شهيدرجايي  عصاره، عليرضا

 عالمه طباطبائي ، خديجهآبادي علي

 )تربيت معلم تهران(خوارزمي ، مجيدعسگري علي

 )معلم تهرانتربيت (خوارزمي ، پوراندختفاضليان

 تربيت مدرس    فردانش، هاشم

 )تربيت معلم تهران(خوارزمي ، يحييقائدي

 )تربيت معلم تهران(خوارزمي  كشاورز، سوسن
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  دانشگاه نام و نام خانوادگي
 )تربيت معلم تهران(خوارزمي  محسن پور، بهرام

  ريزي آموزشي يونسكو المللي برنامه بين ٔمؤسسه ، فريدهمشايخ
  لرستان ، عباسدار معدن
  الزهراء ، مرتضيمنادي
  الزهراء ، گلنارمهران

  تهران ، سيد محمدميركمالي
 )تربيت معلم تهران(خوارزمي  اهللا  نادري، عزت

  اصفهان ، احمدرضانصراصفهاني
 عالمه طباطبائي  نوروزي، داريوش 

 عالمه طباطبائي ، مصطفينيكنامي

 عالمه طباطبائي  احمدآبادي، محمدرضا  نيلي

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، محمدحسينيارمحمديان
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، پژوهشگاه حوزه و )جلد اول(آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن 
  1388دانشگاه، تهران، سمت، چاپ سوم، 

، قم، بهروز رفيعي، )جلد سوم(آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن 
  1388پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، چاپ دوم، 

، محمد بهشتي و )جلد چهارم(آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن 
   1380همكاران، تهران، سمت، چاپ اول، 

، محمد بهشتي، تهران، )جلد پنجم(در تعليم و تربيت و مباني آن  آراي دانشمندان مسلمان
    1388سمت، چاپ اول، 

شناسي و علوم تربيتي، علي دالور، تهران، چاپ ششم،  احتماالت و آمار كاربردي در روان
1390  

هاي آموزشي، سيد عباس رضوي، تهران، سمت، چاپ  اصول طراحي و توليد فيلم
  1387اول،

ريزي درسي، كوروش فتحي و اجارگاه، تهران، ايران زمين،  اساسي برنامهاصول و مفاهيم 
  1390چاپ نهم، 

  1387، تهران، پيام نور، چاپ دهم،زاده  آموزش بزرگساالن، عيسي ابراهيم
  1387از نظريه تا كاربرد، حسين خنيفر، تهران،سمت، چاپ اول،: آموزش پودماني

، زهرا صباغيان و سهيال اكبري، )بزرگساالنبا رويكرد آموزش (آموزش جامع سازماني 
  1389تهران،سمت، چاپ اول،

از دبستان، ونيتا كول، ترجمه فرخنده مفيدي   برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش
 1380تهران،سمت، چاپ اول،

پور، تهران،سمت، چاپ  ، بهرام محسن)مباني، اصول و روشها(آموزش و پرورش تطبيقي 
  1389اول،
رورش تطبيقي دوره اول متوسطه در كشورهاي منتخب، عليرضا عصاره، تهران، آموزش و پ

  1389يادواره كتاب، چاپ دوم، 
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به ) واحدي(ابتدايي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه نظام جديد (آموزش و پرورش سه مقطع 
، محمدحسين بروج و محمدتقي نديمي، تهران، مهرداد، )ها نامه انضمام اهم آئين

   1387چاپ هشتم،
شرحي برنظريات معاصر برنامه درسي، كوروش : هاي جديد برنامه درسي به سوي هويت

  1386فتحي واجارگاه، تهران، آييژ، چاپ اول،
ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان، كوروش فتحي واجارگاه، تهران، سمت، چاپ  برنامه

  1389ششم،
ران،جهاد دانشگاهي ريزي درسي راهبردي در آموزش عالي، محبوبه عارفي، ته برنامه

  1384دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول،
تاريخ آموزش و پرورش در اسالم و ايران، منوچهر وكيليان، تهران، دانشگاه پيام نور، چاپ 

  1390هفتم، 
ج ميسكل، ترجمه . ك هوي و سيسيل. تئوري، تحقيق و عمل در مديريت آموزشي، وين

  1382روميه، چاپ چهارم،زاده، اروميه،دانشگاه ا ميرمحمد سيد عباس
بيتز، گاري پول، ) توني. (دبليو. تدريس مؤثر با استفاده از فناوري در آموزش عالي، آي

  1390بي عشرت زماني و سيد امين عظيمي، تهران،سمت، چاپ اول، ترجمه بي
البالغه، عبدالمجيد زهادت، قم،دفتر تبليغات اسالمي، چاپ دوم،  تعليم و تربيت در نهج

1380  
  1385وهشتم، بند، تهران،روان، چاپ سي شناسي آموزش و پرورش، علي عالقه جامعه
، )هاي شاخص ها و حوزه مباني، رويكردها، سير جامع نظريه(شناسي آموزش و پرورش  جامعه

  1390نژاد و همكاران، تهران، يسطرون، چاپ اول، مهدي سبحاني
هشگاه علوم انساني و مطالعات درآمدي بر روش تحقيق كيفي، بيوك محمدي، تهران، پژو

  1390فرهنگي، چاپ دوم، 
اهداف، مباني و اصول علمي و :  درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران

  1389فرهنگي، خسرو باقري، تهران،شركت انتشارات علمي ـ فرهنگي، چاپ اول، 
درضا بهرنگي، تهران، ذهنيت فلسفي در مديريت آموزشي، فيليپ دانيل اسميت، ترجمه محم

  1382كمال تربيت، چاپ چهارم، 
راهنماي تأليف كتابهاي درسي، كوروش فتحي واجارگاه و محرم آقازاده، تهران،آييژ، چاپ 

  1385اول، 
  1389هاي ياددهي ـ يادگيري، محمدحسن امير تيموري، تهران، ساواالن، چاپ نهم، رسانه

  1385ي سرمد، تهران، سمت، چاپ پنجم،روابط انساني در سازمانهاي آموزشي، غالمعل
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روانشناسي اجتماعي تعليم و تربيت، جيكوب گتزلز، ترجمه يوسف كريمي، تهران، ويرايش، 
  1389چاپ هفتم،

روشهاي آماري در روانشناسي و علوم تربيتي، علي دالور، تهران، دانشگاه پيام نور، چاپ 
  1389نهم،

تي، اسماعيل بيابانگرد، تهران، دوران، چاپ شناسي و علوم تربي هاي تحقيق در روان روش
  1389اول،

هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي،والتر بورگ، جويس گال و  روش
مرديت دامين گال، ترجمه احمدرضا نصر و همكاران، تهران، سمت، چاپ 

  1387سوم،
ردانش، تهران، كوير، هاي تدريس پيشرفته، ديويد كار و فنستر ماخر، ترجمه هاشم ف روش

  1387چاپ دوم،
، مك كيچي و ماريدا )راهكارهاي عملي براي مدرسان و معلمان(روشهاي تدريس پيشرفته 

سوينيكي، ترجمه دكتر محمدرضا كرامتي و حسن محجوب، تهران، يسطرون، چاپ 
  1388اول،

ان، تهران، ، زهرا صباغي)تعليم مهارتهاي خواندن و نوشتن(روشهاي سوادآموزي بزرگساالن 
  1387مركز نشر دانشگاهي، چاپ دهم،

هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت، دكتر خسرو باقري، تهران،  رويكردها و روش
  1389پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول،

  1385سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران،احمد صافي، تهران، سمت، چاپ پانزدهم، 
  1385سالمي، مصطفي دلشاد تهراني، تهران، دريا، چاپ نهم،سيري در تربيت ا

هاي آموزشي، رمي زفسكي و همكاران، ترجمه دكتر هاشم فردانش، تهران،  طراحي نظام
  1386سمت، چاپ سوم،

نيا، تهران، سمت، چاپ  طراحي و آشنايي با مراكز مواد و منابع يادگيري، محمدرضا افضل
  1389چهارم،
آموزشي، مشاوران يونسكو، ترجمه دكتر فريده مشايخ، تهران، مدرسه، ريزي  فرايند برنامه

  1390چاپ بيست و چهارم،
فلسفه تربيت اسالمي، ماجد عرسان كيالني، ترجمه بهروز رفيعي، تهران، پژوهشكده حوزه 

  1389و دانشگاه ـ سمت، چاپ اول،
باهنر كرمان، چاپ  نسب، كرمان، دانشگاه شهيد فلسفه تربيتي ائمه اطهار، عباسعلي رستمي

  1388اول،
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  1386فلسفه تعليم و تربيت در جهان غرب،سعيد بهشتي، تهران، اطالعات، چاپ اول،
  1389هاي جديد در آموزش، شهناز ذوفن، تهران، سمت، چاپ اول، كاربرد فناوري

مباحث نوين در فناوري آموزشي، سيد عباس رضوي، اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 
  1390دوم،چاپ 
  1389وچهارم، ريزي آموزشي، يحيي فيوضات، تهران، ويرايش، چاپ بيست مباني برنامه
  1389پور، تهران، سمت، چاپ ششم، ريزي آموزشي، بهرام محسن مباني برنامه

  1383مباني مديريت منابع انساني، سيد محمد ميركمالي، تهران، يسطرون چاپ اول،
دي و محمدحسن صيف، تهران، دانشگاه پيام نور، مديريت فرايند آموزش، محمدرضا سرم

  1387چاپ اول، 
دبستاني، دكتر فرخنده مفيدي، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايي، چاپ  مديريت مراكز پيش

  1388هشتم،
رويكردهاي متداول در علوم رفتاري، عباس : اي بر روشهاي تحقيق كيفي و آميخته مقدمه

  1387بازرگان، تهران، ديدار، چاپ اول،
هاي تربيتي در تمدن اسالمي، سعيد اسماعيل علي، رضا محمد جواد،  ها و گرايش مكتب

  1384ترجمه بهروز رفيعي، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه ـ سمت، چاپ دوم،
گيري نوين، دكتر بختيار شعباني وركي،  جهت: منطق پژوهش در علوم تربيتي و اجتماعي

  1385مشهد، به نشر، چاپ اول،
نظريه و عمل، جيمز نوالن و ليندا اي هوور، : ت آموزشي و ارزشيابي عملكرد معلمنظار

  1388ترجمه بيژن عبدالهي، تهران، آثار معاصر، چاپ اول،
  1389نظارت و راهنمايي تعليماتي، منوچهر وكيليان، تهران، دانشگاه پيام نور، چاپ هفتم،

، چاپ )ع(ان، دانشگاه امام صادقالهدي، تهر نظريه اسالمي تعليم و تربيت، جميله علم
 1388اول،

 


