Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 8:32 +0330 on Wednesday November 20th 2019

Textbook Content Analysis Based on the Viewpoints of Dentistry
Students: The Case of "English for Dentistry Students"
Avideh Maboudi1,
Nasrin Khaki2,
Mahmood Moosazadeh3,
Aida Eghbalian4,
Atena Shiva5
1

Assistant Professor, Department of Periodontics, Diabetes Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
2 PhD in TEFL, Administration of Education, District 1, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Health Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
4 General Dentist
5
Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical
Sciences, Sari, Iran
(Received October 27, 2018 ; Accepted April 18, 2019)

Abstract
Background and purpose: Recognizing the educational needs of students determine their
learning goals and leads to better design of course books and educational materials. In this regard, high
quality textbooks are a real need. This study aimed to analyze the content of "English for Dentistry
Students'' course book based on the viewpoint of dental students.
Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was performed in all dentistry
students at Sari School of Dentistry, Iran 2018. The participants all had passed the English for Specific
Purposes (ESP) modules (I and II). The research was carried out using a questionnaire based on Sheldon
model of evaluation modified by Karimi consisting of six dimensions. Data analysis was done in SPSS
V24.
Results: A total of 123 dentistry students was studied. There were no significant differences
between males and females average score for each dimension (P=0.01). The average score for the
dimensions of practical subjects, content related to the objectives of the course, linguistic subjects, and
order of the contents was 8.83±1.93 and the average score for subjects and subject layout was 12.93±1.86.
Overall, dentistry student showed a moderate level of satisfaction towards ''English for Dentistry
Students'' course book.
Conclusion: In order to enhance learning, course books should include a variety of pictures and
other educational tools such as movies and animations could be beneficial too.
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چكیده
سابقه و هدف :نیازهای آموزشی دانشجویان ،اهداف آنها را از یادگیری مشخص نموده و موجب دقت یتی تتر در
یرنامهریزی و طراحی محتوای آموزشی میشود .یکی از این نیازها ،دسترسی یه کتابهای آموزشی مفید و یا کیفی اس .
این مطالعه یه ارزیایی کتاب "زیان انگلیسی یرای دانشجویان دندانپزشکی" توست دانشتجویان دندانپزشتکی در ستا 7931
پرداخته اس .
مواد و روشها :مطالعه حاضر مطالعته ای توصتیفی مططعتی یتوده و جامعته آمتاری شتام کلیته دانشتجویان دانشتکده
دندانپزشکی ساری یود که درس زیان تخصصی  7و  2را گذرانتده یودنتد .ایتزار مطالعته شتام پرسشتمامهای طراحتی شتده
یراساس مد ارزیایی  Sheldonو مد تغییریافته کریمی و شام  6حیطه یود .دادهها توس نرمافتزار آمتاری spss ver. 24
تحلی شدند.
یافتهها :در این مطالعه  729نفر یررسی شدند .مطایسه میانگین نمرات هر یک از حیطه ها یر حسب جتم ییتان داشت
که تفاوت های مشاهده شده از نظر آماری معمیدار نبود .در حیطه های موضوعات عملی ،مطالب مرتب یتا اهتداف درس،
موضوعات زیان شماسی و ترتیب محتوای آموزشی میانگین امتیازات 3/39±7/39وامتیاز کسب شده از ستواتت مریتوب یته
مسائ مرتب یا موضوع و طرحیمدی دروس72/39±7/36 ،یود .در مجموع میزان رضای دانشجویان نسب یه کتاب "زیتان
انگلیسی یرای دانشجویان دندانپزشکی "متوس یود.
استنتاج :یه ممظور افزای یادگیری دانشجویان در تالیف کتب ،ضمن توجه یه ذهن اکثری
و تمارین یا اشکا مختلف و ازوسای کمک آموزشی مث فیلم و انیمیشن استفاده شود.

مخاطبین ،کتبی یا تصاویر

واژه های کلیدی :محتوای آموزش ،ارزیایی ،کتاب انگلیسی ،دانشجویان دندانپزشکی

مقدمه
یکی از مهمترین فاکتورهای موثر در امتر آمتوزش
یعد از آموزگار ،کتاب اس  .مهمترین مساله در نگارش

یتتک کتتتاب درستتی ،معتبتتر و یتته روز یتتودن محتتتوای
آموزشی آن مییاشد( .)7یه واقع مطالب درستی نتگارش

مولف مسئول :آتنا شیوا -ساری :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده دندانپزشکی،
 .7استادیار ،گروه پریودنتیک  ،مرکز تحطیطات دیای  ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 .2دکترای تخصصی آموزش زیان انگلیسی ،آموزش و پرورش ناحیه یک ساری ،ساری ،ایران
 .9استادیار ،مرکز تحطیطات علوم یهداشتی ،پژوهشکده اعتیاد ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .4دندانپزشک
 .5دانشیار ،گروه آسیب شماسی دهان ،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
تاریخ تصویب 7933/2/9 :
تاریخ ارجاع جه اصالحات 7931/3/71:
 تاریخ دریاف 7931/3/5 :
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ارزیابی محتوای آموزشی کتاب "زبان انگلیسی برای دانشجویان
دندانپزشکی" از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی

ارزیابي محتوای آموزشي کتاب زبان انگليسي

شده دریک کتتاب فترن
مطالب ،توان یه چال

متییایستتی عتالوه یتر اعتبتار

کشیدن فرد یاد گیرنده را نیز داشته

دانشتتجویان وجتتود دارد کتته تمهتتا یتتا هتتدف افتتزای
مهتتارت  Readingطراحتتی شتتده استت

قای دسترس یودن آن ،دارا یودن تمریمات و تکالیف متمتوع

 Listening ,Writing,Speakingدر کتاب وجود ندارد.

و یا سطح دشواریهای متفاوت جه پیشبرد یادگیری فرد

عالوه یتر ایتن چتاو او کتتاب مریتوب یته ستا 7339

یادگیرنده و واداشتن وی یه تفکر دریاره زیان و تشتوی

( 25سا پی ) مییاشد که جدیدترین مطتاتت استتفاده

شدن یه استفاده از آن ،اشاره کرد( .)2-5ارزیایی نیازهتا و

شده یه عموان متن دروس مریوب یه سا  21( 7337سا

عالئ دانشجویان ( )Need Assessmentنیز در آموزش

قب ) مییاشد که متأسفانه در چتاوهتای مجتدد کتتاب،

زیتادی دارد( .)6یته واقتع آن ته

متون دروس یه روز رسانی نشده اس  .یه این ممظتور یتر

کتته هتتدف از یتتادگیری را مشتتخص میکمتتد ،نیازهتتای

آن شدیم تا کتایی یا هتدف آشتمایی و افتزای

توانتایی

دانشجویان مییاشتد( .)1مشتخص کتردن و ارزیتایی ایتن

دانشتتجویان دندانپزشتتکی یتتا تمتتامی مهتتارتهتتای زیتتان

مهم ،یه واسطه ارزشیایی ( )Evaluationکتتب آموزشتی

) (Reading, Listening ,Writing,Speakingیتته صتتورت

مورد نظر ،از دیدگاه دانشجویان میسر میشود(.)3

تخصصی طراحی کمیم و از مطاتت و فتیلم هتای آموزشتی

اهمی

و یتتاد گیتتری مهتتارتهتتای

پرداختن یه موضوع " زیتان انگلیستی یترای

جدید که موضتوعات جدیتد در حیطته دندانپزشتکی را

)English for specific purposes(ESP

یررسی کترده یودنتد ،استتفاده نمتاییم ،لتذا یتا توجته یته

که مورد توجته قترار گرفتته است .

آموزش زیان انگلیسی و لزوم ارزیتایی کتتاب یته

اهداف ختا

حدود  41سا اس

اهمی

و تصتحیح نطتائص ،ایتن

همانطور که از مفهوم واژه  ESPمشخص مییاشتد ایتن

ممظور ارتطتا کیفیت  ،شتماخ

کتاب یرای گروه خاصی از افراد یا متون تخصصتی ختا

مطالعه یه ارزیایی محتوای کتتاب زیتان انگلیستی توست

طراحی شده اس  .یه این ممظور یه کتب جامع و کاملی

دانشجویان دندانپزشکی پرداخته اس .

که تمامی مهارتهای مورد نیاز گروه هدف را یته طتور
تخصصتتی () Reading, Listening ,Writing ,Speaking
طراحی کرده یاشد ،نیاز متییاشتد( .)5یرختی از محططتان
ییان کردند که استفاده از کتاب یه عموان آمتوزش زیتان
انگلیسی یرای اهداف خا

معایبی نیز دارد .یرای مثتا

یه عطیده  ،Swalesکتابهای انگلیسی یا اهتداف ختا
علیرغم موفطی

مواد و روش ها
ایتتتتن مطالعتتتته از نتتتتوع توصتتتتیفی -تحلیلتتتتی و
مططعتتتتی در ستتتتا  7931یتتتتا کتتتتد کمیتتتتته اختتتتال
 IR.MAZUMS.REC.1397.1473یود و جامعه آماری
مطالعه یته صتورت سرشتماری شتام کلیته دانشتجویان

تجاریشان دارای نطصهای آموزشتی

دانشتتکده دندانپزشتتکی ستتاری از ورودیهتتای ستتالهای

هستمد( .)3یسیاری از این کتابها ،محتتوا محتور هستتمد

7937تا(7934سا سوم تتا ستا ششتم) کته درس زیتان

که این امر هیچ تضمیمی یرای ایجتاد انگیتزه و عالقته در

تخصصی  7و  2را گذرانتده یودنتد ،تشتکی شتد.کتاب

کتابهای آموزشی نیس  .در واقع محتوای آنها اغلب

آموزشی زیان تخصصی  7و  2( 2واحتدی) چتاو شتده

یتته عمتتوان تمهتتا وستتیلهای یتترای تمتترین زیتتان یتتهکتتار

در سا  ،7939ایتدا یه صورت آزمایشی (قبت از چتاو)

میرود که یه درستی یا دیگر مطالتب یرحستب موضتوع

در طی یک ترم یه دانشجویان تدری

شد .در طو این

عجین نشدهاند( .)71-72متأسفانه در زمیمه زیان تخصصتی

دوره از دانشجویان نیز خواسته شد که نظرات اصتالحی

دندانپزشتتکی در ایتتران تمهتتا یتتک کتتتاب یتتا عمتتوان

خود را ارائه دهمد تا کتاب یا کیفی

یهتری چاو شتود.

 English for Students of Dentistryیه عموان رفترن

یتترای ارزشتتیایی محتتتوای آموزشتتی کتتتاب متتوردنظر از
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یاشد .از دیگر خصوصیات یک کتاب مفید میتتوان یته

تمریمتتی جهتت

واحدهای درسی اهمی

تطویتت

و هتتیچگونتته

پژوهشی

آویده معبودی و همکاران

یتتتتالغیزاده و رحیمتتتتی( )5یراستتتتاس متتتتد ارزیتتتتایی

 Kruskal Wallisاستفاده شد .سطح معمتیداری آمتاری

 )79(Sheldonو مد تغییر یافته کریمی( )74استتفاده شتد.

( )P valueکمتر از  1/15در نظر گرفته شد.

این پرسشمامه از پایایی و روایی مماسب یتا ضتریب آلفتای
کرونباخ  1/16یرخوردار یتود( .)74،79پرسشتمامه مطالعته
حتتاوی دو یختت

یتتود .یختت

یافته ها
در این مطالعه از یین  755دانشجوی دعوت شده یته

او حتتاوی اطالعتتات

دموگرافیک شام جم  ،سن و سا ورودی دانشتجو و
(تعتداد22

یخ

دوم حتاوی  6حیطته کته تعتداد پرست

پرس

حیطهای) در زمیمه ارزشتیایی محتتوا یته ایتن شترح

در مطالعه 791 ،نفر پرسشتمامه را پتر کردنتد و 1

شرک

پرسشمامه یه عل
نهای

کام نبودن از مطالعه حذف شد و در

پرسشمامه  729نفر دانشجو ( 53مترد و  65زن) یتا

یود :حیطههای موضوع عملی ،اهداف درس ،موضوعات

میانگین سمی  29/21± 9/55که  22نفر ( 71/3درصد) ستا

زیانشماسی و ترتیب محتوی آموزشی هتر کتدام یتا سته

ششتتم 91،نفتتر ( 24/4درصتتد) ستتا پتتمجم 97 ،نفتتر (25/2

سوا و یا حداق و حداکثر نمره قای کسب  9تا  .72در

درصد) سا چهارم و  41نفر ( 92/5درصد) سا ستومی

این حیطهها نمرههای( )6-3(،)9-6و ( )3-72یه ترتیب یرای

یودنتتد ،یررستتی شتتد .در جتتدو شتتماره  ،7نمتتره کتت

ستتطح رضتتایتممدی ضتتعیف ،متوس ت و ختتوب در نظتتر

رضایتممدی همه دانشتجویان و یته تفکیتک جمستی

گرفته شد و هتمچمتین حیطتههتای مترتب یتا موضتوع و

حیطههای مختلف مورد یررسی ،متوس یود و این نشتان

طرحیمدی دروس هتر کتدام یتا پتما ستوا و یتا حتداق و

میدهد که تفاوتها از نظر آماری معمیدار نیس  .همچمین

حداکثر نمره قای کسب  5تا  21در نظر گرفته شد که در

میانگین نمرات یر حسب سا هتای تحصتیلی در جتدو

ایتتن حیطتتههتتا نمتترههتتای ( )71-75( ،)5-71و ()75-21

شتتماره  2ارایتته شتتد کتته در  4حیطتته مطالتتب متترتب یتتا

یهترتیب یرای سطح رضایتممدی ضعیف ،متوست و ختوب

اهداف درس ،مسائ مرتب یا موضوع ،مسائ مرتب یتا

مطالب مرتب یا پرسشمامه یه همته

طرحیمدی دروس و ترتیب محتوی آموزشی تفاوتهای

ییان شد .در خصو

در

مشاهده شتده در میتانگین نمترات یتر حستب ستا هتای

دانشجویان توضیح شفاهی داده شد.
پرسشمامهها توس مدرس درس زیان تخصصتی در

تحصیلی از نظر آماری معمیدار یوده اس  .در حیطههای

آخرین جلسته کتالس آن دوره یتین دانشتجویان توزیتع

موضتتوعات عملتتی ،مطالتتب متترتب یتتا اهتتداف درس،

شد .پرسشمامههتای تکمیت شتده توست دانشتجویان در

موضتتوعات زیتتانشماستتی و ترتیتتب محتتتوای آموزشتتی

یته پژوهشتگران

میتتانگین امتیتتازات  3/39±7/39وامتیتتاز کستتب شتتده از

مالحظات اخالقی ،یی نام یتودن

سواتت مریوب یه مسائ مرتب یا موضوع و طرح یمدی

همان زمان یه مدرس درس و در نهای
تحوی داده شد .جه

پرسشمامه ،حفظ مشخصات دانشجویان و اطمیمان یه آنان
درخصو

عدم تاثیر شرک یا عدم شرک در مطالعته یتر

نمره درس زیان انگلیسی ،رعای

شد .یرای آنالیز دادهها

دروس 72/39±7/36یود.

بحث

توزیتع

در این مطالعه یرای اولین یار کتایی کاریردی تالیف

نرما متغیرهای کمی یا استفاده از آزمون شاپیرو ویلتک

شده اس

محتوایی این کتاب

یررسی شد .نمرات ارزشیایی محتوا یه تفکیک هتر یتک

ارزیایی توس دانشجویان تدری

از حیطهها و یته صتورت کلتی یتا استتفاده از میتانگین و

انجام شدکه در مجموع میزان رضای

از نرمافزار  spss ver. 24استتفاده شتد .وضتعی

انحرافمعیار و یا میانه و داممه میتان چتارکی ارائته شتد.
یرای مطایسه نمرات حیطهها یر حسب جمستی و ستا هتای

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

و یه ممظور ارتطای کیفی

شده یا کتاب متذکور
دانشجویان نسب

یه کتاب "زیان انگلیسی یترای دانشتجویان دندانپزشتکی
"متوس ارزیایی شد.
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دیدگاه دانشجویان از پرسشتمامهای یتر گرفتته از مطالعته

مختلتتف تحصتتیلی از آزمتتون  Mann- Whitney Uو

ارزیابي محتوای آموزشي کتاب زبان انگليسي

جدول شماره  :1توصیف و مطایسه میانگین نمره پرسشمامه "ارزیایی محتوای آموزشی کتاب زیان انگلیستی از دیتدگاه دانشتحویان دندانپزشتکی" یتر
حسب جم

وحیطه های پرسشمامه
ک ( 711درصد)

انحراف معیار  ±میانگین

موضوعات عملی

3/62 ±7/35

3/14 ±7/31

3/34 ±7/39

1/737

مطالب مرتب یا اهداف درس

3/22 ±2/13

3/19 ±2/97

3/72 ±2/21

1/113

حیطه پرسشمامه

موضوعات زیان شماسی

3/13 ±7/61

3/29 ±7/14

3/76 ±7/17

1/915

مسائ مرتب یا موضوع

79/19 ±9/23

72/31 ±9/22

72/37 ±9/24

1/354

طرح یمدی دروس

72/36 ±9/11

72/36 ±2/39

72/36 ±2/35

1/351

ترتیب محتوی آموزشی

1/91 ±2/91

1/75 ±2/21

1/16 ±2/97

1/576

جدول شماره  :2توصیف و مطایسه میانگین نمره پرسشمامه "ارزیایی محتوای آموزشی کتاب زیان انگلیستی از دیتدگاه دانشتحویان دندانپزشتکی" یتر
حسب سایطه تحصیلی وحیطه های پرسشمامه
حیطه پرسشمامه

سا ششم ( 71/3درصد)
انحراف معیار  ±میانگین

سا پمجم ()24/45
انحراف معیار  ±میانگین

سا چهارم ( 25/2درصد)
انحراف معیار  ±میانگین

سا سوم ( 92/5درصد)
انحراف معیار  ±میانگین

سطح معمی داری

موضوعات عملی
مطالب مرتب یا اهداف درس
موضوعات زیان شماسی
مسائ مرتب یا موضوع
طرح یمدی دروس
ترتیب محتوی آموزشی

3/14 ±2/21
3/79 ±2/49
3/96 ±7/33
79/12 ±9/61
79/11 ±9/76
1/37 ±2/26

3/29 ±7/69
1/39 ±2/41
3/96 ±7/63
72/59 ±9/91
79/19 ±2/62
1/11 ±2/49

3/25 ±7/61
1/73 ±3/71
1/64 ±7/56
77/54 ±9/72
77/53 ±9/11
6/92 ±7/33

3/31 ±7/13
3/15 ±7/69
3/91 ±7/17
79/31 ±2/69
79/22 ±2/16
1/31 ±2/96

1/241
1/119
1/299
1/112
1/173
1/116

محبی و همکاران در سا  7932یه یررستی نگترش

یالغیزاده و رحیمی در سا  2177یه یررسی کتتاب

یته

یرای دانشجویان جامعه شماسی

دانشجویان پزشتکی و استاتید زیتان انگلیستی نستب

انگلیسی یا اهداف خا

کتاب زیان تخصصی پزشکی در چهار دانشگاه پزشتکی

پرداختمتتد .مطالعتته آنهتتا یتتر روی  91دانشتتجوی رشتتته

کشور (دانشتگاه تهتران ،دانشتگاه شتهید یهشتتی تهتران،

جامعه شماسی دانشگاه تهران یود .آنها ییتان کردنتد کته

دانشگاه آزاد اسالمی تهران و دانشگاه زنجان) پرداختمد.

این کتاب ،علیرغتم شایستتگیهتا و مزایتایی کته دارد،

آنها هتم از پرسشتمامه یتالغیزاده( )5یته ممظتور ارزیتایی

یرای آموزش خیلی سودممد نیس  .آن ها معتطدند دلیت

استفاده کردند و یه مصاحبه نیز پرداختمتد .نتتایا مطالعته

اصلی عدم پذیرش یستیاری از کتتابهتای درستی ESP

آماری آنها نشان داد که تفاوت معمتاداری یتین نگترش

عدم توجه و آنالیز نیاز ها اس  .در ادامه ییتان متیدارنتد

جمبه مختلف کتاب وجتود

کتته نویستتمدگان کتتتابهتتای درستی ،در همگتتام نوشتتن

دارد .همچمین نتایا مصاحبه نشتان داد کته کتالسهتای

مطالب ،ذهن مخاطب را مد نظر قرار نمیدهمتد و آنهتا

پرجمعی  ،نبود کتب مماسب نیاز فراگیران ،نبود اهداف

را مجبور میکمد تا دستورالعم های از پی

تهیه شده را

مشتتخص درحیطتته زیتتان تخصصتتی و کمبتتود زمتتان ،از

یرای تمامی دورهها را دنبا کممد( .)5در تحلیت نظترات

هتای دانشتجویان پزشتکی و استاتید

کته

افراد مورد مطالعه نسب یه ش

یزرگترین چتال

ییان شده از یالغی زاده و رحیمی میتوان ییان داش

زیان اس ( .)75نتایا حاص از این مطالعته ییتان متیدارد

نگارش و تهیهی کتاب یه طوری که تمتامی ستلیطههتا را

تاثیری در میزان رضتایتممدی دانشتجویان از

امتا دسترستی یته ایتن

که جمسی

راضی نگهدارد امری ایدهآ اس

کتاب مورد ارزیایی نداشته اس

کته مشتایه نتتایا ارائته

شده توس محمدی و همکتاران

در ستا  35یتود کته

علتتیرغتتم صتترف هزیمتته تضتتمیمی یتترای پایتتداری ایتتن

درونتی درس

در دانشجویان ادوار مختلف وجود ندارد .آنها

نشان دادند یین مالکهای ارزیایی کیفی

مهم ،نیازممد صرف هزیمتههتای یستیار زیتادی ست
رضای

کته

زیان عمتومی یترای دانشتجویان دختتر و پستر دانشتکده

پیروی کردن از دستورالعم های از پی

پزشکی ییرجمد تفاوت آماری وجود ندارد(.)76

نگتتارش کتتتایی یتترای چمتتدین دوره را امتتری نامماستتب
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مرد ( 41/7درصد)

زن ()52/3
انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

سطح معمی داری

پژوهشی
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آویده معبودی و همکاران

، فیزیکی کتاب در ایجاد انگیزه همچون تصتاویر مترتب

 این در حالی اس که امکتان ارزیتایی دانشتجویان.میدانمد

 در ایتن.)73( جتداو و نمودارهتا اشتاره کترد،عک هتا

قب از شروع دوره و تهیته کتتایی متماستب یتا ذهتن ایتن

مطالعه یا توجه یه ارزیایی دانشتجویان از کتتاب متذکور

گتتروه از افتتراد از لحتتا متتالی و از لحتتا ممتتایع نیتتروی

میتوان توصیه یه استفاده از تصاویر مرتب رنگی کرد تا

 ایراهیمپتور و همکتاران در.)5( انسانی امکان پذیر نیس

.مطالعه شود

جذایی

سبب افزای

 دانشتگاه1  دانشتجو از7111 از مطالعته

 پت2176 سا

یا توجه یه مطالتب ییتان شتده پیشتمهاد متیشتود یته

 از شتبکههتای اجتمتاعی یته،علوم پزشکی کشتور ایتران

،یتادگیری دانشتجویان در تتالیف کتتب

ممظور افتزای

عمتتوان وستتای کمتتک آموزشتتی درمطالعتته ختتود یتتاد

ضمن توجه یه ذهن اکثری

 لذا پیشمهاد دادند متیتتوان یته ممظتور یهبتود.)71(کردند

 همچمین یا توجته.تمارین یا اشکا مختلف استفاده شود

آموزش دانشجویان از تکمولتوژیهتای جدیتدتری مثت

 از،یه محتدودی هتای ذاتتی آمتوزش یته وستیله کتتاب

 یراساس یافتتههتای.)71(شبکههای اجتماعی استفاده کرد

وسای کمک آموزشی مث فیلم و انیمیشن و یتا وستای

، طراحتی ختوب یتک کتتابSheldon مطالعه حاضر و

 کتبی یا تصاویر و،مخاطبین

جدیدتری نظیر شبکههای اجتمتاعی یته آمتوزش متداوم
. دانشجویان پرداخ

انگیزه و عالقته یته استتفاده از آن کتتاب
متیتتوان یته متوارد متوثر

موجب افزای

 در این خصتو.)97(میشود
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