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       نويسنده و پژوهشگر 

چه كتابي بنويسيم؟ 
چه كتابي بخوانيم؟

چهارچـوب نظـرى پژوهـش ارزش يابـي ميـزان موفقيـت طرح 
سامان بخشي كتاب هاي آموزشي

1. مقدمه 
ناشران كتاب هاي آموزشي در چند سال اخير، فعال ترين ناشران 
ــور بوده اند. درصد بسيار بااليي از آمار عرضه و تقاضاي كتاب در  كش
كل كشور به اين گونه كتاب ها اختصاص دارد. اما عده اي از كارشناسان 
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از جمله كارشناسان وزارت آموزش وپرورش شكل و محتواي برخي از 
اين كتاب ها را مطابق با استانداردهاي كتاب هاي آموزشي نمي دانند و 
از اين كه مبادا معلمان، دانش آموزان و اولياي آن ها در انتخاب و مطالعة 

كتاب هاي مناسب اشتباه كنند، نگرانند.
ــكالت فوق الذكر، دفتر انتشارات  ــائل و مش با توجه به وجود مس
كمك آموزشي در تابستان سال 1378 طرحي را با عنوان سامان بخشي 
كتاب هاي آموزشي تهيه و پس از تصويب رياست سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي به اجرا درآورد. اهداف اصلي اين طرح عبارتند از: 
 هدايت و تشويق مؤلفان، مترجمان و ناشران كتاب هاي آموزشي 
به توليد كتاب هاي مورد نياز معلمان و دانش آموزان براساس ضوابط 

يا استانداردهاي آموزشي اعالم شده.
 ترغيب معلمان و دانش آموزان (يا اولياي دانش آموزان) به خريد و 

مطالعة كتاب هاي آموزشي استاندارد.
ــارات كمك آموزشي به  براي نيل به اهداف فوق الذكر، دفتر انتش
ــال هاي  ــوان متولي اجراي طرح مزبور، اقدامات زير را در فاصلة س عن

1379 تا نيمة اول سال 1389 به انجام رسانده است: 
 تشكيل دبيرخانه و شوراي طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي 
ــط وزارت آموزش وپرورش و  ــور نمايندگان معاونت هاي ذي رب با حض

اتحادية ناشران و صاحب نظران حوزة نشر.
 تشكيل تيم هاي كارشناسي موضوعي (47 گرايش اصلي) به تفكيك 
دوره هاي تحصيلي سه گانه، به منظور بررسي ميزان انطباق كتاب هاي 

آموزشي با معيارها يا استانداردهاي تعيين شده.
 تعيين و اعالم استانداردهاي عمومي و اختصاصي كتاب هاي آموزشي 
در مقاطع تحصيلي و حوزه هاي درسي مختلف و اعالم نيازهاي آموزشي 
به مؤلفان و ناشران در قالب نشريات و مجموعة راهنماهاي موضوعي 
توليد كتاب هاي آموزشي همچون بيانيه هاي هيئت داوران جشنواره ها 

و 31 جزوه تحت عنوان ويژگي هاي كتاب هاي آموزشي.
ــاالنه كتاب هاي آموزشي به تفكيك  ــت جشنواره س  برگزاري هش

دوره هاي تحصيلي از سال 1379 تا 1387.
ــده به مخاطبان (دانش آموزان   معرفي كتاب هاي آموزشي تأييد ش
ــخصات آن ها در 41 شمارة كتابنامة رشد  و معلمان) از طريق درج مش
ــري، و فني وحرفه اي و  ــطة نظ ــاي ابتدايي، راهنمايي و متوس دوره ه

كاردانش.
ــب در انتهاي كتاب هاي درسي  ــي مناس  معرفي كتاب هاي آموزش

دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه جهت استفادة دانش آموزان.
 انتشار 32 شماره از نشرية شوراي سامان بخشي كتاب هاي آموزشي 

(جوانه) به تفكيك دوره هاي تحصيلي.
ــاب كت ــامان  س ــاني  اطالع رس ــايت  وب س ــي  طراح
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دوسويه با گروه هاي مخاطب و نهادهاي ذي نفع.
ــي توليد كتاب هاي آموزشي براي مؤلفان و   راه اندازي كارگاه آموزش

ناشران.
ــه منادي تربيت براي خريد و توزيع كتاب هاي   هماهنگي با مؤسس

آموزشي تأييد شده در مدارس كشور بدون داوري مجدد آن ها.
 انتشار خبرنامة آينه.

ــي با توجه به دو فرآيند توليد و مصرف  اجزاي طرح سامان بخش
ــي تعريف شده اند. تعيين اسـتانداردها و اعالم  كتاب هاي آموزش
نيازهاي آموزشي به مؤلفان و ناشران و برگزاري جشنواره با هدف 
ــامان دادن به فرآيند توليد (شامل انتخاب موضوع از سوي ناشر و  س
سفارش تأليف يا ترجمة آن به مؤلف يا مترجم، سازمان دهي محتوا، 
مصورسازي، نحوة نگارش، صفحه آرايي و چاپ) كتاب هاي آموزشي 
ــي را  ــده اند. به طوري كه هم آمار توليد كتاب هاي آموزش طراحي ش
افزايش دهد (افزايش بازار كتاب هاي آموزشي) و هم كيفيت آن ها را 
غني تر سازد. انتشار كتابنامة رشد و معرفي كتاب هاي تأييد شده 
در پايان كتاب هاي درسي نيز با هدف اطالع رساني و سامان دادن به 
ــي (انتخاب كتاب جهت مطالعه از  فرآيند مصرف كتاب هاي آموزش
سوي دانش آموزان و معلمان) طراحي شده اند به طوري كه هم ميزان 
مطالعه و كتاب خواني را در دانش آموزان و معلمان افزايش دهد و هم 
ــب و مرتبط با نيازهاي آموزشي  با مطالعة كتاب هاي آموزشي مناس
ــان، فرآيند يادگيري و ياددهي را در دانش آموزان و معلمان تقويت  آن

نموده، ذائقة مطالعاتي آنان را تغيير و يا ارتقا دهند.
ــنوارة كتاب هاي آموزشي در سال هاي 1379،  تاكنون هشت جش
ــراي دوره هاي  1380، 1381، 1383، 1384، 1386، 1387 و 1389 ب
آموزشي ابتدايي، راهنمايي و متوسطة نظري، پيش دانشگاهي، 

فني وحرفه اي و كاردانش برگزار شده است.

2. بيان مسئله 

ــورد ادامه يا توقف و اصالح طرح  اينك براي تصميم گيري در م
سامان بخشي كتاب هاي آموزشي در سال هاي آينده، سؤال اساسي اين 
ــت يابي به اهداف خود از مداخله  ــت كه اين طرح تا چه حد در دس اس
ــي (يعني تشـويق  ــة عرضه و تقاضاي كتاب هاي آموزش در دو زمين
ــران، مؤلفان و مترجمان، و كارشناسان به تأمين نيازهاي آموزشي  ناش
دانش آموزان و معلمان و تبعيت از استانداردهاي اعالم شده و ترغيب 
ــه خريد و مطالعة كتاب هاي  ــان و دانش آموزان و والدين آنان ب معلم
معرفي شده) موفق شده است؟ چه عواملي بر روي ميزان موفقيت آن 
ــر بوده اند؟ براي اصالح نقاط ضعف احتمالي طرح چه توصيه ها و  مؤث

پيشنهادهايي مي توان ارائه كرد؟

3. اهداف تحقيق

 احصا و شناسايي اثرات مورد انتظار دفتر انتشارات كمك آموزشي از 
اجراي طرح سامان دهي در سه حوزة توليد، داوري (ارزيابي) و مصرف 

كتاب هاي آموزشي. 
 ارزش يابي ميزان موفقيت طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي در 
ــي از سوي  نيل به اثرات مورد انتظار در حوزة توليد كتاب هاي آموزش
ناشران، مؤلفان و مترجمان كتاب هاي آموزشي و شناخت عوامل مؤثر 

در ميزان موفقيت طرح.
ــي كتاب هاي  ــرح سامان بخش ــت ط ــزان موفقي ــي مي  ارزش ياب
ــي در نيل به اثرات مورد انتظار در حوزة ارزيابي (داوري)  آموزش
ــان كتاب هاي آموزشي و  ــوي كارشناس ــي از س كتاب هاي آموزش
شناخت عوامل مؤثر در ميزان موفقيت طرح و شناخت نقاط قوت و 
ضعف كتاب هاي آموزشي موجود (در بازار كتاب و يا در كتاب هاي 
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ــنواره هاي برگزار شده) از نگاه داوران  ــي ارسال شده به جش آموزش
يا ارزيابان جشنواره.

ــي كتاب هاي آموزشي   ارزش يابي ميزان موفقيت طرح سامان بخش
ــي و  ــل به اثرات مورد انتظار در حوزة مصرف كتاب هاي آموزش در ني

شناخت عوامل مؤثر در ميزان موفقيت طرح.
ــناخت نقاط ضعف احتمالي طرح سامان بخشي در هر سه حوزة   ش

فوق الذكر و ارائة توصيه هايي به منظور اصالح آن.

4. ضرورت انجام تحقيق

اجراي طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي يكي از مؤلفه هاي 
اصالحات در آموزش وپرورش است كه با هدف مداخله در بازار عرضه 
ــي صورت گرفته است. براي اجراي اين  و تقاضاي كتاب هاي آموزش
ــده است. تنها  ــبتاً زيادي صرف ش طرح انرژي، زمان و هزينه هاي نس
ــي آن مطابق با اثرات  ــل توجيه كننده تداوم چنين طرحي اثربخش دلي
ــيده و خالف انتظار  ــورد انتظار و عدم توليد عوارض يا نتايج نينديش م
است. الزمة نيل به شناخت معتبر و اتخاذ تصميم مناسب، اجراي يك 
پژوهش علمي معتبر در زمينة مورد بحث است. طرح پژوهشي حاضر 

با توجه به ضرورت ياد شده تهيه شده است.

5. استفاده كنندگان از نتايج تحقيق

ــي به ويژه دفتر انتشارات  ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش س
كمك آموزشي، ناشران كتاب هاي آموزشي در بخش دولتي و خصوصي، 
مؤلفان و مترجمان كتاب هاي آموزشي، داوران جشنواره هاي كتاب هاي 
آموزشي، كارشناسان آموزش وپرورش، معلمان، و اولياي دانش آموزان 

مي توانند از نتايج اين تحقيق استفاده كنند.

6. پرسش هاي پژوهشي 

ــي از اجراي طرح  ــارات كمك آموزش ــرات مورد انتظار دفتر انتش  اث
سامان بخشي در نگرش ها و رفتارهاي هر يك از نقش آفرينان عرصة 

توليد، ارزيابي و مصرف كتاب هاي آموزشي كدام اند؟
 تا چه حد اثرات مورد انتظار دفتر انتشارات كمك آموزشي از اجراي 
ــي در نگرش ها و رفتارهاي هر يك از نقش آفرينان  طرح سامان بخش

عرصة توليد، ارزيابي و مصرف كتاب هاي آموزشي تحقق يافته اند؟
 عوامل مؤثر در ميزان تحقق اين اثرات كدام اند؟

ــرات مورد انتظار  ــراي افزايش ميزان تحقق اث ــه راهكارهايي ب  چ
مي توان پيشنهاد كرد؟

7. پيشينة تجربي تحقيق

طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي دورة ابتدايي از سال 1379 
اجرا شده است و تاكنون هيچ پژوهشي (غير از پژوهش نگارنده كه در 
ادامه به نتايج آن اشاره خواهد شد) در اين خصوص در داخل كشور صورت 
ــت. براي بررسي پيشينة طرح در خارج از كشور بايد به اين  نگرفته اس
واقعيت توجه كرد كه در برخي كشورها هم تعيين برنامة درسي و هم توليد 
كتاب هاي درسي  (Textbook) به طور متمركز صورت مي گيرد (مثًال 
در ايران و چين). در چنين كشورهايي كتاب هاي آموزشي و كمك درسي 
(Supplementary Readings) كه توسط بخش خصوصي و به طور 

ــوند، از نظر ميزان انطباق با كتاب هاي درسي  غيرمتمركز توليد مي ش
ــوند. اما در برخي ديگر از كشورها كتاب هاي  مورد ارزيابي واقع مي ش
درسي واحد يا هم شكل به مدارس عرضه نمي شود بلكه خود مدارس و 
-(Recommend معلمان از ميان فهرست كتاب هاي درسي توصيه شده
(ed Textbook List تعدادي از آن ها را انتخاب كرده و به دانش آموزان 
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معرفي مي كنند. به عبارت ديگر، در چنين كشورهايي كتاب هاي درسي 
خود موضوع سامان دهي واقع مي شوند و نه كتاب هاي كمك درسي و 
يا آموزشي. به اين ترتيب، پژوهش درخصوص سامان بخشي كتاب هاي 
كمك درسي و آموزشي به معنايي كه در طرح حاضر بيان شده، در جهان 
بي سابقه است. اما پژوهش درخصوص عوامل مؤثر در كتاب خواني كه 
ــؤاالت پژوهش را دربرمي گيرد، از سابقة زيادي در جهان  بخشي از س
برخوردار است. ذيًال به معرفي دو مورد از اين تحقيقات اكتفا مي كنيم.

ــون و اسلز (2007) نشان  تحقيقات به عمل آمده توسط ريچاردس
مي دهند مطالعة داوطلبانة كتاب هاي آموزشي داراي همبستگي مثبتي 
ــاال رفتن نمرات امتحاني)  با متغيرهايي همچون موفقيت تحصيلي (ب
رشد ذخيرة لغات، درك مطلب، رسايي بيان شفاهي، اطالعات عمومي 
و نگرش نسبت به خواندن است. اين دو محقق براساس مصاحبه هاي 
انجام شده با دانش آموزان دبيرستاني شرق آمريكا (شامل جوانان آمريكايي 
آفريقايي  تبار و اروپايي تبار) و در جريان يك مطالعة طولي چهار ساله (سه 
ــال دبيرستان و يك سال پس از دبيرستان) به اين نتيجه رسيدند كه  س
مطالعة آزاد و داوطلبانه، فرصت هايي را براي شكل گيري هويت در اختيار 
نوجوانان قرار مي دهد، به شكل گيري هويت هاي جنسيتي، قومي و نژادي 
آن ها كمك مي كند و آرمان هاي تحصيلي را در آن ها ارتقا مي دهد. اين 
ــتفاده از منطق استقرايي و روش تحليل روايت، توانستند  محققان با اس
محاسن و معايب بالقوة مطالعة داوطلبانه را استخراج كنند. براساس نتايج 
اين تحقيق، ميزان مطالعة داوطلبانه تحت تأثير متغيرهايي همچون فشار 
ــت. عالوه بر متغير  ــه، تعهدات اجتماعي و كاري بوده اس والدين، مدرس
ميزان مطالعة داوطلبانه، دو متغير وابسته ديگر نيز در اين تحقيق مطرح 

بوده اند: محتواي مورد مطالعه و نحوة مطالعه.
ــادي دارد.  ــي زي ــا تفنني مزاياي اجتماعي و آموزش ــة آزاد ي مطالع
ــش دايرة لغات  ــندگي، افزاي ــي افراد در نويس ــش تواناي ــه افزاي از جمل
 .(Cox & Guthrie, 2001) ــيع ــي وس ــات عموم ــك فرد، و اطالع ي

ــراي مطالعه  ــراد انگيزه اي ب ــد كه وقتي اف ــان مي دهن تحقيقات نش
ــان براي يادگيري شديداً كاهش مي يابد ــته باشند، فرصت هايش نداش

ــد به ايجاد  ــن مي توان (Baker, Dreher and Guthrie, 2000) و اي

احساس منفي نسبت به خواندن منجر شود و يك دور شيطاني ايجاد 
 .(Juel, 1988) ــان فقير، فقير باقي مي مانند كند كه در آن كتاب خوان
يافته هاي حاكي از آنند كه دانش آموزان متعلق به خانواده هاي فقيرتر 
كمتر مطالعه مي كنند، كمتر از مطالعه لذت مي برند و كمتر براي مطالعه 

تحت فشار و تشويق والدين خود قرار مي گيرند.
ــوان «ارزش يابي طرح  ــهابي، 1385) در تحقيق با عن نگارنده (ش
ــي ميزان  ــي دورة ابتدايي» به بررس ــي كتاب هاي آموزش سامان بخش
تحقق اثرات مورد انتظار دفتر انتشارات كمك  آموزشي از اجراي طرح 
فوق الذكر در بعد مصرف (از سوي دانش آموزان و اولياي آنان) پرداخت 
ــمارة 4 و 5 بهار 1386  ــال نامه ش كه خالصه اي از يافته هاي آن در س

منتشر شده است.

8. چهارچوب نظري تحقيق

 (Evaluation research) «اين پژوهش يك تحقيق «ارزش يابي
ــوب مي گردد. تحقيقات ارزش يابي اثرات سياست ها و برنامه ها را  محس
ــراد، گروه ها، نهادها و  ــت ها و برنامه ها (يعني اف بر روي آماج آن سياس
اجتماعات) از نظر ميزان تحقق اهداف مورد بررسي قرار مي دهند. دنبديان 

(Donbedian, 1966) مطالعات ارزش يابي را بر سه قسم مي داند: 

(Outcome Studies) مطالعة برآيند
(Process Studies) مطالعة فرآيند

 (Structure Studies) مطالعة ساختار
در مطالعه برآيند، درجة بهبود يك وضعيت كه ناشي از اجراي يك 
برنامه است، اندازه گيري مي شود كه اين خود مهم ترين شكل ارزش يابي 
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ــول همگان يا  ــر وجود روش هاي مقب ــت. مطالعة فرآيند ب كيفيت اس
استانداردهاي مورد وفاق همگان متمركز است به طوري كه هر فعاليتي در 
رابطه با استانداردهاي ذي ربط ارزش يابي مي شود. مطالعة ساختار به معني 
ارزيابي ابزارهاي موجود براي ارائة خدمات است. اين ابزارها طيف وسيعي 

را دربرمي گيرند اعم از منابع انساني (پرسنلي) و روش هاي ارائة آن ها.
به زعم نگارنده، مناسب ترين روش براي ارزش يابي طرح سامان بخشي 
كتاب هاي آموزشي مطالعة برآيند است. در اين روش وضعيت همة كساني 
كه به نحوي درگير طرح سامان بخشي هستند (شامل مؤلفان و مترجمان، 
ناشران، داوران، معلمان، دانش آموزان، و اولياي آن ها) پس از اجراي اين 
طرح مورد بررسي قرار مي گيرد و اثرات مورد انتظار درخصوص هر يك از 

اين نقش آفرينان مشخص مي گردد.
فرآيند توليد و مصرف كتاب هاي آموزشي از منظر علوم ارتباطات 
ــي ارتباطات يك فرآيند ارتباطي نيز محسوب مي شود.  و جامعه شناس
در هر فرآيند ارتباطي، عناصر زير حضور دارند: منبع پيام (يا نهادهاي 
رسانه اي) يا فرستندة پيام، پيام يا محصول، مخاطب يا گيرندة پيام. در 
تحقيق حاضر مؤلفان، مترجمان و ناشران كتاب هاي آموزشي فرستندة 
پيام، كتاب هاي آموزشي محصول حاوي پيام و معلمان، دانش آموزان 
ــوب مي شوند. اجراي  و اولياي آن ها مخاطبان يا گيرندگان پيام محس
طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي به معني تنظيم يا سامان دهي 
(regulation) اين فرايند ارتباطي در بازار كتاب هاي آموزشي ايران از 

ــوي وزارت آموزش وپرورش است. منظور از سامان دهي كتاب هاي  س
آموزشي «مجموعه اي از فعاليت هاي هدفدار است كه منجر به هدايت 
و سمت گيري ناشران، مؤلفان و دست اندركاران امر چاپ و نشر (اعم از 
دولتي و غيردولتي) به سوي توليد و انتشار كتاب هاي آموزشي مطلوب، 
براساس راهنماهاي برنامة درسي دوره هاي تحصيلي مي شود». (دفتر 
ــي، 1379: 7). اين فعاليت هاي هدفدار طيف  ــارات كمك آموزش انتش
ــيعي از وظايف را شامل مي شود از تعيين نيازهاي آموزشي گرفته  وس

تا بازاريابي از طريق تبليغ رايگان كتاب هاي استاندارد يا تأييد شده در 
 (marketing) كتابنامة رشد و يا در انتهاي كتاب هاي درسي. بازاريابي
درصدد ترويج ارزش يك محصول و فروش آن در سودآورترين شكل 
ممكن است. هر چند هدف ناشران از اين بازاريابي ها به حداكثر رساندن 
ــت اما هدف دفتر انتشارات كمك آموزشي از بازاريابي رايگان  سود اس
ــران كتاب هاي استاندارد و نهايتاً حمايت از  و داوطلبانه، حمايت از ناش

مصرف كنندگان است.
ــي  در هر حال، براي ارزش يابي ميزان موفقيت طرح سامان بخش
ــي به  ــت كه درجة تمكين توليدكنندگان كتاب هاي آموزش كافي نيس
ضوابط و مقررات اعالم شده از سوي ستاد اجرايي بالقوه رضايت داشته 
ــكل عيني در شرايط نامطلوبي به سر مي برند  ــند در حالي كه به ش باش

.(Manstead and Hewstone, 1955: 572)

1-8. سنجش در سطح نگرش 
ــي  ــق حاضر مفهوم «رضايت از اجراي طرح سامان بخش در تحقي
ــي» در واقع به معناي نگرش نسبت به اجراي طرح  كتاب هاي آموزش
فوق الذكر در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر، هنگامي كه ما رضايت 
ــبت به يك موضوع مي سنجيم، به تبع آن، نگرش آن ها نيز  افراد را نس
نسبت به آن موضوع خاص سنجيده مي شود. يعني رضايت نوعي نگرش 
است: «نگرش عبارت است از يك نوع حالت آمادگي ذهني و عصبي كه از 
-(All  «طريق تجربه سازمان مي يابد و تأثير هدايتي يا پويا بر فرد مي گذارد
(port, 1935: 810. نگرش داراي سه بعد است: شناخت، عاطفه، رفتار. 

شناخت در نگرش عبارت است از تصوير فرد نسبت به دانشي كه دربارة 
يك موضوع دارد. مثًال ناشري كه اعتقاد داشته باشد طرح سامان بخشي 
كتاب هاي آموزشي بسياري از مشكالت موجود در بازار چنين كتاب هايي 
ــان دهندة احساس فرد نسبت به موضوع  را برطرف مي كند. عاطفه نش
نگرش است. مثًال ناشري كه اعتقاد فوق الذكر را داشته باشد، به احتمال 
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زياد پاسخ احساسي مثبتي را در ارتباط با طرح سامان بخشي كتاب هاي 
آموزشي و مجريان آن بيان مي كند. وي فعاليت هاي مجريان اين طرح 
(دفتر انتشارات كمك آموزشي) را مثبت ارزيابي مي كند، نقاط مثبت آن را 
برجسته مي سازد و به كساني كه در آن دفتر كار مي كنند، عالقه نشان 
مي دهد. رفتار هدايت كنندة عمل انسان به سوي موضوع مورد گرايش 
ــر را درخصوص طرح  ــري كه اعتقادات و عواطف فوق الذك ــت. ناش اس
سامان بخشي و مجريان آن داشته باشد، بالطبع از ضوابط و مقررات اعالم 
ــده درخصوص توليد و انتشار كتاب هاي آموزشي نيز تبعيت مي كند؛  ش
مثًال در جشنوارة كتاب هاي آموزشي شركت مي كند و در راستاي نيازهاي 
آموزشي اعالم شده و ضوابط شكلي و محتوايي تعيين شده از سوي ستاد 

اجرايي طرح سامان بخشي عمل مي كند.
ــك از نقش آفرينان عرصة توليد و مصرف  بنابراين رضايت هر ي
كتاب هاي آموزشي (ناشران، مؤلفان و مترجمان، معلمان، دانش آموزان 
و اولياي دانش آموزان) عبارت است از ميزان احساسات مثبتي كه اين 
نقش آفرينان نسبت به طرح سامان بخشي و مجريان آن ابراز مي كنند. 
ــد ميزان رضايت يا عدم رضايت  در اين تحقيق تالش خواهد ش
هر يك از اين نقش آفرينان از آن دسته از اجزا و عناصر طرح 
سامان بخشـي كه به آن ها مربوط مي شـود، اندازه گيري شده 
ــت يا نگرش هر يك از  ــل مؤثر بر ميزان رضاي ــة دوم عوام و در درج

نقش آفرينان فوق الذكر نيز شناسايي شود.

2-8. سنجش در سطح رفتار 
ــي  ــنجش ميزان تحقق اثرات مورد انتظار از طرح سامان بخش س
در سطح رفتاري يا عيني براساس شاخص هاي ارزيابي اثربخشي زير 

صورت خواهد گرفت.

1-2-8. در بعد توليد كتاب هاي آموزشي

اثرات مورد انتظار در بعد توليد كتاب هاي آموزشي عبارت اند از: 
 افزايش تيراژ و دفعات تجديد چاپ كتاب هاي آموزشي معرفي شده 

در كتابنامة رشد.
 افزايش تيراژ و دفعات تجديد چاپ كتاب هاي آموزشي معرفي شده 

در انتهاي كتاب هاي درسي.
 افزايش تيراژ و دفعات تجديد چاپ ساير كتاب هاي آموزشي ناشران 

برگزيده.
 نگرش مثبت ناشران، مؤلفان و مترجمان نسبت به طرح سامان بخشي 

كتاب هاي آموزشي.
ــده از سوي وزارت  ــي اعالم ش ــت نيازهاي آموزش  پذيرش فهرس
آموزش وپرورش به عنوان دستور كار انتشاراتي (پركردن خأل كتاب هاي 
آموزشي در برخي حوزه ها و گونه ها، اولويت دادن به تأليف در مقايسه با 

ترجمه، پركردن خأل كتاب هاي آموزشي مخصوص معلمان و...)
ــه اعتبار و جامعيت معيارها و  ــران، مؤلفان و مترجمان ب  اعتقاد ناش
ــده براي تأليف و ترجمة كتاب هاي آموزشي  ــتانداردهاي تعيين ش اس

(معيارهاي عمومي و اختصاصي كتاب هاي آموزشي).
ــنوارة كتاب هاي آموزشي جهت اخذ نشان  ــركت ناشران در جش  ش

استاندارد.
شاخص هاي مربوط به ساير انتظارات در جريان تحقيق شناسايي 

خواهند شد.

2-2-8. اثرات مورد انتظار در بعد ارزيابي كتاب هاي آموزشي
ــبت به اعتبار  ــان (داوران يا ارزيابان) نس ــرش مثبت كارشناس نگ

معيارهاي ارزش يابي كتاب هاي آموزشي

3-2-8. اثـرات مورد انتظار در بعد تقاضا (مصرف) كتاب هاي 
آموزشي
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اثرات مورد انتظار در بعد تقاضاي كتاب هاي آموزشي عبارت اند از: 
ــط معلمان و انتخاب كتاب هاي  ــد توس  ميزان مطالعة كتابنامة رش

آموزشي معرفي شده جهت توصيه به دانش آموزان براي خريد آن ها.
 انتخاب و مطالعة كتاب هاي آموزشي راهنما از سوي معلمان.

 انتخاب كتاب هاي آموزشي مناسب از كتابنامه و يا فهرست كتاب هاي 
برگزيده در انتهاي كتاب هاي درسي از سوي دانش آموزان و يا اولياي 

آن ها.
 افزايش ميزان مطالعة كتاب هاي آموزشي از سوي دانش آموزان.

 پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه كتاب هاي آموزشي معرفي شده 
را مطالعه كرده اند.

 رضايت دانش آموزان و اولياي آنان از كتاب هاي معرفي شده.
 خريد كتاب هاي آموزشي معرفي شده در كتابنامه يا انتهاي كتاب هاي 

درسي از سوي اوليا براي فرزندان شان.
 ترغيب فرزندان به مطالعة كتاب هاي خريداري شده از سوي اولياي 

دانش آموزان.
ــي از  ــارات كمك آموزش  قبول مرجعيت داوران يا ارزيابان دفتر انتش
ــران و كتاب هاي  ــوزان و اولياي آن ها در انتخاب ناش ــوي دانش آم س

برگزيدة آن ها).
ــي الگوي مصرف كتاب هاي  ــته يعن در تعريف نظري متغير وابس
ــي از ادبيات پژوهشي موجود در حوزة جامعه شناسي خواندن يا  آموزش
مطالعه (sociology of reading) مثل تعريف  «شيفمن» و همكاران 
وي درخصوص ابعاد چهارگانه رفتار مصرفي (جست وجوي اطالعات، 
ــو» درخصوص انواع  ــي) و نظرية «بوردي ــتفاده و ارزش ياب خريد، اس
سرمايه ها و نظريه «گربرت كراي كمپ» درخصوص نقش خانواده، 
ــتفاده خواهد شد.  ــه و كتابخانه در جامعه پذيري كتاب خواني اس مدرس
ــتفاده از اين تئوري ها اين است كه الگوي مصرف كتاب هاي  دليل اس
آموزشي يا رفتار مصرفي دانش آموزان و اولياي آن ها در حوزة كتاب هاي 

ــي فقط تابع سياست ها و برنامه هاي ترويج مطالعه كه در طرح  آموزش
ــت. اين رفتار  ــي كتاب هاي آموزشي گنجانده شده، نيس سامان بخش
ــه و  مصرفي در نهادهاي جامعه پذيركننده اي همچون خانواده، مدرس
كتابخانه و در فعاليت هاي فرهنگي دانش آموزان و اولياي آن ها ريشه 
ــهم هر يك از اين نهادها و فعاليت ها در  ــت س دارد. بنابراين الزم اس

شكل دهي به الگوي مصرف كتاب هاي آموزشي تعيين گردد.
ــور از الگوي نظري «گربرت كراي كمپ» كه نقش  بدين منظ
ــه و كتابخانه را در جامعه پذيري مطرح مي كند استفاده  خانواده، مدرس
ــي تأثير سرماية  كرده ايم. به عالوه از نظرية «بورديو» نيز براي بررس
ــوزان و اولياي آن ها بر الگوي  ــرماية فرهنگي دانش آم اقتصادي و س
مصرف كتاب هاي آموزشي و بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان استفاده 
كرده ايم و باالخره از يكي از مفروضات نظرية «استفاده و خشنودي 
رسانه اي» (uses and gratifications theory) به عنوان استراتژي 
ــايي انگيزه ها و داليل خريد و استفاده از كتاب هاي  پژوهش در شناس

آموزشي بهره برده ايم.
متغيرهاي برگرفته از رويكردهاي نظري فوق در قالب يك مدل 
تلفيقي و ابداعي تدوين شده اند. اين مدل كلية متغيرهاي دخيل در اين 

تحقيق را نشان مي دهد (نمودار شمارة 1).

10. فرضيات تحقيق

ــي درخصوص نگرش ها و  ــينة پژوهش با توجه به عدم وجود پيش
رفتارهاي ناشران، مؤلفان و مترجمان و معلمان از بيان فرضيات تحقيق 
صرف نظر كرده و صرفاً به سؤاالت پژوهشي كه در ابتداي طرح تحقيق 
ــده اند،  اكتفا مي كنيم؛ اما با توجه به تجربة محقق در  حاضر مطرح ش
ــي در  تحقيق قبلي خود درخصوص الگوي مصرف كتاب هاي آموزش
ــهر تهران مي توان فرضيات آن تحقيق را در مورد  مقطع ابتدايي در ش



نمودار 1: مدل تحليلي تحقيق: متغيرهاي مؤثر بر الگوي مصرف كتاب هاي آموزشي و عملكرد تحصيلي

عملكرد تحصيلي دانش آموزان 

ــي از  الگوي مصرف كتاب هاي آموزش
سوي دانش آموزان و اولياي آن ها

ـ رفتار جست وجوي كتاب
ـ رفتار خريد كتاب 
ـ رفتار مطالعه كتاب

ـ ارزش يابي كيفيت و ميزان اثربخشي  كتاب ها

اولياي  ــه اي  زمين ــاي  متغيره
دانش آموزان (سن، جنس)

ــه اي دانش آموزان  متغيرهاي زمين
(سن، جنس، پايه)

ــادي  ــيـ  اقتص ــت اجتماع موقعي
خانوادگي دانش آموزان

ــي  فرهنگ ــري  جامعه پذي ــزان  مي
دانش آموزان از سوي اولياي آن ها

ميزان مصرف رسانه اي تصويري از 
سوي دانش آموزان

ميزان كنترل والدين بر مصرف رسانه هاي 
تصويري از سوي دانش آموزان

ميزان ارتباط اولياي دانش آموزان با 
مدرسه محل تحصيل فرزندشان

ــانه هاي مكتوب از  مصرف رس
سوي دانش آموزان 

ــنايي با كتابنامة رشد و  ميزان آش
فهرست انتهايي

وجود كتابخانه در مدرسه

عضويت در كتابخانة مدرسه 

ــي از  معرفي كتاب هاي آموزش
سوي معلم
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دانش آموزان مقطع راهنمايي و دبيرستان آزمود. اين فرضيات براساس 
چهارچوب نظري و مدل تحليلي تحقق عبارت اند از: 

1. بين متغيرهاي موقعيتي يا زمينه اي (سن، جنس، پاية تحصيلي 
و موقعيت اقتصاديـ  اجتماعي) دانش آموزان تهراني و اولياي آن ها از 
ــي آن ها و نيز عملكرد  يك طرف و الگوي مصرف كتاب هاي آموزش

تحصيلي دانش آموزان از طرف ديگر ارتباط وجود دارد.
2. بين ميزان جامعه پذيري فرهنگي دانش آموزان از سوي اولياي 
ــتقيم و غيرمستقيم) از يك طرف و الگوي مصرف  آن ها (آموزش مس
ــي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان از طرف ديگر  كتاب هاي آموزش

ارتباط وجود دارد.
ــري دانش آموزان از يك  ــانه هاي تصوي 3. بين ميزان مصرف رس
ــرد تحصيلي  ــي و عملك ــوي مصرف كتاب هاي آموزش ــرف و الگ ط

دانش آموزان از طرف ديگر ارتباط وجود دارد.
ــانه هاي تصويري  4. بين ميزان كنترل اوليا بر ميزان مصرف رس
ــي  ــوي مصرف كتاب هاي آموزش ــك طرف و الگ ــوزان از ي دانش آم
دانش آموزان و عملكرد تحصيلي آن ها از طرف ديگر ارتباط وجود دارد.

ــانه هاي مكتوب دانش آموزان از يك طرف و  5. بين مصرف رس
الگوي مصرف كتاب هاي آموزشي و عملكرد تحصيلي آن ها از سوي 

ديگر ارتباط وجود دارد.
ــة محل  ــوزان با مدرس ــاط اولياي دانش آم ــزان ارتب ــن مي 6. بي
تحصيل فرزندشان از يك طرف و الگوي مصرف كتاب هاي آموزشي 
ــرد تحصيلي دانش آموزان از  ــوزان و اولياي آن ها و نيز عملك دانش آم

طرف ديگر ارتباط وجود دارد.
7. بين ميزان آشنايي دانش آموزان و اولياي آن ها با شيوه هاي تبليغ 
ــي از سوي وزارت آموزش وپرورش (درج مشخصات  كتاب هاي آموزش
كتاب هاي آموزشي مناسب در كتابنامة رشد و انتهاي كتاب هاي درسي) 
ــي آن ها و عملكرد  ــك طرف و الگوي مصرف كتاب هاي آموزش از ي

تحصيلي دانش آموزان از طرف ديگر ارتباط وجود دارد.
ــب از سوي معلمان از  ــي مناس 8. بين معرفي كتاب هاي آموزش
ــي و عملكرد تحصيلي  يك طرف و الگوي مصرف كتاب هاي آموزش

دانش آموزان از طرف ديگر ارتباط وجود دارد.
ــه و عضويت دانش آموزان در آن  9. بين وجود كتابخانه در مدرس
از يك طرف و الگوي مصرف كتاب هاي آموزشي و عملكرد تحصيلي 

آن ها از سوي ديگر ارتباط وجود دارد.

11. متغيرهاي مطرح شده در فرضيات تحقيق

اثرات مورد انتظار در عرصة نگرش ها، نظرات و رفتارهاي كلية 
ــي  ــان در فرآيندهاي توليد و مصرف كتاب هاي آموزش نقش آفرين
ــل مؤثر بر  ــوند. عوام ــوب مي ش ــته تحقيق محس متغيرهاي وابس
ــكيل  ــتقل تحقيق را تش ميزان تحقق اين اثرات نيز متغيرهاي مس

مي دهند.

1-11. متغيرهاي وابسته و تعريف نظري و عملياتي آن ها
ــي شامل  رفتار مصرف كننده يا الگوي مصرف كتاب هاي آموزش
ــت وجوي كتاب، رفتار خريد، رفتار كتاب خواني، و ارزش يابي  رفتار جس
كتاب هاي آموزشي از سوي مصرف كنندگان و ميزان عملكرد تحصيلي 

دانش آموزان متغير وابسته اين تحقيق محسوب مي شوند.
الگوي مصرف كتاب هاي آموزشي: كتاب يك كاالي فرهنگي 
است و مانند هر كاالي ديگري به مصرف مي رسد. كتاب به طور كلي و 
كتاب هاي آموزشي به طور خاص بخشي از سبد مصرفي يك خانوار را به 
خود اختصاص مي دهند. الگوي مصرف كتاب هاي آموزشي را مي توان 
با مطالعة رفتار مصرف كننده شناسايي كرد. «رفتار مصرف كننده رفتاري 
ــت وجو، خريد، استفاده و  ــت كه از مصرف كنندگان در هنگام جس اس
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 (Schiffmant .«ارزش يابي محصوالت، خدمات و انديشه ها سرمي زند
et al. 1978: 4)

رفتار جست وجوي كتاب 
(Book Searching behavior)

ــه اين معني كه مصرف كنندگان اطالعات مربوط به كتاب هاي  ب
ــب مي كنند؟ (از طرق  ــي مناسب و قابل خريد را از كجا كس آموزش
ــات پاياني كتاب هاي  ــد، صفح ــتقيم مثًال از طريق كتابنامة رش مس
درسي كه كتاب هاي آموزشي مورد تأييد را معرفي مي كند، مطبوعات 
ــور و يا از طرق غيرمستقيم (توصية اقوام و بستگان،  و مجالت كش
ــخصي). در تحقيق حاضر منابع كسب  توصية معلمان، تشخيص ش
ــته  ــه دس ــب به دو س ــي مناس اطالعات در مورد كتاب هاي آموزش
ــتة اول عبارت اند از منابع رسانه اي يا منابعي كه  ــدند: دس تقسيم ش
در آن ها كتاب هاي آموزشي به مصرف كنندگان معرفي شده است و 
ــامل سه منبع مي گردد: كتابنامة رشد، فهرست انتهايي كتاب هاي  ش
ــتة دوم عبارت اند از منابع  ــور. دس ــي، مطبوعات و مجالت كش درس
غيررسانه اي يا منابعي كه به ارتباطات بين االشخاص مصرف كننده 
ــوي اقوام و آشنايان،  ــود؛ مثًال توصية آن كتاب ها از س مربوط مي ش
ــته و توصية معلمان سال جاري، توصية  ــال گذش توصية معلمان س
ــتفاده كرده است، تشخيص  فرزند بزرگ تري كه قبًال ازآن كتاب اس

شخصي والدين دانش آموز.

رفتار خريد كتاب هاي آموزشي
  (Book purchasing behavior)
ــه نوع كتاب هاي  ــه اوًال مصرف كنندگان چ ــت ك منظور اين اس
ــًال مرتبط با كدام يك از  ــي را به لحاظ محتوايي مي خرند (مث آموزش
ــي و يا كتاب هاي مورد تأييد وزارت آموزش وپرورش  كتاب هاي درس

ــده، كتاب هايي كه  ــاير كتاب ها را، كتاب هاي تأليفي يا ترجمه ش يا س
ناشر آن ها معروف بوده، يا كتاب هايي كه نويسندة آن معروف باشد) يا 
چه نوع كتاب هاي آموزشي را به لحاظ شكلي مطلوب مي دانند. (مثًال 
ــر تعداد صفحات، نوع تصاوير، نوع طرح روي جلد، اندازة كتاب).  از نظ
ثانياً چه قدر كتاب هاي آموزشي مي خرند. مثًال از ابتداي سال تحصيلي 
تا زمان جمع آوري اطالعات اين تحقيق چند كتاب آموزشي خريده اند؟ 
ــن كتاب هايي كرده اند؟ ثالثاً چرا  ــا چه مقدار پول صرف خريد چني و ي
ــد؟ و چرا عده اي  ــداري و مطالعه مي كنن ــي را خري كتاب هاي آموزش
ــه مطالعه مي كنند؟ رابعاً چگونه  ــن كتاب هايي را نه خريداري و ن چني
به كتاب هاي آموزشي دسترسي پيدا مي كنند؟ (مثًال خودشان آن ها را 

مي خرند و يا والدين شان مي خرند يا از دوستانشان امانت مي گيرند؟)

رفتار كتاب خواني يا استفاده از كتاب هاي آموزشي
(Book reading behavior)

ــوزان از پنج معرف  ــي دانش آم ــار كتاب خوان ــنجش رفت براي س
ــتفاده كرده ايم: مطالعه يا عدم مطالعه كتاب هاي آموزشي از سوي  اس
دانش آموزان، ميزان ساعاتي كه صرف مطالعة كتاب هاي آموزشي شده 
ــت. تعداد كتاب هاي آموزشي مطالعه شده در يك سال تحصيلي،  اس
ــي مطالعه شده در پايه هاي تحصيلي گذشته،  تعداد كتاب هاي آموزش

تعداد كتاب هاي آموزشي امانت گرفته از كتابخانة مدرسه.

ارزش يابي كتاب هاي خريداري شده توسط     مصرف كننده 
(Book evaluation)

ــاس و كنش مصرف كننده  اين بعد از رفتار مصرف كننده به احس
پس از خريد كتاب هاي آموزشي مربوط مي شود. مثًال آيا خريدار از خريد 
خود پشيمان است؟ آيا خود را به خاطر خريد آن ها مالمت مي كند؟ آيا 
از كتاب هاي خريداري شده ناراضي است؟ آيا خريد چنين كتاب هايي 
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ــا خواهد كرد؟ آيا قصد دارد باز  ــت ي را به ديگران هم توصيه كرده اس
هم كتاب هاي آموزشي به ويژه كتاب هاي آموزشي معرفي شده توسط 
ــكالت و كم  و  ــرد؟ و باالخره چه مش ــرورش را بخ وزارت آموزش وپ

كاستي هايي را در كتاب هاي آموزشي خريداري شده ديده است؟

عملكرد تحصيلي
(Book performance)

ــاده ترين معيار براي ارزيابي عملكرد تحصيلي دانش آموزان  س
ــت؛ البته اين  ــال اس ــدل كل آن ها در پايان يك ترم يا يك س مع
ــود و  ــتقل در نظر گرفته ش متغير هم مي تواند به عنوان متغير مس
ــته (بستگي به مدل نظري تحقيق دارد).  هم به عنوان متغير وابس
ــا در تحقيق حاضر با توجه به متغير انگيزه هاي خريد كتاب هاي  ام
ــتقل در نظر  ــي در مدل تحليلي تحقيق به عنوان متغير مس آموزش

گرفته شده است.

4-11. متغيرهاي مستقل و تعريف نظري و عملياتي آن ها 
ــورد انتظار از اجراي طرح  ــل مؤثر بر ميزان تحقيق اثرات م عوام
ــتقل اين تحقيق  ــي متغيرهاي مس ــي كتاب هاي آموزش سامان بخش
محسوب مي شوند. اين متغيرها برحسب نقش آفرينان يا كنشگران بازار 

عرضه و تقاضاي كتاب هاي آموزشي متفاوتند.

 در مورد ناشران: 
نوع مديريت مؤسسه انتشاراتي (دولتي يا خصوصي)، سابقة فعاليت 
ــب ماه و سال)، تعداد عناوين كتاب هاي  مؤسسه انتشاراتي (برحس
ــده تاكنون به تفكيك تأليف و ترجمه، زمينة فعاليت در  ــر ش منتش
ميان انواع كتاب هاي آموزشي، سن ناشر، مدرك و رشتة تحصيلي 
ــركت در جشنوارة  ــابقه ش ــر، س ــاغل قبلي و فعلي ناش ــر، مش ناش

ــان مقبوليت (استاندارد) از  ــي، سابقة دريافت نش كتاب هاي آموزش
جشنواره هاي كتاب.

 در مورد مؤلفان و مترجمان: 
ــب ماه و سال)، مدرك و رشتة  ــابقة فعاليت مؤلف يا مترجم (برحس س
ــي مؤلف يا مترجم،  ــاغل قبلي و فعل ــي مؤلف يا مترجم، مش تحصيل
ــده، زمينه فعاليت تأليفي  تعداد عناوين كتاب هاي تأليفي يا ترجمه ش
ــركت در  ــابقة ش ــي، س ــا ترجمه اي در ميان انواع كتاب هاي آموزش ي
جشنواره كتاب هاي آموزشي، سابقة دريافت نشان مقبوليت (استاندارد) 

از جشنواره هاي كتاب.

 در مورد معلمان: 
ــابقة فعاليت يا تدريس  ــة ابتدايي (دولتي يا غيرانتفاعي)، س نوع مدرس
(برحسب ماه و سال)، سن معلم، جنسيت معلم، مدرك و رشتة تحصيلي 

معلم، مشاغل قبلي و فعلي معلم.

 در مورد دانش آموزان: 
سن دانش آموز، جنسيت دانش آموز، تعداد خواهران و برادران دانش آموز، 
نوع مدرسة محل تحصيل (دولتي يا غيرانتفاعي)، پاية تحصيلي، ميزان 
ــط ماهيانة  ــغل والدين، ميزان درآمد متوس پول توجيبي روزانه، نوع ش
ــري فرهنگي  ــن، ميزان جامعه پذي ــطح تحصيالت والدي ــن، س والدي
دانش آموزان از سوي اولياي آنان، ميزان مصرف رسانه هاي تصويري 

از سوي دانش آموزان و... 

 در مورد اولياي دانش آموزان: 
ــغل والدين، ميزان درآمد متوسط ماهيانة والدين،  سن والدين، نوع ش

سطح تحصيالت والدين، تعداد فرزندان و... .


