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  تعالي بسمه
  

  اطلبوالعلم من المهد الي الحد
  )ص(پيامبر اسالم 

  
 مقدمه

ها و تجربيات نوين آموزشي،  سوم ميالدي، پيشرفتي  هبا ورود به هزار
ز «، )ص(اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر اسالم

، »العمر يادگيري مادام«عبارت ديگر  ، يا به»گهواره تا گور دانش بجوي
امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه محدود . مصداق عملي يابد

ي  هالمللي دربار طور كه در گزارش كميسيون بين شود، بلكه همان نمي
، 1995(» يادگيري، گنج درون«آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان 

Dolors (هاي حيات انسان را  نبهبيان شده است، يادگيري تمام ج
تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي ساختارها و . گيرد دربرمي

  .نمايد هاي آن، بعيد مي آموزشي و زيرساخت هاي نظام بازآفريني مؤلفه
ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در  ترين و رايج يكي از مهم
يري اطالعات از طريق كتاب، يادگ. موزشي هستند هاي آ كشورمان، كتاب

گانيه . (رغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است علي
  ).1378مهجور، ي  هوريس، ترجم

اند، در كنار ابزار پيچيده و سريع توسعه  هاي آموزشي توانسته  كتاب
هاي آموزشي جهان همچنان اهميت خود را  اي در سراسر نظام رسانهي  هيافت

  .و به تحقق يادگيري در سطوح مختلف فراگيران بپردازند حفظ كنند
ريزي آموزشي وزارت آموزش  سازمان پژوهش و برنامه«در حال حاضر، 

، به عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي فرهنگي و آموزشي »و پرورش
هاي آموزشي  ريزي، توليد و ارزشيابي كتاب كشور، در امر پژوهش، برنامه
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ين سازمان، عالوه بر ساماندهي امور توليد و نشر ا. اي دارد نقش عمده
اندركاران امور چاپ  دهي به دست هاي آموزشي، امر راهنمايي و جهت كتاب

هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل  و نشر، در راستاي توليد كتاب
آموزي، اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را بر عهده  دانش
حاضر فراهم شده است، تالشي مقدماتي براي ي  هجموعآنچه در م. دارد

ي  هاميدواريم با نظرات ارشادي و اصالحي كلي. باشد نيل به اين مقصد مي
تر شوند  ها كامل هاي بعدي، اين تالش نظران تعليم و تربيت، در گام صاحب

آموزشي كشور پيش   رماني نظام هاي متعالي و آ و به سمت تحقق هدف
  .روند

  آموزشي شارات كمكدفتر انت
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جدول «ي متوسطه، كوشش مؤلفان بر مبناي  هاي درسي دوره در كتاب
ي  ي درسي ادبيات فارسي دوره بندي اهداف كلي آموزشي برنامه طبقه

آن بوده است كه مقدمات، وسايل و ابزاري » دانشگاهي متوسطه و پيش
دوره با ديدي كلي به موارد زير، آموز اين  فراهم آورند تا از طريق آن، دانش

  .هاي تحصيلي قبل پيدا كند تري نسبت به دوره آشنايي بيش
اي ادبي، سير تحوالت  هاي ادبي، آثار برجسته هاي ادبي، شخصيت مقوله

هاي ملي، ديني و  هاي ادبي، مباحث ادبي و ارزش ها و سبك ادبي، مكتب
  .فرهنگي و اجتماعي مندرج در متون ادبي

كم  يا دست» ادب جهان«ي باال  ست، وقتي به مجموعهبديهي ا
توانند  هاي درسي به تنهايي نمي هايي از آن را هم بيفزاييم، كتاب بخش
دار انتقال اين حجم از دانش به مخاطبان باشند؛ به ويژه اگر دو عامل  عهده

  :زير را هم در اين مورد مؤثر بدانيم
  ساعات محدود درس ادبيات فارسي؛) الف
هاي اساسي در  هاي پايه و تغيير نگرش الزام به آموزش مهارت) ب

  .ي اخير هاي درسي حوزه مخاطب، براساس كتاب
هاي درسي ، براي تحقق  به داليل باال ضرورت دارد كه در كنار كتاب

هاي مورد نظر، آثار ديگري، با  هاي تعيين شده و نيز احراز مهارت هدف
تدوين و تأليف شوند تا كار به سامان  ريزي دقيق و اصولي نظارت و برنامه

هاي آموزشي در  ريزي براي تأليف كتاب برسد؛ بنابراين در ضرورت برنامه
  .هاي درسي جاري جاي ترديدي نيست كنار كتاب

هاي  اندركاران، ناشران و برخي از مؤلفان كتاب عدم آگاهي دست
د و چون ي درسي تعيين شده و نيز چن هاي برنامه آموزشي اخير از هدف
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هاي آموزشي ممكن است، مشكالتي در امر آموزش به بار آورد كه از  كتاب
  :توان به موارد زير اشاره كرد آن جمله مي

  سوق دادن معلم به سمت نكات غيرمحوري؛ •
آموز از اصول بنيادين درس به نكات غير  انحراف توجه دانش •

  ضروري؛
  سي؛ي در ها و برنامه هاي اساسي كتاب غفلت از هدف •
  تمركز آموزش به سمت ارزشيابي و انحراف از فرايند يادگيري؛ •
گذاري كالن ملي براي هدايت  و در نتيجه عقيم ماندن سرمايه...  •

  ؛.مخاطب
  

، ن جزوه صرفاً ادبيات ايراني نيستمنظور از ادبيات فارسي در اي :توجه
ران افزوده ي ادب اي بلكه ادبيات جهاني را هم كه از راه ترجمه به  گنجينه

كليله و دمنه، : اند شود از اين نمونه شده و آن را پربارتر كرده است، شامل مي
هاي متون علمي و ادبي شرق و  ها و تفسيرهاي قرآن مجيد، ترجمه ترجمه

  .غرب جهان
  
  

  ي ادبيات فارسي در حوزه» آموزشي«هاي  انواع كتاب
هاي  ن كلي كتابتوان شامل دو عنوا هاي آموزشي اين حوزه را مي كتاب

  .آموزان دانست هاي دانش معلمان و كتاب
روش تدريس . 2افزايي معلم  دانش. 1: هاي معلمان، شامل كتاب) الف

  . آموز ارزشيابي و سنجش پيشرفت دانش. 4راهنماي معلم . 3
مرجع . 2آموز  افزايي دانش دانش. 1: آموزان، شامل هاي دانش كتاب) ب
. 4ها و تقويت و آموزش جبراني  ثبيت آموختهتمرين براي ت. 3آموز  دانش

  جنبي و سرگرمي
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  .پردازيم ها مي هاي اين كتاب ها و ويژگي در اين بخش به بررسي هدف
  

  هاي معلمان كتاب: الف
  افزايي معلم دانش. 1

شود و مسائل دانشي  معلم مي  اين نوع كتاب باعث ارتقاي سطح دانش
تر به معلم  را در ابعادي وسيعآموزان  هاي درسي دانش موجود در كتاب

هاي آثار موجود در  كند؛ مثالً در مورد زبان و سبك و ويژگي عرضه مي
دهد و نويسندگان و  تري به معلم مي هاي درسي اطالعات گسترده كتاب

عصر و زمانه و خطوط فكري پديدآورندگان آثار ادبي را در حدي معرفي 
تاب درسي، معلم بتواند با اتكا به كند كه در صورت وقوع بحثي فراتر از ك مي

مطالب اضافي موجود در كتاب آموزشي، بحث را به نحو رسانده و مؤثر 
  .هدايت كند

  
  روش تدريس ادبيات. 2
  كنند؟ را به طور خاص چگونه تدريس مي» ادبيات«

تنها به مدرس ادبيات، بلكه به رويكرد جهاني تدريس اين  سؤال باال نه
هاي تدريس ادبيات در جهان امروز، تنها به  يوهش. شود ماده مربوط مي

طلبد كه  مدرس و خواست وي وابسته نيست، اطالعاتي جهاني و اصولي مي
ي نوع  آموزد، كه چگونه خود را از چنبره و سيطره به مدد آن هر مدرس مي

يابد و  هاي ما رواج عام مي خاص تدريسي كه متأسفانه گاهي در تمام مدرسه
سازد، رها كند و در عين توجه به كليات و  مي» دل همنسخه ب«همه را 

ي محورهاي اساسي ادبيات به مخاطب، منادي فهم مشترك براساس  ارائه
  .هاي نامشترك باشد عوامل و انگيزه

شود  چنين نگرشي تنها از راه فهم رويكردهاي كلي تدريس ممكن مي
  .ادينه سازدبايد آن را در وجود معلم نه» روش تدريس«كه كتاب آموزشي 
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دهد، با توجه به  به معلم امكان مي» روش تدريس«مطالب كتاب 
ي مطلب بپردازد و اصول علمي و زيربنايي  رويكردهاي مناسب، به ارائه

  .ي خود را به دقت از نظر بگذراند رويكرد برگزيده
  
  راهنماي معلم. 3
كه كلي نگر است و  - »روش تدريس«برخالف » راهنماي معلم«
ها يا رويكردهاي مناسب هر  روش - پردازد ه معرفي رويكردها ميتر ب بيش

كند و ابزار  و وسايل و شگردهاي  درس را انتخاب و به معلم پيشنهاد مي
  .كند الزم براي تدريس هر درس را به وي معرفي مي

  
  آموز ارزشيابي و سنجش پيشرفت دانش. 4

ما مواد آن در شود، ا آموز مربوط مي اين نوع كتاب مستقيماً به دانش
گيرد تا براساس آن در درس ادبيات فارسي، ابزارهاي  اختيار معلم قرار مي

ها موفقيت و  ارزشيابي هدفدار و متنوعي طراحي كند كه تا به كمك آن
آموز و ميزان تسلط وي را بر  هاي احتمالي دانش ماندگي ها و عقب افت

  .مباحث  كتاب محك بزند
كند تا با كسب اطالعات از  م كمك ميمطالب اين نوع كتاب به معل

ي  هايي بپردازد كه پايه آموزان، به طراحي آزمون توانايي دانش
  .آموزان قرار گيرند هاي بعدي وي در مورد كالس و دانش گيري تصميم
  
  آموزان هاي دانش كتاب) ب
  آموز افزايي دانش دانش. 1

آموز است  ي اين نوع كتاب جبران كمبود اطالعات درسي دانش وظيفه
هاي درسي است و ناگزير به  كه غالباً علت اصلي آن محدوديت حجم كتاب

  .شود كمك چنين كتابي ترميم و جبران مي
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نامه و داستان يا هر ساختار  توان به صورت نمايش چنين كتابي را مي
ي مطالب دانشي  ديگري نيز نوشت و چون غرض از نگارش آن توسعه

ه بتواند اين مهم را انجام دهد، درست است كتاب درسي است، به هر نحو ك
  .و شكل خاصي مورد نظر نيست

ي  هاي پايه توانند براساس سليقه، دانش مخاطبان اين نوع كتاب مي
مندي خود، حتي از مطالب آن نقبي به ساير منابع موجود  موجود  و عالقه

كتاب اخير ي  بنابراين نويسنده. مند شوند ها نيز بهره بزنند و از مندرجات آن
  .هاي خود را در كتاب ذكر كند بهتر است، تمامي مستندات نوشته

  
  آموز مرجع دانش. 2

المعارفي عرضه شود؛ چون هدف  تواند به صورت دايره اين نوع كتاب مي
ي وجودي  فلسفه. ي اطالعات  دقيق به مخاطب است از نوشتن آن، ارائه

اند، بدون فوت وقت چنين كتابي آن است كه مخاطب در صورت لزوم بتو
بندي دقيق و علمي آن كه در  به سراغ كتاب مورد نظر خود برود و در طبقه

حسن چنين . مقدمه توضيح داده شده است مطلب مورد نياز خود را بيابد
كند؛ چون جست و جوي  كتابي آن است كه راه را براي مخاطب كوتاه مي

  .هاي ديگر ممكن است به درازا بكشد از راه  مطلب
  
  ها و تقويت و آموزش جبراني تمرين براي تثبيت آموخته. 3

آموزان خاصي  هميشه شاهد هستيم كه به داليل متعدد، دانش
توانند پا به پاي ساير همكالسان خود به يادگيري مطلوب برسند، يا  نمي

آموزان براي آموختن مطلبي خاص به  اي از دانش ممكن است عده
برخي ديگر نيز ممكن است، . زمند باشندهاي متعدد و متنوع نيا آموزش
ي اين  همه. ي ديداري يا شنيداري متفاوتي باديگران داشته باشند حافظه

مسائل در كالس درس طبيعي  هستند  اما متأسفانه به دليل كمبود وقت و 
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هاي متنوع، با توجه به شرايط  حجم زياد كتاب، براي معلم امكان آموزش
توانند  هايي مي وجود ندارد بنابراين چنين كتاب ي هر يك از مخاطبان، ويژه

هاي  هاي متنوع و فعاليت دار شوند و با داشتن تمرين اين مهم را عهده
هاي متفاوت، راه را براي يادگيري مطلوب  ي يادگيري متناسب با سليقه ويژه

آموزاني كه داراي استعدادهاي متفاوت يادگيري  هموار سازند تا دانش
  .ها و شگردهاي مطلوب به سطح موردنظر ارتقا يابند اذ شيوههستند، با اتخ

  
  جنبي و سرگرمي. 4

توان به صورت يك مجموعه شامل معما، طنز،  اين نوع كتاب را مي
آموزي با  چيستان، جدول، بازي و شعر طراحي و تأليف كرد كه هر دانش

بايدها، از هايي از آن، بتواند بدون دغدغه و ترس از بايدها و ن خواندن بخش
مطالب اين كتاب به طور مستقيم، همان . مند شود مطالب متنوع كتاب بهره

هايي دارند كه  ها، ظرايف و دانستني مطالب كتاب درسي نيستند، اما نكته
آموز  ها را در خاطر دانش آورد و آن غيرمستقيم مطالب كتاب را به ياد مي

  .كند تثبيت مي
  

  ي ادبيات فارسي هاي آموزشي حوزه هاي كتاب هدف
هاي كتاب آموزشي، همچنان كه از رسالت آن پيداست، همان  هدف

هاي درسي هستند و روشن است كه به داليل متعدد، از  هاي كتاب هدف
ها  جمله كمبود ساعت درسي ادبيات يا حجم كتاب درسي، برخي از هدف

آموزشي مطلوب آن است كه   كتاب. گيرند تر مورد عنايت قرار مي كم
ي  هاي تعيين شده را سولوحه ي رسيدن مخاطب به هدف ترش زمينهگس

هايي كه به هر دليلي ممكن است كمتر مورد  تأليف قرار دهد و براي بخش
  .توجه قرار گرفته باشند، راهكارهايي مناسب اتخاذ كند
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ي درسي  هاي مصوب برنامه ها با هدف آشنايي مؤلفان اين نوع كتاب
  :توان بررسي كرد ا در سه حوزه ميها ر اين هدف. ضروري است

  
  شناختي) الف

  آشنايي با سير تحول ادبيات گذشته و معاصر ايران؛
  هاي سبكي در متون ادبي؛ هاي ادبي و ويژگي آشنايي با مكتب

ي بيان شاعران و نويسندگان  آشنايي با زندگي  و تفكر و شيوه
  بزرگ؛

  .آشنايي با انواع ادبي
  
  مهارتي ) ب

  رت در تطبيق و بررسي آثار ادبي ايران و جهان؛كسب مها
  ها؛ كسب مهارت اظهارنظر در مورد آثار ادبي و پديدآورندگان آن

  ها و مفاهيم آثار ادبي؛ كسب مهارت در استخراج و تبيين پيام
  كسب مهارت در كاربرد مفاهيم ادبي در زندگي؛

  .وهاكسب مهارت در خلق و آفرينش آثار ادبي با تكيه بر الگ
  
  نگرشي ) پ

  ايجاد عالقه به پاسداري از ادبيات فارسي و ترويج و تقويت آن؛
  اسالمي و حفظ و ترويج آن؛ –تقويت عالقه به فرهنگ ايراني 

  دوستي از طريق مفاهيم موجود در ادب فارسي؛ تقويت حس انسان
  .تلطيف عواطف و التذاد ادبي

تأليفات آموزشي،  ي ها در كليه بديهي است كه رعايت اين هدف
  .هاي واالي انساني ضرورت دارد براي تحقق آرمان

  



12 

 

  ي ادبيات فارسي  هاي آموزشي حوزه هاي كتاب ويژگي
  هاي عمومي ويژگي) الف

جا  كه تا اين» آموزشي«هاي عمومي براي هشت عنوان كتاب  ويژگي
  :ها عبارتند از اين ويژگي. برشمرديم، مشترك هستند

  
  يهاي ديدار ويژگي. 1
  جلد و قطع. 1- 1
هاي فكري مخاطب طراحي  براساس سن و سال و فرهنگ و ويژگي - 
  .شود

  .با مطالب كتاب سنخيت داشته باشد - 
  خط مناسب - 2- 1

هاي علمي و فكري و سن  هاي ذهني، سليقه، ويژگي جا كه عادت از آن
و سال مخاطب از جمله عوامل تأثيرگذار در انتخاب خط كتاب هستند و به 

ي  مثال هرچه بر ميزان سن و سال افزوده شود، توجه و عالقه عنوان
تر  نواز سنتي بيش هاي سنگين و چشم هاي فانتزي به خط مخاطب از خط

ضمناً تنوع و . هاي آموزشي ضروري است شود، رعايت اين اصل در كتاب مي
هاي سني و  گوناگوني خط نيز موضوع ديگري است كه مستقيماً با ويژگي

  .است فكري مرتبط
  
  بندي پاراگراف.  3- 1

ي كتاب به بندهاي مشخص  روشن است كه تقسيم مطالب هر صفحه
افزايد و چشم و فكر را دچار خستگي  و منطقي، بر سفيد خواني آن مي

در اين صورت خواننده با مكث پس از هر بند با تامل آن را در . كند نمي
  .برد كند و به عمق مطلب بيشتر پي مي ذهن مرور مي
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  تصوير، نمودار و نقشه. 4- 1
تصوير، نمودار و نقشه در عيني كردن مطلب و انتقال آن به ذهن 

بديهي است وقتي تصوير و نمودار بتواند بخشي از . خواننده بسيار مؤثر است
ي مناسب و  بار نظري مطلب را بكاهد و موضوع را بهتر انتقال دهد، استفاده

  .زايداف جا از آن، به جذابيت كتاب مي به
  
  كيفي. 2
  زبان و بيان. 1- 2

ي مواد نوشتاري و از  ي همه زبان و بيان مناسب شرط اساسي و اوليه
ي  جمله كتاب آموزشي است و صد البته وقتي كتاب آموزشي در حوزه

ادبيات باشد، اين عامل بايد در صدر عوامل ديگر قرار گيرد؛ زيرا موجب 
  .شود هماهنگي كامل رسانه و پيام مي

هاي آموزشي ادبيات، بايد از  يت اين هماهنگي به ويژه در كتابرعا
  .اهميت خاصي برخوردار باشد

  
  دهي محتوا سازمان. 2- 2

ي  برقراري پيوند منطقي ميان تمام اجزاي كتاب، از اصول اوليه
دهي محتواست؛ به طوري كه ارتباط افقي و عمودي تمام مطالب را  سازمان
هر نوع تقدم و تأخر و بود و نبود مطلبي در كتاب  تر، به زبان ساده. دربرگيرد

دهي محتوا داشته  اي بر مبناي اصول سازمان كننده آموزشي، بايد دليل قانع
  .باشد
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  ساختار . 3- 2
هاي آموزشي ضروري است و عدم رعايت  رعايت ساختار زير در كتاب

 رود، مي» ادبيات«ي  هاي حوزه شود، انتظاري كه از كتاب آن موجب مي
  :برآورده نشود

گفتار، مقدمه،  عنوان متناسب با محتوا، نام مؤلف يا مترجم، پيش
بندي متن، منابع و  هاي اختصاري، فصل نشانه  فهرست مطالب، فهرست

  .نامه نامه و كتاب مĤخذ، واژه
ي  و چگونگي استفاده راهنماي مطالعهعالوه بر آنچه آمد، داشتن 
  .آيد ي به شمار ميبهينه از مطالب كتاب، امتياز مثبت

  
  علمي و ساختاري . 3
  صحت مطلب. 1- 3

محتواي علمي مطالب آموزشي بايد از صحت و دقت و وسواس علمي 
كتاب مطلوب آن نيست كه . برخوردار باشد تا اعتماد خواننده را جلب كند

ها را توجيه  هاي موجود، اشتباهات علمي آن براي همسو شدن با ساير كتاب
است با دليل و برهان و شاهد كافي، نقص و خطاي كند، بلكه الزم 

  توضيح دهد - حتي اگر كتاب درسي مصوب باشد - هاي موجود را كتاب
  
  روزآمد بودن مطلب. 2- 3

ادبي در سطح جهان به سرعت تحول  –هاي علمي  جا كه پژوهش از آن
شود  هاي ادبي مي يابند و اين خود موجب تحول و دگرگوني در برداشت مي

ي ادبيات در پرتو تحقيقات امروزين، هر روز جلوه و جمالي تازه  و چهره
شود، الزم  هاي پيشين مي اعتباري يافته يابد و گاهي حتي موجب بي مي

با آخرين تحقيقات » ادبيات«ي  هاي آموزشي حوزه است نويسندگان كتاب
  .موجود جهاني همگام باشند
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  تناسب متن با توان علمي مخاطب. 3- 3
» ادبيات«ي  هاي آموزشي حوزه نگام تدوين كتابالزم است ه

هاي مخاطب به دقت ارزيابي شود و مورد توجه  دانسته ها و پيش توانمندي
بديهي است، عدم رعايت اين موضوع موجب هدر رفتن . قرار گيرد

  .شود هاي نويسنده و وقت مخاطب مي فعاليت
  
  ها ايجاد فرصت براي تمرين آموخته. 4- 3

هاي آموزشي بايد هميشه در نظر داشته باشد كه نه  ي كتاب نويسنده
قرار است به مخاطب درس جديدي بدهد و نه دوباره درس بدهد؛ بلكه بايد 

هاي متنوع تمرين  هاي مخاطب به صورت فرصتي فراهم آورد كه آموخته
  .شوند

  
  توجه به ارتباط عمودي و افقي. 5- 3

هاي قبل و  هاي پايه ابهر كتاب درسي بر مبناي ارتباط موضوعي با كت
هاي ديگر همان پايه نيز  عالوه بر اين، با كتاب. شود بعد نوشته مي

رعايت اين موضوع . نظر از موضوع  خاص، هماهنگ و مرتبط است صرف
  .هاي آموزشي نيز ضرورت دارد در كتاب

  
  سودمندي متن. 6- 3

الزم است مطالبي به مخاطب ارائه شود كه احساس كند از خواندن 
ها سودي عايد وي خواهد شد؛ دستيابي به موضوعي جديد، موفقيت در  نآ
  ...زمون و آ
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  گذاري معيارهاي ارزش
ترين  گذاري بر مهم معيارهاي ارزشبا توجه به آنچه خوانديم، 

به اين  ي ادبيات، هاي آموزشي حوزه هاي عمومي كتاب ويژگي
  :شوند شرح ارائه مي

  
  هاي اختصاصي ويژگي: ب

اختصاصي براي هشت عنوان كتاب آموزشي ذكر شده،  هاي ويژگي
  :ها عبارتند از اين ويژگي. متفاوت هستند

  
  افزايي معلم كتاب دانش) 1
كند، مباني نظري مباحث مطرح شده در كتاب  به معلم كمك مي. 1- 1

  درسي را بشناسد؛
است كه توان علمي معلم را در » ادبي«داراي اطالعات نوين . 1- 2
  دهد؛ ت ايران و جهان ارتقا ميي ادبيا زمينه
  دهد؛ هاي آن، مي اي در باب ادبيات، نقش و فايده به معلم ديد تازه. 1- 3
  كند؛ هاي نوين و مطالعات ادبي را به معلم معرفي مي شيوه. 1- 4
هاي  را به صورتي علمي و بر مبناي آخرين پژوهش» انواع ادبي«. 1- 5

  كند؛ جهاني به معلم معرفي مي
بيات فارسي و نقش آن در تحكيم وحدت ملي تصويري از اد. 1- 6

  دهد؛ روشن به معلم مي
هاي ملي، ديني و فرهنگي، به  نقش ادبيات را در تحكيم ارزش. 1- 7

  شناساند؛ مخاطب مي
ي  نقش ارتباطي و اجتماعي  ي اطالعات مخاطب را درباره حوزه. 1- 8

  دهد؛ ادبيات گسترش مي
  كند؛ اي جذاب بيان ميه اطالعات موجود را با روش. 1- 9
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هاي مخاطب ارتباط   اطالعات موجود در كتاب با زندگي و عالقه. 1- 10
  دارد؛

  دهد؛ افزايش مي» ادبيات«تر  ي معلم را به مطالعه بيش عالقه. 1- 11
افزايش » ادبيات«ي  تر درباره ي بيش ي معلم را به مطالعه عالقه. 1- 12

  دهد؛ مي
افزايش » ادبيات«ك به گسترش ي معلم را براي كم عالقه. 1- 13

  .دهد مي
  
  كتاب روش تدريس) 2
  كند؛ آخرين رويكردهاي آموزش ادبيات را به معلم معرفي مي. 2- 1
عوامل مؤثر در يادگيري علمي و عملي ادبيات را به معلم . 2- 2
  آموزد؛ مي

در معرفي رويكردهاي آموزش به معلم، از روش انتقادي استفاده . 2- 3
  كند؛ مي

ويكردهاي نوين حاكم بر كتاب جديد ادبيات فارسي و تفاوت ر. 2- 4
  كند؛ ها را با ساير رويكردها به معلم معرفي مي آن

  كند؛ هاي مرتبط با اين حوزه را به معلم معرفي مي ساير كتاب. 2- 5
كند تا طرح درس مناسبي براساس رويكرد  به معلم كمك مي. 2- 6

  منتخب خود بنويسد؛
  .كند مهارت تدريس خود را ارتقا دهد به معلم كمك مي. 2- 7
  
  كتاب راهنماي معلم) 3
را براساس رويكرد » ادبيات«هاي گوناگون تدريس درس  شيوه. 3- 1

  آموزد؛ انتخابي به معلم مي
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هاي ارائه  كند مطالب كتاب را براساس شيوه به معلم كمك مي. 3- 2
  شده تدريس كند؛

ها را  گونگي استفاده از آنلزوم استفاده از ابزار خاص تدريس و چ. 3- 3
  آموزد؛ به معلم مي

ي مناسب از وسايل كمك  توانايي معلم را براي ساخت و استفاده.3- 4
  دهد؛ آموزشي ارتقا مي

  آموزد؛ بندي و مديريت كالس را به معلم مي هاي زمان مهارت. 3- 5
  كند؛ هاي روش تدريس مرتبط را به معلم معرفي مي ساير كتاب. 3- 6
را به معلم معرفي » ادبيات فارسي«اي آموزشي درس ه هدف. 3- 7
  كند؛ مي

» ادبيات فارسي«توجه معلم را به مفاهيم اصلي و بنيادي درس . 3- 8
  كند؛ جلب مي

  پرهيزد؛ اهميت مي از طرح نكات فرعي و بي. 3- 9
  كند؛ هاي جايگزين تدريس را به معلم معرفي مي شيوه. 3- 10
ها، تناسب  رسانه و ابزار با هدفكند، ميان  به معلم كمك مي. 3- 11

  .ايجاد كند
  
  
  آموز كتاب ارزشيابي و سنجش پيشرفت دانش) 4
هاي درس  هاي ارزشيابي متناسب با محتوا و هدف انواع شيوه. 4- 1

  آموزد؛ ادبيات فارسي را به معلم مي
هايي براي عمق بخشي به يادگيري  موزد كه فرصت آ به معلم مي. 4- 2
  كند؛آموز ايجاد  دانش
هاي مناسب، اضطراب  آموزد كه با  اتخاذ روش به معلم مي. 4- 3
  آموز را از ارزشيابي كاهش دهد؛ دانش
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  آموزد؛ آموز را به معلم مي هاي پرورش خالقيت و ابتكار دانش راه. 4- 4
  آورد؛ آموز را در فرايند يادگيري فراهم مي ي مشاركت دانش زمينه. 4- 5
  سازد؛ هاي پيشرفت تحصيلي آشنا مي معلم را با طراحي آزمون. 4- 6
  هماهنگي دارد؛» ادبيات فارسي«ها و انتظارات كتاب  با هدف. 4- 7
  دهد؛ مداري اهميت مي ها به فرايند در طراحي آزمون. 4- 8
  .آموزد هاي واگرا را به معلم مي طراحي انواع پرسش و پاسخ. 4- 9
  
  آموز افزايي دانش كتاب دانش) 5
  دهد؛ ي موضوع كتاب افزايش مي موز را در زمينهآ معلومات دانش. 5- 1
  دهد؛ افزايش مي» ادبيات«ي درس  ي مخاطب را به مطالعه عالقه. 5- 2
فراهم » ادبيات فارسي«هايي براي يادگيري مستمر  زمينه. 5- 3
  آورد؛، مي

ادبيات در زندگي فردي و اجتماعي   ها و نقش مخاطب را با فايده. 5- 4
  سازد؛ آشنا مي

هاي فرهنگي،  هاي مناسب، مخاطب را با ارزش ا آوردن نمونهب. 5- 5
  سازد؛ ملي و ديني بيشتر آشنا مي

هاي جذاب، شوق مطالعه را در مخاطب افزايش  ي نمونه با ارائه. 5- 6
  دهد؛ مي

  دهد؛ ي ادبيات گسترش مي آموز را درباره ي اطالعات دانش حوزه. 5- 7
  كند؛  هاي يادگيري تنوع ايجاد مي در شيوه. 5- 8
  .كند هاي درسي و زندگي مخاطب ارتباط ايجاد مي بين كتاب. 5- 9
  
  آموز  كتاب مرجع دانش) 6
  به نيازهاي علمي مخاطب اندكي فراتر از كتاب درسي توجه دارد؛. 6- 1
  دهد؛ ي ادبيات پاسخ مي آموز درباره هاي دانش به كنجكاوي. 6- 2
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ي ادبيات براي ي كتاب درس هايي كه هنگام مطالعه به سؤال. 6- 3
  دهد؛ آيد، پاسخ مي آموز پيش مي دانش
آموز به پاسخ را در نظر  امكان دسترسي سريع و آسان دانش. 6- 4
  گيرد؛ مي

  شود؛ آموز محسوب مي مرجع قابل اعتماد و مطمئني براي دانش. 6- 5
  دهد؛  اي مدون از اطالعات دانشي را ارائه مي مجموعه. 6- 6
  انشي در باب ادبيات استحاوي آخرين اطالعات د. 6- 7
  
ها و تقويت و آموزش  كتاب تمرين براي تثبيت آموخته) 7

  جبراني
هايي مناسب و متنوع  براي يادگيري مطالب كتاب درسي تمرين. 7- 1

  دهد؛ ارائه مي
هاي خالقه را  كمبودهاي احتمالي كتاب درسي در مبحث تمرين. 7- 2

  .كند جبران مي
هاي فردي در يادگيري را در  ز تفاوتكمبودهاي احتمالي ناشي ا. 7- 3

  گيرد؛ نظر مي
هايي به منظور پردازش اطالعات براي مخاطب فراهم  فرصت. 7- 4
  سازد؛ مي

  كند؛ ها را مراعات مي ها و پرسش سطح دشواري تمرين. 7- 5
  گيرد؛ ها را از ساده به مشكل در نظر مي ها و پرسش سير تمرين. 7- 6
آموز؛ قوي،  اس نياز سه دسته دانشها را براس تمرين و پرسش. 7- 7

  كند؛ متوسط و ضعيف طراحي مي
هاي مناسب، مشكل كمبود ساعات درسي را جبران  با تمرين. 7- 8
  كند؛ مي

  كند؛ بين مطالب كتاب با نيازهاي زندگي مخاطب رابطه برقرار مي. 7- 9
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  دهد؛ يادگيري پايدار را مورد توجه قرار مي. 7- 10
مطالب اساسي و بنيادين كتاب جلب   توجه مخاطب را به. 7- 11

  .كند مي
  
  كتاب جنبي و سرگرمي) 8
  آورد تا مخاطب از يادگيري لذت ببرد؛ فرصتي فراهم مي. 8- 1
به صورت غيرمستقيم در مخاطب انگيزه و عالقه به يادگيري . 8- 2

  كند؛ ايجاد مي
  آورد؛ فضايي آموزشي توأم با تفريح، بازي و سرگرمي به وجود مي. 8- 3
  دهد؛ هاي اصلي و جنبي درس ادبيات را گسترش مي دانش. 8- 4
هاي زيبا و جذاب درس را به مخاطب نشان  برخي از جنبه. 8- 5
  دهد؛ مي

  به مسائل فرهنگي و ارزشي توجه كافي دارد؛. 8- 6
  دهد؛ به گوناگوني طرح مسائل و تنوع اهميت مي. 8- 7
بيات تحريك عاطفه و احساسات مخاطب را براي همسويي با اد. 8- 8
  كند؛ مي

  كند؛ سازي اوقات فراغت مخاطب كمك مي به غني. 8- 9
ي نگرشي و عاطفي را جبران  كمبود ساعت درسي در حوزه. 8- 10

  .كند مي
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  هاي آموزشي هاي عمومي كتاب گذاري بر ويژگي معيارهاي ارزش
      : تأليف/ترجمه    :نام كتاب

  :كد    :ناشر
  ها ويژگي  رديف

5
بسيار 
  زياد

4 
  ادزي

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

هاي فكري و سـن   هماهنگي قطع و طرح جلد كتاب با ويژگي  1
  و سال مخاطب

         

           هماهنگي طرح جلد و قطع كتاب با محتوا  2

هـاي فكـري و سـن و سـال      هماهنگي خط كتاب بـا ويژگـي    3
  مخاطب

         

           بندي و سفيدخواني در كتاب رعايت اصول پاراگراف  4

           ي مناسب از تصوير، نمودار و نقشه استفاده  5

           انتخاب زبان و بيان متناسب با موضوع و محتواي  كتاب  6

           رعايت اصول سازماندهي محتوا  7

           دقت و انسجام علمي كتاب از نظر اجزاي ساختار  8

           صحت مطالب كتاب از نظر علمي  9

           ميزان روزآمد بودن مطالب كتاب  10

           تناسب متن با توان علمي مخاطب  11

           ها در نظر گرفتن فرصت مناسب براي تمرين و تكرار آموخته  12

           توجه به ارتباط عمودي و افقي محتواي كتاب  13

           ميزان سودمندي محتواي كتاب  14

           جمع

  جمع كل
  



23 
 

افزايي  دانش هاي اختصاصي كتاب گذاري بر ويژگي معيارهاي ارزش
  معلم

    : نام صاحب يا صاحبان اثر    :نام كتاب
  :كد كتاب

  ها ويژگي  رديف
5

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

           كمك به معلم در شناخت مباني نظري مباحث كتاب درسي  1
           ي ادبيات ايران و جهان ارتقاي توان علمي معلم در زمينه  2
           در معلم نسبت به ادبيات و نقش آن ايجاد ديد تازه  3
           هاي نوين مطالعات ادبي به معلم معرفي شيوه  4

هـاي   معرفي انواع ادبي به معلم  بر مبناي آخـرين پـژوهش    5
  جهاني

         

تبيين نقش ادبيات فارسي به عنوان عامـل تحكـيم وحـدت      6
  ملي

         

ملي، دينـي  هاي  تبيين نقش ادبيات فارسي در تحكيم ارزش  7
  و فرهنگي

         

ي نقش ارتبـاطي   ي اطالعات مخاطب درباره گسترش حوزه  8
  و اجتماعي ادبيات

         

           هاي جذاب بيان اطالعات با روش  9
           هاي مخاطب ارتباط مطالب موجود با زندگي و عالقه  10
           »ادبيات«تر  ي بيش مندي به مطالعه افزايش عالقه  11

ي  تـر دربـاره   ي بـيش  مندي معلم بـه مطالعـه   القهافزايش ع  12
  »ادبيات«

         

           ايجاد انگيزه  در معلم براي كمك به گسترش ادبيات  13
           جمع

  جمع كل
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هاي اختصاصي كتاب روش  گذاري بر ويژگي معيارهاي ارزش
  تدريس

  : نام صاحب يا صاحبان اثر    :نام كتاب
  :كد كتاب    :ناشر

  
  ويژگي  رديف

5
بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

           معرفي آخرين رويكردهاي آموزش ادبيات  1

معرفي عوامل مؤثر در يادگيري عملي و علمـي ادبيـات بـه      2
  معلم

         

           هاي انتقادي در معرفي رويكردهاي آموزشي استفاده از روش  3

و  هـاي فعلـي ادبيـات    معرفي رويكردهاي حـاكم بـر كتـاب     4
  ها با ساير رويكردها تفاوت آن

         

           هاي مرتبط با اين حوزه به معلم معرفي ساير كتاب  5
           ي طرح براساس رويكرد منتخب  كمك به معلم در تهيه  6
           افزايش مهارت تدريس معلم  7
           جمع

  جمع كل
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هاي اختصاصي كتاب راهنماي  گذاري بر ويژگي معيارهاي ارزش
  ممعل

    : نام صاحب يا صاحبان اثر    :نام كتاب
  :كتاب كد    : ناشر

  
  ها ويژگي  رديف

5
بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

هــاي گونــاگون تــدريس براســاس رويكــرد  آمــوختن شــيوه  1
  انتخابي

         

           هاي ارائه شده كمك به معلم براي تدريس براساس شيوه  2
           از ابزار خاص تدريس ي مناسب آموزش استفاده  3
           كمك به معلم براي طراحي و ساخت ابزار مناسب تدريس  4
           بندي و مديريت كالس هاي زمان آموزش مهارت  5
           هاي مرتبط معرفي ساير كتاب  6
           هاي آموزش درس معرفي هدف  7
           جلب توجه معلم به مفاهيم بنيادين درس  8
           اهميت كات فرعي و بيپرهيز از طرح ن  9
           هاي تدريس جايگزين به معلم معرفي شيوه  10
           كمك به معلم در ايجاد تناسب ميان رسانه و هدف  11
           جمع

  جمع كل
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هاي اختصاصي كتاب ارزشيابي و  گذاري بر ويژگي معيارهاي ارزش
  آموز سنجش پيشرفت تحصيلي دانش

  :حبان اثرنام صاحب يا صا      :نام كتاب
  :كد كتاب      : ناشر

  

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

هـا و   هـاي ارزشـيابي متناسـب بـا هـدف      آموزش انواع شيوه  1
  محتواي درس

          

            هايي براي  عمق بخشيدن به يادگيري ايجاد فرصت  2
            آموز هنگام ارزشيابي كاهش تنش و اضطراب دانش  3
            آموز هاي پرورش خالقيت و ابتكار دانش آموزش راه  4

آمـوزان در فراينـد    ي مشـاركت دانـش   فراهم ساختن زمينـه   5
  يادگيري

          

هـاي پيشـرفت    آشنا ساختن معلم با طراحي  انـواع  آزمـون    6
  تحصيلي

          

            ها و انتظارات كتاب درسي هماهنگي با هدف  7
            ها مداري در طراحي آزمون اهميت دادن به فرايند  8
            هاي واگرا به معلم طراحي انواع پرسش و پاسخ  آموزش  9
            جمع

  جمع كل
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افزايي  هاي اختصاصي كتاب دانش گذاري بر ويژگي معيارهاي ارزش

  آموز دانش
  

    : نام صاحب يا صاحبان اثر      :نام كتاب
  :كد كتاب                   : ناشر

  

  ها گيويژ  رديف
5  

بسيار 
  زياد

4  
  زياد

3 
بسيار  1  كم 2  متوسط

  كم

ي موضوع  آموز در زمينه افزايش معلومات دانش  1
  كتاب

          

ي درس  ي مخاطـب بـه مطالعـه    افزايش عالقـه   2
  ادبيات

          

هايي براي يادگيري  مسـتمر   فراهم ساختن زمينه  3
  ادبيات

          

يات در ها و نقش ادب آشنا ساختن مخاطب با فايده  4
  زندگي فردي و اجتماعي

          

هاي ملي، دينـي و   آشنا ساختن مخاطب با ارزش  5
  فرهنگي از طريق ادبيات

          

ي ادبيات ايـران و   افزايش شوق مطالعه در زمينه  6
  جهان در مخاطب

          

ي  آمـوز دربـاره   ي اطالعات دانـش  گسترش حوزه  7
  ادبيات

          

            ريهاي يادگي ايجاد تنوع در شيوه  8

هـاي درسـي و زنـدگي     ايجاد ارتباط بـين كتـاب    9
  مخاطب

          

            جمع
  جمع كل
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هاي اختصاصي كتاب مرجع  گذاري بر ويژگي معيارهاي ارزش
  آموز دانش

    : نام صاحب يا صاحبان اثر    :نام كتاب
  :كد كتاب    : ناشر

  

  ويژگي ها  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

            توجه به نيازهاي مخاطب ، فراتر از كتاب درسي  1
            ي ادبيات آموز درباره هاي دانش پاسخ دادن به كنجكاوي  2

آموز در هنگـام   ي دانش هاي برانگيخته در نظر گرفتن پرسش  3
  ي كتاب درسي مطالعه

          

            در نظر گرفتن امكان دسترسي سريع و آسان به پاسخ  4
            آموز قابل اعتماد دانش وجود مرجع  5
            اي مدون از اطالعات دانشي ي مجموعه ارائه  6
            ترين اطالعات در مبحث ادبيات داشتن آخرين و تازه  7
            جمع

  جمع كل
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هاي اختصاصي كتاب تمرين براي  گذاري بر ويژگي معيارهاي ارزش
  ها و تقويت و آموزش جبراني تثبيت آموخته
    :نام صاحب يا صاحبان اثر    :نام كتاب

  :كد كتاب    : ناشر
  

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

            هاي مناسب و متنوع ي تمرين ارائه  1

هـاي   جبران كمبودهاي احتمـالي كتـاب در مبحـث تمـرين      2
  خالقه

          

هـاي   در نظر گرفتن كمبودهـاي احتمـالي ناشـي از تفـاوت      3
  رديف

          

            هايي براي پردازش اطالعات مخاطب در نظر گرفتن فرصت  4
            ها ها و پرسش رعايت سطح دشواري تمرين  5
            ها از ساده به مشكل در نظر گرفتن سير تمرين  6

آموزان بـا اسـتعدادهاي    ها براساس نياز دانش طراحي تمرين  7
  متفاوت

          

            درس ادبيات جبران كمبود احتمالي ساعات  8

ايجاد پيوند بين زندگي و نيازهاي مخاطب با مطالب كتـاب    9
  درسي

          

            توجه به يادگيري پايدار  10
            توجه دادن مخاطب به مطالب اساسي و بنيادين كتاب  11
            جمع

  جمع كل
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هاي اختصاصي كتاب جنبي و  گذاري بر ويژگي معيارهاي ارزش
  سرگرمي
    : نام صاحب يا صاحبان اثر    :ابنام كت
  :كد    : ناشر

  

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

            ايجاد فرصت لذت بردن از يادگيري براي مخاطب  1

ي  ايجــاد انگيــزه و عالقــه بــه يــادگيري ادبيــات بــه شــيوه  2
  غيرمستقيم

          

            بازي و سرگرميايجاد فضاي آموزشي توأم با تفريح و   3
            هاي اصلي و جنبي درس ادبيات گسترش دانش  4
            هاي زيبا و جذاب درس نماياندن برخي از جنبه  5
            توجه به مسائل فرهنگي و ارزشي  6
            توجه به تنوع و گوناگوني مطالب  7
            تحريك عواطف مخاطب براي همسويي با ادبيات فارسي  8
            اوقات فراغت مخاطبسازي  غني  9

هاي نگرشي و  ي هدف جبران كمبود ساعات درسي در حوزه  10
  عاطفي

          

            جمع
  جمع كل
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زش و هاي آموزشي وزارت آمو بخشي كتاب طرح سامان
روز و ايجاد ارتباط بهتر و  رساني به پرورش، براي اطالع

ور، آموزان و معلمان و ناشران سراسر كش دوسويه با دانش
 سامان كتابگاه ريزي، طراحي و اجراي وب اقدام به برنامه

  :نشاني وبگاه. ده استكر
http://samanketab.roshdmag.ir  

  
  
  
  
  

هاي  كوشد تا يافته هاي آموزشي مي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب
بخشي  ساماني  هنظران دربار هاي كليه صاحب علمي كاربردي و ديدگاه

هاي آموزشي را براي استفاده نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان  كتاب
  .هاي آموزشي ارائه نمايد كتاب

  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه
  آموزشي دفتر انتشارات كمك

  هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان
 
  
  


