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هدف پژوهش حاضر نقد و ارزیابی کتابهاي درسی پرکاربرد دانشگاهی رشته ارتباطات براساس معیارهاي مطلوب 
نگارشی و (و معیارهاي محتوایی ) ظاهري و ساختاري(کتابهاي درسی این رشته ازجمله معیارهاي شکلی 

پژوهش از . رهایی که براساس نظر استادان و متخصصان علوم ارتباطات تهیه و تدوین گردیدمعیا. است) محتوایی
اي  آوري اطالعات در آن به شیوه کتابخانه نوع نتایج کاربردي و از نظر شیوه اجرا کیفی، کمی و توصیفی و جمع

شده از  بع درسی پرکاربرد معرفیجامعه آماري، منا. بوده و در آن از ابزار پرسشنامه و تحلیل محتوا استفاده شد
سوي استادان و متخصصان علوم ارتباطات براي سرفصلهاي دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته بود که 

منبع پرکاربرد تألیفی مشخص  3براساس نتایج حاصل . به صورت پرسشنامه حاوي سه سؤال باز انجام گردید
علوم ارتباطات نیز به صورت هدفمند و کسانی که در دسترس بودند از جامعه آماري استادان و متخصصان . گردید

ت علمی دانشگاههاي تهران، عالمه طباطبایی، سوره، صداوسیما، دانشگاه آزاد اسالمی واحدهاي أمیان اعضاء هی
 دهد از نتایج حاصل از پژوهش نشان می. تهران مرکز، علوم تحقیقات، تهران غرب و تهران شرق انتخاب شدند

و  »مبانی ارتباطات جمعی«، »2و1ارتباطات انسانی «لحاظ معیارهاي شکلی هیچ کدام از سه کتاب 
با این حال . درصد از امتیاز معیارهاي شکلی را کسب کنند 70نتوانستند  »شناسی ارتباطات اصول و مبانی جامعه«

موع از دو کتاب دیگر شرایط در مج 94،5از  77با امتیاز  »شناسی ارتباطات اصول و مبانی جامعه«کتاب 
درصد از امتیاز این بعد  70از لحاظ معیارهاي محتوایی هیچ کدام از سه کتاب مذکور نتوانستند . تري دارد مطلوب

از  74با امتیاز  »شناسی ارتباطات اصول و مبانی جامعه«با این حال کتاب . از معیارهاي محتوایی را کسب کنند
شناسی ارتباطات  جامعهبندي نهایی کتاب  در جمع. تري دارد یگر شرایط مطلوبدر مجموع از دو کتاب د 80،5

درصد امتیاز کل معیارهاي شکلی و محتوایی یعنی امتیاز  70در مقایسه با  151در مجموع با امتیاز  اصول و مبانی
  .تري قرار دارد از دو کتاب دیگر در شرایط مطلوب 175
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  مقدمه
ها مورد ترین منابع آموزش و یادگیري در مدارس و دانشگاههاي درسی در قالب یکی از مهمکتاب

به عنوان اب درسی به عبارت دیگر معلمان از کت ).2009محمود و دیگران، . (گیرند استفاده قرار می
هاي یادگیري دهی فعالیت درسی و ابزار اصلی تدریس در تعیین و جهت منبع اصلی محتوا، برنامۀ

ها تنها به انتقال اطالعات مربوط به اهمیت این کتاب ).2011، 1سیکوروا(کنند  آموزان استفاده می دانش
در صورت نبود هرگونه . تر است همیک موضوع محدود نیست، بلکه درك محتوایی از آن موضوع بسیار م

ترین و اغلب تنها منبع محتوا و اطالعات آموزشی  اطالعات از منابع در دسترس دیگر، کتاب درسی مهم
هاي مورد نیاز برنامه ها براي آموزش مفاهیم و محتوا و القاي مهارتوجود این کتاب. براي استادان است

ي درسی عالوه بر انتقال درك و دانش اطالعات بر قواعد کتابها). 2008، 2یونسکو(درسی ضروري است 
ها با القاي درکی سراسري از اي که این کتاب به گونه. گذارد کلی سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیر می

متن کتاب درسی ). 2010، 3پینگل(آموزد  زیستی با مردم را نیز می تاریخ و قوانین جامعه، قواعد هم
ابزاري که . شود شود و از طریق آن ارائه می رنامه درسی در آن سازماندهی میابزاري است که محتواي ب

  ).2013یونسکو، (موضوعات، مباحث، عقاید، رفتارها، مفاهیم و حقایق است  ةدربردارند
برداري از  ها در چرخه دانش و بهرهالزمه قرار گرفتن نتایج پژوهش) 1388(پور  همایون به عقیدة

هاي نارسایی و کاستی در کتاب. ایی و ساختاري و بیان نقاط قوت و ضعف آثار استآنها، ارزیابی محتو
توان با ارزشیابی زمینه را براي بهبود  درسی نظام آموزش را با مشکالت جدي روبرو خواهد ساخت و می

هاي درسی دانشگاهی، از  کننده کتاب اگر مؤلف یا سازمان تهیه. کیفیت کتابهاي درسی فراهم کرد
شیابی کتب غفلت نماید، ممکن است زحمات و سرمایه فراوانی هدر برود و کتاب درسی تهیه شده ارز

  ).1389یارمحمدیان و دیگران ، (کاربردي نداشته باشد و وقت استاد و دانشجو تلف شود 
بندي مناسبی در آن وجود  کم باید محتوا و سازمان دهد که دست کتاب درسی خوب نشان می

شود که  چه عاملی موجب می. در قالب لحن و گفتار و سبک دلنشینی متجلی شودداشته باشد که 
). 1385، 4لپیونیکا(تدوین و تألیف کتاب است  ةکتاب درسی مناسب و با توفیق قرین باشد؟ جواب نحو

مستمر و دقیق نیاز  ۀکتاب درسی یک فرایند مداوم و پیوسته است که به تحقیق و توسع ۀچاپ و توسع
  ). Mahmood ،2010(دارد 
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همان طور که یک تولیدکننده براي عرضه محصوالت جدید خود نیاز به آزمایشگاههاي تحقیقاتی 
  دارد تا
کند و در  محصوالت جدید و با کیفیت ارائه کند درخصوص کتابهاي درسی نیز این امر صدق می 

بودن کارایی کتابهاي درسی  نیاز به یک سامانه ارزیابی براي بررسی دالیل پایین  کنار تحقیقات علمی
براي اثرگذاري ) 2009(براساس نظر محمود و دیگران ). 2000، 1یان میک(امري الزم و ضروري است 

حسینی و مطّور . هاي کتاب درسی مطلوب هستیمتر فرایند ارزیابی نیازمند شناسایی شاخصبیش
ادگیري و فرایند آموزشی یاد کرده ی- هاي یاددهیاز کتاب درسی به عنوان محور اصلی فعالیت) 1391(

آموزان و دانشجویان  این امر کمک زیادي به یادگیري دانش. شودکه باید به نحو مناسب تهیه و تدوین 
شود در غیر این صورت فرایند آموزشی و یادگیري مختل  کند و سبب تحقق اهداف نظام آموزشی می می

  .خواهد شد
ارتباط دوسویه آن با شناسایی و تدوین معیارهاي مطلوب کتاب با توجه به اهمیت نقد و ارزشیابی و 

درسی در پژوهش حاضر درصدد آن هستیم ضمن شناسایی منابع پرکاربرد علوم ارتباطات براي 
سرفصلهاي دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته با کمک و نظرسنجی از استادان و متخصصان 

  :دهیمعلوم ارتباطات به سؤالهاي زیر پاسخ 
منابع درسی پرکاربرد تألیفی رشته علوم ارتباطات از نظر ویژگیهاي شکلی چه  )1

 وضعیتی دارند ؟ 

منابع درسی پرکاربرد تألیفی رشته علوم ارتباطات از نظر ویژگیهاي محتوایی چه  )2
 وضعیتی دارند؟

  پژوهش ۀپیشین
هایی است که هارتترین مترین منابع دانش است و دربردارنده مهمکتاب درسی یکی از مهم

 ).2015،  3و دراکولیک 2الکتا. (کننددرسی مصوب کسب  ن و دانشجویان باید براساس برنامۀآموزا دانش
              هاي خاصی از علم است  کتاب درسی کتابچه راهنماي آموزش و یا کتابی استاندارد در شاخه

)2010 ،Schramm-Pate ( مطالعه موضوعی خاص است یا به عنوان اثري استاندارد براي       
)2017  ،Oxford dictionaries .(4المعارف تعلیم و تربیت در دایره )به نقل از نوریان ) 2008
یک تعریف متداول آن است که کتاب درسی اثر : کتاب درسی اینگونه تعریف شده است) 1393(
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ها درباره  حقایق و ایده ةردارندو درب ي یک دوره و یا سال تحصیلی مهیا شدهاي است که برا شده چاپ
کتاب درسی را ابزار اصلی یادگیري تلقی کرده که براي ) 2005(یونسکو » .یک موضوع خاص است

دستیابی به مجموعه خاصی از نتایج آموزشی طراحی و از متن تصویر و یا متن همراه با تصویر تشکیل 
هاي یادگیري را سازي توالی فعالیت نشده است و به طور سنتی مجموعه چاپی و مجلدي است که آسا

  . کند هدایت و راهنمایی می
کتاب درسی دانشگاهی کتابی : گویند در تعریف کتاب درسی دانشگاهی می) 1391(آرمند و ملکی 

هاي آموزشی در  مشخص تدوین شده است و در دوره است که طبق برنامه و اهدافی معین و با حجمی 
گیرد و تفاوت آن با کتاب  مورد استفاده استادان و دانشجویان قرار می درسهاي مختلف در آموزش عالی

غیر درسی در این است که کتاب درسی دانشگاهی مخاطب خاص دارد و در تدوین و آموزش موضوعات 
رود و داراي حجم معینی است و عمدتاً برخالف کتب مرجع از ابتدا تا انتها مطالعه  درسی به کار می

  .آید یان دوره آموزشی از مطالب آنها ارزشیابی به عمل میشوند و در پا می
اهمیت و نقش کتاب درسی در نظام آموزشی، ضرورت ارزشیابی این رسانه مهم را مورد توجه 

هاي درسی مطرح هاي مختلفی براي ارزشیابی کتاباي که روش متخصصان قرار داده است به گونه
اي از  ناشران براي جلب رضایت طیف گسترده) 2011( 1مرانیبه اعتقاد ا). 1393نوریان، (گردیده است 

ارزیابی کتاب درسی یکی از مهمترین . مخاطبان خود همیشه نیازمند ارزیابی کتابهایشان هستند
فر  کرمی(تواند براي ناشران، استادان، به ویژه دانشجویان مفید باشد  فرایندهایی است که می

هاي درسی ظران ارزشیابی را آخرین مرحله فرایند تدوین کتابنبسیاري از صاحب).  2014ودیگران،
یارمحمدیان، (هاي درسی در گرو ارزشیابی نظامدار است کنند و اعتقاد دارند تکامل کتاب ذکر می

1379 .(  
هاي هاي درسی و متخصصان این حوزه روشهاي مختلفی را براي ارزشیابی کتابارزیابان کتاب

گیري استاندارد  توان به استفاده از معیار اندازه ها میترین این روشاز جمله مهم .اند درسی پیشنهاد کرده
توان تا حدودي اطمینان  مزیت استفاده از این ابزار این است که می. لیست اشاره کرد با عنوان چک

 استفاده از. شود ها براساس یک موضوع واحد و به صورت عینی انجام میي قضاوت حاصل کرد که همه
سازد  لیست مناسب براي ارزشیابی کتاب فرایند ارزشیابی و انتخاب را اثربخش و قابل اعتماد می چک

  ).1387زواره  ، به نقل از جمالی2لی میک(
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زیادي )  لیست چک(دهد معیارهاي استاندارد  ارزیابی کتاب درسی نشان می ۀبررسی و مطالعه پیشین
هاي متعددي لیست در کشورهاي دیگر چک. د شده استبراي ارزیابی و انتخاب کتاب درسی پیشنها

. هاي درسی زبان استلی که اغلب براي سنجش کتاب و میک1لیست تاملینسون وجود دارد ازجمله چک
ها لزوماً به این معنا نیست که آنها به طور  لیست ها معتقدند استفاده از این چک لیست طراحان چک

هاي مورد نظر هایی از آنها را که به ارزیابی قسمتتوان فقط بخش یبلکه م ،کامل در ارزیابی اعمال شود
نشاندهنده این امر است ) 1393(نتیجه پژوهش نوریان ). 1385رشیدي، (شود انتخاب کرد  مربوط می

ها و مزایاي هر کدام بیانگر این مهم هاي درسی و محدودیتهاي ارزشیابی کتابکه توجه به تعدد روش
هاي درسی باید با توجه به اهداف، سؤاالت ارزشیابی و شرایط اجراي آن اقدام ان کتاباست که ارزشیاب

  .به انتخاب بهترین روش ارزشیابی کنند
این کشور در سال  3کشور نامبیا وابسته به وزارت آموزش NIED(2(مؤسسه ملی توسعه آموزشی 

هاي ظاهري ویژگی.1کرده است هاي درسی شناسایی و ارائه -چهار جنبه براي ارزشیابی کتاب 2005
ارتباط متن با مهارتهاي مورد نیاز، ارتباط (محتوا .2، )پایایی متن، فونت و سایز، طرح و ساختار، قیمت(

متن با دانش و فرهنگ روز، محتواي روشن و دقیق، فارغ بودن محتوااز تعصبات غیرقابل پذیرش در 
هاي  امعه در حد مناسب، دوري از کلیشهکننده آرائ و عقاید گروههاي مختلف ج علم، منعکس

قابل فهم بودن محتوا براي (آموزشی .3، )جنسیتی، تشویق نگرش مثبت به محیط زیست و آلودگی هوا
، ...آموزشی براي دانشجو و معلم مانند تمرین، سؤاالت پایانی و  مخاطب، بکارگیري مناسب از ابزار کمک

ف، تهیه محتوا با نگاه توسعه مهارتها و آنالیز و حل شیوه چینش محتوا متناسب با مخاطبان مختل
تناسب سطح خوانایی با سطح در ك و (سطوح زبانی . 4...) مسائل، سهولت کاربرد و آموزش محتوا و 

نامه و یا در متن زمانی که براي اولین بار مورد استفاده قرار   فهم مخاطبان، تعریف مفاهیم جدید در واژه
  ). گیرند  می

به هشت شاخص کلی براي تعیین کتاب درسی باکیفیت اشاره کرده ) 2009(و دیگران محمود 
واژگان، تصاویر و ) 3قابلیت اطمینان و اعتبار متن؛ ) 2هاي برنامه درسی؛ همخوانی با سیاست) 1: است

) متن(تشویق ) 5بندي موضوعی؛  انسجام و هماهنگی متن در کل کتاب و در تقسیم) 4طراحی مناسب؛ 
راهنماي کتاب و سایر مواد ) 7دارا بودن قابلیت سنجش و ارزیابی؛ ) 6آموزش خالقانه و منتقدانه؛ به 

  .ترتشویق به یادگیري با استفاده از معرفی منابع بیش) 8کمک آموزشی؛ 
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معتقدند کتابهاي درسی باید مختصر، قابل فهم و به زبانی شیوا نگاشته ) 2015(الکتا و دراکولیک 
هاي آن داراي ساختار و نظم ها و بخش؛ فصلشودشناسی سیستماتیک تنظیم  تفاده از روششوند؛ با اس

اي که هماهنگی و انسجام درونی میان  به گونه .شودتصویر و نقشه استفاده  –منطقی باشند؛ از متن 
مداوم به ال وجود ندارد بنابراین باید به طور  کتاب درسی ایده«باید در نظر داشت . متن و تصاویر باشد

  دستیابی به این امر در گروه تشکیل. صورت نظري و کاربردي براي تهیه کتابهاي درسی بهتر بکوشیم
  » .اي و خالق با تخصصهاي مختلف است کارگروه حرفه 

بررسی معیارهاي تألیف و تدوین کتابهاي درسی مطلوب در پژوهشی با عنوان ) 1387(زواره  جمالی
کوشیده تا چارچوبی جامع از معیارهاي تدوین و تألیف  بیتی و روانشناسیهاي دانشکده علوم تر رشته

هاي علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ارائه کند و ویژگیهایی که در  کتابهاي درسی دانشگاهی در رشته
نگارشی، ساختاري، ظاهري، محتوایی و   حیطه 5مطلوب بودن یک کتاب درسی تأثیرگذار است را در 

برخی . مورد توجه قرار دهداز دیدگاه مؤلفان برتر، صاحبنظران برنامه درسی و دانشجویان  روانشناختی
  :اي از نظرسنجی دانشجویان به شرح زیر است نتایج حاصل از سؤاالت چندگزینهاز 

 .متر باشد سانتی 1فاصله مناسب بین سطرها در کتاب درسی  •

 متر باشد سانتی 13-12اندازه مناسب حروف براي متن کتاب درسی بین  •

 .متر باشد سانتی 18-16اندازه مناسب حروف براي عنوانهاي اصلی  •

  .متن استفاده از خط جداکننده است بهترین شیوه تفکیک پاورقی از سایر عناصر •
 .نویسی لغات بیگانه در پاورقی کتاب است بهترین مکان براي معادل •

 .دهی در پاورقی است بهترین شکل ارجاع •

 .نوشته شوند) معیار( اید به زبان علمیکتابهاي درسی ب •

 .بهترین مکان براي درج تعریف اصطالحات فنی و تخصصی پایان فصل است •

 .در تدوین مطالب، دانش تخصصی و نیازهاي دانشجویان اولویت دارد •

 .نتایج یادگیري هر فصل به صورت اهداف رفتاري باشد •

 .و اول فصل است برانگیز داخل متن ترین محل درج سؤالهاي چالش مناسب •

در کتابهاي درسی متناسب با سطح ) سهولت و دشواري مطالب(سطح خوانایی  •
 .مخاطب باشد

بهترین روش براي مشخص کردن نکات مهم و اصلی استفاده از حروف پررنگ و  •
 .)1389؛ به نقل از یارمحمدیان و دیگران، 1387جمالی زواره، ( .کادر پررنگ است
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 علوم رشته یدانشگاه یدرس يکتابها بر ينقد عنوان با یپژوهش در) 1391( مطّور و ینیحس
 یدانشگاه یدرس کتاب نقد يها ستیل چک از استفاده با را رشته نیا پرکاربرد کتاب 80 رانیا در یتیترب

 نقاط پژوهش جینتا براساس. است داده قرار یبررس و نقد مورد یانسان علوم کتب و متون یبررس يشورا
 اثر، نگارش بودن فهم قابل و سیسل چون يموارد ییمحتوا و یشکل بخش در یسدر يکتابها قوت
- مهم از. است یتخصص اصطالحات از استفاده و مناسب يساز معادل و ینگارش و یشیرایو قواعد تیرعا

 جلد، طرح بودن نامناسب ،یچاپ يهاغلط داشتن به توان یم زین هابخش نیهم در آنها ضعف نقاط نیتر
 يشورا يهاسرفصل با نداشتن تطابق و ،یعلم يابزارها از نکردن استفاده و چاپ، تیفیک و یصحاف

هاي موجود رشته علوم تربیتی غالباً هاي این تحقیق کتاب براساس یافته .کرد اشاره يزیر برنامه یعال
اب درسی بنابراین کاربرد آنها به عنوان کت. هاي درسی دانشگاهیهایی دانشگاهی هستند تا کتابکتاب

  .به تغییراتی ساختاري در محتوا نیاز دارد
ي درسی دانشگاهی رشته علوم ارتباطات در ها کتابنقد و ارزیابی در بخشی از پژوهشی با عنوان 

هاي درسی به بررسی معیارهاي مطلوب کتابمعیارهاي مطلوب کتاب درسی دانشگاهی  بر اساسایران 
هاي درسی در بررسی کتاب. صان این حوزه پرداخته شده استرشته ارتباطات از نگاه استادان و متخص

و معیار ) بعد ظاهري و بعد ساختاري(در معیار شکلی ) 1شکل (براساس مدل مفهومی ارائه شده در 
  ). 1396قراگوزلوفرهاد، سلیمانی و آرمند، (عمل شده است ) بعد نگارشی و بعد محتوایی(محتوایی 

، داردي که بتواند همه ابعاد یک کتاب درسی را ارزیابی کند وجود نداردبا توجه به اینکه معیار استان
در این پژوهش از استانداردهاي مطلوب کتاب درسی استخراج شده در پژوهش قراگوزلوفرهاد  بنابراین

با عنوان   استانداردهاي مطلوب کتاب درسی در قالب چهار چک لیست. استاستفاده شده) 1396(
بعد (و معیارهاي محتوایی ) د ظاهري چهارده معیار، بعد ساختاري سیزده معیاربع(معیارهاي شکلی 

براي ارزشیابی کتابهاي درسی مورد استفاده قرار ) نگارشی یازده سؤال و بعد محتوایی دوازده سؤال
  .اند گرفته

  مدل مفهومی معیارهاي مطلوب کتاب درسی دانشگاهی: 1شکل 
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  پژوهشروش 
ه به هدف آن که بررسی میزان انطباق منابع پرکاربرد رشته علوم ارتباطات با نوع پژوهش با توج

پژوهشهاي کاربردي این . از نوع کاربردي استهاي درسی دانشگاهی است  معیارهاي مطلوب کتاب
  . کند تا بتوان مسائل مورد مطالعه را به صورت واقعی و عملی مورد بررسی قرار داد امکان را فراهم می

 شامل توصیفی تحقیق. ها پژوهش از نوع توصیفی است آوري داده با توجه به نوع جمعهمچنین 
 تواند می و است بررسی مورد هاي پدیده یا شرایط کردن توصیف ها آن هدف که است هایی روش مجموعه
سرمد و دیگران، (باشد  گیري تصمیم فرایند به دادن یاري یا موجود شرایط بیشتر شناخت براي صرفاً

روش . هاي پژوهش نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شده استبراي پاسخ به بخشی از سؤال).1383
پرداخته   هاي ارتباطی دار به تحلیل پیام و نظام  که به طور عینی  و کیفی  روشی است کمیتحلیل محتوا 

  ارتباط  فرآیندبر   مخاطب آن و شرایط اجتماعی حاکم ،پیامه ندرگیري در مورد به وجود آو و نتیجه
شده درخصوص کتاب درسی،  هاي انجامبراي بررسی سوابق و پژوهش .)1381،  نوریان(پردازد  می

هاي انجام شده در زمینه نقد و ارزیابی معیارهاي مطلوب کتاب درسی و همچنین سابقه پژوهش
. اي استفاده شده است هاي درسی ارتباطات نیز از روش کتابخانهکتابهاي درسی دانشگاهی به ویژه کتاب

در جامعه . براي دریافت نظر استادان و متخصصان علوم ارتباطات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است
هاي شده از سوي استادان و متخصصان علوم ارتباطات براي سرفصل آماري، منابع درسی پرکاربرد معرفی

رسشنامه حاوي سه سؤال باز انجام پ دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته است که به صورت
در این  .اند تألیفی بودن آنهاست هایی که در این پژوهش بررسی شدهویژگی مورد نظر کتاب. استشده

آماري استادان و  ۀجامع. استشدهمنبع پرکاربرد تألیفی مشخص  پژوهش براساس نتایج حاصل سه
اند از  و کسانی که در دسترس بودهع مطلوب و از نومتخصصان علوم ارتباطات نیز به صورت هدفمند 

هاي تهران، عالمه طباطبایی، سوره، صداوسیما، دانشگاه آزاد اسالمی ت علمی دانشگاههیأمیان اعضاء 
در این روش مواردي . اند واحدهاي تهران مرکز، علوم تحقیقات، تهران غرب و تهران شرق انتخاب شده

). 1384گال، (شوند  تري دارند از روي قصد انتخاب می نیهاي تحقیق اطالعات غکه از لحاظ هدف
  .نفر بودند 25تعداد افرادي که به پرسشنامه پاسخ دادند 

تر استفاده  هاي عامگیري هدفمند و بر مبناي کتاب درسی نیز از روش نمونه يهادر انتخاب کتاب
تر به عنوان ابهاي دیگر بیشهاي هدفمند آثاري هستند که نسبت به کتدر این پژوهش کتاب. شده است

با توجه به مطالب ارائه شده پژوهش از نوع کمی و کیفی . شوند منبع درسی به دانشجویان معرفی می
  .است
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  نتایج پژوهش
نامه کارشناسی  در قالب پایان) 1396(لیست مورد استفاده حاصل نتایج پژوهش قراگوزلوفرهاد  چک

و معیار محتوایی ) معیار 13معیار، بعد ساختاري  14اهري بعد ظ(ارشد است که در دو معیار شکلی 
 5امتیازدهی براساس مقیاس لیکرت با حداکثر . است) معیار 12معیار و بعد محتوایی  11بعد نگارشی (

درصد امتیاز هر  70کتاب درسی مطلوب است که  ،بر این اساس کتابی. استامتیاز  1امتیاز و حداقل 
ي مطلوب کتاب درسی از نگاه استادان و متخصصان ارتباطات به ترتیب در معیارها. کندبعد را کسب 

  . اند ارائه شده) 4-1شماره (هاي جدول
 معیارهاي تدوین کتاب درسی در بعد ظاهري) 1(جدول

  
را به  49درصد امتیاز یعنی  70کتابی مطلوب است که بتواند . است 70حداکثر امتیاز این بخش 

  .دست آورد
 جلد مناسب کتاب درسی شومیز است، قطع ):1(خصوص جدول شماره  توضیحات الزم در

رنگ باشد، تعداد صفحات کتاب  مناسب کتاب درسی وزیري است، رنگ مناسب طرح جلد بیش از سه
صفحه باشد، فونت مناسب متن به ترتیب  150تا  100واحدي بین  درسی بر اساس هر سرفصل دو

  
  

یاد
ر ز

سیا
ب

یاد5
ز

دي4
حدو

تا 
کم2کم3

یار 
بس

ارد1
 ند

می
لزو

0

              شومیز جلد از استفاده1
              در طرح جلد) بیش از سه رنگ(نگ استفاده مناسب از ر2
              )قطع وزیري(استفاده از قطع مناسب کتاب 3
              استفاده از طرح جلد متناسب با محتوا و جلب نظر مخاطب4
              استفاده از اندازه مناسب بین سطرها5
              تناسب تعداد صفحات کتاب با میزان سرفصل6
              ب حروف در متناستفاده از فونت مناس7
              استفاده از سایز مناسب حروف در متن8
              استفاده از فونت مناسب حروف در تیترها9
              استفاده از سایز مناسب حروف در تیترها  
              ها، و نمودارها در متن استفاده از تصاویر، شکل  
              استفاده از رنگ در تصاویر، شکلها و نمودارها  
              تناسب بین حروف عنوان، متن و پاورقی به منظور تفکیک آنها   
              استحکام صحافی  



  درسی پرکاربرد دانشگاهی يها نقد و ارزیابی کتاب  244

 
 

و فونت مناسب براي تیترهاي اصلی در کتاب درسی به ترتیب 13و  14نازنین با سایز  بدر و بی  بی
 بخش مشورت با که است فاکتور 5 شامل صحافی استحکام. است 14و  15نازنین با سایز  یترا و بیم بی
 گرفته نظر در امتیاز 1 فاکتور هر براي. است آمده دست به) سمت( تدوین و مطالعه سازمان نشر و چاپ
 شده تفادهاس کاغذ نوع جلد، براي شده استفاده مقواي جنس صفحات، مناسب برش مونتاژو. (است شده
 استفاده مرکب نوع و چاپ کیفیت کتاب، عطف براي استفاده مورد چسب و صحافی کیفیت کتاب، براي
  .)شده

 معیارهاي تدوین کتاب درسی در بعد ساختاري) 2(جدول

یار    
بس

یاد
ز

یاد5
ز

4
تا

دي
حدو

کم2کم3
یار 

بس
ارد1

 ند
می

لزو
0

  مقدمه در ابتداي کتاب  
  فهرست کلی مطالب  
  فهرست تفصیلی مطالب  
  راهنماي مطالعه کتاب  
  بیان اهداف جزیی در ابتداي هر فصل  
  مقدمه در ابتداي هر فصل  
  شده در پایان هر فصل بندي مطالب بحث جمع  
  فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده در پایان هر فصل  
  مطالعه در پایان هر فصل معرفی منابع بیشتر براي  
  نامه موضوعی در پایان کتاب واژه  
  فهرست اسامی اعالم و اماکن در پایان کتاب  
  در نظر گرفتن سؤالهاي چالش برانگیز در پایان هر فصل  
  ارجاعات متن در پاورقی  
  

را به  45.5درصد امتیاز یعنی  70بتواند کتابی مطلوب است که . است 65حداکثر امتیاز این بخش 
بعد (کتابی از نظر معیارهاي شکلی . است 135مجموع حداکثر امتیاز معیارهاي شکلی  .دست آورد

را به دست  94.5درصد امتیاز معیارهاي شکلی یعنی  70مطلوب است که ) ظاهري و بعد ساختاري
  .آورد
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  نگارشی معیارهاي تدوین کتاب درسی در بعد) 3(جدول

    
یار

بس
یاد

ز
یاد5

ز
دي4

حدو
تا

2کم3
یار

بس
ارد1کم

 ند
می

لزو
0

  تعریف اصطالحات فنی، تخصصی و مفاهیم ناآشنا در انتهاي هر فصل  
  معادل نویسی فارسی براي لغات خارجی در پاورقی  
  هاي دانشجویاناستفاده از سبک نگارشی متناسب با توانمندي  
  ....)و ! . ، ؟ (گذاریهاي مناسب در متن  نشانه استفاده از  
  هاي کوچک براي سازماندهی بهتر متنتقسیم مطالب به قطعات و بخش  
  رعایت قواعد امالي فارسی  
  رعایت دستور زبان فارسی  
  سطح دشواري متن  
  یکدستی و انسجام متن  
  هاولرعایت امانت در نقل ق  
  هاطول مناسب جمالت و پارگراف  

را به  38.5درصد امتیاز یعنی  70کتابی مطلوب است که بتواند . است 55حداکثر امتیاز این بخش 
  . دست آورد

  معیارهاي تدوین کتاب درسی در بعد محتوایی) 4(جدول

    

یار
بس

یاد
ز

یاد5
ز

4
تا

دي
حدو

کم2کم3
یار 

بس
ارد1

 ند
می

لزو
0

  فاده از مطالب و ابزارهاي متنوع براي شرح مطالباست  
  روزآمد بودن محتوا  
  ها و تجارب قبلی دانشجویان تناسب مطالب با یادگیري  
  ارتباط مطالب کتاب با سایر دروس رشته تحصیلی  
  شده با زمان یادگیري در نظر گرفته شده براي هر درس تناسب مطالب ارائه  
  تناسب محتوا با دانش تخصصی  
  استفاده از مثال و نمونه براي توضیح مطالب  
  دهی میزان دقت در استناددهی و ارجاعات براساس اصول ارجاع  
  )به منظور تداوم یادگیري(در ابتداي هر فصل ) مقدمه کلی درباره مطالب(دهنده  سازمان بیان پیش  
  )کل کتاب(نظم منطقی و انسجام مطالب در بین فصول رعایت   
  رعایت نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل  
1

  مشخص کردن نکات مهم و کلیدي  2
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را به  42درصد امتیاز یعنی  70کتابی مطلوب است که بتواند . است 60حداکثر امتیاز این بخش 
 70کتابی مطلوب است که بتواند . است 115عیارهاي محتوایی مجموع حداکثر امتیاز م. دست آورد

  .را به دست آورد 80.5درصد امتیاز معیارهاي محتوایی یعنی 
در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد از نگاه استادان این  1منبع پرکاربرد درسی تألیفی 3در ادامه 

نتایج این مورد بررسی قرار گرفتند که شده  هاي ارائهلیست رشته شناسایی شدند و با استفاده از چک
  :استشدهارائه ) 8- 5(هاي شماره ارزشیابی در جدول

  هاي مورد بررسیهاي ظاهري در کتابنتایج ارزشیابی میزان تحقق ویژگی) 5(جدول

    

نی
سا

  ان
ات

باط
ارت

عی  2و1
جم

ط  
رتبا

ی ا
مبان

  

معه
جا

 
ی 

ناس
ش

ات
باط

ارت
  5  5  5  استفاده از جلد شومیز    

  1  0  3  در طرح جلد) بیش از سه رنگ(ه مناسب از رنگ استفاد  
  5  5  5  )قطع وزیري(استفاده از قطع مناسب کتاب   
  0  0  2  استفاده از طرح جلد متناسب با محتوا  
 3 3 3  استفاده از اندازه مناسب بین سطرها  

  4  2  2  تناسب تعداد صفحات کتاب با میزان سرفصل  
  3  3  3  متن استفاده از فونت مناسب حروف در  
 4 4 4  استفاده از سایز مناسب حروف در متن  

  3  3  3  استفاده از فونت مناسب حروف در تیترها  
  4  4  4  استفاده از سایز مناسب حروف در تیترها  
  0  1  3  ها، و نمودارها در متن استفاده از تصاویر، شکل  
  0  0  0  ها و نمودارهااستفاده از رنگ در تصاویر، شکل  
 3 3  3  بین حروف عنوان، متن و پاورقی به منظور تفکیک آنهاتناسب   

  4  1  3  استحکام صحافی  
  39  34  43  جمع کل  

    

  ___________________________________________________________________   
 .مؤسسه خدمات فرهنگی رسا: ، تهران 1374علی اکبر فرهنگی،  ،2و  1ارتباطات انسانی   ١ 

 .فیروزه: ، تهران1374محمد دادگران،  مبانی ارتباطات جمعی،    
 .اطالعات: ، تهران1367باقر ساروخانی،  و مبانی،شناسی ارتباطات اصول  جامعه    
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  نتایج ارزشیابی میزان تحقق ویژگیهاي ظاهري در سه کتاب) 1(نمودار 

  
  هاي مورد بررسیاختاري در کتابهاي سنتایج ارزشیابی میزان تحقق ویژگی) 6(جدول

    

نی
سا

ت ان
اطا

رتب
ا

عی  2و1
جم

ط 
رتبا

ی ا
مبان

  

معه
جا

 
ات

باط
 ارت

سی
شنا

  5  5  5  مقدمه در ابتداي کتاب  
  5  5  5  فهرست کلی مطالب  
  2  2  3  فهرست تفصیلی مطالب  
  0  0  0  راهنماي مطالعه کتاب  
  0  0  5  بیان اهداف جزیی در ابتداي هر فصل  
  3  4  4  هر فصل مقدمه در ابتداي  
  5  0  0  شده در پایان هر فصل بندي مطالب بحث جمع  
    5  5  0  
    0  0  4  
    5  0  5  
    0  0  0  
    0  0  4  
    0  0  5  
    32  21  38  
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ویژگی ظاهري

ویژگی ظاھری
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  نتایج ارزشیابی میزان تحقق ویژگیهاي ساختاري در سه کتاب) 2(نمودار 

  ج ارزشیابی میزان تحقق ویژگیهاي نگارشی در کتابهاي مورد بررسینتای) 7(جدول

    

انی
انس

ت 
اطا

رتب
ا

عی  2و1
جم

ط 
رتبا

ی ا
مبان

  

معه
جا

 
ات

باط
 ارت

سی
شنا

  

  4  1  0  تعریف اصطالحات فنی، تخصصی و مفاهیم ناآشنا در انتهاي هر فصل  
  3  2  3  معادل نویسی فارسی براي لغات خارجی در پاورقی  
  3  4  3  هاي دانشجویاننگارشی متناسب با توانمندياستفاده از سبک   
  3  3  3  ....)و ! . ، ؟ (هاي مناسب در متن گذاري استفاده از نشانه  
  4  2  2  هاي کوچک براي سازماندهی بهتر متنتقسیم مطالب به قطعات و بخش  
  4  4  4  رعایت قواعد امالي فارسی  
  3  3  3  رعایت دستور زبان فارسی  
  3  3  3  تنسطح دشواري م  
  4  4  4  یکدستی و انسجام متن  
 4 4 4  هارعایت امانت در نقل قول  
  3  3  2  هاطول مناسب جمالت و پارگراف  

  38  33  31  جمع کل
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  هاي نگارشی در سه کتابنتایج ارزشیابی میزان تحقق ویژگی) 3(نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مورد بررسیهاي محتوایی در کتابنتایج ارزشیابی میزان تحقق ویژگی) 8(جدول

  

ات
باط

ارت
  

نی
سا

ان
اط  2و1
رتب

ی ا
مبان

  
عی

جم
  

معه
جا

 
سی

شنا
  

ات
باط

ارت
  

  1  1  3  استفاده از مطالب و ابزارهاي متنوع براي شرح مطالب
  3  3  3  روزآمد بودن محتوا

  3  حذف  4  لی دانشجویانها و تجارب قب تناسب مطالب با یادگیري
  4  4  4  ارتباط مطالب کتاب با سایر دروس رشته تحصیلی

شده با زمان یادگیري در نظر گرفته شده براي هر  تناسب مطالب ارائه
  4  2  2  درس

  4  4  4  تناسب محتوا با دانش تخصصی
  1  2  4  استفاده از مثال و نمونه براي توضیح مطالب

  3  3  3  دهی ارجاعات براساس اصول ارجاع میزان دقت در استناددهی و
در ابتداي هر ) مقدمه کلی درباره مطالب(دهنده  سازمان بیان پیش

  3  2  4  )به منظور تداوم یادگیري(فصل 

  4  3  4  )کل کتاب(رعایت نظم منطقی و انسجام مطالب در بین فصول 
  4  3  4  رعایت نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل

  2  1  0  نکات مهم و کلیديمشخص کردن 
  36  28  39  جمع کل
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2و1ارتباطات انسانی  مبانی ارتباطات جمعی جامعھ شناسی 
ارتباطات

ویژگی محتوایی

2و1ارتباطات انسانی 

مبانی ارتباطات جمعی

جامعھ شناسی ارتباطات

نیاز ندارد از معیارهاي  به دلیل اینکه سرفصل مبانی ارتباط جمعی پیش 3معیار شماره  :توضیح
  .شدسنجش کتاب مذکور حذف 

  ادشده به تفکیک ابع هاي درسی ارزشیابیمقایسه نتایج ارزشیابی کتاب) 5(نمودار 

  شده به تفکیک ابعاد هاي درسی ارزشیابیمقایسه نتایج ارزشیابی کتاب) 5(نمودار 

درصد از امتیاز این بعد از معیارهاي شکلی را  70از لحاظ ظاهري هیچ کدام از سه کتاب نتوانستند  
ر در مجموع از دو کتاب دیگ 43با کسب امتیاز  2و1با این حال کتاب ارتباطات انسانی . کسب کنند

  . شرایط بهتري دارد

43
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ساختاری
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2و1ارتباطات انسانی

مبانی ارتباطات جمعی

جامعھ شناسی ارتباطات
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درصد از امتیاز این بعد از معیارهاي شکلی  70از لحاظ ساختاري هیچ کدام از سه کتاب نتوانستند 
شناسی ارتباطات در مجموع از دو کتاب دیگر شرایط بهتري با این حال کتاب جامعه. را کسب کنند

  . دارد
تر از حد نصاب این بعد از معیارهاي از کمامتی 0.5شناسی ارتباطات با از لحاظ نگارشی کتاب جامعه
  .  کتاب درسی شرایط مناسبی دارد

درصد از امتیاز این بعد از معیارهاي  70از لحاظ محتوایی هیچ کدام از سه کتاب نتوانستند 
مجموع از دو کتاب  39با کسب امتیاز  2و1با این حال کتاب ارتباطات انسانی . محتوایی را کسب کنند

  .بهتري دارد دیگر شرایط
درصد از امتیاز این بعد از معیارهاي  70از لحاظ معیارهاي شکلی هیچ کدام از سه کتاب نتوانستند 

در مجموع از دو کتاب  77با این حال کتاب جامعه شناسی ارتباطات با امتیاز . شکلی را کسب کنند
  . دیگر شرایط بهتري دارد

درصد از امتیاز این بعد از معیارهاي  70نتوانستند  لحاظ معیارهاي محتوایی هیچ کدام از سه کتاب
در مجموع از دو کتاب دیگر  74شناسی ارتباطات با امتیاز با این حال کتاب جامعه. شکلی را کسب کنند
  . شرایط بهتري دارد

  
  نتایج ارزشیابی میزان تحقق معیارهاي شکلی) 6(نمودار 
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2و1ارتباطات انسانی  مبانی ارتباطات جمعی جامعھ شناسی ارتباطات

شکلی معیارهاي

2و1ارتباطات انسانی 

مبانی ارتباطات جمعی

جامعھ شناسی ارتباطات

  
شکلی را  يارهایاین بعد از مع ازیدرصد از امت 70کدام از سه کتاب نتوانستند  چیشکلی ه يهااریاز لحاظ مع 
 يدر مجموع از دو کتاب دیگر شرایط بهتر 77 ازیشناسی ارتباطات با امتبا این حال کتاب جامعه. کنند کسب
  .دارد
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  مقایسه نتایج ارزشیابی کتابها به تفکیک معیارها) 8(نمودار 
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2و1ارتباطات انسانی  مبانی ارتباطات جمعی جامعھ شناسی ارتباطات

معیارھای شکلی

معیارھای محتوایی

  
درصد امتیاز کل معیارهاي  70در مقایسه با  151شناسی ارتباطات در مجموع با امتیاز  کتاب جامعه

  .از دو کتاب دیگر در شرایط بهتري قرار دارد 175شکلی و محتوایی یعنی امتیاز 
  گیري نتیجه

ویق به تفکر انتقادي، خالق توانایی خواندن و نوشتن قابلیت ایجاد و تش ۀکتاب درسی عالوه بر توسع
این ویژگی و قابلیت در صورتی امکانپذیر است که فرایند تهیه و تدوین کتابهاي . و مستقل را دارد

درسی از ابتدا براساس استانداردهاي ضروري و مطلوب کتاب درسی انجام شود و در ادامه این فرایند و 
در این مقاله براي . مورد استفاده قرار گیرد درجهت تکامل آن یک سیستم ارزشیابی نظامدار تعریف و

بعد ظاهري چهارده معیار، بعد (ارزشیابی کتابهاي پرکاربرد رشته ارتباطات از معیارهاي استاندارد شکلی 
استفاده ) بعد نگارشی یازده سؤال و بعد محتوایی دوازده سؤال(و معیار محتوایی ) ساختاري سیزده سؤال

ي درسی دانشگاهی رشته ها کتابنقد و ارزیابی اساس نتایج پژوهشی با عنوان این معیارها بر. شده است
به  ) 1396قراگوزلوفرهاد، ( معیارهاي مطلوب کتاب درسی دانشگاهی بر اساسعلوم ارتباطات در ایران 

  .دست آمده است
ات ارتباط«از لحاظ معیارهاي شکلی هیچ کدام از سه کتاب دهد  نتایج حاصل از پژوهش نشان می 

درصد  70نتوانستند  »شناسی ارتباطات اصول و مبانی جامعه«و  »مبانی ارتباطات جمعی«، »2و1انسانی 
با  »شناسی ارتباطات اصول و مبانی جامعه«با این حال کتاب . از امتیاز معیارهاي شکلی را کسب کنند

اظ معیارهاي محتوایی از لح. تري دارد در مجموع از دو کتاب دیگر شرایط مطلوب 94،5از  77امتیاز 
درصد از امتیاز این بعد از معیارهاي محتوایی را کسب  70هیچ کدام از سه کتاب مذکور نتوانستند 

در مجموع از دو  80،5از  74با امتیاز  »شناسی ارتباطات اصول و مبانی جامعه«با این حال کتاب . کنند
 شناسی ارتباطات اصول و مبانی جامعهب بندي نهایی کتا در جمع. تري دارد کتاب دیگر شرایط مطلوب
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درصد امتیاز کل معیارهاي شکلی و محتوایی یعنی امتیاز  70در مقایسه با  151در مجموع با امتیاز 
  . تري قرار دارد از دو کتاب دیگر در شرایط مطلوب 175

ي کتاب نتایج حاصل از پژوهش گویاي آن است استادان و مؤلفان کتاب درسی دانشگاهی با معیارها
هاي درسی نبود معیارها و درسی آشنایی ندارند و یکی از دالیل تنوع سلیقه در تهیه و تدوین کتاب

با توجه به اهمیت معیارها و . استانداردهاي ضروري کتاب درسی مطلوب به صورت مدون است
 شود استانداردهاي کتاب درسی و نقش مهم آن در ایفاي نقش و رسالت کتاب درسی پیشنهاد می

هاي مختلف دانشگاهی شناسایی،  استانداردهاي ضروري کتاب درسی به صورت عام و تخصصی در رشته
هاي درسی قرار گیرد و واحدهاي دانشگاهی با و در دسترس استادان و مؤلفان کتاب شودتهیه و تدوین 

فان را یاري هاي آن استادان و مؤلهاي آشنایی با کتاب درسی دانشگاهی و ویژگیبرگزاري کارگاه
باتوجه به اینکه پژوهش حاضر صرفاً منابع تخصصی اصلی رشته ارتباطات را بررسی کرده . رسانند

  .هاي این رشته نیز انجام شودپژوهش مشابهی در سایر گرایش
  منابع

، طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی ةاي بر شیو مقدمه). 1391(آرمند، محمد؛ ملکی، حسن  .1
 .سمت: تهران

هاي درسی دانشگاهی رشته نقدي بر کتاب). 1391(نی، سید محمد حسین؛ مطّور، معصومه حسی .2
  .142-119، صص 26، ش پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیعلوم تربیتی در ایران، 

هـاي درسـی مطلـوب ببررسی معیارهاي تـألیف و تـدوین کتا). 1387( جمالی زواره بتول  .3
درسـی،  ۀنظـران برنام شناسـی از نظـر صـاحب بیتی و روانهـاي دانشکده هاي علوم تر رشـته

، مؤلفـان برتـرو دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشـد دانـشگاه اصـفهان
  .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی: نامـه کارشناسـی ارشد، دانشگاه اصفهان پایـان

کتاب  :کتب درسی دانشگاهی، مندرج در چهارچوبی جامعه براي ارزیابی). 1385(رشیدي، ناصر  .4
  .سمت: ، تهرانفناوري اطالعات و ارزیابی): 2(درسی دانشگاهی 

: هاي تحقیق در علوم رفتاري، تهران روش). 1383(سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازي، اله  .5
  .آگاه

، شناسیهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانروش). 1384(و دیگران  مردیت گال، .6
  .سمت و دانشگاه شهید بهشتی: ترجمه احمدرضا نصر، تهران

هاي درسی دانشگاهی رشته علوم ارتباطات در  نقد و ارزیابی کتاب). 1396(قراگوزلوفرهاد، زهرا  .7
نامـه کارشناسـی ارشد، دانشگاه  ، پایـانایران بر اساس معیارهاي مطلوب کتاب درسی دانشگاهی

  .علوم انسانی ةدانشکد: ربآزاد اسالمی واحد تهران غ
ترجمه مریم جابر و نگارش و تهیه کتاب درسی دانشگاهی،  ةنحو). 1385(لیپونیکا، مري آلن  .8

  .سمت: همکاران، تهران
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، ترجمه شهروز مرادزاده و رامین گلشایی، پژوهش و نگارش کتاب درسی). 2000(میک، یان  .9
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This study aims to review and evaluate the widely used university textbooks in the field of 
communication science on the basis of university textbooks criteria, including formal criteria 
(physical appearance and structure) and content criteria (writing and substance).These criteria 
have been developedaccording to the opinion of communication science professors and 
experts. This study is an applied research, and has been carried out through qualitative, 
quantitative and descriptive methods. Library method was used for data collection. The 
research tools included questionnaire and content analysis.The statistical population of this 
research includes widely used resources that have been introduced by communication science 
professors and experts for undergraduate and postgraduate courses of this field. The 
questionnaire contained three open questions.On the basis of the results, 3 widely used 
resources were determined.The statistical population of the communication science professors 
and experts was selected purposefully from available faculty members of Tehran 
University,AllamehTabatabai University, Sura University, Iran Broadcasting University, 
Islamic Azad University (including Central TehranBranch, Research and SciencesBranch, 
West Tehran Branch, and EastTehran Branch). The results show that none of the three 
selected books (Human communication 1 & 2, The Foundations of Mass Communication, and 
Sociology of Communications: Principles and Foundations) could reach 70 percent of the 
scores of the formal criteria; however, the book Sociology of Communications:Principles and 
Foundationsscored 77 of the 94.5, so its formal features are more appropriate than that of the 
other two books. None of the three selected books could reach 70 percent of the scores of the 
content criteria; however, the book Sociology of Communications: Principles and 
Foundationsscored 74 of 80.5, so its content is more appropriate than that of the other two 
books.In sum, the book Sociology of Communications:Principles and Foundationsscored 151 
of 175, regarding the 70 percent scores of theformal and content criteria, so its form and 
content are more appropriate than that of the other two books. 
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