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 چکيده

 دانشگاهي درسي پژوهش حاضر پیمايشي در کتب هدف:

 لیستيمديريت بازرگاني است که طي آن چکرشته 

 طريق و غیرحضوري از حضوري صورتگويه به 31حاوي 

 اجتماعي هايشبکه از استفاده لینک آنالين و و ايمیل

 اين رشته در اساتید اختیار در( لینکداينو  تلگرام)

هاي غرب کشور قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف دانشگاه

 آنان شناسايي نمود. کتب اين حوزه را از ديدگاه

جامعه آماري پژوهش اساتید حوزه مربوطه در  روش:

هاي غرب کشور و روش تحقیق از نوع ترکیبي دانشگاه

احبه نیمه ها از پرسشنامه و مصآوري دادهاست. براي جمع

 االت فرآيندي استفاده شد.ؤاساس سساختاريافته بر

 دانشگاهيدهد که اگرچه کتب نتايج نشان مي ها:يافته

رشته مديريت بازرگاني ازلحاظ ظاهري و محتوايي در 

جايگاه نسبتاً مناسبي قرار دارند، اما برخي معیارها ازجمله 

ا سازي ببومي»، «هاي بعديتغییرات شکلي اثر در چاپ»

پیوند »و « ها و اطالعاتروزآمدي داده»، «فرهنگ ملي

ي ساينقاط ضعف کتب اين حوزه شنا« ها با مشاغلنظريه

ها احساس ميتري در اين زمینهشدند و نیاز به کار بیش

 گردد.

پیمايش، کتب درسي دانشگاهي، رشته مديريت  ها:کليدواژه

 بازرگاني

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. 

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.. 

Findings: 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 
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 قدمه و بيان مسئلهم

و ظهور کتاب  دور راه از و حضورينیمه هايآموزشي مانند آموزش جديد هايروش گسترش علیرغم

 است يافته ازپیش افزايشبیش مطلوب دانشگاهي 1درسي کتاب الکترونیکي، اهمیت تألیف و تدوين

(Yarmohammadian and Armand and Zarei, 2009 .) کتاب درسي نخستین رسانه انتقال دانش به

پايه و اساس بخش اعظم  و (Sharif Moghaddam and Ehsanian, 2014) رونددانشجو به شمار مي

 داراي بايد کتاب درسي رو،ازاين(. (Heilenman,1993) دهدها را تشکیل ميآموزش در دانشگاه

آموزش  شوراي مدنظر اهداف به پژوهان رادانش باشد تا بتواند هاي خاصيويژگي و معیارها، اصول

عنوان محور اصلي توسعه و سوق دهد. بحث کیفیت منابع آموزشي در مراکز آموزش عالي به عالي

اند که عالوهها همواره نشان دادهپیشرفت جوامع، همواره از اهمیت زيادي برخوردار بوده است. پژوهش

مند زعم پورگذارد. بهپژوهان تأثیر ميبر کتاب درسي، روش تدريس مدرسان نیز روي يادگیري دانش

 تدريس و يادگیري نیز کیفیت (Pourmand, Norozi, zarei zavaraki, Delavar, 2017) و همکاران

 کیفیت و ساختار  ارزشیابي، هاي سیستم کیفیت و محتوا ساختار، عواملي همچون توزيع مدرسان، به

  (.Little, 2005)نقل از  است آموزش وابسته يادگیري و مواد کمیت و کیفیت درسي، هايبرنامه

مطلوبیت عوامل درونداد، فرآيند و برونداد خود را مورد قضاوت بنابراين، نظام دانشگاهي بايستي همواره 

 Rahmani and) قرار دهد و به بهبود امور آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي به جامعه بپردازد

Fathi Vajargah, 2008). عنوان بخشي از عوامل درونداد بايستي مورد منابع آموزشي نیز به

ها با رسالت و اهداف مراکز آموزش عالي تعیین گردد. ن هماهنگي آنارزيابي قرار گیرند تا میزا

هايي همچون صحت و درستي، اعتبار و کاربرد، تأثیر و ارزش و توانمندي اطالعات در جنبه اِشکال

ارزشیابي، امکان (. Doroudi, 2008) هاي فراواني را به زندگي بشر وارد سازدتواند صدمات و زيانمي

هاي خود دهد تا در فعالیتريزان درسي ميشناسايي نقاط ضعف و قوت برنامه درسي را به برنامه

، ارزيابي منابع ورازاين .(Ornstein,1996)ها را تطبیق دهند و يا حفظ نمايند تجديدنظر کنند يا آن

تصحیح اطالعات را موجب شود و تواند فرآيند پااليش و ديگر کتب درسي ميبیاناطالعاتي يا به

 از ها را به حداقل برساند. ارزيابي ظاهري و محتوايي اين منابع آموزشي يکياشکاالت موجود در آن

 مشخص سازد. درسي برنامه اهداف درسي را با کتاب میزان انطباق تواندمي هايي است کهروش

شده است و در مدارس يا تدوين مقصود از کتاب درسي، کتابي است که پیرامون موضوع خاصي 

توان را مي درسي کتاب عناصر و (. اجزا2015گیرد )فرهنگ آکسفورد، ها مورد استفاده قرار ميدانشگاه

بندي نمود. کتاب درسي، تقسیم و ساختار ( محتوا2 و ظاهري و شکل قالب) 1 اصلي دسته دو به

فرآيند يادگیري،  تسهیل بر غیرمستقیم يا و ممستقی صورتبه تواندمي کتاب ظاهري و فني هايويژگي

.  (Hasanmoradi, 2009)باشد مؤثر يادگیري تعمیق و مفاهیم درک تسهیل و پژوهانانگیزه دانش

                                                           
1. Textbook 
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 Nicholls) شوند گرفته ياد بايد که هستند هاييارزش ها وها، گرايشها، مهارتهمان دانش محتوا نیز

and Nicholls, 1998). توان از دو منظر دروني و بیروني مورد بررسي قرار داد. بعد کتاب درسي را مي

ي( ارتباط عرض)هاي ديگر در همان پايه بیروني کتب درسي، ارتباط و همخواني کتاب درسي با کتاب

کند. ارتباط طولي( را بررسي مي) هاي قبل و بعدو رابطه يک عنوان کتاب درسي با همان عنوان در پايه

ها شاخص(.  Aliabadi, 2013 andNiknafas) عد دروني نیز بر ظاهر و محتواي کتب درسي تأکید داردب

 نظران اين حوزه براي ارزيابي و نقد کتب درسيو معیارهاي متعددي از سوي پژوهشگران و صاحب

 هر حجم با آن تناسب و کتاب حجم) ظاهري هاياند از جنبهاند که عبارتشدهدانشگاهي مطرح 

 رحط جامعیت، روزآمدي محتوا،) محتوايي ،(و غیره آراييصفحه کیفیت نگاري،حروف کیفیت فصل،

 و زبان و ساختار،( و غیره فرعي و اصلي اطالعات حجم میان تناسب تازه، هايافق و جديد هايسؤال

 ها،ارزش محتوا با نداشتن مغايرت شده،انتخاب محتواي بودن کاربردي ؛(Razi, 2009)طور عام به روش

؛ (Jamali Zavareh and  Nasr and  Armand and Nili, 2009)جامعه  نیازهاي و فرهنگي مباني

 باراعت اجتماعي، مسائل و نیازها به بودن معطوف مورد قبول، اعتقادي و فلسفي مباني با همسويي

 جنبه ،دروس ساير با افقي ارتباط يکپارچگي، و انسجام يادگیرنده، عاليق و نیازها با تناسب علمي،

 رب تأکید ارتباطي، هايمهارت پرورش محتوا، بودن استداللي و محور انديشه محتوا، داشتن آموزشي

 .(Maleki, 2006)مطالب  بودن جذاب و فراشناخت مهارت

توان به اهمیت و اعتبار مطالب، عالقه از معیارها و الزامات تدوين کتب درسي دانشگاهي نیز مي

 هنگيفر میراث اشاعۀ و حفظ به کامل پذيري، توجهدانشجويان، سودمندي، قابلیت يادگیري، انعطاف

 and(Norouzzadeh مسائل روز اشاره نمود  و روزمره تجربیات و زندگي با و ارتباط ارزشي نظام و

Rezaee, 2009) .شوراي دانشگاهي درسي کتب لیست نقدمحتوا و چک تحلیل گیري از روشبهره 

 ضعف و قوت نقاط شناسايي و گیري جهت نقداندازه عنوان ابزاربه انساني علوم کتب و متون بررسي

 اثر، ارشنگ بودن فهمقابل و تربیتي نیز نشان داد که سلیس علوم رشته دانشگاهي درسي هايکتاب

 تخصصي از نقاط قوت اصطالحات از استفاده و مناسب سازيمعادل و نگارشي و ويرايشي قواعد رعايت

 از نکردن استفاده و چاپ کیفیت و صحافي جلد، طرح بودن نامناسب چاپي، اشتباهات و داشتن

 ريزي نیز از نقاط ضعف کتب درسيبرنامه عالي شوراي هايسرفصل با نداشتن تطابق و علمي ابزارهاي

تألیف و تدوين کتب  معیارهاي محتوايي تبیین (Hosseini and Matoor, 2012).اين حوزه هستند 

نظران درسي دانشگاهي در سه رشته علوم تربیتي، مشاوره و روانشناسي از ديدگاه دانشجويان و صاحب

 مطالب، بودن روزبه به دانش فراگیران، توجه محتوايي ازجمله هايها نیز چندي از ويژگياين رشته

فرهنگي و نیازهاي  ها، مبانيارزش با ننداشت مغايرت شده،انتخاب بودن محتواي کاربردي مستند بودن،

المللي را از بین و ملي علمي، هايبازار و پیشرفت نیازهاي دانشجويان و جامعه، همسويي با نیازهاي

 Jamali Zavareh, Nasr and) مطلوب شناسايي نمود کتاب درسي ترين معیارهاي تدوينمهم

Armand and Nili, 2009.) هاي شاخص براساس انساني علوم دانشگاهيهاي درسي کتاب ارزيابي
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 معیارها از درسي دانشگاهي، هايدانشگاهي نیز نشان داد که در تألیف کتاب درسي هايکتاب مطلوب

اين  ناشران و مؤلفان و شوداستفاده نمي مطلوب نحو به دانشگاهي درسي هايکتاب مطلوب هايشاخص و

 ,Yarmohammadian)اند پرداخته هااين کتاب انتشار و تألیف به خود نظرات و ساليق حوزه بر اساس

Armand and Zarei, 2009.)  

که بخشي از اين  شودکشور چاپ مي هاي مختلف ازجمله مديريت درساالنه هزاران کتاب در زمینه

دهند. تألیف و ترجمه کتب در رشته مديريت رقم را کتب حوزه مديريت بازرگاني به خود اختصاص مي

 اي مديريت درپژوهان براي مشاغل حرفهاي که رسالت آن آماده ساختن دانشعنوان رشتهبازرگاني به

هاي خاص خود را داراست و بايستي اين کتب هاي بازرگاني و مؤسسات دولتي است، دغدغهسازمان

تلفي نظیر هاي مخپژوهان را در حوزهاز مطلوبیت زيادي برخوردار باشند تا بتوانند نیازهاي دانش

طور عام در خصوص هايي بهبازاريابي، تبلیغات، تحقیقات و غیره مرتفع سازند. اگرچه اخیراً پژوهش

انطباق برنامه درسي با نیازهاي دانشجويان و يا ارزيابي برنامه و کتب آموزشي و کیفیت آن در آموزش 

 Sharif) (Abbasian, Shirmohammadi and Nikoui, 2011; Momeni Mahmuyee, 2009) عالي

Moghaddam and Ehsanian, 2014) طور خاص در حوزه علوم انساني و به(Yarmohammadian, 

Armand and Zarei, 2009،) رشته علوم تربیتي (Hosseini and Matoor, 2012) ، مديريت و

و رشته علوم تربیتي، مشاوره و  (Shadfar, Liaghatdar and Sharif, 2012)ريزي آموزشي برنامه

صورت گرفته است، اما فقط يک  (Jamali Zavareh, Nasr, Armand and Nili, 2009)روانشناسي 

عنوان بخشي از محتواي آموزشي پرداخته است. روزآمد نبودن محتواي مورد به نقد کتب درسي به

اي از اصطالحات از زبان رهکتب درسي رشته مديريت بازرگاني و ترجمه ناملموس و غیردقیق پا

اي کتب جانگلیسي به فارسي در برخي کتب اين رشته و متعاقب آن معرفي مقاالت و کتب خارجي به

ن و دشوار بود سوعنوان منبع درسي و امتحاني توسط برخي اساتید از يکپژوهان بهداخلي به دانش

پژوهان از سوي ديگر، از سوي دانشها دسترسي به منابع خارجي و مشکل در ترجمه و درک کامل آن

لیست شوراي بررسي پژوهشگران را ترغیب ساخت تا با مرور منابع داخلي و خارجي و توسعۀ چک

متون و کتب علوم انساني، در قالب پژوهشي پیمايشي به ارزيابي کتب درسي رشته مديريت بازرگاني 

 ها بپردازند.و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن در سطح کشور

 پژوهش حاضر درصدد يافتن پاسخ براي دو پرسش ذيل است:
کتب درسي دانشگاهي در رشته مديريت بازرگاني ازنظر ظاهري داراي چه وضعیتي هستند و نقاط  .1

 ها چیست؟قوت و ضعف آن

کتب درسي دانشگاهي در رشته مديريت بازرگاني ازنظر محتوايي داراي چه وضعیتي هستند و . 2

 ها چیست؟آننقاط قوت و ضعف 

توان از دو منظر دروني و بیروني ارزيابي نمود تر اشاره شد، کتاب درسي را ميطور که پیشهمان

که اين پژوهش در راستاي تحقق اهداف خود از میان ابعاد ارزيابي کتب درسي، بعد دروني را اتخاذ 
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شته مديريت بازرگاني نموده است و به ارزيابي ظاهري و محتوايي يا علمي کتب درسي دانشگاهي ر

پردازد. انجام اين پژوهش در حوزه مديريت بازرگاني و در اين مقیاس )غرب کشور( در نوع خود مي

م و تبع آن راه تعلینمايد و بهبديع است و به شناسايي نقاط قوت و ضعف کتب اين رشته کمک مي

 سازد؛ان اين حوزه هموار ميپژوهآموزش را براي اساتید و زمینه يادگیري و تعلم را براي دانش

مهمي است که ارزيابي منابع آموزشي و شناسايي  نیز در نقش حاضر مطالعه انجام ضرورت بنابراين،

افزايش غناي علمي و کاهش نواقص  ها وآن طراحي فرآيند تواند درها مينقاط قوت و ضعف آن

اني داشته باشد. پژوهش حاضر ويژه رشته مديريت بازرگهاي دانشگاهي بهمحتواي آموزشي رشته

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 میزان محتواي کتب رشته مذکور با مباني اسالمي سازگاري 

تا چه میزان با فرهنگ ملي کشور دارند؟ محتوا و اطالعات اين کتب تا چه اندازه روزآمد هستند؟ و 

 اند؟بومي شده

 

 پژوهش شناسيروش

تواند مصاحبه ميکه توصیفي استفاده شده است. با توجه به اين-در پژوهش حاضر از روش پیمايشي

و  کوهن)کمي را نیز مشخص نمايد  هاياعتبار روشي پژوهشي، میزان ل ساير ابزارهامعنوان مکبه

 توصیفي از مصاحبه نیمه ساختاريافته نیز استفاده شد؛-با روش پیمايشي همراه (،2013، همکاران

بنابراين، روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع ترکیبي است زيرا از هر دو روش تحقیق کمي و کیفي 

هاي ترکیبي، اين روش از روش (Morse, 2003)بندي مورس بهره گرفته شده است و بر اساس طبقه

باشد. جامعه آماري اين پژوهش مي 1استقرايي و مدل ترکیبي متوالي استقرايي هاي ترکیبياز نوع طرح

هاي غرب کشور )به دلیل سهولت دسترسي( بود که از اساتید رشته مديريت بازرگاني در دانشگاه

هاي اجتماعي شناسايي شدند و به ها و از طريق شبکهها در تارنماي دانشگاهطريق صفحۀ شخصي آن

گیري انجام نشد. در روش تحقیق کمي، ابزار گردآوري داده، ودن جامعه نمونهدلیل محدود ب

لیست نقد کتب درسي لیست بود. پرسشنامۀ مزبور حاصل تلفیق چکچکاي در قالب پرسشنامه

 ,Hosseini and Matoor( )برگرفته از پژوهش 1394دانشگاهي شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني )

 بررسي براي پژوهشي طي (Bartlett and Morgan, 1991)لیستي است که  بارتلت و مورگان و چک (2012

اي نیز با مشورت با خبرگان )اساتید رشته مديريت بازرگاني اند. گويهها توسعه دادهدانشگاه درسي متون

بین عدد پرسشنامه براي آزمون روايي پژوهش  20لیست اضافه گرديد. کردستان( به چک دانشگاه

و پايايي آن نیز با روش آلفاي کرونباخ برابر با  اساتید توزيع شد که روايي پرسشنامه با روايي صوري

صورت حضوري مذکور به دو صورت چاپي و لینک آنالين تهیه شد و به يهمحاسبه شد. پرسشنام 89/0

                                                           
1. Inductive-Sequential Mixed Methods Design 
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در  2لینکداينو  1تلگرام هاي اجتماعيطريق شبکه )براي اساتید در دسترس( و لینک آنالين و از

هاي غرب کشور( قرار گرفت. در مجموع براي ساير اساتید حوزه مربوطه در دانشگاه)اختیار پاسخگويان 

 %73نرخ پاسخگويي )شده دريافت شد عدد پرسشنامۀ تکمیل 49عدد پرسشنامه توزيع شده،  67از 

ها هاسمیرنف، داد-لک و کولموگروفوي-ها در آزمون شاپیروباشد(. با توجه به نتايج نرمال بودن دادهمي

زمون و آ (فراواني، انحراف معیار و چولگي میانگین،) توصیفي و با استفاده از آمار SPSSافزار توسط نرم

ها، طیف لیکرت پنج امتیازي وتحلیل قرار گرفتند. براي تحلیل دادهاي مورد تجزيهتي تک نمونه

« وبخیلي خ»تا گزينه « خیلي ضعیف»پرسشنامه که از گزينه هاي سؤاالت شده براي گزينهطراحي

هاي خیلي خوب، خوب و متوسط( و شامل گزينه) هاي مناسبشده بود، به دو دستۀ گزينهطراحي 

في، بندي شد. در روش تحقیق کیهاي ضعیف و خیلي ضعیف( تقسیمشامل گزينه)هاي نامناسب گزينه

 3گیري موارد عادييافته بود. براي مصاحبه از روش نمونهتارابزار مورداستفاده مصاحبه نیمه ساخ

استفاده شد و تعداد هفت نفر از اساتید رشته مديريت بازرگاني در سه دانشگاه مختلف در غرب کشور 

ها مورد مصاحبه قرار گرفتند. سؤاالت مصاحبه در قالب دو پرسش باز طراحي شد که در بخش يافته

 شود.به آن اشاره مي

 

 های آن وش تحقيق کمي و يافتهر

لیست صورت اي در قالب چکپژوهش حاضر در بخش کمي با روش پیمايش و استفاده از پرسشنامه

هاي ها و يافتهاند. بررسي پرسشنامهگنجانده شده 1لیست مزبور در جدول گرفت. ابعاد مدنظر در چک

 ها به شرح زير است.حاصل از آن
  

ليست چک)های مورد بررسي در ارزيابي کتب دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني ابعاد و گويه (:1) جدول

 (مورد استفاده در روش کمي

 رديف ابعاد فرعي منبع
ابعاد 

 اصلي

نقد کتب درسي  ستیلچک

شوراي بررسي متون و کتب 

 (1394علوم انساني )

 1 جامعیت صوري اثر )از فهرست مطالب تا نمايه(

 ظاهري

 )شکلي(

 2 و...( آرايي، طرح جلدنگاري، صفحهکیفیت چاپي و فني اثر )حروف

 3 رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي اثر

 4 میزان روان و رسا بودن نگارش اثر

هاي قبلي )در صورت چاپ دوم به تغییرات شکلي اثر در مقايسه با چاپ

 بعد(
5 

(Bartlett & Morgan,1991) 
رنگ، طرح حروف، چاپ ) سازيکیفیت اثر در استفاده از فن برجسته

 و...( مات
6 

                                                           
1. Telegram 

2  . LinkedIn 

3. Typical Case Sampling 
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 رديف ابعاد فرعي منبع
ابعاد 

 اصلي

 7 ماندگاري و دوام فیزيکي کتاب در صورت سنگین بودن

نقد کتب درسي  ستیلچک

شوراي بررسي متون و کتب 

 (1394علوم انساني )

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

 محتوايي

 9 نظم منطقي و انسجام مطالب در درون هر فصل

 10 در صورت تألیفي بودن کتاب()اعتبار منابع از جهت علمي 

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

 12 در صورت تألیفي بودن کتاب()رعايت امانت در ذکر مآخذ 

 13 هاي علمي در اثرتحلیلوجود نقد و بررسي و 

 14 در صورت تألیفي بودن کتاب()طرفي علمي رعايت بي

 15 هايي از نوآوري در اثروجود نمونه

 16 روزآمدي اطالعات و مطالب

 17 هاي اثرفرضمیزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پیش

 18 اسالميهاي فرضمیزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پیش

 19 میزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن

 20 هاسازيدقت در کاربرد اصطالحات تخصصي و معادل

 21 تناسب و جامعیت موضوعي و محتوايي اثر با اهداف درس

 22 هاي مصوب وزارت علوممیزان مطابقت اثر با سرفصل

 در صورت تألیفي)میزان استفاده از ابزارهاي علمي براي تفهیم موضوع 

 بودن(
23 

 24 سازي محتواي اثر با فرهنگ مليمیزان بومي نظر خبرگان

 
(Bartlett & Morgan,1991) 

 25 کاربرد اثر در برنامه آموزشي

 26 تناسب محتواي اثر با سطح درک دانشجويان

 27 بانک آزمون مفید، راهنماي مدرسان( اثر) کمکيمیزان مطالب فرعي و 

 28 ها با مشاغل مرتبط و تجارب زندگي در اثرپیوند نظريه

 29 يافته از مطالب در اثرمروري نظام

 30 قدر کفايت در اثرارائه مباني مقدماتي به

 31 تألیفي بودن کتاب( صورتدر )طرفي علمي رعايت بي

 

 کمي های بخشيافته

کتب درسي دانشگاهي در رشته مديريت بازرگاني ازنظر ظاهری دارای چه وضعيتي هستند و نقاط . 1

 ها چيست؟قوت و ضعف آن

به جهت پرهیز از افزايش حجم مقاله از درج جداول فراواني خودداري شد و طیف لیکرت پنج امتیازي 

« وبخیلي خ»تا گزينه « خیلي ضعیف»هاي سؤاالت پرسشنامه که از گزينه شده براي گزينهطراحي

هاي خیلي خوب، خوب و متوسط( و شامل گزينه) هاي مناسبي گزينهشده بود، به دو دستهطراحي 

 نیز وضعیت 2بندي شد. جدول هاي ضعیف و خیلي ضعیف( تقسیمشامل گزينه)هاي نامناسب گزينه

تغییرات »، دو معیار 2وجه به جدول دهد. با تو نامناسب را نشان مي ي مناسبکتاب در دو دسته
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 77.5با « سازياستفاده از فن برجسته»و  42.5با مقدار « هاي قبليشکلي اثر در مقايسه با چاپ

درصد، کمترين مقدار را در میان ساير معیارها دارا هستند و اين امر حاکي از کیفیت نامطلوب کتب 

 هاي متماديچاپ و تغییرات شکلي کتب در چاپ سازي حروف دراين حوزه در استفاده از فن برجسته

 100با بیشترين مقدار )« اثر فني چاپي و کیفیت»و  «اثر صوري جامعیت»است. در مقابل، دو گويه 

اين دو معیار بسیار عالي و بدون نقص است. مطابق  دردهد که وضعیت اين کتب درصد( نشان مي

ي رساي»و « نگارش و ويرايش تخصصي»، «فیزيکي دوام»، کتب مورد ارزيابي در سه معیار 3جدول 

 نیز در وضعیت مطلوبي هستند.« نگارش
 

 کيفيت فني و ظاهری کتب درسي رشته مديريت بازرگاني(: 2)جدول 

 ابعاد
 

 رديف
 وضعیت کتاب  شاخص 

 نامناسب مناسب   

ارزيابي 

 شکلي

 

 %0 %100  جامعیت صوري اثر )از فهرست مطالب تا نمايه(  1 

 
2 

 آرايي، طرحنگاري، صفحهکیفیت چاپي و فني اثر )حروف 

 و...( جلد

 100% 0% 

 %4 %96  رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي اثر  3 

 %6.2 %93.8  میزان روان و رسا بودن نگارش اثر  4 

 
5 

 هاي قبلي در صورتتغییرات شکلي اثر در مقايسه با چاپ 

 بودنچاپ دوم به بعد 

 42.5% 57.5% 

 
6 

رنگ، طرح ) سازيکیفیت اثر در استفاده از فن برجسته 

 (...حروف، چاپ مات، و 

 77.5% 22.5% 

 %8.4 %91.6  ماندگاري و دوام فیزيکي کتاب   7 

 

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

ا هکه کتب درسي دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني در برخي معیاردهد هاي تحقیق نشان مييافته

ار داند. معیار شناسايي نقاط قوت و ضعف، معنيضعیف هستند و در برخي ديگر نیز داراي نقاط قوتي بوده

اي در سطح تي تست تک نمونه ( آزمون3بودن میانگین گويه در مقايسه با عدد معیار )در اينجا عدد 

داري هر يک حاوي میانگین، انحراف معیار، چولگي و سطح معني 3درصد  است. جدول  95اطمینان 

، تخصصي ويرايش و فني، نگارش و چاپي صوري، کیفیت ها است. پنج گويه )شامل جامعیتاز آن

ند. انگارش و دوام فیزيکي( در میان هفت گويۀ مورد ارزيابي داراي بیشترين مقدار میانگین بوده رسايي

ها آزمون تي تست دادهي روعنوان نقاط قوت کتب، بر حصول اطمینان از ذکر اين پنج معیار بهبراي 

ها را نشان دهد. هر پنج شده آنمشاهده دار بودن يا نبودن میانگیناي انجام شد تا معنيتک نمونه

رو، با ازاينتر هستند. کوچک 0.05، زيرا از مقدار هستنددار معني 0.000 داريگويه با سطح معني

توان اين پنج معیار را از نقاط قوت کتب رشته مديريت بازرگاني در بعد ظاهري درصد اطمینان مي 95
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است  امدع اين بر ها نیز تأيیديشمار آورد. میانگین باالي اين پنج گويه و منفي بودن چولگي آنبه

در سمت راست نمودار توزيع و  هاي يک گويهدهنده آن است که انبوه داده)منفي بودن چولگي نشان

( و سطح معني2.38)با کمترين میانگین « تغییرات شکلي»در بخش امتیازات باال قرار دارند(. گويۀ 

دار است و با توجه به مثبت شدن چولگي و نیز به لحاظ مقايسه میانگین معني 0.05داري کمتر از 

ي لحاظ ايجاد تغییرات شکلت بازرگاني بهتوان نتیجه گرفت که کتب حوزه مديريمقدار واريانس مي

 توان نقطهرا نمي 3.22با میانگین « سازيبرجسته»شوند. گويۀ هاي بعدي ضعیف تلقي ميدرچاپ

 ( در میانگین0.154)داري اي عدم معنيقوت ظاهري کتب اين حوزه نام برد، زيرا آزمون تي تک نمونه

 شده در اين گويه را نشان داد.مشاهده 

 
 مديريت بازرگاني رشته دانشگاهي کتب درسي وضعيت ظاهری (:3)جدول 

داري سطح معني

 تي در آزمون 

  اينمونه تک

 

 چولگي

 
انحراف 

 معیار

 

 میانگین

 

 معیارها

 جامعیت صوري اثر )از فهرست مطالب تا نمايه(  4.14  0.645  -0.138  0.000

0.000 
 

0.271- 
 

0.676 
 

4.20 
ايي، آرنگاري، صفحهاثر )حروف کیفیت چاپي و فني 

 و...( طرح جلد

 رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي اثر  4.00  0.816  -0.479  0.000

 میزان روان و رسا بودن نگارش اثر  3.86  0.890  -0.264  0.000

0.001 
 

0.574 
 

1.190 
 

2.38 
در  هاي قبليتغییرات شکلي اثر در مقايسه با چاپ 

 چاپ دوم به بعد بودنصورت 

0.154 
 

0.368- 
 

1.085 
 

3.22 
نگ، ر) سازيکیفیت اثر در استفاده از فن برجسته 

 (...و  طرح حروف، چاپ مات

 ماندگاري و دوام فیزيکي کتاب  3.50  0.715  -0.365  0.000

 

هاي کتاب ها نشان داد که اکثردر راستاي سؤال نخست پژوهش و تحلیل ظاهري کتب، يافته

شده در رشته مديريت بازرگاني در ايران ازلحاظ معیارهاي ظاهري در سطح مناسبي قرار دارند. چاپ

، «صصيتخ ويرايش و نگارش»، «فني و چاپي کیفیت»، «صوري جامعیت»کیفیت کتب در پنج معیار 

وت و عنوان نقاط قبسیار مناسب ارزيابي شد و اين پنج معیار به«  دوام فیزيکي»و « نگارش رسايي»

عنوان نقطه ضعف ظاهري اين کتب شناسايي شد. البته اين و به «تغییرات شکلي اثر»معیار 

 اني(حقوق تجارت )بازرگگیري در حالت کلي مصداق دارد چراکه برخي از کتب براي نمونه کتاب نتیجه

ديريت منمره بسیار پايیني دريافت نموده بودند. اين در حالي است که کتاب « دوام فیزيکي»گويه  در
کسب  بسیار بااليي را ةو کیفیت چاپ نمر« دوام فیزيکي»نوشته فرد آر. ديويد به لحاظ  استراتژيک

ها را نیز فراهم نمود. ذکر ترجمه و تألیفي بودن کتب مورد ارزيابي در پرسشنامه، امکان مقايسه آن

شده کتب تألیفي در مقايسه با کتب ترجمه« شیوايي و روان بودن نگارش متن»لحاظ معیار  نمود که از
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داري میان کتب تألیفي و ترجمه در اين رشته در وضعیت بسیار بهتري قرار داشتند. اما تفاوت معني

 ارزيابي ظاهري مشاهده نشد.

مديريت بازرگاني ازنظر محتوايي دارای چه وضعيتي هستند و کتب درسي دانشگاهي در رشته . 2

 ها چيست؟نقاط قوت و ضعف آن

دهد. آنچه بیشتر از اين و نامناسب را نشان مي ي مناسبمحتوايي کتب در دو دسته وضعیت 4جدول 

و « ضعیف»هاي مالحظه بودن بیشترين فراواني در گزينهخورد، تجمع و قابلجدول به چشم مي

روزآمدي »و متعاقبًا ضعیف بودن کتب رشته مديريت بازرگاني در چهار گويۀ « ار ضعیفبسی»

 پیوند»و « سازگاري محتوا با مباني اسالمي»، «سازي محتواي اثر با فرهنگ مليبومي»، «اطالعات

است. بر اساس اين پژوهش، کتب اين حوزه به « ها با مشاغل مرتبط و تجارب زندگي در اثرنظريه

 و نظم» ،«اثر کل در انسجام و نظم»اين چهار گويه در وضعیت نامناسبي هستند. پنج معیار لحاظ 

تناسب و جامعیت »و « ارجاعات و استنادات در دقت» ،«علمي اعتبار»، «فصول درون انسجام

، «هاي مصوب وزارت علوممیزان مطابقت اثر با سرفصل»درصد( و  100با بیشترين مقدار )« موضوعي

ر از با مقدار )بیشت« قدر کفايت در اثرارائه مباني مقدماتي به»و « يافته از مطالب در اثرنظاممروري »

دهند که وضعیت اين کتب در اين چند معیار بسیار عالي است. کیفیت معیارهاي درصد( نشان مي 95

قت با مطاب»، «انطباق محتواي اثر با فهرست»، «طرفي علميبي»، «رعايت امانت در ذکر مآخذ»

کاربرد در »، «دقت در اصطالحات تخصصي»، «استفاده از ابزارهاي علمي»، «هاي مصوبسرفصل

نیز بسیار مطلوب  در کتب« ارائه مباني مقدماتي»و « يافته مطالبمروري نظام»، «برنامه آموزشي

 ارزيابي شد.

 
 کيفيت محتوايي کتب درسي رشته مديريت بازرگاني (:4)جدول 

 ابعاد  رديف  شاخص  مناسب  نامناسب

نظم منطقي و انسجام مطالب در کل اثر )بین فصول کلي   100%  % 0

 و اصلي کتاب(

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزيابي 

 محتوايي

  2  نظم منطقي و انسجام مطالب در درون هر فصل  100%  % 0

  3  در صورت تألیفي بودن کتاب()اعتبار منابع از جهت علمي   % 100  % 0

 میزان دقت در استنادات و ارجاعات )توجه به اصول منبع  % 91.4  % 8.6

 دهي علمي(

 4  

  5  در صورت تألیفي بودن کتاب()رعايت امانت در ذکر مآخذ   % 93  7%

  6  هاي علمي در اثروجود نقد و بررسي و تحلیل  % 80.8  % 19.2

  7  بودن کتاب( در صورت تألیفي)طرفي علمي رعايت بي  92.4%  7.6%

  8  هايي از نوآوري در اثروجود نمونه  % 72.9  % 27.1

  9  هاروزآمدي اطالعات و داده  % 53  % 47

  10  رهاي اثفرضمیزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پیش  % 91.6  % 8.4

هاي فرضمیزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پیش  % 47.7  % 52.3

 اسالمي

 11  
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 ابعاد  رديف  شاخص  مناسب  نامناسب

  12  میزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن  94%  6%

  13  سازي محتواي اثر با فرهنگ مليمیزان بومي  % 41.6  % 58.4

  14  تناسب و جامعیت موضوعي و محتوايي اثر با اهداف درس  100%  0%

  15  وزارت علومهاي مصوب میزان مطابقت اثر با سرفصل  % 97.8  2.2%

ر د)میزان استفاده از ابزارهاي علمي براي تفهیم موضوع   92.5%  7.5%

 صورت تألیفي بودن(

 16  

  17  هاسازيدقت در کاربرد اصطالحات تخصصي و معادل  94%  6%

  18  کاربرد اثر در برنامه آموزشي  93.8%  6.2%

  19  درک دانشجويانتناسب محتوا اثر با سطح   87.8%  12.2%

بانک آزمون مفید، راهنماي ) میزان مطالب فرعي و کمکي  % 81.2  % 18.8

 مدرسان( اثر

 20  

  21  ها با مشاغل مرتبط و تجارب زندگي در اثرپیوند نظريه  % 38.7  % 61.3

  22  يافته از مطالب در اثرمروري نظام  98%  2%

  23  قدر کفايت در اثرمقدماتي بهارائه مباني   96%  4%

  24  قابلیت مرجع شدن اثر براي ادامه تحصیل دانشجويان  89.8%  10.2%

 

 های محتواييدر شاخص نقاط ضعف و قوت کتب درسي رشته مديريت بازرگاني

تناسب و »، «فصول درون انسجام و نظم» ،«اثر کل در انسجام و نظم»، معیارهاي 4اساس جدول بر

کاربرد در »و  «دقت در اصطالحات تخصصي»، «انطباق محتواي اثر با فهرست»، «جامعیت موضوعي

طرفي رعايت بي»، «رعايت امانت در ذکر مآخذ»، «اعتبار منابع از جهت علمي»، «برنامه آموزشي

میزان مطابقت اثر با »، «هاي اثرفرضمیزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پیش»، «علمي

 مروري»، «تناسب محتواي اثر با سطح درک»، «از ابزارهاي الزم علمي استفاده»، «هاي مصوبلسرفص

داراي حداکثر فراواني در  «قابلیت مرجع شدن اثر»، «ارائه مباني مقدماتي»، «يافته مطالبنظام

داري نیز داراي سطح معني 5هستند. معیارهاي مذکور در جدول « خوب»و « بسیار خوب»هاي گزينه

درصد، اين شانزده معیار از نقاط  95توان نتیجه گرفت که با اطمینان هستند. پس مي 0.05کمتر از 

ي ها و منفي بودن چولگاين گويه میانگین بااليقوت کتب اين رشته در ارزيابي محتوايي هستند. 

نقد و »، «ارجاعات و استنادات در دقت»هاي ها نیز گوياي همین مطلب است. در اين میان، گويهآن

ه اگرچ« نوآوري در اثر»و « هاي علمي در اثروجود نقد و بررسي و تحلیل»، «هاي علميبررسي تحلیل

داري در آزمون تي تست تک با توجه به عدم معنياند، اما مقدار باالتر از میانگین را کسب نموده

یز ن «میزان مطالب فرعي و کمکي»شوند. گويه اي، جزء نقاط قوت کتب اين حوزه محسوب نمينمونه

داري است و اندکي تالش براي بهبود آن در کتب اين حوزه، در مرز معني 0.050داري با سطح معني

 اين کتب بگرداند.  تواند اين گويه را نیز جزء نقاط قوتمي

 روزآمدي»توان بیان داشت که از میان معیارهاي ارزيابي محتوايي، در خصوص نقاط ضعف نیز مي

ها با پیوند نظريه» و «سازي محتواي اثربومي»، «اسالمي هايفرضپیش با سازگاري»، «اطالعات
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ه و کمترين میانگین )ب« بسیار ضعیف»و « ضعیف»داراي حداقل فراواني در دو گزينه مزبور  «مشاغل

روزآمدي »داري براي سه گويه اند. تست آزمون معني(  بوده2.45و  2.48، 2.64، 2.54ترتیب: 

 0.05داري کمتر از سطح معني« ها با مشاغلپیوند نظريه»و  «سازي محتواي اثربومي»و « اطالعات

شمار مورد را نقاط ضعف اين کتب بهتوان اين سه درصد اطمینان مي 95دهد. بنابراين با را نشان مي

 نشان« اسالمي هايفرضپیش با سازگاري»ديگر يعني  دست آمده براي گويهبه sigآورد. اما میزان 

 داري قرار دارد. دهد که اين گويه در مرز معنيمي

 
 مديريت بازرگاني رشته دانشگاهي کتب درسي وضعيت محتوايي(: 5) جدول

سطح 

داري در معني

 تي آزمون 

 اينمونه تک

 

 چولگي

 

انحراف 

 معیار

 

 میانگین

 

 معیارها

نظم منطقي و انسجام مطالب در کل اثر )بین فصول کلي و   4.18  0.667  -0.225  0.000

 اصلي کتاب(

 نظم منطقي و انسجام مطالب در درون هر فصل  4.27  0.569  -0.34  0.000

 در صورت تألیفي بودن کتاب()اعتبار منابع از جهت علمي   4.25  0.742  -0.455  0.000

 میزان دقت در استنادات و ارجاعات )توجه به اصول منبع  3.17  0.637  0.374  0.073

 دهي علمي(

 در صورت تألیفي بودن کتاب()رعايت امانت در ذکر مآخذ   4.07  0.950  -1.164  0.000

 هاي علمي در اثروجود نقد و بررسي و تحلیل  3.28  1.057  -0.589  0.079

 در صورت تألیفي بودن کتاب()طرفي علمي رعايت بي  4.03  0.903  -1.409  0.000

 هايي از نوآوري در اثروجود نمونه  3.29  1.051  -0.050  0.061

 هاروزآمدي اطالعات و داده  2.54  0.922  0.213  0.001

 هاي اثرفرضمیزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پیش  3.85  0.922  -0.887  0.000

هاي فرضمیزان سازگاري محتواي اثر با مباني و پیش  2.64  1.203  0.336  0.051

 اسالمي

 میزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن  4.16  0.800  -1.072  0.000

 سازي محتواي اثر با فرهنگ مليبوميمیزان   2.48  1.072  0.543  0.002

 تناسب و جامعیت موضوعي و محتوايي اثر با اهداف درس  4.25  0.636  -0.259  0.000

 هاي مصوب وزارت علوممیزان مطابقت اثر با سرفصل  4.15  0.759  -0.584  0.000

براي تفهیم گیري از ابزارهاي الزم علمي چگونگي بهره  3.58  0.813  0.047  0.000

 موضوع

 هاسازيدقت در کاربرد اصطالحات تخصصي و معادل  3.96  0.789  -0.721  0.000

 کاربرد اثر در برنامه آموزشي  4.27  0.917  -1.616  0.000

 تناسب محتواي اثر با سطح درک دانشجويان  3.96  0.957  -0.810  0.000

بانک آزمون مفید، راهنماي ) فرعي و کمکيمیزان مطالب   3.50  1.185  -0.360  0.050

 مدرسان( اثر

 ها با مشاغل مرتبط و تجارب زندگي در اثرپیوند نظريه  2.45  1.001  0.535  0.000
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سطح 

داري در معني

 تي آزمون 

 اينمونه تک

 

 چولگي

 

انحراف 

 معیار

 

 میانگین

 

 معیارها

 يافته از مطالب در اثرمروري نظام  3.92  0.759  -1.052  0.000

 اثرقدر کفايت در ارائه مباني مقدماتي به  4.00  0.791  -0.527  0.000

 قابلیت مرجع شدن اثر براي ادامه تحصیل دانشجويان  4.14  1.041  -0.875  0.000

 

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش و بررسي چگونگي کیفیت محتوايي کتب دانشگاهي در حوزه 

 در سجامان و ها نشان داد که کتب مورد ارزيابي در بسیاري از معیارها )نظممديريت بازرگاني نیز يافته

ارجاعات و تناسب و جامعیت  و استنادات در دقت علمي، فصول، اعتبار درون انسجام و نظم اثر، کل

انطباق مباني مقدماتي، هاي مصوب، مطابقت با سرفصل يافته از مطالب،مروري نظامموضوعي و 

ي، آموزشمحتواي اثر با فهرست، دقت در اصطالحات تخصصي، رعايت امانت در مآخذ، کاربرد در برنامه 

طرفي علمي، استفاده از ابزار علمي براي تفهیم موضوع و سازگاري محتوا با مباني اثر( در وضعیت بي

 قتد»، «فصول درون انسجام و نظم» ،«اثر کل در انسجام و نظم»بسیار مناسبي قرار دارند. معیارهاي 

دقت در »، «ثر با فهرستانطباق محتواي ا»، «تناسب و جامعیت موضوعي»، «ارجاعات و استنادات در

روزآمدي »عنوان نقاط قوت و سه معیار به« کاربرد در برنامه آموزشي»و  «اصطالحات تخصصي

عنوان نقاط ضعف کتب اين نیز به «ها با مشاغلپیوند نظريه» و «سازي محتواي اثربومي»، «اطالعات

در مرز معني« اسالمي هايفرضپیش با سازگاري»رشته در ارزيابي محتوايي شناخته شدند. گويۀ 

هاي اخیر مؤلفان و ناشران اين حوزه در راستاي تطبیق کتب با آيین داري قرار دارد. البته تالش

نتیجه نبوده است و تا حدودي توانسته موجبات بهبود کتب بازرگاني را در بحث اسالمي اسالمي بي

ريت مديدر حالت کلي مصداق دارد. کتاب گیري نیز ها فراهم ساخته است. البته اين نتیجهنمودن آن
سیار ب ةنمر« قابلیت مرجع شدن»نوشته فرد آر. ديويد ازجمله کتبي بود که در معیار  استراتژيک

دقت در کاربرد »طور که عنوان شد کتب اين حوزه در معیار بااليي را کسب نموده بود. اگرچه همان

اي که در کتب ترجمه بیشتر مدنظر است( وضعیت )گويه« هاسازياصطالحات تخصصي و معادل

تاب ک مد ودر اين گويه ارزيابي بسیار ضعیفي به عمل آجنگل استراتژي مناسبي دارند اما از کتاب 

 يا اثر در سطح محتوا تناسب»ازلحاظ معیار  نیز رهبري و رفتار سازماني هايتئوريمباني فلسفي و 

ضعیف ارزيابي شد. در خصوص مقايسۀ کتب ترجمه و تألیفي « روان و رسا بودن»و « دانشجويان درک

 داري مشاهده نشد.در معیارهاي محتوايي نیز تفاوت معني
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 های آن و يافته روش تحقيق کيفي

در بخش کیفي، تعداد هفت نفر از اساتید رشته مديريت بازرگاني در سه دانشگاه مختلف در غرب 

هاي حاصل از آن نیز در يافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. يافتهکشور به روش مصاحبه نیمه ساختار

 مشهود است.  9و  8جداول 

 صورت زير مطرح شد:بهسؤاالت مصاحبه نیز در قالب دو پرسش باز و 

به نظر شما، در تدوين و ارزيابي ظاهري کتب درسي دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني چه . 1

 هايي را بايد مدنظر و مورد تأکید قرار داد؟گويه

 
 در مصاحبه شدهمطرحفراواني معيارهای ظاهری  (:8)جدول 

 درصد فراواني  فراواني  گويه

 % 57  4  تغییرات شکلي

 % 71  5  سازي حروففن برجسته

 % 14  1  دوام فیزيکي

 %43  3  نگارش و ويرايش تخصصي

 

به نظر شما، در تدوين و ارزيابي محتوايي کتب درسي دانشگاهي رشته مديريت بازرگاني چه . 2

 هايي را بايد مدنظر و مورد تأکید قرار داد؟گويه

 
 در مصاحبه شدهمطرحفراواني معيارهای محتوايي  (:9)جدول 

 درصد فراواني  فراواني  گويه

 % 85  6  روزآمدي اطالعات و محتوا

 % 57  4  سازي محتوابومي

 % 42  3  هاسازيدقت در معادل

 % 42  3  نوآوري در اثر

 % 85  6  ها با مشاغل مرتبطپیوند نظريه

 % 71  5  سازگاري محتواي با مباني اسالمي

 % 28  2  اعتبار علمي

 

 هتج سو است و بهدهد که نتايج مصاحبه با نتايج کمي پژوهش هموضوح نشان ميجداول فوق به

 شود.کالم از توضیح جداول خودداري مي اطناب از پرهیز
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 گيریبحث و نتيجه

محور است نظام آموزشي کشور ما نظامي کتاب( Fathi Vajargah and Aghazadeh, 2006)به عقیده 

 ,Goldنقل از )شود پژوهان نیز به مطالعه کتب درسي سپري ميدرصد از زمان دانش 75و بیش از 

رسد و دقت ها امري بسیار ضروري به نظر ميرو توجه به کیفیت ظاهري و محتوايي آنازاين (،1983

بد. ارزشیابي طلو توجه فراوان متصديان تألیف و چاپ کتب درسي يعني مؤلفان و ناشران را مي

 تغییر و اصالح براي را درسي هاياحتمالي کتاب ضعف و قوت نقاط تواندمي درسي هايکتاب محتواي

 و ريزانبرنامه و مديران اختیار را در علمي اصول و نموده تعیین با اهداف متناسب محتوا احتمالي

مديريت بازرگاني اغلب دهد. اشکاالت موجود در کتب درسي رشته  قرار درسي هايکتاب مؤلفان

د و دهعنوان منبع آموزشي و امتحاني سوق مياساتید اين رشته به معرفي مقاالت و کتب خارجي به

ها را بر آن داشت در قالب پژوهشي ملموس بودن مشکالت متعاقب اين امر براي پژوهشگران، آن

ر ز اين پژوهش نشان داد که اکثهاي حاصل اپیمايشي به بررسي نظر اساتید اين حوزه بپردازند. يافته

شده در حوزه مديريت بازرگاني در ايران ازلحاظ شکلي و محتوايي نسبتاً در جايگاه مناسبي کتب چاپ

ها ديده شد که رغم مناسب بودن کتب اين حوزه، اشکاالت و نقاط ضعفي نیز در آنقرار دارند. به

شر کتب اين حوزه است. در بحث ارزيابي نیازمند توجه جدي مسئوالن و مجريان حوزه تألیف و ن

شده در رشته مديريت بازرگاني ازلحاظ معیارهاي هاي چاپکتاب ها نشان داد که اکثرظاهري، يافته

، «فني و چاپي کیفیت»، «صوري جامعیت»ظاهري در سطح مناسبي قرار دارند. کتب در معیارهاي 

بسیار مناسب ارزيابي شد و اين « یزيکيدوام ف»و « نگارش رسايي»، «تخصصي ويرايش و نگارش»

عنوان نقاط قوت اين کتب شناسايي شد. نقاط قوت کتب درسي اين رشته در معیارهاي پنج معیار به

 «رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي»، «کیفیت چاپي و فني»، «جامعیت صوري اثر»

در بررسي کتب دانشگاهي رشته علوم تربیتي است.  (Hosseini and Matoor, 2012)همسو با نتايج 

عنوان نقاط ضعف ظاهري اين کتب شناسايي شدند و توجه و همت نیز به« تغییرات شکلي اثر»معیار 

و کم  «تغییرات شکلي اثر»طلبند. زياد بودن تعداد فراواني در معیار بیشتر ناشران اين حوزه را مي

 ويرايش و نگارش»، «فني و چاپي کیفیت»، «صوري امعیتج»هاي بودن تعداد فراواني در گويه

 مصاحبه نیز مؤيد نتیجه است. « نگارش رسايي»و  «تخصصي

 عنوان نقاطها کامل تشريح شده است( بهدر بخش يافته)در ارزيابي محتوايي، معیارهاي زيادي 

 درون انسجام و نظم» ،«اثر کل در انسجام و نظم» قوت شناسايي شدند که به لحاظ معیارهاي

دقت در اصطالحات »، «انطباق محتواي اثر با فهرست»، «تناسب و جامعیت موضوعي»، «فصول

 Hosseini and) با نتايج« طرفي علميرعايت بي»و « اعتبار منابع از جهت علمي» ،«تخصصي

Matoor, 2012) هاي حاصل از مصاحبه نیز در ارزيابي کتب رشته علوم تربیتي همسو است و داده

است  «روزآمدي اطالعات»شده معیار از نقاط ضعف محتوايي شناساييتأيیدي بر اين نتیجه است. يکي 

 Shadfar, Liaghatdar) از کتب علوم تربیتي و نتايج (Hosseini and Matoor, 2012)که با نتايج پژوهش 
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and Sharif, 2012) لحاظ کردن مسائل جهاني»ريزي آموزشي )گويه معادل برنامه در رشته مديريت و» 

سازد. اگرچه است( همخواني دارد و لزوم توجه جدي به اين معیار را در کتب دانشگاهي نمايان مي

بودن متفاوت است « روزآمد»اي مفهوم به دلیل ماهیت و سرعت پیشرفت علم در هر رشته

Mansourian, 2013)(،  سال  شش درسي تقريبأ ماده اعتباربخشي يا همان« اطالعات عمرنیم»اما

 اعتبار رشته دانشگاهي بالاستفاده و از هر اطالعات نیمي از يک بار سال شش هر تقريباً بدين معنا که است؛

ازپیش مستلزم ساختن دانشجويان براي مشاغل بیش آماده .(Ghourchian, 1992)گردد مي ساقط

هاي جهاني است و نیازمند روز و همگام با مسائل و پیشرفتگنجاندن مطالب و محتواي آموزشي به

ويژه کتب رشته مديريت بازرگاني است. يکي ديگر از تالش و همت مؤلفان کتب دانشگاهي به

 هايفرضپیش سازگاري با»ه ضعف قرار دارد معیارهايي که در مرز شناخته شدن به عنوان نقط

يک استراتژي جامع براي کتب درسي »عنوان در مطالعه خود تحت  (Smith, 2005)است. « اسالمي

هاي اجتماعي و خانوادگي، باورها، شامل ارزش) يمحلعواملي همچون دانش ملي و « و مواد آموزشي

ب که بیشتر کت از آنجائيکند. ها و رفتارها( را ازجمله عوامل مؤثر در انتخاب محتوا قلمداد مينگرش

اند، مطابقت هاي متمادي بدون اعمال هیچ تغییري تحت چاپ مجدد قرار گرفتهاين رشته براي سال

هاي نمايد. البته در سالمباني اسالمي تا حدودي دور از انتظار مي ها وها با باورها، ارزشمحتواي آن

 هاتالشگذشته اقداماتي در اين زمینه صورت گرفته است؛ اما نتايج اين پژوهش نشان داد که اين 

در  که بايدکافي نبوده است و اسالمي کردن محتواي کتب دانشگاهي ازجمله اقدامات مناسبي است 

سازي بومي»ضعف محتوايي کتب رشته مديريت بازرگاني ضعف در د. سومین نقطهاين راستا صورت گیر

در بررسي کتب ( Jamali Zavareh, Nasr, Armand and Nili, 2009) است. اين نتیجه با نتايج« محتواي اثر

ترين وظايف هر برنامه درسي و يکي از مهم. شناسي همسو استهاي علوم تربیتي، مشاوره و روانرشته

 (Ghourchian, 1992)محتواي آموزشي آن، توجه کامل به حفظ و اشاعه میراث فرهنگي و نظام ارزشي 

 بايد درسي هايکتاب و مؤلفان ريزاناست. برنامه هر جامعه آتي در هاينسل به فرهنگي میراث و انتقال

کشور است،  هر زيربناي فرهنگ که ورسوم،و تمدن و آداب فرهنگ با را محتوا تناسب محتوا، انتخاب در

تر آنچه تحت بیش .(Jamali Zavareh, Nasr, Armand and Nili, 2009)آورند دقت الزم را به عمل 

هايي است که تا حدود زيادي ترجمه دستاورد شودعنوان دانش مديريت بازرگاني در ايران تدريس مي

آمده است و لزوم تعديل آن دست  باألخص آمريکا و متناسب با فرهنگ آن کشورها بهدر جوامع غربي و 

ي ضعف شناسايآخرين نقطه ها با فرهنگ ملي نیز وجود دارد.سازي آنها و به نحوي بوميها و تئوريايده

ايج تبود که اين نیز با ن« ها با مشاغلپیوند نظريه»شده مربوط به عدم يا ضعف توجه به معیار 

 Jamali Zavareh, Nasr, Armand) و (Shadfar, Liaghatdar and Sharif, 2012)حاصل از پژوهش 

and Nili, 2009) .که رسالت آموزش عالي آماده ساختن دانشجويان با توجه به اين همخواني دارد

براي مشاغل و بازار کار است؛ بنابراين معیاري که در انتخاب محتوا در سطح آموزش عالي ضروري 

نمايد، ايجاد پیوند میان محتواي نظري و مشاغل مرتبط يا نیازهاي بازار است تا هم آموزش مي
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وسیله کتب درسي تا حدودي براي مشاغل پژوهان بهآيد و هم دانشعالي به هدف اصلي خود نائل 

 مربوطه آماده شوند.
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