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Method: The population comprised lecturers of the
field at western universities and a mixed method
research was applied. The data were gathered
through questionnaire and a semi-structured
interview and analyzed using SPSS software,
descriptive statistics and one sample t-test..

چکیده
 پژوهش حاضر پيمايشي در کتب درسي دانشگاهي رشته:هدف
 گويه13 مديريت بازرگاني است که طي آن چکليستي حاوي
بهصورت حضوري و غيرحضوري از طريق ايميل و لينک آنالين
و استفاده از شبکههاي اجتماعي (تلگرام و لينکداين) در اختيار
اساتيد اين رشته در دانشگاههاي غرب کشور قرار گرفت و نقاط
.قوت و ضعف کتب اين حوزه را از ديدگاه آنان شناسايي نمود
- جامعه آماري پژوهش اساتيد حوزه مربوطه در دانشگاه:روش
- براي جمع.هاي غرب کشور و روش تحقيق از نوع ترکيبي است
آوري دادهها از پرسشنامه و مصاحبه نيمه ساختاريافته بر اساس
.سواالت فرآيندي استفاده شد

Result : Although the results show that the
textbooks of business administration mostly seem
to be in a good position in terms of content and
general appearances criteria, they have several
weak points, naming, shape changes, localization,
updated data and linking theory to practice and
further improvement in these areas is clearly
warranted

 نتايج نشان ميدهد که اگرچه کتب دانشگاهي رشته:یافتهها
ًمديريت بازرگاني ازلحاظ ظاهري و محتوايي در جايگاه نسبتا
 اما برخي معيارها ازجمله «تغييرات شکلي اثر،مناسبي قرار دارند
 «روزآمدي،» «بوميسازي با فرهنگ ملي،»در چاپهاي بعدي
دادهها و اطالعات» و «پيوند نظريهها با مشاغل» نقاط ضعف
کتب اين حوزه شناسايي شدند و نياز به کار بيشتري در اين
.زمينهها احساس ميگردد
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Abstract
Purpose: The present study conducted a survey of
business administration textbooks, using a
checklist containing 31 criteria and distributing it
among
business
administration
lecturers
at universities of the west of Iran by hand and by
email (online version) via social media (Telegram
& LinkedIn) to identify the strengths and
weaknesses of the textbooks from their point of
view.
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مقدمه و بیان مسئله
عليرغم گسترش روشهاي جديد آموزشي مانند آموزشهاي نيمهحضوري و از راه دور و ظهور کتاب الکترونيکي،
اهميت تأليف و تدوين کتاب درسي 3دانشگاهي مطلوب بيشازپيش افزايش يافته است ( Yarmohammadian
 .)& Armand & Zarei, 2009کتاب درسي نخستين رسانه انتقال دانش به دانشجو به شمار ميروند (Sharif
)Moghaddam & Ehsanian, 2014و پايه و اساس بخش اعظم آموزش در دانشگاهها را تشکيل ميدهد
) .(Heilenman,1993ازاينرو ،کتاب درسي بايد داراي معيارها ،اصول و ويژگيهاي خاصي باشد تا بتواند
دانشپژوهان را به اهداف مدنظر شوراي آموزش عالي سوق دهد .بحث کيفيت منابع آموزشي در مراکز آموزش
عالي به عنوان محور اصلي توسعه و پيشرفت جوامع ،همواره از اهميت زيادي برخوردار بوده است .پژوهشها
همواره نشان دادهاند که عالوه بر کتاب درسي ،روش تدريس مدرسان نيز روي يادگيري دانشپژوهان تأثير
ميگذارد .بهزعم پورمند و همکاران ) )Pourmand, Norozi, zarei zavaraki, Delavar, 2017نيز کيفيت
يادگيري و تدريس به عواملي همچون توزيع مدرسان ،ساختار ،محتوا و کيفيت سيستم هاي ارزشيابي ،ساختار
و کيفيت برنامههاي درسي ،کيفيت و کميت مواد يادگيري و آموزش وابسته است )نقل از .(Little, 2005
بنابراين ،نظام دانشگاهي بايستي همواره مطلوبيت عوامل درونداد ،فرآيند و برونداد خود را مورد قضاوت قرار دهد و
به بهبود امور آموزشي ،پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي به جامعه بپردازد (Rahmani, & Fathi Vajargah,
) .2008منابع آموزشي نيز به عنوان بخشي از عوامل درونداد ب ايستي مورد ارزيابي قرار گيرند تا ميزان
هماهنگي آن ها با رسالت و اهداف مراکز آموزش عالي تعيين گردد .اِشکال در جنبههايي همچون صحت
و درستي ،اعتبار و کاربرد ،تأثير و ارزش و توانمندي اطالعات ميتواند صدمات و زيانهاي فراواني را به زندگي
بشر وارد سازد ) .(Doroudi, 2008ارزشيابي ،امکان شناسايي نقاط ضعف و قوت برنامه درسي را به برنامهريزان
درسي ميدهد تا در فعاليتهاي خود تجديدنظر کنند يا آنها را تطبيق دهند و يا حفظ نمايند (Ornstein,
) .1996ازاينرو ،ارزيابي منابع اطالعاتي يا بهبيانديگر کتب درسي ميتواند فرآيند پااليش و تصحيح اطالعات
را موجب شود و اشکاالت موجود در آنها را به حداقل برساند .ارزيابي ظاهري و محتوايي اين منابع آموزشي
يکي از روشهايي است که ميتواند ميزان انطباق کتاب درسي را با اهداف برنامه درسي مشخص سازد.
مقصود از کتاب درسي ،کتابي است که پيرامون موضوع خاصي تدوين شده است و در مدارس يا دانشگاهها
مورد استفاده قرار ميگيرد (فرهنگ آکسفورد .)5132 ،اجزا و عناصر کتاب درسي را ميتوان به دو دسته اصلي
 (3قالب و شکل ظاهري و  )5محتوا و ساختار کتاب درسي ،تقسيمبندي نمود .ويژگيهاي فني و ظاهري کتاب
ميتواند بهصورت مستقيم و يا غيرمستقيم بر تسهيل فرآيند يادگيري ،انگيزه دانشپژوهان و تسهيل درک
مفاهيم و تعميق يادگيري مؤثر باشد ) .(Hasanmoradi, 2009محتوا نيز همان دانشها ،مهارتها ،گرايشها
و ارزشهايي هستند که بايد ياد گرفته شوند ) .(Nicholls & Nicholls, 1998کتاب درسي را ميتوان از دو
منظر دروني و بيروني مورد بررسي قرار داد .بعد بيروني کتب درسي ،ارتباط و همخواني کتاب درسي با کتابهاي
ديگر در همان پايه (ارتباط عرضي) و رابطه يک عنوان کتاب درسي با همان عنوان در پايههاي قبل و بعد
(ارتباط طولي) را بررسي ميکند .بعد دروني نيز بر ظاهر و محتواي کتب درسي تأکيد دارد & (Niknafas
Textbook
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) .Aliabadi, 2013شاخصها و معيارهاي متعددي از سوي پژوهشگران و صاحبنظران اين حوزه براي ارزيابي
و نقد کتب درسي دانشگاهي مطرح شدهاند که عبارتاند از جنبههاي ظاهري (حجم کتاب و تناسب آن با حجم
هر فصل ،کيفيت حروفنگاري ،کيفيت صفحهآرايي و غيره) ،محتوايي (روزآمدي محتوا ،جامعيت ،طرح سؤالهاي
جديد و افقهاي تازه ،تناسب ميان حجم اطالعات اصلي و فرعي و غيره) و ساختار ،زبان و روش بهطور عام
)(Razi, 2009؛ کاربردي بودن محتواي انتخابشده ،مغايرت نداشتن محتوا با ارزشها ،مباني فرهنگي و نيازهاي
جامعه )(Jamali Zavareh & Nasr & Armand & Nili, 2009؛ همسويي با مباني فلسفي و اعتقادي
مورد قبول ،معطوف بودن به نيازها و مسائل اجتماعي ،اعتبار علمي ،تناسب با نيازها و عاليق يادگيرنده ،انسجام
و يکپارچگي ،ارتباط افقي با ساير دروس ،جنبه آموزشي داشتن محتوا ،انديشه محور و استداللي بودن محتوا،
پرورش مهارتهاي ارتباطي ،تأکيد بر مهارت فراشناخت و جذاب بودن مطالب ).(Maleki, 2006
از معيارها و الزامات تدوين کتب درسي دانشگاهي نيز ميتوان به اهميت و اعتبار مطالب ،عالقه دانشجويان،
سودمندي ،قابليت يادگيري ،انعطافپذيري ،توجه کامل به حفظ و اشاعۀ ميراث فرهنگي و نظام ارزشي و ارتباط
با زندگي و تجربيات روزمره و مسائل روز اشاره نمود ) .(Norouzzadeh & Rezaee, 2009بهرهگيري از روش
تحليل محتوا و چکليست نقد کتب درسي دانشگاهي شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني بهعنوان ابزار
اندازهگيري جهت نقد و شناسايي نقاط قوت و ضعف کتابهاي درسي دانشگاهي رشته علوم تربيتي نيز نشان
داد که سليس و قابلفهم بودن نگارش اثر ،رعايت قواعد ويرايشي و نگارشي و معادلسازي مناسب و استفاده از
اصطالحات تخصصي از نقاط قوت و داشتن اشتباهات چاپي ،نامناسب بودن طرح جلد ،صحافي و کيفيت چاپ
و استفاده نکردن از ابزارهاي علمي و تطابق نداشتن با سرفصلهاي شوراي عالي برنامهريزي نيز از نقاط ضعف
کتب درسي اين حوزه هستند ) .(Hosseini & Matoor, 2012تبيين معيارهاي محتوايي تأليف و تدوين کتب
درسي دانشگاهي در سه رشته علوم تربيتي ،مشاوره و روانشناسي از ديدگاه دانشجويان و صاحبنظران اين
رشتهها نيز چندي از ويژگيهاي محتوايي ازجمله توجه به دانش فراگيران ،بهروز بودن مطالب ،مستند بودن،
کاربردي بودن محتواي انتخابشده ،مغايرت نداشتن با ارزشها ،مباني فرهنگي و نيازهاي جامعه ،همسويي با
نيازهاي دانشجويان و نيازهاي بازار و پيشرفتهاي علمي ،ملي و بينالمللي را از مهمترين معيارهاي تدوين
کتاب درسي مطلوب شناسايي نمود ) .(Jamali Zavareh & Nasr & Armand & Nili, 2009ارزيابي
کتابهاي درسي دانشگاهي علوم انساني بر اساس شاخصهاي مطلوب کتابهاي درسي دانشگاهي نيز نشان
داد که در تأليف کتابهاي درسي دانشگاهي ،از معيارها و شاخصهاي مطلوب کتابهاي درسي دانشگاهي به
نحو مطلوب استفاده نميشود و مؤلفان و ناشران اين حوزه بر اساس ساليق و نظرات خود به تأليف و انتشار اين
کتابها پرداختهاند (.)Yarmohammadian & Armand & Zarei, 2009
ساالنه هزاران کتاب در زمينههاي مختلف ازجمله مديريت در کشور چاپ ميشود که بخشي از اين رقم را
کتب حوزه مديريت بازرگاني به خود اختصاص ميدهند .تأليف و ترجمه کتب در رشته مديريت بازرگاني بهعنوان
رشتهاي که رسالت آن آماده ساختن دانشپژوهان براي مشاغل حرفهاي مديريت در سازمانهاي بازرگاني و
مؤسسات دولتي است ،دغدغههاي خاص خود را داراست و بايستي اين کتب از مطلوبيت زيادي برخوردار باشند
تا بتوانند نيازهاي دانشپژوهان را در حوزههاي مختلفي نظير بازاريابي ،تبليغات ،تحقيقات و غيره مرتفع سازند.
اگرچه اخيراً پژوهشهايي بهطور عام در خصوص انطباق برنامه درسي با نيازهاي دانشجويان و يا ارزيابي برنامه
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و کتب آموزشي و کيفيت آن در آموزش عالي

;(Abbasian & Shirmohammadi & Nikoui, 2011

;  Sharif Moghaddam & Ehsanian, 2014) Momeni Mahmuyee, 2009و بهطور خاص در حوزه
علوم انساني ( ،)Yarmohammadian & Armand & Zarei, 2009رشته علوم تربيتي & (Hosseini
) ،Matoor, 2012مديريت و برنامهريزي آموزشي ) (Shadfar & Liaghatdar & Sharif, 2012و رشته علوم
تربيتي ،مشاوره و روانشناسي ) (Jamali Zavareh & Nasr & Armand & Nili, 2009صورت گرفته است،
اما فقط يک مورد به نقد کتب درسي بهعنوان بخشي از محتواي آموزشي پرداخته است .روزآمد نبودن محتواي
کتب درسي رشته مديريت بازرگاني و ترجمه ناملموس و غيردقيق پارهاي از اصطالحات از زبان انگليسي به
فارسي در برخي کتب اين رشته و متعاقب آن معرفي مقاالت و کتب خارجي بهجاي کتب داخلي به دانشپژوهان
بهعنوان منبع درسي و امتحاني توسط برخي اساتيد از يکسو و دشوار بودن دسترسي به منابع خارجي و مشکل
در ترجمه و درک کامل آنها از سوي دانشپژوهان از سوي ديگر ،پژوهشگران را ترغيب ساخت تا با مرور منابع
داخلي و خارجي و توسعۀ چکليست شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني ،در قالب پژوهشي پيمايشي به
ارزيابي کتب درسي رشته مديريت بازرگاني در سطح کشور و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها بپردازند.
پژوهش حاضر درصدد يافتن پاسخ براي دو پرسش ذيل است:
 .3کتب درسي دانشگاهي در رشته مديريت بازرگاني ازنظر ظاهري داراي چه وضعيتي هستند و
نقاط قوت و ضعف آنها چيست؟
 .5کتب درسي دانشگاهي در رشته مديريت بازرگاني ازنظر محتوايي داراي چه وضعيتي هستند و
نقاط قوت و ضعف آنها چيست؟
همانطور که پيشتر اشاره شد ،کتاب درسي را ميتوان از دو منظر دروني و بيروني ارزيابي نمود که اين
پژوهش در راستاي تحقق اهداف خود از ميان ابعاد ارزيابي کتب درسي ،بعد دروني را اتخاذ نموده است و به
ارزيابي ظاهري و محتوايي يا علمي کتب درسي دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني ميپردازد .انجام اين پژوهش
در حوزه مديريت بازرگاني و در اين مقياس (غرب کشور) در نوع خود بديع است و به شناسايي نقاط قوت و
ضعف کتب اين رشته کمک مينمايد و بهتبع آن راه تعليم و آموزش را براي اساتيد و زمينه يادگيري و تعلم را
براي دانشپژوهان اين حوزه هموار ميسازد؛ بنابراين ،ضرورت انجام مطالعه حاضر نيز در نقش مهمي است که
ارزيابي منابع آموزشي و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها ميتواند در فرآيند طراحي آنها و افزايش غناي علمي
و کاهش نواقص محتواي آموزشي رشتههاي دانشگاهي بهويژه رشته مديريت بازرگاني داشته باشد .پژوهش
حاضر درصدد بررسي اين مهم است که کتب درسي رشته بازرگاني تا چه اندازه در تحقق اهداف و رسالت آموزش
عالي موفق بوده است؟ تا چه ميزان محتواي کتب رشته مذکور با مباني اسالمي سازگاري دارند؟ محتوا و
اطالعات اين کتب تا چه اندازه روزآمد هستند؟ و تا چه ميزان با فرهنگ ملي کشور بومي شدهاند؟
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روششناسي
در پژوهش حاضر از روش پيمايشي-توصيفي استفاده شده است .با توجه به اينکه مصاحبه ميتواند بهعنوان
مکمل ساير ابزارهاي پژوهشي ،ميزان اعتبار روشهاي کمي را نيز مشخص نمايد (کوهن و همکاران،)5131 ،
همراه با روش پيمايشي-توصيفي از مصاحبه نيمه ساختاريافته نيز استفاده شد؛ بنابراين ،روش تحقيق پژوهش
حاضر از نوع ترکيبي است زيرا از هر دو روش تحقيق کمي و کيفي بهره گرفته شده است و بر اساس طبقهبندي
مورس ( )Morse, 2003از روشهاي ترکيبي ،اين روش از نوع طرحهاي ترکيبي استقرايي و مدل ترکيبي
متوالي استقرايي 3ميباشد .جامعه آماري اين پژوهش اساتيد رشته مديريت بازرگاني در دانشگاههاي غرب کشور
(به دليل سهولت دسترسي) بود که از طريق صفحۀ شخصي آنها در تارنماي دانشگاهها و از طريق شبکههاي
اجتماعي شناسايي شدند و به دليل محدود بودن جامعه نمونهگيري انجام نشد .در روش تحقيق کمي ،ابزار
گردآوري داده ،پرسشنامهاي در قالب چکليست بود .پرسشنامۀ مزبور حاصل تلفيق چکليست نقد کتب درسي
دانشگاهي شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني (( )3131برگرفته از پژوهش  )Hosseini & Matoor, 2012و
چکليستي است که بارتلت و مورگان ) (Bartlett & Morgan, 1991طي پژوهشي براي بررسي متون درسي
دانشگاهها توسعه دادهاند .گويهاي نيز با مشورت با خبرگان (اساتيد رشته مديريت بازرگاني دانشگاه کردستان) به
چکليست اضافه گرديد 51 .عدد پرسشنامه براي آزمون روايي پژوهش بين اساتيد توزيع شد که روايي پرسشنامه
با روايي صوري و پايايي آن نيز با روش آلفاي کرونباخ برابر با  1/93محاسبه شد .پرسشنامۀ مذکور به دو صورت
چاپي و لينک آنالين تهيه شد و بهصورت حضوري (براي اساتيد در دسترس) و لينک آنالين و از طريق شبکههاي
اجتماعي تلگرام 5و لينکداين 1در اختيار پاسخگويان (براي ساير اساتيد حوزه مربوطه در دانشگاههاي غرب کشور)
قرار گرفت .در مجموع از  76عدد پرسشنامه توزيع شده 13 ،عدد پرسشنامۀ تکميلشده دريافت شد (نرخ
پاسخگويي  %61ميباشد) .با توجه به نتايج نرمال بودن دادهها در آزمون شاپيرو-ويلک و کولموگروف-اسميرنف،
دادهها توسط نرمافزار  SPSSو با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين ،فراواني ،انحراف معيار و چولگي) و آزمون
تي تک نمونهاي مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند .براي تحليل دادهها ،طيف ليکرت پنج امتيازي طراحيشده
براي گزينههاي سؤاالت پرسشنامه که از گزينه «خيلي ضعيف» تا گزينه «خيلي خوب» طراحي شده بود ،به دو
دستۀ گزينههاي مناسب (شامل گزينههاي خيلي خوب ،خوب و متوسط) و گزينههاي نامناسب (شامل گزينههاي
ضعيف و خيلي ضعيف) تقسيمبندي شد .در روش تحقيق کيفي ،ابزار مورداستفاده مصاحبه نيمه ساختاريافته بود.
براي مصاحبه از روش نمونهگيري موارد عادي 1استفاده شد و تعداد هفت نفر از اساتيد رشته مديريت بازرگاني
در سه دانشگاه مختلف در غرب کشور مورد مصاحبه قرار گرفتند .سؤاالت مصاحبه در قالب دو پرسش باز طراحي
شد که در بخش يافتهها به آن اشاره ميشود.

1

Inductive-Sequential Mixed Methods Design
Telegram
3
LinkedIn
4
Typical Case Sampling
2
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روش تحقيق کمي و يافتههای آن
پژوهش حاضر در بخش کمي با روش پيمايش و استفاده از پرسشنامهاي در قالب چکليست صورت گرفت.
ابعاد مدنظر در چکليست مزبور در جدول  3گنجانده شدهاند .بررسي پرسشنامهها و يافتههاي حاصل از آنها به
شرح زير است.
جدول  .1ابعاد و گويههای مورد بررسي در ارزيابي کتب دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني (چکليست مورد
استفاده در روش کمي)
ابعاد
اصلي

ابعاد فرعي

رديف
3

جامعيت صوري اثر (از فهرست مطالب تا نمايه)

5

کيفيت چاپي و فني اثر (حروفنگاري ،صفحهآرايي ،طرح جلد و)...

1

رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي اثر

ظاهري

1

ميزان روان و رسا بودن نگارش اثر

(شکلي)

2

7
6
9

محتوايي

منبع

چکليست نقد کتب درسي
شوراي بررسي متون و کتب
علوم انساني ()3131

تغييرات شکلي اثر در مقايسه با چاپهاي قبلي (در صورت چاپ دوم
به بعد)
کيفيت اثر در استفاده از فن برجستهسازي (رنگ ،طرح حروف ،چاپ
مات و)...

& (Bartlett
)Morgan,1991

ماندگاري و دوام فيزيکي کتاب در صورت سنگين بودن
نظم منطقي و انسجام مطالب در کل اثر (بين فصول کلي و اصلي
کتاب)

3

نظم منطقي و انسجام مطالب در درون هر فصل

31

اعتبار منابع از جهت علمي (در صورت تأليفي بودن کتاب)

33

ميزان دقت در استنادات و ارجاعات (توجه به اصول منبع دهي علمي)

35

رعايت امانت در ذکر مآخذ (در صورت تأليفي بودن کتاب)

31

وجود نقد و بررسي و تحليلهاي علمي در اثر

31

رعايت بيطرفي علمي (در صورت تأليفي بودن کتاب)

32

وجود نمونههايي از نوآوري در اثر

چکليست نقد کتب درسي
شوراي بررسي متون و کتب
علوم انساني ()3131
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ابعاد
اصلي

ابعاد فرعي

رديف
37

روزآمدي اطالعات و مطالب

36

ميزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پيشفرضهاي اثر

39

ميزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پيشفرضهاي اسالمي

33

ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن

51

دقت در کاربرد اصطالحات تخصصي و معادلسازيها

53

تناسب و جامعيت موضوعي و محتوايي اثر با اهداف درس

55

ميزان مطابقت اثر با سرفصلهاي مصوب وزارت علوم

51

ميزان استفاده از ابزارهاي علمي براي تفهيم موضوع (در صورت تأليفي
بودن)

51

ميزان بوميسازي محتواي اثر با فرهنگ ملي

52

کاربرد اثر در برنامه آموزشي

57

تناسب محتواي اثر با سطح درک دانشجويان

56

منبع

نظر خبرگان

ميزان مطالب فرعي و کمکي (بانک آزمون مفيد ،راهنماي مدرسان)
اثر

59

پيوند نظريهها با مشاغل مرتبط و تجارب زندگي در اثر

53

مروري نظاميافته از مطالب در اثر

11

ارائه مباني مقدماتي بهقدر کفايت در اثر

13

رعايت بيطرفي علمي (در صورت تأليفي بودن کتاب)

& (Bartlett
)Morgan,1991

يافتههای بخش کمي
 .1کتب درسي دانشگاهي در رشته مديريت بازرگاني ازنظر ظاهری دارای چه وضعيتي هستند و
نقاط قوت و ضعف آنها چيست؟

به جهت پرهيز از افزايش حجم مقاله از درج جداول فراواني خودداري شد و طيف ليکرت پنج امتيازي طراحيشده
براي گزينههاي سؤاالت پرسشنامه که از گزينه «خيلي ضعيف» تا گزينه «خيلي خوب» طراحي شده بود ،به دو
دستهي گزينههاي مناسب (شامل گزينههاي خيلي خوب ،خوب و متوسط) و گزينههاي نامناسب (شامل
گزينههاي ضعيف و خيلي ضعيف) تقسيمبندي شد .جدول  5نيز وضعيت کتاب در دو دستهي مناسب و نامناسب
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را نشان ميدهد .با توجه به جدول  ،5دو معيار «تغييرات شکلي اثر در مقايسه با چاپهاي قبلي» با مقدار 1522
و «استفاده از فن برجستهسازي» با  6622درصد ،کمترين مقدار را در ميان ساير معيارها دارا هستند و اين امر
حاکي از کيفيت نامطلوب کتب اين حوزه در استفاده از فن برجستهسازي حروف در چاپ و تغييرات شکلي کتب
در چاپهاي متمادي است .در مقابل ،دو گويه «جامعيت صوري اثر» و «کيفيت چاپي و فني اثر» با بيشترين
مقدار ( 311درصد) نشان ميدهد که وضعيت اين کتب در اين دو معيار بسيار عالي و بدون نقص است .مطابق
جدول  ،1کتب مورد ارزيابي در سه معيار «دوام فيزيکي»« ،نگارش و ويرايش تخصصي» و «رسايي نگارش»
نيز در وضعيت مطلوبي هستند.
جدول شماره  .2کيفيت فني و ظاهری کتب درسي رشته مديريت بازرگاني
ابعاد

ارزيابي

وضعيت کتاب

رديف

شاخص

مناسب

نامناسب

3

جامعيت صوري اثر (از فهرست مطالب تا نمايه)

%311

%1

5

کيفيت چاپي و فني اثر (حروفنگاري ،صفحهآرايي ،طرح جلد و)...

%311

%1

1

رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي اثر

%37

%1

1

ميزان روان و رسا بودن نگارش اثر

%3129

%725

تغييرات شکلي اثر در مقايسه با چاپهاي قبلي در صورت چاپ دوم به بعد

%1522

%2622

شکلي
2

7
6

بودن
کيفيت اثر در استفاده از فن برجستهسازي (رنگ ،طرح حروف ،چاپ مات ،و

%6622

%5522

)...
ماندگاري و دوام فيزيکي کتاب

%3327

%921

نقاط ضعف و قوت کتب درسي رشته مديريت بازرگاني در شاخصهای ظاهری (شکلي)

يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که کتب درسي دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني در برخي معيارها ضعيف هستند
و در برخي ديگر نيز داراي نقاط قوتي بودهاند .معيار شناسايي نقاط قوت و ضعف ،معنيدار بودن ميانگين گويه در
مقايسه با عدد معيار (در اينجا عدد  )1آزمون تي تست تک نمونهاي در سطح اطمينان  32درصد است .جدول 1
حاوي ميانگين ،انحراف معيار ،چولگي و سطح معنيداري هر يک از آنها است .پنج گويه (شامل جامعيت
صوري ،کيفيت چاپي و فني ،نگارش و ويرايش تخصصي ،رسايي نگارش و دوام فيزيکي) در ميان هفت گويۀ
مورد ارزيابي داراي بيشترين مقدار ميانگين بودهاند .براي حصول اطمينان از ذکر اين پنج معيار بهعنوان نقاط
قوت کتب ،بر روي دادهها آزمون تي تست تک نمونهاي انجام شد تا معنيدار بودن يا نبودن ميانگين مشاهدهشده
آنها را نشان دهد .هر پنج گويه با سطح معنيداري  12111معنيدار هستند ،زيرا از مقدار  1212کوچکتر هستند.
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ازاينرو ،با  32درصد اطمينان ميتوان اين پنج معيار را از نقاط قوت کتب رشته مديريت بازرگاني در بعد ظاهري
به شمار آورد .ميانگين باالي اين پنج گويه و منفي بودن چولگي آنها نيز تأييدي بر اين مدعا است (منفي بودن
چولگي نشاندهنده آن است که انبوه دادههاي يک گويه در سمت راست نمودار توزيع و در بخش امتيازات باال
قرار دارند) .گويۀ «تغييرات شکلي» با کمترين ميانگين ( )5219و سطح معنيداري کمتر از  1212نيز به لحاظ
مقايسه ميانگين معنيدار است و با توجه به مثبت شدن چولگي و مقدار واريانس ميتوان نتيجه گرفت که کتب
حوزه مديريت بازرگاني بهلحاظ ايجاد تغييرات شکلي درچاپهاي بعدي ضعيف تلقي ميشوند .گويۀ «برجسته-
سازي» با ميانگين  1255را نميتوان نقطه قوت ظاهري کتب اين حوزه نام برد ،زيرا آزمون تي تک نمونهاي
عدم معنيداري ( )12321در ميانگين مشاهده شده در اين گويه را نشان داد.
جدول  .3وضعيت ظاهری کتب درسي دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني
سطح
معيارها

ميانگين

انحراف
معيار

چولگي

معنيداری در
آزمون تي
تک نمونهای

جامعيت صوري اثر (از فهرست مطالب تا نمايه)

1231

12712

-12319

12111

کيفيت چاپي و فني اثر (حروفنگاري ،صفحهآرايي ،طرح جلد و)...

1251

12767

-12563

12111

رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي اثر

1211

12937

-12163

12111

ميزان روان و رسا بودن نگارش اثر

1297

12931

-12571

12111

5219

32331

12261

12113

1255

32192

-12179

12321

1221

12632

-12172

12111

تغييرات شکلي اثر در مقايسه با چاپهاي قبلي در صورت چاپ
دوم به بعد بودن
کيفيت اثر در استفاده از فن برجستهسازي (رنگ ،طرح حروف،
چاپ مات و )...
ماندگاري و دوام فيزيکي کتاب

در راستاي سؤال نخست پژوهش و تحليل ظاهري کتب ،يافتهها نشان داد که اکثر کتابهاي چاپشده در
رشته مديريت بازرگاني در ايران ازلحاظ معيارهاي ظاهري در سطح مناسبي قرار دارند .کيفيت کتب در پنج معيار
«جامعيت صوري»« ،کيفيت چاپي و فني»« ،نگارش و ويرايش تخصصي»« ،رسايي نگارش» و «دوام فيزيکي»
بسيار مناسب ارزيابي شد و اين پنج معيار بهعنوان نقاط قوت و معيار «تغييرات شکلي اثر» و بهعنوان نقطه
ضعف ظاهري اين کتب شناسايي شد .البته اين نتيجهگيري در حالت کلي مصداق دارد چراکه برخي از کتب
براي نمونه کتاب حقوق تجارت (بازرگاني) در گويه «دوام فيزيکي» نمره بسيار پاييني دريافت نموده بودند .اين
در حالي است که کتاب مديريت استراتژيک نوشته فرد آر .ديويد به لحاظ «دوام فيزيکي» و کيفيت چاپ نمرهي
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بسيار بااليي را کسب نمود .ذکر ترجمه و تأليفي بودن کتب مورد ارزيابي در پرسشنامه ،امکان مقايسه آنها را
نيز فراهم نمود که ازلحاظ معيار «شيوايي و روان بودن نگارش متن» کتب تأليفي در مقايسه با کتب ترجمهشده
اين رشته در وضعيت بسيار بهتري قرار داشتند .اما تفاوت معنيداري ميان کتب تأليفي و ترجمه در ارزيابي
ظاهري مشاهده نشد.
 .2کتب درسي دانشگاهي در رشته مديريت بازرگاني ازنظر محتوايي دارای چه وضعيتي
هستند و نقاط قوت و ضعف آنها چيست؟
جدول  1وضعيت محتوايي کتب در دو دستهي مناسب و نامناسب را نشان ميدهد .آنچه بيشتر از اين جدول به
چشم ميخورد ،تجمع و قابلمالحظه بودن بيشترين فراواني در گزينههاي «ضعيف» و «بسيار ضعيف» و متعاقباً
ضعيف بودن کتب رشته مديريت بازرگاني در چهار گويۀ «روزآمدي اطالعات»« ،بوميسازي محتواي اثر با
فرهنگ ملي»« ،سازگاري محتوا با مباني اسالمي» و «پيوند نظريهها با مشاغل مرتبط و تجارب زندگي در اثر»
است .بر اساس اين پژوهش ،کتب اين حوزه به لحاظ اين چهار گويه در وضعيت نامناسبي هستند .پنج معيار
«نظم و انسجام در کل اثر»« ،نظم و انسجام درون فصول»« ،اعتبار علمي»« ،دقت در استنادات و ارجاعات»
و «تناسب و جامعيت موضوعي» با بيشترين مقدار ( 311درصد) و «ميزان مطابقت اثر با سرفصلهاي مصوب
وزارت علوم»« ،مروري نظاميافته از مطالب در اثر» و «ارائه مباني مقدماتي بهقدر کفايت در اثر» با مقدار (بيشتر
از  32درصد) نشان ميدهند که وضعيت اين کتب در اين چند معيار بسيار عالي است .کيفيت معيارهاي «رعايت
امانت در ذکر مآخذ»« ،بيطرفي علمي»« ،انطباق محتواي اثر با فهرست»« ،مطابقت با سرفصلهاي مصوب»،
«استفاده از ابزارهاي علمي»« ،دقت در اصطالحات تخصصي»« ،کاربرد در برنامه آموزشي»« ،مروري نظاميافته
مطالب» و «ارائه مباني مقدماتي» در کتب نيز بسيار مطلوب ارزيابي شد.
جدول  .4کيفيت محتوايي کتب درسي رشته مديريت بازرگاني
ابعاد

ارزيابي
محتوايي

مناسب

نامناسب

شاخص

رديف
3

نظم منطقي و انسجام مطالب در کل اثر (بين فصول کلي و اصلي کتاب)

%311

%1

5

نظم منطقي و انسجام مطالب در درون هر فصل

%311

%1

1

اعتبار منابع از جهت علمي (در صورت تأليفي بودن کتاب)

% 311

%1

1

ميزان دقت در استنادات و ارجاعات (توجه به اصول منبع دهي علمي)

% 3321

% 927

2

رعايت امانت در ذکر مآخذ (در صورت تأليفي بودن کتاب)

% 31

%6

7

وجود نقد و بررسي و تحليلهاي علمي در اثر

% 9129

% 3325

6

رعايت بيطرفي علمي (در صورت تأليفي بودن کتاب)

%3521

%627

9

وجود نمونههايي از نوآوري در اثر

% 6523

% 5623

3

روزآمدي اطالعات و دادهها

% 21

% 16

31

ميزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پيشفرضهاي اثر

% 3327

% 921
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ابعاد

شاخص

رديف

مناسب

نامناسب

% 1626

% 2521

%31

%7
% 2921

33

ميزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پيشفرضهاي اسالمي

35

ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن

31

ميزان بوميسازي محتواي اثر با فرهنگ ملي

% 1327

31

تناسب و جامعيت موضوعي و محتوايي اثر با اهداف درس

%311

%1

32

ميزان مطابقت اثر با سرفصلهاي مصوب وزارت علوم

% 3629

%525

37

ميزان استفاده از ابزارهاي علمي براي تفهيم موضوع (در صورت تأليفي بودن)

%3522

%622

36

دقت در کاربرد اصطالحات تخصصي و معادلسازيها

%31

%7

39

کاربرد اثر در برنامه آموزشي

%3129

%725

33

تناسب محتوا اثر با سطح درک دانشجويان

%9629

%3525

51

ميزان مطالب فرعي و کمکي (بانک آزمون مفيد ،راهنماي مدرسان) اثر

% 9325

% 3929

53

پيوند نظريهها با مشاغل مرتبط و تجارب زندگي در اثر

% 1926

% 7321

55

مروري نظاميافته از مطالب در اثر

%39

%5

51

ارائه مباني مقدماتي بهقدر کفايت در اثر

%37

%1

51

قابليت مرجع شدن اثر براي ادامه تحصيل دانشجويان

%9329

%3125

نقاط ضعف و قوت کتب درسي رشته مديريت بازرگاني در شاخصهای محتوايي
بر اساس جدول  ،1معيارهاي «نظم و انسجام در کل اثر»« ،نظم و انسجام درون فصول»« ،تناسب و جامعيت
موضوعي»« ،انطباق محتواي اثر با فهرست»« ،دقت در اصطالحات تخصصي» و «کاربرد در برنامه آموزشي»،
«اعتبار منابع از جهت علمي»« ،رعايت امانت در ذکر مآخذ»« ،رعايت بيطرفي علمي»« ،ميزان سازگاري
محتواي اثر با مباني و پيشفرضهاي اثر»« ،ميزان مطابقت اثر با سرفصلهاي مصوب»« ،استفاده از ابزارهاي
الزم علمي»« ،تناسب محتواي اثر با سطح درک»« ،مروري نظاميافته مطالب»« ،ارائه مباني مقدماتي»« ،قابليت
مرجع شدن اثر» داراي حداکثر فراواني در گزينههاي «بسيار خوب» و «خوب» هستند .معيارهاي مذکور در
جدول  2نيز داراي سطح معنيداري کمتر از  1212هستند .پس ميتوان نتيجه گرفت که با اطمينان  32درصد،
اين شانزده معيار از نقاط قوت کتب اين رشته در ارزيابي محتوايي هستند .ميانگين باالي اين گويهها و منفي
بودن چولگي آنها نيز گوياي همين مطلب است .در اين ميان ،گويههاي «دقت در استنادات و ارجاعات»« ،نقد
و بررسي تحليلهاي علمي»« ،وجود نقد و بررسي و تحليلهاي علمي در اثر» و «نوآوري در اثر» اگرچه مقدار
باالتر از ميانگين را کسب نمودهاند ،اما با توجه به عدم معنيداري در آزمون تي تست تک نمونهاي ،جزء نقاط
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قوت کتب اين حوزه محسوب نميشوند .گويه «ميزان مطالب فرعي و کمکي» نيز با سطح معنيداري 12121
در مرز معنيداري است و اندکي تالش براي بهبود آن در کتب اين حوزه ،ميتواند اين گويه را نيز جزء نقاط
قوت اين کتب بگرداند.
در خصوص نقاط ضعف نيز ميتوان بيان داشت که از ميان معيارهاي ارزيابي محتوايي« ،روزآمدي اطالعات»،
«سازگاري با پيشفرضهاي اسالمي»« ،بوميسازي محتواي اثر» و «پيوند نظريهها با مشاغل» داراي حداقل
فراواني در دو گزينه مزبور «ضعيف» و «بسيار ضعيف» و کمترين ميانگين (به ترتيب 5219 ،5271 ،5221 :و
 )5212بودهاند .تست آزمون معنيداري براي سه گويه «روزآمدي اطالعات» و «بوميسازي محتواي اثر» و
«پيوند نظريهها با مشاغل» سطح معنيداري کمتر از  1212را نشان ميدهد .بنابراين با  32درصد اطمينان
ميتوان اين سه مورد را نقاط ضعف اين کتب بهشمار آورد .اما ميزان  sigبه دست آمده براي گويه ديگر يعني
«سازگاري با پيشفرضهاي اسالمي» نشان ميدهد که اين گويه در مرز معنيداري قرار دارد.
جدول  .5وضعيت محتوايي کتب درسي دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني
سطح
معيارها

ميانگين

نظم منطقي و انسجام مطالب در کل اثر (بين فصول کلي و اصلي

1239

انحراف
معيار

چولگي

معنيداری در
آزمون تي
تک نمونهای

12776

-12552

12111

کتاب)
نظم منطقي و انسجام مطالب در درون هر فصل

1256

12273

-1211

12111

اعتبار منابع از جهت علمي (در صورت تأليفي بودن کتاب)

1252

12615

-12122

12111

ميزان دقت در استنادات و ارجاعات (توجه به اصول منبع دهي

1236

12716

12161

12161

علمي)
رعايت امانت در ذکر مآخذ (در صورت تأليفي بودن کتاب)

1216

12321

-32371

12111

وجود نقد و بررسي و تحليلهاي علمي در اثر

1259

32126

-12293

12163

رعايت بيطرفي علمي (در صورت تأليفي بودن کتاب)

1211

12311

-32113

12111

وجود نمونههايي از نوآوري در اثر

1253

32123

-12121

12173

روزآمدي اطالعات و دادهها

5221

12355

12531

12113

ميزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پيشفرضهاي اثر

1292

12355

-12996

12111

ميزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پيشفرضهاي اسالمي

5271

32511

12117

12123

ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن

1237

12911

-32165

12111
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سطح
معيارها

ميانگين

انحراف
معيار

چولگي

معنيداری در
آزمون تي
تک نمونهای

ميزان بوميسازي محتواي اثر با فرهنگ ملي

5219

32165

12211

12115

تناسب و جامعيت موضوعي و محتوايي اثر با اهداف درس

1252

12717

-12523

12111

ميزان مطابقت اثر با سرفصلهاي مصوب وزارت علوم

1232

12623

-12291

12111

چگونگي بهرهگيري از ابزارهاي الزم علمي براي تفهيم موضوع

1229

12931

12116

12111

دقت در کاربرد اصطالحات تخصصي و معادلسازيها

1237

12693

-12653

12111

کاربرد اثر در برنامه آموزشي

1256

12336

-32737

12111

تناسب محتواي اثر با سطح درک دانشجويان

1237

12326

-12931

12111

ميزان مطالب فرعي و کمکي (بانک آزمون مفيد ،راهنماي

1221

32392

-12171

12121

مدرسان) اثر
پيوند نظريهها با مشاغل مرتبط و تجارب زندگي در اثر

5212

32113

12212

12111

مروري نظاميافته از مطالب در اثر

1235

12623

-32125

12111

ارائه مباني مقدماتي بهقدر کفايت در اثر

1211

12633

-12256

12111

قابليت مرجع شدن اثر براي ادامه تحصيل دانشجويان

1231

32113

-12962

12111

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش و بررسي چگونگي کيفيت محتوايي کتب دانشگاهي در حوزه مديريت بازرگاني
نيز يافتهها نشان داد که کتب مورد ارزيابي در بسياري از معيارها (نظم و انسجام در کل اثر ،نظم و انسجام درون
فصول ،اعتبار علمي ،دقت در استنادات و ارجاعات و تناسب و جامعيت موضوعي و مروري نظاميافته از مطالب،
مطابقت با سرفصلهاي مصوب ،مباني مقدماتي ،انطباق محتواي اثر با فهرست ،دقت در اصطالحات تخصصي،
رعايت امانت در مآخذ ،کاربرد در برنامه آموزشي ،بيطرفي علمي ،استفاده از ابزار علمي براي تفهيم موضوع و
سازگاري محتوا با مباني اثر) در وضعيت بسيار مناسبي قرار دارند .معيارهاي «نظم و انسجام در کل اثر»« ،نظم
و انسجام درون فصول»« ،دقت در استنادات و ارجاعات»« ،تناسب و جامعيت موضوعي»« ،انطباق محتواي اثر
با فهرست»« ،دقت در اصطالحات تخصصي» و «کاربرد در برنامه آموزشي» بهعنوان نقاط قوت و سه معيار
«روزآمدي اطالعات»« ،بوميسازي محتواي اثر» و «پيوند نظريهها با مشاغل» نيز بهعنوان نقاط ضعف کتب
اين رشته در ارزيابي محتوايي شناخته شدند .گويۀ «سازگاري با پيشفرضهاي اسالمي» در مرز معنيداري قرار
دارد .البته تالشهاي اخير مؤلفان و ناشران اين حوزه در راستاي تطبيق کتب با آيين اسالمي بينتيجه نبوده
است و تا حدودي توانسته موجبات بهبود کتب بازرگاني را در بحث اسالمي نمودن آنها فراهم ساخته است.
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البته اين نتيجهگيري نيز در حالت کلي مصداق دارد .کتاب مديريت استراتژيک نوشته فرد آر .ديويد ازجمله کتبي
بود که در معيار «قابليت مرجع شدن» نمرهي بسيار بااليي را کسب نموده بود .اگرچه همانطور که عنوان شد
کتب اين حوزه در معيار «دقت در کاربرد اصطالحات تخصصي و معادلسازيها» (گويهاي که در کتب ترجمه
بيشتر مدنظر است) وضعيت مناسبي دارند اما از کتاب جنگل استراتژي در اين گويه ارزيابي بسيار ضعيفي به
عمل آمد و کتاب مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري و رفتار سازماني نيز ازلحاظ معيار «تناسب محتوا يا اثر در
سطح درک دانشجويان» و «روان و رسا بودن» ضعيف ارزيابي شد .در خصوص مقايسۀ کتب ترجمه و تأليفي
در معيارهاي محتوايي نيز تفاوت معنيداري مشاهده نشد.
روش تحقيق کيفي و يافتههای آن
در بخش کيفي ،تعداد هفت نفر از اساتيد رشته مديريت بازرگاني در سه دانشگاه مختلف در غرب کشور به روش
مصاحبه نيمه ساختاريافته مورد مصاحبه قرار گرفتند .يافتههاي حاصل از آن نيز در جداول  9و  3مشهود است.
سؤاالت مصاحبه نيز در قالب دو پرسش باز و بهصورت زير مطرح شد:
 .3به نظر شما ،در تدوين و ارزيابي ظاهري کتب درسي دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني چه گويههايي
را بايد مدنظر و مورد تأکيد قرار داد؟
جدول  .8فراواني معيارهای ظاهری مطرحشده در مصاحبه
گويه

فراواني

درصد
فراواني

تغييرات شکلي

1

% 26

فن برجستهسازي حروف

2

% 63

دوام فيزيکي

3

% 31

 .5به نظر شما ،در تدوين و ارزيابي محتوايي کتب درسي دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني چه گويههايي
را بايد مدنظر و مورد تأکيد قرار داد؟
جدول  .9فراواني معيارهای محتوايي مطرحشده در مصاحبه
گويه

فراواني

درصد
فراواني

روزآمدي اطالعات و محتوا

7

% 92

بوميسازي محتوا

1

% 26

دقت در معادلسازيها

1

% 15
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گويه

فراواني

درصد
فراواني

نوآوري در اثر

1

% 15

پيوند نظريهها با مشاغل مرتبط

7

% 92

سازگاري محتواي با مباني اسالمي

2

% 63

اعتبار علمي

5

% 59

جداول فوق بهوضوح نشان ميدهد که نتايج مصاحبه با نتايج کمي پژوهش همسو است و به جهت پرهيز از
اطناب کالم از توضيح جداول خودداري ميشود.
بحث و نتيجهگيری
به عقيده ( )Fathi Vajargah & Aghazadeh, 2006نظام آموزشي کشور ما نظامي کتابمحور است و بيش
از  62درصد از زمان دانشپژوهان نيز به مطالعه کتب درسي سپري ميشود (نقل از  ،)Gold, 1983ازاينرو
توجه به کيفيت ظاهري و محتوايي آنها امري بسيار ضروري به نظر ميرسد و دقت و توجه فراوان متصديان
تأليف و چاپ کتب درسي يعني مؤلفان و ناشران را ميطلبد .ارزشيابي محتواي کتابهاي درسي ميتواند نقاط
قوت و ضعف احتمالي کتابهاي درسي را براي اصالح و تغيير احتمالي محتوا متناسب با اهداف تعيين نموده و
اصول علمي را در اختيار مديران و برنامهريزان و مؤلفان کتابهاي درسي قرار دهد .اشکاالت موجود در کتب
درسي رشته مديريت بازرگاني اغلب اساتيد اين رشته به معرفي مقاالت و کتب خارجي بهعنوان منبع آموزشي و
امتحاني سوق ميدهد و ملموس بودن مشکالت متعاقب اين امر براي پژوهشگران ،آنها را بر آن داشت در
قالب پژوهشي پيمايشي به بررسي نظر اساتيد اين حوزه بپردازند .يافتههاي حاصل از اين پژوهش نشان داد که
اکثر کتب چاپ شده در حوزه مديريت بازرگاني در ايران ازلحاظ شکلي و محتوايي نسبتاً در جايگاه مناسبي قرار
دارند .بهرغم مناسب بودن کتب اين حوزه ،اشکاالت و نقاط ضعفي نيز در آنها ديده شد که نيازمند توجه جدي
مسئوالن و مجريان حوزه تأليف و نشر کتب اين حوزه است .در بحث ارزيابي ظاهري ،يافتهها نشان داد که اکثر
کتابهاي چاپ شده در رشته مديريت بازرگاني ازلحاظ معيارهاي ظاهري در سطح مناسبي قرار دارند .کتب در
معيارهاي «جامعيت صوري»« ،کيفيت چاپي و فني»« ،نگارش و ويرايش تخصصي»« ،رسايي نگارش» و «دوام
فيزيکي» بسيار مناسب ارزيابي شد و اين پنج معيار بهعنوان نقاط قوت اين کتب شناسايي شد .نقاط قوت کتب
درسي اين رشته در معيارهاي «جامعيت صوري اثر»« ،کيفيت چاپي و فني»« ،رعايت قواعد عمومي نگارش و
ويرايش تخصصي» همسو با نتايج ) (Hosseini & Matoor, 2012در بررسي کتب دانشگاهي رشته علوم
تربيتي است .معيار «تغييرات شکلي اثر» نيز بهعنوان نقاط ضعف ظاهري اين کتب شناسايي شدند و توجه و
همت بيشتر ناشران اين حوزه را ميطلبند .زياد بودن تعداد فراواني در معيار «تغييرات شکلي اثر» و کم بودن
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تعداد فراواني در گويههاي «جامعيت صوري»« ،کيفيت چاپي و فني»« ،نگارش و ويرايش تخصصي» و «رسايي
نگارش» مصاحبه نيز مؤيد نتيجه است.
در ارزيابي محتوايي ،معيارهاي زيادي (در بخش يافته ها کامل تشريح شده است) به عنوان نقاط قوت
شناسايي شدند که به لحاظ معيارهاي«نظم و انسجام در کل اثر»« ،نظم و انسجام درون فصول»« ،تناسب
و جامعيت موضوعي»« ،انطباق محتواي اثر با فهرست»« ،دقت در اصطالحات تخصصي»« ،اعتبار منابع از
جهت علمي» و «رعايت بيطرفي علمي» با نتايج ( (Hosseini & Matoor, 2012در ارزيابي کتب رشته
علوم تربيتي همسو است و داده هاي حاصل از مصاحبه نيز تأييدي بر اين نتيجه است .يکي از نقاط ضعف
محتوايي شناساييشده معيار «روزآمدي اطالعات» است که با نتايج پژوهش ) (Hosseini & Matoor, 2012از
کتب علوم تربيتي و نتايج ) (Shadfar & Liaghatdar & Sharif, 2012در رشته مديريت و برنامهريزي آموزشي
(گويه معادل «لحاظ کردن مسائل جهاني» است) همخواني دارد و لزوم توجه جدي به اين معيار را در کتب
دانشگاهي نمايان مي سازد .اگر چه به دليل ماهيت و سرعت پيشرفت علم در هر رشته اي مفهوم «روزآمد»
بودن متفاوت است ) ،(Mansourian, 2013اما «نيمعمر اطالعات» يا همان اعتباربخشي ماده درسي تقريبأ
شش سال است؛ بدين معنا که تقريباً هر شش سال يک بار نيمي از اطالعات هر رشته دانشگاهي بالاستفاده و از
اعتبار ساقط ميگردد ) .(Ghourchian, 1992آماده ساختن دانشجويان براي مشاغل بيش ازپيش مستلزم گنجاندن
مطالب و محتواي آموزشي به روز و همگام با مسائل و پيشرفت هاي جهاني است و نيازمند تالش و همت
مؤلفان کتب دانشگاهي به ويژه کتب رشته مديريت بازرگاني است .يکي ديگر از معيارهايي که در مرز شناخته
شدن به عنوان نقطه ضعف قرار دارد «سازگاري با پيشفرضهاي اسالمي» است (Smith, 2005) .در
مطالعه خود تحت عنوان « يک استراتژي جامع براي کتب درسي و مواد آموزشي» عواملي همچون دانش
ملي و محلي (شامل ارزش هاي اجتماعي و خانوادگي ،باورها ،نگرش ها و رفتارها) را ازجمله عوامل مؤثر در
انتخاب محتوا قلمداد ميکند .از آنجائي که بيشتر کتب اين رشته براي سالهاي متمادي بدون اعمال هيچ
تغييري تحت چاپ مجدد قرار گرفتهاند ،مطابقت محتواي آنها با باورها ،ارزشها و مباني اسالمي تا حدودي
دور از انتظار مينمايد .البته در سالهاي گذشته اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است؛ اما نتايج اين پژوهش
نشان داد که اين تالشها کافي نبوده است و اسالمي کردن محتواي کتب دانشگاهي ازجمله اقدامات مناسبي
است که بايد در اين راستا صورت گيرد .سومين نقطهضعف محتوايي کتب رشته مديريت بازرگاني ضعف در «بوميسازي
محتواي اثر» است .اين نتيجه با نتايج ) (Jamali Zavareh & Nasr & Armand & Nili, 2009در بررسي کتب
رشتههاي علوم تربيتي ،مشاوره و روانشناسي همسو است  .يکي از مهمترين وظايف هر برنامه درسي و محتواي
آموزشي آن ،توجه کامل به حفظ و اشاعه ميراث فرهنگي و نظام ارزشي ) (Ghourchian, 1992و انتقال ميراث
فرهنگي به نسلهاي آتي در هر جامعه است .برنامهريزان و مؤلفان کتابهاي درسي بايد در انتخاب محتوا ،تناسب
محتوا را با فرهنگ و تمدن و آدابورسوم ،که زيربناي فرهنگ هر کشور است ،دقت الزم را به عمل آورند (Jamali
) .Zavareh & Nasr & Armand & Nili, 2009بيشتر آنچه تحت عنوان دانش مديريت بازرگاني در ايران
تدريس ميشود تا حدود زيادي ترجمه دستاوردهايي است که در جوامع غربي و باألخص آمريکا و متناسب با
فرهنگ آن کشورها به دست آمده است و لزوم تعديل آن ايدهها و تئوريها و به نحوي بوميسازي آنها با فرهنگ
ملي نيز وجود دارد .آخرين نقطهضعف شناسايي شده مربوط به عدم يا ضعف توجه به معيار «پيوند نظريهها با
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فصلنامه تدریس پژوهی

مشاغل» بود که اين نيز با نتايج حاصل از پژوهش

 با توجه به اينکه رسالت آموزش.( همخواني داردJamali Zavareh & Nasr & Armand & Nili, 2009)
عالي آماده ساختن دانشجويان براي مشاغل و بازار کار است؛ بنابراين معياري که در انتخاب محتوا در سطح
 ايجاد پيوند ميان محتواي نظري و مشاغل مرتبط يا نيازهاي بازار است تا،آموزش عالي ضروري مي نمايد
هم آموزش عالي به هدف اصلي خود نائل آيد و هم دانشپژوهان به وسيله کتب درسي تا حدودي براي
.مشاغل مربوطه آماده شوند
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