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اشاره
در اين گزارش، جامعة آمارى انتخاب شده، يعنى دبيران جغرافياى ساوه و زرنديه در استان مركزى به دليل 
عدم پوشش جغرافيايى كامل و كافى نمى تواند از اعتبار الزم برخوردار باشد، اما به لحاظ احترام گذاشتن به زحمات 

و نظرات منتقدان برنامه هاى درسى آموزش جغرافيا، اين مقاله به چاپ رسيده است.
گروه جغرافياى دفتر برنامه ريزى و تأليف

چكيده
انتقاد سازنده انتقادى است كه با مبانى و اصول درست به منظور 
ــرفت و بهبود كارى انجام مى گيرد. از اين ديدگاه ممكن است  پيش
ــى به ميزان موفقيت و تأثيرگذارى اش در كارها مورد انتقاد  هر كس
قرار گيرد. كسانى انتقاد كردن را بخشى از وظايف خويش مى دانند. 
ــوندگان،  با توجه به اين دو وجه و دو رابطة بين منتقدان و انتقادش
ــئوليت و موقعيت انسان خطيرتر باشد بيشتر در معرض  هر چه مس
انتقاد قرار مى گيرد و اين هم نتيجة طبيعى موفقيت در كارهاست. اما 
نكتة مهم اين است كه انسان هاى موفق همواره به جاى جلوگيرى از 
انتقاد ديگران و فرار از زيربار آن، از انتقاد به عنوان فرصتى ارزشمند 
ــا در جهت اصالح كار خويش بهره مى برند (نصر  و هديه اى گران به

اصفهانى و آقا حسينى، 1390: 9).
مقالة حاضر بر آن است تا با هدف شناخت قوى ترين و ضعيف ترين 
كتاب جغرافياى متوسطه در ميزگرد دبيران آموزش وپرورش شهرستان 
ساوه و زرنديه، با اين پرسش كه قوى ترين و ضعيف ترين كتاب هاى 
جغرافياى دورة متوسطه كدام كتاب ها هستند، اين كتاب ها را به نقد 
بكشد تا بتواند راهكارهاى مناسبى را براى بررسى هاى كارشناسانه 

ارائه دهد.

كليدواژه ها: انتقاد، كتاب هاى جغرافياى دورة متوسطه، دبيران 
جغرافيا، شهرستان ساوه و زرنديه

مقدمه
ــن و معايب سخن است. آشكار  ــخيص محاس نقد به معناى تش
كردن محاسن و معايب سخن را نقد گويند (معين، 1371: 4784). 
هدف از نقد به هيچ وجه، تنها يافتن و معرفى كردن نقاط ضعف يك 
اثر نيست، بلكه مقصود از نقد، بررسى و ارزشيابى آن است (وزين پور، 
1367: 348). نقد، عبارت از سنجش و ارزيابى و حكم و داورى دربارة 
امور و شناخت نيك و بد و تميز بين سره و ناسره است (زرين كوب، 
ــاى داورى كردن و  ــة يونانى دارد و به معن 1369: 9-10). نقد ريش
رأى دادن آمده و اقتضاى آن توجه به اين دو امر است. به تعبير ديگر، 

نقد يعنى حكم، داورى و سنجش (همان: 717).

انتقاد
انتقاد را بايد پديده اى ارزشمند دانست و از آن در جهت پيشرفت 
كارها و برطرف كردن نقايص استفاده كرد. در تعريف انتقاد، مى توان 
ــت (نصر  ــخن  يا رفتار ديگران اس ــت واكنش مخالف در برابر س گف
اصفهانى، 1386: 40)؛ يا بهتر است بگوييم انتقال اطالعات به ديگرى 
به نحوى كه بتواند آن را در جهت مصالح خود به كار برد (وايزينگر1، 
ــان ها، انتقاد را به چشم يك پديدة منفى كه  1383: 16). اغلب انس
ــت مى نگرند و انتخاب مخرب مى تواند  ــبب ناراحتى و نابودى اس س
ــر2 و كينيكى3، 2004:  ــود (ريتن باعث تعارض و كاهش انگيزش ش

نقد كتاب
 جغرافياى دورة متوسطه

دكتر گيتى صالحى اصفهانى
 استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور، تهران
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ــره از ناسره  331). در اين مقاله انتقاد به معناى نقد و جدا كردن س
آمده است.

اهميت نقد
ــت. تمجيد و  ــد و حركت در جهت كمال اس ــاد الزمة رش انتق
ــمار مى رود (لوسير4، 2002: 123) و  انتقاد، كليد عملكرد برتر به ش
مى تواند باعث رشد افراد شود. به كمك انتقاد مى توان از تكرار اشتباه 
جلوگيرى كرد (نيپن5 و گرين6، 1996: 5) و به قول سعدى متكلم را 
تا كسى عيب نگيرد سخنش صالح نپذيرد (سعدى، 1384: 175). 

بايد در نظر داشت كه انتقاد بايد با هدفى سازنده صورت گيرد.

ويژگى هاى انتقاد سازنده
ويژگى هاى انتقاد سازنده از اين قرار است:

ــازنده هر چند كلى باشد، بايد محتوايى مشخص و  1. انتقاد س
دقيق داشته باشد (بارون7 و گرينبرگ8، 1990: 463).

2. انتقاد بايد هدف دار باشد (مك كنا9، 2005: 185).
3. انتقاد در زمان و مكانى مناسب انجام گيرد (وايزينگر، 1998: 

.(139
ــود (ريتنر و كينيكى،  ــخصيت انتقادشونده حمله نش 4. به ش

.(330 :2004
5. ضمن انتقاد راه حل  نيز پيشنهاد شود.

6. از درك درست انتقال اطمينان حاصل شود (مك كنا، 2005: 
.(186

7. در هنگام انتقاد فقط نقاط ضعف و منفى در نظر گرفته نشود 
(فينچام10 و رودس11، 2005: 212).

ــوب آنان را نيز  ــراد نپردازد، بلكه كار خ ــط به انتقاد از اف 8. فق
تحسين كند (گرين، 1385: 352).

فرهنگ انتقاد سازنده
سعدى در زمينة انتقاد سازنده ديدگاه بسيار ارزشمندى دارد و 

آن را به داروى تلخ تشبيه مى كند.
نصيحت كه خالى بود از غرض
چو داروى تلخ است دفع مرض

(سعدى، 1384 الف: 64)
با اينكه ارائه و دريافت انتقاد دشوار مى نمايد، اما اين كار مى تواند 
بسيار سودمند باشد. در اين زمينه توجه به نكات زير راهگشا خواهد 

بود:
1. هر كس ضعف ها و نقايصى دارد.

2. هر كس بايد بپذيرد كه ابتدا بايد خود را اصالح كند و سپس 
به انتقاد ديگران بپردازد. به تعبير ديگر، هر كس ابتدا بايد به رشد و 

بهبود خود بپردازد (زنگر12 و فولكمن13، 2004: 8).
3. انتقاد زمينه ساز كمال و پيشرفت و اصالح است.

ــمن  ــود كه بدانديش و دش ــى عمل ش 4. در انتقاد بايد به روش
مجالى براى گفتن نقص و قصور پيدا نكند.

ــه دل راه داد، زيرا «هيچ كس نزند بر  ــاد نبايد هراس ب 5. از انتق

انتقاد را بايد 
پديده اى ارزشمند 
دانست و از آن در 

جهت پيشرفت 
كارها و برطرف 

كردن نقايص 
استفاده كرد. در 

تعريف انتقاد، 
مى توان گفت 

واكنش مخالف در 
برابر سخن  يا رفتار 

ديگران است

درخت بى بر سنگ» (سعدى، 1384 ب: 73).

هدف
ــبت به  ــناخت نگرش دبيران جغرافيا نس ــدف كلى مقاله ش ه
ــطه است كه با مرورى بر كتاب ها  كتاب هاى جغرافياى دورة متوس
ــت كه تاكنون در اين  مى توان كار جديد و نويى ارائه داد. گفتنى اس

مورد تحقيقى انجام نشده است.

منطقة مورد مطالعه
ــت كه در 120  ــاوه بزرگ ترين شهر استان مركزى اس شهر س
كيلومترى تهران واقع شده است. از شمال به كرج و قزوين، از شرق 
ــرش و از غرب به همدان محدود  ــه رى و قم، از جنوب به قم و تف ب
است. وسعت آن در حدود 8743 كيلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح 
دريا 995 متر در ميدان مركزى شهر است. ساوه در "30، '21 ،50° 
ــرقى از نصف النهار گرينويچ و '1، °35 عرض شمالى از خط  طول ش

استوا قرار گرفته است.
ــع و 57550 نفر  ــاحت 413135 هكتار مرب ــه نيز با مس زرندي
جمعيت با ميانگين دماى ساالنهْ c  25، در ارتفاع 1256 مترى از سطح 
دريا قرار دارد. اين شهرستان از شمال و باختر به استان هاى تهران و 

قزوين و از جنوب به شهرستان ساوه محدود مى شود (شكل 1).
از آنجا كه جمعيت اين دو شهر زير 500 هزار نفر است ساوه و 

زرنديه روى هم رفته يك مجموعة شهرى را تشكيل مى دهند.
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مواد و روش ها
با برگزارى كارگاه مشاركتى، بيست نفر از دبيران با سابقة هفده 
ــال به باال در مقطع متوسطة ساوه و زرنديه به 3 سؤال زير پاسخ  س

دادند:
1. قوى ترين كتاب جغرافيا كه در دورة متوسطه تدريس كرده ايد، 

كدام است؟
ــطه تدوين  ــاب جغرافيا كه در دورة متوس ــن كت 2. ضعيف تري

كرده ايد، كدام است؟
3. براى رفع مشكل، چه پيشنهادى داريد؟

ــب، آقاى صبور، آقاى فوالديان  تسهيل گران: خانم محسنى نس
ــئول هماهنگى)، خانم صادقى، خانم درويش، خانم مشعوفى،  (مس
خانم شبنما، خانم رمقى، خانم شركانى، خانم چوپانى پور. تحليل گران: 

خانم صالحى، خانم شجرى، خانم فوالدلو، آقاى فوالديان.

ارائة يافته ها
از مجموع بيست نفر دبيران، 55 درصد زن و 45درصد مرد بودند 

(جدول 1).

ــطح تحصيالت پرسش شوندگان، 80 درصد كارشناسى و20  س
درصد  كارشناسى ارشد جغرافيا با گرايش هاى مختلف بود.

جدول 3: درصد تحصيالت دبيران جغرافياى ساوه و زرنديه

رتبهمجموعمردزنمواردرديف

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

981/5777/516801كارشناسى1

كارشناسى 2

ارشد

218/5222/54202

-11100910020100مجموع3

مأخذ: استخراج از پرسش نامه ها

جدول 5: قوى ترين كتاب جغرافياى متوسطه از ديد دبيران جغرافياى ساوه و زرنديه

رتبهدرصدتعداداسامى كتاب هارديف

3152جغرافياى عمومى سال دوم1

000استان شناسى2

15751جغرافياى 2 (سال سوم انسانى)3

جغرافياى پيش دانشگاهى (سال 4

چهارم انسانى)

2103

-20100مجموع5

مأخذ: استخراج از پرسش نامه ها

جدول 2: سابقة كار دبيران ساوه و زرنديه در كارگاه مشاركتى

سابقة رديف

كار

رتبهمجموعمردزن

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

117-18436/3111/15252

218-21545/5111/16301

321-2319/1111/12104

423-25-0333/33153

525-2719/1111/12104

627-29-0222/32104

-11100910020100مجموع7

مأخذ: استخراج از پرسش نامه ها و برگزارى كارگاه مشاركتى، سال 1390

جدول 1: فراوانى ودرصد پرسشگران

رديف
موارد

 جنسيت
رتبهدرصدتعداد

11551زن1

9452مرد2

-20100مجموع3

مأخذ: استخراج از پرسش نامه ها و برگزارى كارگاه مشاركتى، سال 1390 از تعداد 
بيست نفر پرسش شونده، دامنة سابقة كار آنان بين هفده تا 28 سال بود و بيشترين 

تعداد بين 19 تا 21 سال سابقه كار داشتند (جدول 2).
ــناس علوم اجتماعى  ــوع افراد (جدول 3) يك نفر كارش از مجم
ــترين  ــت كه بيش تدريس جغرافيا را بر عهده دارد و اين درحالى اس
فارغ التحصيالن (جدول 4) دانش آموختة دانشگاه پيام نور (40 درصد) 
بوده و فارغ التحصيالن ديگر مدرك تحصيلى خود را از دانشگاه هاى 

معتبر ايران دريافت كرده اند.

ــؤال «قوى ترين كتاب جغرافيا كه در دورة متوسطه  در مورد س
تدريس كرده ايد، كدام است؟» داده هاى جدول 5 حاكى از آن است كه 
كتاب جغرافياى 2 سال سوم انسانى از ديد دبيران جغرافيا علمى ترين 
كتاب دورة متوسطه است (75  درصد) كه با مطالب آموخته شدة دورة 
دانشگاه همخوانى دارد و علمى تر به موضوعات پرداخته و مطالبش 
ــة دروس و كتاب هاى  ــت. فقط يك نفر معتقد بود كه هم كامل اس
جغرافيا قوى و با اهميت هستند، زيرا به يكديگر مرتبط اند و در اين 
سه سال مطالب را به طور كامل در اختيار دانش آموزان قرار مى دهند 

و دارندگان مدارك مرتبط قادر به تدريس آن هستند.
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ــورد ضعيف ترين كتاب جغرافيا (جدول 6) نظر اكثريت بر  در م
ــى حجم زياد دارد (90 درصد) و نبود   اين بود كه كتاب استان شناس
CD يا كتاب كمك آموزشى از اولويت هاى انتخاب اين كتاب به عنوان 
ضعيف ترين كتاب بود. به عالوه، مطالب بسيار وسيع، سطح علمى آن 
پايين و جسته وگريخته است و هر كس با هر مدركى مى تواند آن را 

تدريس كند.

نتيجه گيرى
به ياد داشته باشيم كه انتقاد، كليد عملكرد سطح باالست (لوسير، 
2002: 123) و به اعتقاد سعدى بايد از انتقادكننده تشكر كرد، زيرا 
ــن مى كند (نصراصفهانى و آقاحسينى،  عيب هاى تو را براى تو روش

.(19 :1390
پسند آمد از عيب جوى خودم
كه معلوم من كرد خوى بدم

(سعدى، 1384 الف: 133)
ــى از بهترين راه هاى  ــت، مى توان دريافت كه يك از آنچه گذش
آگاهى يافتن از كاستى ها و خطاها كه زمينه ساز رشد و تعالى انسانى 
ــت. بنابراين، انتقاد در بومى سازى علوم  خواهد شد، انتقادكردن اس

به ويژه در كتاب هاى درسى بسيار راهگشا خواهد بود.

پيشنهادها
با توجه به استخراج پرسش نامه ها و انتقاداتى كه دبيران به مؤلفان 

كتاب هاى دورة متوسطه داشتند، پيشنهادهاى زير ارائه مى شود:
- ارائة مطالب علمى  قوى براى جغرافياى عمومى؛

ــاعت كم  ــى با توجه به س ــش حجم كتاب استان شناس - كاه
اختصاص يافته به آن؛

ــتان با مشاركت  - تدوين مهم ترين مطالب و موضوعات هر اس
دبيران؛

- تبديل كالس ها از حالت تئورى به صورت عملى، گردش علمى 
و مقايسه اى؛

ــن در زيرنويس  ــكاالت تلفظى كلمات به صورت التي - رفع اش
كتاب ها؛

- واضح و خوانا شدن اصطالحات روى نقشه ها؛
- گنجاندن نقشة تقسيمات سياسى و استان ها روى 

جلد كتاب؛
- آوردن مطالب جذاب در كتاب ها؛

- بيشتر شدن ساعت جغرافيا؛
ــراى يادگيرى  ــاى ضمن خدمت ب ــة كالس ه - ارائ

دبيران؛
- استفاده از ديدگاه هاى علمى افراد موجه علمى در 

كل شهرستان ها؛
- بازنگرى دوبارة كتاب استان شناسى استان مركزى؛

ــراى رفع  ــران و مؤلفان كتاب ب ــى دبي - گردهماي
سؤاالت و توجيه همكاران.

جدول 4: محل تحصيل دبيران جغرافياى ساوه و زرنديه

رتبهمجموعمردزنمواردرديف

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

436/3444/48401دانشگاه پيام نور1

19/1222/23153دانشگاه تربيت معلم2

218/2111/23153تهران3

218/2222/24202دانشگاه آزاد4

19/100154دانشگاه شهيد بهشتى5

19/100154دانشگاه اصفهان6

-11100910020100مجموع7

مأخذ: استخراج از پرسش نامه ها
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