
  
  

  هاي آموزشي رشدهاي آموزشي رشد  كتابكتابي ي   ههجشنوارجشنوار  پنجمينپنجمين

  13841384    آبانآبان
  

  
  
  

  داوران داوران هيأت هيأت ي ي   ههبيانيبياني
  
  
  
  
  

  متوسطهمتوسطهآموزش آموزش ي ي   ههدوردور

  نظري و مهارتي نظري و مهارتي 
  

  

  



 2

  

  

  

  
  داوران داوران هيأت هيأت ي ي   ههبيانيبياني

  
  هايي براي ناشران، نويسندگان و  توصيه

  هاي آموزشي معلمان مؤلف در توليد كتاب

  
  
  
  وپرورش وزارت آموزش

  ريزي آموزشي و برنامهسازمان پژوهش 
  آموزشي دفتر انتشارات كمك

  86تابستان 



 3

  

  

  هاي آموزشي ها به تفكيك دوره و حوزه بيانيهفهرست 

 
  4  .....................................................................................................................................................................................  مقدمه

  
  5  ..................................................  دانشگاهي پيش و نظري آموزشي هاي كتاب داوران هيأت هاي بيانيه) الف

  5  ..........................................................................................................................................................................  ديني آموزش
  7  .................................................................................................................................................................  عربي زبان آموزش
  9  ..........................................................................................................................................................  منطق و فلسفه آموزش
  11  .............................................................................................................................................  فارسي ادبيات و زبان آموزش
  15  .........................................................................................................................................................  انگليسي زبان آموزش
  17  ......................................................................................................................................................................  تاريخ آموزش
  19  ....................................................................................................................................................................جغرافيا آموزش
  20  ........................................................................................................................................................  اجتماعي علوم آموزش
  21  ............................................................................................................................................................  شناسي روان آموزش
  23  ...................................................................................................................................................................  فيزيك آموزش
  25  .....................................................................................................................................................................  شيمي آموزش
  26  ....................................................................................................................................................................  رياضي آموزش
  28  .............................................................................................................................................................  بدني تربيت آموزش
  30  .........................................................................................................................................................  شناسي زيست آموزش

  
  33  ................................................  كاردانش و اي وحرفه فني آموزشي هاي كتاب داوران هيأت هاي هبياني) ب

  33  ..................................................................................................................................................................  مكانيك آموزش
  34  ........................................................................................................................................................................  برق آموزش
  35  ....................................................................................................................................................................  عمران آموزش
  36  ........................................................................................................................................................................  مواد آموزش
  37  ...............................................................................................................................................................  كشاورزي آموزش
  38  .........................................................................................................................................................................  هنر آموزش
  39  .....................................................................................................................................................  خانواده مديريت آموزش
  41  .............................................................................................................................................  كودكياري و بهداشت آموزش
  43  .................................................................................................................................................................  كامپيوتر آموزش
  44  .............................................................................................................................................  بازرگاني و حسابداري آموزش



 4

  مقدمه 
در » تين جم« 1990كه در كنفرانس جهاني » 1آموزش براي همه«ي  هخود درباري  هاعالمي رجهاني، از طريق صدوي  هجامع

  : حلّ جمعي خود را براي فراهم ساختن آموزش براي همگان بدين قرار بيان كرده است تايلند مورد تأييد قرار گرفت، راه
ايـن  . هاي آموزشي طراحي شده در جهت تأمين نيازهاي اساسي يـادگيري خـود برخـوردار باشـد     هر انساني بايد از فرصت«

هـا و   نظيـر دانـش، مهـارت   (و هم محتواي يـادگيري  ) بيان شفاهي، شمارش و حلّ مسئله نظير سواد،(نيازها هم ابزار يادگيري 
تـك كشـورها و    هـا برحسـب تـك    نيازهاي آموزشـي و چگـونگي بـرآوردن آن   ي  هانداز و حيط گيرند؛ چشم را دربرمي) ها نگرش
  » .شود ها متفاوت است و به ناگزير با گذشت زمان دستخوش تغيير مي فرهنگ

آموزشـي ملـي در پاسـخ بـه نيازهـاي      هـاي   نظـام «: دارد اعالم مي» 2همايش جهاني علم«چهل و سوم مصوب ي  هو يا ماد
هاي تحصيلي جديد و  آموزشي در حال تغيير جوامع، بايد اين توانايي را داشته باشند كه با توجه به تنوع جنسي و فرهنگي، برنامه

  ».منابع آموزشي نويني را طراحي يا شناسايي كنند
هاي آموزشي و درسـي بسـياري از    اخير، برنامهي  هچرا در ده«: تواند پاسخ مناسبي به اين سؤال باشد كه مي هاي فوقتأكيد

اي مفيد به انسـان معاصـر كمـك     تواند، همچون رسانه در مسير اين تغييرها، كتاب آموزشي مناسب مي» اند؟ كشورها تغيير كرده
كه اگـر ايـن رسـانه     ضمن اين. اي علمي، زندگي دلخواه و آرماني پربار و پرتالشي داشته باشده كند تا با استفاده از آخرين پديده

  .بار عمل كند كننده و مصيبت تواند به صورت نيرويي ويران غلط، نامناسب و غيراستاندارد در اختيار مخاطب قرار گيرد، مي
باشند و آمـوزش  ... طالع دهنده، راهنمايي، يادآوري كننده وتوانند برانگيزاننده، تقويت كننده، ا هاي آموزشي مناسب مي كتاب

تري به كـار تعلـيم و تربيـت بدهنـد و      به عبارت ديگر، شالوده علمي. تر سازند تر و مؤثرتر، و يادگيري را فوري را مولدتر، انفرادي
  .برابري در دسترسي به آموزش را تأمين كنند

جمعي در  ه و تالش دستههچندماي  ه، ضمن فعاليت فشرد»هاي آموزشي رشد ابكتي  هجشنوار«داوران هيأت از اين ديدگاه، 
هاي آموزشي مرتبط، با نگاهي به آينده براساس تجربيـات حاصـل از فراينـد     هاي رسيده در حوزه انتخاب و معرفي بهترين كتاب
هـايي بـر سـر راه     هـا، تنگناهـا و چـالش    هـايي را كـه يـادآور آسـيب     هـا و بيانيـه   انديشي، توصـيه  ارزشيابي و نيز به منظور چاره

  .دارد هاي آموزشي مناسب هستند، اعالم مي وپرورش، بازار نشر و وضع فرهنگ عمومي جامعه در توليد كتاب آموزش
  دفتر انتشارات كمك آموزشي

                                                 
١. Asia-pacific programme of Education for All 

  ، بوداپست مجارستان1999اول ژوئيه . 2
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  دانشگاهي  هاي آموزشي نظري و پيش هاي هيأت داوران كتاب بيانيه) الف

 

   آموزش ديني ي  هحوز
هاي معارف و علوم است كه با تمام ابعاد زنـدگي انسـان    ترين حوزه مفاهيم و موضوعات ديني از گستردهي  هوزبدون شك ح

مربيـان الهـي و پوينـدگان راه آن بزرگـواران بـوده و      ي  هترين دغدغـ  شناخت، آموزش و اعتقاد به اين مفاهيم، مهم. ارتباط دارد
اهيم و شناخت مباني و اصول حاكم بر تعليم و تربيت، مراجعه به مربيـان ايـن   بنابراين، براي فهم چگونگي انتقال اين مف. هست

  .ها خداوند متعال قرار دارد، الزم و ضروري است حوزه كه در رأس آن
هـايش را   گشاييم تا دريابيم كه بزرگ معلم نظام هستي، براي تربيت جانشـينان خـود، خواسـته    را مي» دين و زندگي«كتاب 

يابيم كه حق  با اندك تأمل در آيات الهي درمي. اي ببرد اي كه هركس در آن نظر افكند، بهره ته است؛ به گونهچگونه ارزاني داش
بـا  . گردانـد  سازد، بلكه قلب را نيز مشعوف مـي  اي مطرح كرده است كه نه تنها عقل را تسليم مي تعالي معارف خويش را به گونه

گويـد تـا    او با زبان مخاطب سـخن مـي  . ور كند د و با خود به درون خويش غوطهشود تا او را همراه خود ساز مخاطب همراه مي
هـاي دانشـش    كه سبب شـود، پايـه   گويد كه دانش بشر آن را انكار كند يا آن كالمي نمي. جواب نماند آنچه كه خواسته است، بي

هاي روحي و عاطفي  ظرفيت فكري و ظرافتهاي بديع و متنوع، و در عين حال، متناسب با  در بيان خود از شيوه. سست بنا شود
و باالخره هرگز يك سويه عمل نكرده است و مخاطبش را به تفكر و تعقل . برد تا انديشه و قلبش را نشانه بود مخاطب بهره مي

  .كند ورزي دروني و بيروني دعوت مي و انديشه
هـا بـراي سـنجش     ترين مالك مهم. هاي رسيده پرداختند داوران اين دوره از جشنواره، با الهام از قرآن كريم به ارزيابي كتاب

  : هاي مذكور عبارتند از كتاب
مطالب و محتواي آموزشي طراحي شده و مستندات آن نبايد از لحاظ اعتبـار دچـار نقـص يـا اشـتباه      : مستند بودن) الف

  .فراواني را در آينده پديد خواهد آوردفكري مخاطب بر مطالب سست بنا شود كه خود آفات ي  هشوند، شالود باشند؛ زيرا سبب مي
آموزشـي    هاي آموزشي تعميق بخشيدن به كتـاب  هدف از نگارش كتاب: درسيي  ههاي برنام هماهنگي با هدف) ب

هاي آموزشـي در   كه مؤلفان و ناشران محترم بر هدف اين امر محقق نخواهد شد، مگر آن. است... افزايي و رسمي از طريق دانش
  .اختي، نگرشي و مهارتي كتاب دين و زندگي احاطه داشته باشندشني  هسه حيط
. اول، همـاهنگي بـا زبـان مخاطـب    : سويي در دو حيطه بايد صورت گيرد اين هم: سويي و همراهي با مخاطب هم) ج

آمـوزش   ها توسط مخاطـب اسـت كـه بـدون آن،     ترين عوامل تأثيرگذار بر انتقال مفاهيم، قابليت رمزگشايي پيام شك از مهم بي
مفاهيم  علمي با زباني قابل فهـم  ي  هدوم، هماهنگي با نيازهاي مخاطب، البته به اين نكته اذعان داريم كه ارائ. امكانپذير نيست

  .براي مخاطب دشوار است
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اي كه ذهن مخاطب را جلب كننـد و   هاي خاصي باشند، به گونه هاي آموزشي بايد داراي جلوه متن: خالقيت و نوآوري) د
هـاي گونـاگون    ايجاد زمينه براي تعامل مخاطب با كتاب و پرهيز از ارتباط يكسويه، استفاده از شيوه. دل و جان او گره بخورندبا 

از جمله اموري هسـتند كـه مؤلـف را در    .. متن به صورت يكنواخت، تكراري وي  هو در عين متناسب با موضوع، و اجتناب از ارائ
  .كنند اين راه ياري مي

جلد كتـاب   100آموزش تعليم و تربيت ديني، به بررسي آثار رسيده كه حدود ي  هبه آنچه بيان شد، هيأت داوران حوز با توجه
آموزشـي سـنخيت نداشـته، حـذف      هاي كمـك  كتابي  هنخست، آثاري كه با اصول اوليي  هدر مرحل. شدند، پرداخت را شامل مي

ها به صورت جداگانه در موضـوع خـود و توسـط     گانه، هر كدام از عنوان تها در موضوعات هف بندي ساير كتاب شدند و با تقسيم
  .تك داوران مورد ارزيابي قرار گرفتند تك

هـاي مـورد بررسـي     كه كتاب ناشران گرامي، و با توجه به اينمؤلفان و ي  ههيأت داوران، ضمن احترام، تقدير و تشكر از هم
هـاي مـورد    يك از كتـاب  درسي مغايرت داشتند، هيچي  هها و اصول برنام ا هدفاي گرايش، و ب هاي چهارگزينه تر به آزمون بيش

  .هاي تقديري را كسب كرده بودند، اكتفا كرد هايي كه حد نصاب كتاب در نتيجه، به معرفي كتاب. بررسي را برگزيده ندانست
اي كه بتواند نيـاز   تعليم و تربيت، به گونهي  هاي، از جمله در حوز نكته كه نگارش كتاب آموزشي در هر حوزه  با عنايت به اين

درسي، و همچنين آشنايي كامل با مفاهيم و موضوعات ارائه شـده  ي  ههاي برنام مخاطبان را بر طرف كند، جز با آشنايي با هدف
شـركت در   ها امكانپذير نيست، پيش از هر كاري الزم است، ناشران و مؤلفان ارجمند از طريق درسي و وسعت طرح آن  در كتاب
درسي و يا چارت مفاهيم و موضوعات مطرح شده، با موارد ضروري براي تأليف ي  هبرنام/ هاي آموزشي، يا دريافت راهنما كارگاه
  .ها آشنا شوند گونه كتاب اين
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  آموزش زبان عربيي  هحوز
اين زبان به منظور فهـم و درك  تالش ما براي يادگيري . خدا، زبان دين، فرهنگ و ادب ماستي  هزبان عربي، زبان برگزيد

ما زبان عربـي را  . گاه به عنوان زبان بيگانه تلقي نشده است زبان عربي براي ما ايرانيان هيچ. فرهنگ و آئين اين مرز و بوم است
هت بهبـود  ما يادگيري اين زبان و تالش در جي  هوظيف. احتياج داريم  ها به آن زماني  هجا و در هم دانيم و در همه زبان خود مي
  .هاي آموزش اين زبان است بخشيدن شيوه

ي  ههمـ ي  هاين تغيير نگرش بايد دربرگيرند. براي رسيدن به اين هدف مقدس، بايد نگرش خود را به زبان عربي تغيير دهيم
بـه جزئيـات    پرداختن. تواند مخاطب را جذب كند بعدي به زبان عربي، نمي نگاه تك. ر در ابعاد گوناگون باشدضنيازهاي نسل حا

فراموشـي سـپرده   ي  هآموزي كه اتفاقاً هم هدف اصلي آموزش زبان هستند، به بوت قواعد زبان، سبب خواهد شد، ديگر ابعاد زبان
  .شوند

اي فراهم شده است كه اصـحاب   هاي گذشته و توجه به فهم متون، زمينه سال هاي درسي در به لطف خدا، بعد از تغيير كتاب
، و پـرداختن بـه   »كارگاه ترجمـه «آثاري از قبيل . آموزشي خود را به اين سمت سوق دهند مك درسي و كمكقلم، آثار تأليفي ك

اما بايـد اذعـان داشـت،    . ، نويدبخش اين راه درست هستند»هاي كوچك عربي كتاب«آموزشي بنيادي همچون  هاي كمك كتاب
  .الني در پيش داريمهمچنان در آغاز راه هستيم و تا رسيدن به سر منزل مقصود راهي طو

كتـابي كـه بـه جشـنواره      102رشد، شايان ذكر است، از مجموع ي  ههاي عربي پنجمين جشنوار اما درخصوص بررسي كتاب
ـ    . دوم راه پيدا كردي  هكتاب به مرحل 45رسيده،  بنـابراين،  . دوم، سـودمندي بـراي مخاطـب بـود    ي  همـالك راهيـابي بـه مرحل
ـ ها را تر هايي كه متن درس كتاب در . اول كنـار گذاشـته شـدند   ي  هجمه كرده و يا به حل تمرينات كتاب پرداخته بودند، در مرحل
  : ها بودند هايي به عنوان كتاب برگزيده و تقديري انتخاب شدند كه داراي اين ويژگي دوم، كتابي  همرحل
  هاي درسي؛ اني از برنامهبپشتي. 1
  ان؛آموز ايجاد خالقيت و اعتماد به نفس در دانش. 2
  .شوند هايي كه به تعميق و تثبيت يادگيري منجر مي ها و تمرين پرسشي  هارائ. 3
دريغ جمعي از مؤلفـان   هاي بي هاي سودمندي به جشنواره رسيده است كه حاصل تالش زبان عربي كتابي  هچند در حوز هر
هاي آتـي،   اميدواريم در سال. فرهنگي ما نيستي  هها در حد نياز جامع رسد اين تالش هاي زبان عربي است، اما به نظر مي كتاب

  .تري براي رشد و شكوفايي آثار برتر فراهم آيد مناسبي  هبا حمايت مسئوالن جشنواره، زمين
  : توان، براي آموزش زبان عربي، محصوالت مفيد توليد كرد، عبارتند از ها مي هايي كه در آن ترين عرصه اما مهم

  .وح گوناگون آموزشيهاي فرهنگ لغت در سط كتاب. 1
  .متون از عربي به فارسيي  هآموزش ترجم. 2
  .آموزش قواعد كاربردي به سبك جديد. 3
  .خواني در سطوح متفاوت متن. 4
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  .آموز هاي كار و تمرين دانش كتاب. 5
  .كتاب سنجش و ارزشيابي مطالب با اصول استاندارد. 6
  .تي، متوسطه و پيشرفتهوگو در سطوح مقدما هاي آموزش مكالمه و گفت كتاب. 7
  .هاي آموزشي هاي تكميلي در جهت عمق بخشيدن به مهارت كتاب. 8
  .افزايي و روشي براي معلمان هاي دانش كتاب. 9

  .لوح فشرده براي آموزش زبان عربيي  هتهي. 10
قطعـاً توليـد   . مـوزش اسـت  هاي جديد، جذابيت در محتوا و تسهيل در آ گيري از روش قابل توجه در اين آثار، بهرهي  هاما نكت

  .وپرورش قرار خواهد گرفت رت آموزشاين نوع آثار مورد حمايت جدي وزا
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  آموزش فلسفه و منطقي  هحوز
دهـد و بـه رشـد آن     در نظام تعليم و تربيت، هر درس جايگاه خاصي دارد؛ بخشي از وجوه يادگيرنده را مورد توجه قـرار مـي  

عقالني و نيروي تفكـر افـراد را تقويـت كنـد و از     ي  هسي فلسفه و منطق قصد دارد، قودري  هبراين اساس، برنام. كند كمك مي
گيري درس فلسفه و منطق به درستي انجام بگيرد و مواد آموزشي مناسـب بـراي تحقـق     اگر اين جهت. كثرت به وحدت برساند

  .ودآموزان خواهيم ب دانشي  هاين هدف اصلي طراحي و توليد شوند، شاهد رشد همه جانب
كه آموزش فلسفه  هايي دارد؛ از جمله اين ها، ضمن داشتن وجوه مشترك، تفاوت درسي فلسفه و منطق با ساير درسي  هبرنام

توان به دست آورد، ولي دانايي بـه   دانش را با آموزش علوم مي. انجامد و منطق عالوه بر افزايش دانش به افزايش دانايي نيز مي
دانش جواب چرايي است و دانايي سبب طرح سـؤال  . ي شخصيتي، بايد مورد تربيت و پرورش قرار گيردها اي از پايه پايهي  همنزل

قهري آموزش فلسفه و منطق ي  هدهد كه افزايش دانايي الزم تأمل در اين نكته نشان مي. شود و جستجوي جواب آن مي» آيا«
اي نداشـته   درسـي شايسـته  ي  هآموزش فلسفه و منطـق برنامـ  در نتيجه، اگر . آموزشي وابسته استي  هنيست، بلكه به نوع برنام

ـ  . ها دارد باشد، مضرات بسيار زيادي نسبت به ساير درس بـارز از  ي  هتشويش و آشفتگي ذهني، و نفرت از تفكر فلسـفي، دو نمون
  .اين آفت هستند

هـاي درس فلسـفه و منطـق در     يها بايد توجـه شـود و ويژگـ    هاي آموزشي به اين تفاوت در نتيجه، در طراحي و توليد كتاب
  : هاي زير را دارا باشند هاي آموزش فلسفه و منطق بايد ويژگي كتاب. محتواي آن لحاظ گردد

  .هماهنگي داشته باشند) شناختي، مهارتي و نگرشيي  هدر سه حيط(درسي فلسفه و منطق ي  ههاي برنام با هدف. 1
  .اي باشند هاي سليقه داراي زبان دقيق و غيرقابل برداشت. 2
عوامـل زيـر   . آموزشي فلسفه و منطق منافات داردي  ههاي برنام صعوبت در زبان با هدف. ترين زبان استفاده كنند از ساده. 3

  : كنند در مجموع سادگي زبان را تأمين مي
  .هاي عيني و محسوس و سعي در تقريب مفاهيم معقول به محسوس ها و نمونه استفاده از مثال) الف
  .ده از واژگان سادهاستفا) ب
  .ساده بودن ساختار جمالت) ج
  .در آموزش فلسفه و منطق، رعايت ترتيب تعليمي و عبور تدريجي از مفاهيم ساده به پيچيده ضروري است. 4
هايي بايد بـه آن   آموزش فلسفه و منطق به دليل زبان دقيق و مفاهيم انتزاعي، به خودي خود جذاب نيست، بلكه به شيوه. 5

  ).براي مثال استفاده از شعر، كلمات قصار و حكايت(بخشيد  طراوت
آموز را از حالت شنوندگي صرف و تماشاگري محض درآورد و  اي باشد كه دانش زبان آموزشي منطق و فلسفه بايد به گونه. 6

  .در موقعيت بازيگري و ايفاي نقش در آموزش فلسفه قرار دهد
آموزشـي را  ي  هستان، از طريق ذكر برخي حكايات در مقام يادگيري، كـارايي برنامـ  ضمني و نه كلي از زبان داي  هاستفاد. 7

  .دهد افزايش مي
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گيري عمده در اين برنامـه افـزايش قـدرت     آموزش فلسفه و منطق بايد به سبك مسئله محورانه طراحي شود، زيرا جهت. 8
  .هاي فلسفي است انديشيدن و نيز تسهيل تجربه

آموزشي فلسـفه و منطـق   ي  هدر بالندگي تفكر فلسفي دارد و به همين دليل، وجود آن در برنام نظم منطقي نقش مؤثري. 9
  .ضرورت دارد

متأسـفانه،  . فلسفه و منطق مورد بررسـي قـرار گرفتنـد   ي  ههاي رسيده به جشنواره در حوز هاي فوق، كتاب با توجه به ويژگي
بـه نظـر   . هـاي درسـي اسـت    يص متن كتابهاي تست، و رونويسي و تلخ ها به شكل كتاب تر كتاب بيش

ها از نتايج نگاه بازاري به آموزش، و اين نگاه تجاري نيز مولد وجود معضلي  هيئت داوران، چاپ اين كتاب
گوينـد، هميشـه    ها و توليدات كه به يك نياز غيراصيل جامعه پاسـخ مـي   به اين قبيل كتاب. به نام كنكور در كشور ماست

  .اي كه روزي بايد حل شود نگريسته شود؛ مسئلهبايد به عنوان مسئله 
  



 11

  آموزش زبان و ادبيات فارسيي  هحوز
ند و بايسته دارد كـه نيازمنـد اسـتدالل    موپرورش امروز كشور ما، جايگاهي چنان ارج ترديد، زبان و ادب فارسي در آموزش بي

ي ميراث مانـدگار فرهنگـي مـا بـر دوش زبـان و      نگهداري  هاي هم برآنيم كه وظيف هيچ مقدمه دست كم بي. براي اثبات نيست
گسـترش و تعميـق ايـن    . ترديد هموست سنگ را به آيندگان بسپارد نيز، بي بايد اين ميراث گران كه مي ادبيات ما بوده است و آن

فرهنگـي  تمـامي دادوسـتدهاي   ي  هافزون بر اين، زبان و ادبيـات فارسـي درواز  . ميراث هم به همت زبان و ادبيات وابسته است
هاي رشد منطقـي و عقلـي، اسـتدالل و تفكـر، شـناخت،       تقويت علمي و عملي جنبه. ماست و ابزار فراگيري تمامي علوم بشري

رو،  از ايـن . هاي وابسته بـه آن ميسـر اسـت    هاي زندگي سالم، همه و همه به مدد تسلط بر زبان و آموزش مهارت كسب مهارت
وپرورش نيازمنـد تـوجهي ويـژه اسـت و حساسـيتي       درسي وزارت آموزشي  هي در برنامزبان و ادبيات فارسي  هآموزش مسئوالن

  .العاده دارد فوق
اند ـ توجه   زبان و ادبيات فارسي ـ كه امروزه با در نظر گرفتن جايگاه واالي آن تدوين شده ي  ههاي درسي حوز در كنار كتاب
ـ  روزافزون به كتاب بـديهي  . بايد جايگاه واقعي خود را احراز كند ـ ضرورت دارد  كه مي هاي آموزشي و متون جنبي اين حوزه نيز 

همين ديدگاه است كـه خوشـبختانه وزارت   ي  هاصلي جشنواره نيز برخاسته از همين ضرورت و كمك به اشاعي  هاست كه فلسف
وقع دريافت و براي هـدايت آن  وپرورش با توجه به رسالتي كه در تربيت فرزندان كشور برعهده دارد، اين مهم را نيز به م آموزش

تـر راه   تـر و منطقـي   وپرورش بگشايد، به شناخت بيش اي در آموزش رود كه جريان اخير بتواند، سرفصل تازه انتظار مي. اقدام كرد
هـاي آتـي باشـد و از     تـري در آمـوزش نسـل    هاي ثمربخش دار آن گشته، نويدبخش شيوه داتي كه عهدهعهمدد كند و با انجام ت

  .هاي فعلي پيشگيري كند آسيب افزايش
هـاي   هاي چند سال اخيـر و نيـز بررسـي كتـاب     گيري از تجربه زبان و ادبيات فارسي جشنواره، با بهرهي  ههيأت داوران رشت

  : دارد راه اعالم ميي  هها را به تفكيك در چهار بخش مؤثر در ادام رسيده به ستاد برگزاري جشنواره انتظاراتي دارد كه آن
  

  وپرورش ش آموزشبخ. 1
تـرين   رو، مهـم  از ايـن . دهنـد  وپرورش در رأس تمام نهادهايي قرار دارد كه به پرورش نسل امروز و آينده اهميت مي آموزش

پـاي   ش براي تحقق وظيفه و مسئوليت سنگين خود، پابهروپرو رود آموزش انتظار مي. مسئوليت نيز در اين زمينه متوجه آن است
تـوان بـراي    طور خـاص وظـايف زيـر را مـي     به. اي اساسي بردارد و در تكميل آن از هيچ كمكي دريغ نكنده اين جريان نوپا گام

  : وپرورش برشمرد آموزش
  

  وپرورش تبيين جايگاه واقعي آموزش 
هـاي مكتسـب دوران تحصـيل در     شناس است كه از توانايي وپرورش، تربيت شهرونداني كارا و وظيفه رسالت بنيادين آموزش

متأسفانه گروهي بر اين باورند كه تمامي تالش اين مجموعه بايـد در جهـت   . اي سالم و قانونمند استفاده كنند ساختن جامعهراه 
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وپرورش بايد با اعمال سياستي پيگير  آموزش. شود ميسو نيز جهت داده   هاي ورود به دانشگاه باشد و بدان تمهيد مقدمات آزمون
  .انحرافي بپردازد و فراگير، به تصحيح اين ديدگاه

  رساني اطالع 
ي  هوپرورش دربـاب فلسـف   هاي مسئوالن و كارشناسان آموزش كه ديدگاه نخست آن: اين امر بايد در چند مرحله صورت گيرد

هاي آن، در سطحي گسترده در اختيار عموم قرار گيرد تا تمامي عملكردهـا در ايـن زمينـه، بـا جريـان كلـي        آموزش و بايستگي
هاي ملي و جهاني تعليم و تربيت در سـطح جامعـه انعكاسـي     كه نتايج پژوهش ديگر آن. سو و هم افق گردد ورش هموپر آموزش

همچنـين الزم  . وسيع داشته باشد تا ناشران و مؤلفان بتوانند، نتايج را كسب كنند و تأليفات جديد را براساس آن سـازمان دهنـد  
شـود، بـه    آيد، در اختيار عموم قرار گيرد و پيشنهاد مي اخير به دست ميي  هنوارنتايجي كه هر ساله از برگزاري جشي  هاست، هم

  .ها حمايت شود شوند، امكانات چاپ تعلق گيرد و از اين كتاب هايي كه در جشنواره مناسب تشخيص داده مي كتاب
  

  بخش داوري و برگزاري جشنواره . 2
ها را  اي برخوردارند و ضرورت دارد اين شاخص كننده هاي تعيين اخصاعضاي اين حوزه به عنوان بانيان اصلي جشنواره، از ش

  .شفافيت كامل حفظ كنندي  هتا مرحل
دهد، حركت اخير از آغاز تا امروز راه دشواري را پشت سر گذاشته است، اما هميشـه بايـد بـه     همچنان كه پيشينه گواهي مي

  .هاي بلندتري بردارد گامتر و مثمرتر آن انديشيد و هنوز هم بايد  منطقيي  هادام
تـر و   ارتقـاي كيفـي آن حصـول نتـايج را آسـان     . هاي ارزشيابي براي هر دوره كامالً مشهود است ضرورت بازنگري در مؤلفه

در ايـن  . اي تـدوين شـود   اي و مرحلـه  اي پلـه  الزم است براي فرايند اخير، شيوه. كند و اعتماد همگاني را در پي دارد تر مي دقيق
هاي دقيق و مطمئني كار پااليش را بـه شـكلي    يابند و در هر پله نيز، صافي باالتر راه نميي  هها به مرحل ي از كتابصورت، برخ

در اين صورت، كـار داوري بـا   . بعدي برسدي  هها به مرحل دهند؛ زيرا ضرورت ندارد كه برخي از كتاب منطقي و اصولي انجام مي
تـر شـوند؛    تـر و دقيـق   هاي ارزشگذاري هر مرحله مشخص به عالوه، الزم است مالك. گيرد تري انجام مي ضريب اطمينان بيش

  .حتي براي هر سطح، يك نوع مالك ويژه طراحي شود
  

  بخش ناشران. 3
ـ ي  هما چشم به راهش بوديم، محتوا و شـيو ي  ههنوز هم پس از گذشت چند سال از تحولي كه هم  مطلـب در غالـب   ي  هارائ

گـويي برخـي   . زننـد  هـا دور مـي   هاي ورودي دانشـگاه  اي آموزشي يكسان است و همه گرد محور آزمونه نزديك به تمام كتاب
ناشران آموزشي هيچ رسالتي جز اين ندارند كه تمامي فرزندان مملكت را به دانشگاه بفرستند و البته باز هم بديهي است كه اين 

ها محدود است و تنها كاري كه با اين شـيوه انجـام    يت دانشگاهزيرا در هر حال ظرف. برنامه، آغاز نشده محكوم به شكست است
  .هاست ورود به دانشگاهي  هجايي افراد شايست شود، جابه مي
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ي  هناپذير اسـت كـه اگـر بـا همـين رونـد ادامـه يابـد، همـ          بازگشت و سيري آميز به آزمون سراسري، آفت بي پرداختن اغراق 
وپرورش را هدر خواهد داد و در اين ميانه، گناه ناشراني كه بيش از همه به اين آفـت   زشهاي انساني و اجتماعي آمو ريزي برنامه

هـايي   كس را تنها در قالب كتـاب  چيز و همه رو ضرورت دارد، در سياستي كه همه از اين. دامن بزنند، همچنان بيش از همه است
  .بيند، تجديدنظر جدي به عمل آيد از اين دست مي

المسائل را ايفا كنند، در ميان  زمان با كتاب درسي به بازار بيايند و نقش حل كوشند هم هايي كه مي پ كتابزدگي در چا شتاب 
آموز در طول سال تحصيلي  ها به جريان سالم تعامل ميان معلم و دانش ضرري كه اين نوع كتاب. اي از ناشران مشهود است عده

هاي رنگارنگ و قـدم و نـيم قـد، راه هرگونـه ابتكـار، تعقـل،        المسائل حل. است اي درخور تأمل كنند، در نوع خود فاجعه وارد مي
  .دهند خواري و تقليد را اشاعه مي گيرند و پخته آموز مي را از دانشخالقيت، نوآوري و خودباوري 

تـر در   اي كـم سازي و چاپ كتاب است تـا كتـاب بـه بهـ     آمادهي  هنويسنده و ناشر، كاستن از هزيني  ههاي عمد يكي از هدف 
هايي اسـت بـا فشـردگي     انجامد و آن چاپ كتاب  اي ناموجه مي موجه به نتيجهي  همتأسفانه اين دغدغ. اختيار مخاطب قرار گيرد

  .شود تمام و خط بسيار ريز و نداشتن سفيدخواني الزم كه باعث خستگي و بيزاري خواننده مي
سازي جريان اخير،  قطعي و سالمي  هباور داشته باشند كه تا حصول نتيج ناشران آموزشي كه خود جزئي از همين مردمند، بايد 

هدف، هر ساله وارد  دار و هدفمندي كه با هدف و بي هاي تست و نكته، و هدف انبوه كتاب. هنوز راه دور و درازي در پيش داريم
  .شوند، البته نوميدكننده است اين بازار مي

. دانـيم  انـد، قـدر مـي    هاي ثمربخشي را هم كه در اين راستا انجـام گرفتـه   كار داريم، تالشما در كنار نقدي كه بر روند اخير  
  .ايم نهيم و به نتايج مورد انتظار آن چشم دوخته همچنين پويايي بخش خصوصي را در اين زمينه ارج مي

  
  ها و مؤلفان  بخش كتاب. 4

آينـد كـه سـاعتي     ش دارند و نه محتـوا، و تنهـا بـه كـار آن مـي     هايي است كه نه رو هنوز هم بازار اين حوزه سرشار از كتاب 
  .آگاه را از ناآگاهي حاكم بر كتاب فراهم كنندي  هخوانند  موجبات حيرت

تواند، به ناشر، مخاطب و بازار كتاب  وپرورش مي درسي آموزشي  ههاي برنام متعهد و آگاه از هدفي  هروشن است كه نويسند 
اما متأسفانه در عمل چنين نيست و غالباً نويسـندگانند كـه تحـت تـأثير جريـان      . ي آن را تعديل كندجهت بدهد يا جهت انحراف
  .و البته اين زنگ خطر بسيار بزرگي است كه بايد به دقت به آن گوش داد. گيرند كاذب حاكم بر بازار قرار مي

بود، شـايد تكيـه بـر     ين حوزه ميدان علوم صرف مياگر ا. اي بيش نيست ها، فاجعه ن صدر تا ذيل بسياري از كتابدبو يكسان 
  .تواند چنين باشد بايد و نمي علوم انساني نميي  هتوانست منطقي جلوه كند، اما روشن است كه در حوز ها مي يكساني پاسخ

نيست، بلكه  عملي  هپيشرفت و گستردگي حوزي  ههاي متعدد، از جانب ناشران متفاوت، نشان هاي يكنواخت با نام توليد كتاب 
  .ملي و نيروي انساني استي  هموجب هدردادن سرماي



 14

بسـياري از  . وپـرورش اسـت   طلـب، از اركـان آمـوزش    انگيزه، منفعـل و فرصـت   شايد برخي بر اين باورند كه تربيت نسلي بي 
  .زنند هاي موجود اين تفكر را دامن مي كتاب

ل هر سطر آن به چهار پنج تست چهار جوابي، متضمن كدام رسالت درسي و تبدي  بايد پرسيد، كپي كردن سطر به سطر كتاب 
  .هاي آموزشي رواج دارد وپرورش است كه تا اين حد در ميان كتاب آموزش

  .ها، توليد دانش مورد توجه قرار نگرفته، بلكه تنها انتقال دانش موردنظر بوده است تقريباً در اكثر نزديك به تمامي كتاب 
ي  هتفكر و توسـع ي  ه، بايد بر پاي)كنكور= آزمون سراسري ورود به دانشگاه (اشت اطالعات براي روز مبادا آموزش به جاي انب 

هاي آموزشي  اندركاران كتاب اين ديدگاه در ميان دستي  هاشاع. هاي واقعي زندگي قرار گيرد ديدگاه منطقي و انطباق با موقعيت
  .ت دهدوسوي موجه جه تواند، روند توليد را به سمت مي
ويژه  درسي، بهي  ههاي مصوب برنام هاي كلي و سرفصل در حال حاضر، شايد به دليل ناآگاهي برخي از توليدكنندگان از هدف 

درسي يا پشتيباني از آن، در حد متوسط بـه  ي  ههاي جنبي از لحاظ ارتباط با برنام هاي نگرشي و مهارتي، تقريباً تمام كتاب هدف
  .پايين هستند

كه به ساخت قـالبي آن   آن مباحث را بيي  هانعطاف و بقي اند بي هاي رسيده نوآوري دارند، از آن قالبي ساخته رخي از كتاباگر ب 
  .دهد بديهي است كه عملكرد اخير ارزش محتوايي كتاب را تنزل مي. اند بينديشند، در آن قالب آماده ريخته

) افزايـي معلـم   هـاي دانـش   كتـاب (دانش ي  هنقص اخير، هم در حوز. استمعلم بسيار خالي ي  ههاي ويژ متأسفانه جاي كتاب 
  ).راهنماي معلم و روش تدريس(هاي تدريس  ها و مهارت محسوس است و هم در روش

هاي جنبي و سرگرمي سالم كه به نوعي بتوان آن را به كتـاب درسـي    كه شايد در اين حوزه، كتاب آور ديگر اين تأسفي  هنكت 
هاي درسـي   اند كه فقط مطالب كتاب نويسندگان محترم و ناشران بزرگوار براي آن بسيج شدهي  هگويا هم. وان يافتپيوند زد، نت

آموز به عنوان  وپرورش در سطح جهاني بر آن است كه دانش كه امروزه آموزش در حالي. آموز بدهند را خط به خط به خورد دانش
  .انباني از اطالعات در نظر گرفته نشود

آموزشي به جاي كتاب آموزش مورد توجه ي  همهم ديگري كه داوران بر آن تأكيد دارند، اين است كه بايد توليد بستي  هئلمس 
  .جدي قرار گيرد تا تنوع الزم ايجاد شود

نگراني از افزايش غيرمنطقي بهاي كتاب موجب شده است كه تصوير و حتي نمودار آن بخش اصلي آموزش زبـان اسـت، از    
  .اخير شايان توجهي جدي استي  هنكت. ها حذف يا به صورتي درهم فشرده و ناخوانا عرضه شود كتاب

اندك اندك راه خود را يافته است » هاي آموزشي بخشي كتاب سامان«كند، جرياني كه به نام  در پايان، هيأت داوران آرزو مي
ـ  تري دست مي پيرايد و به نتايج ارزنده و هر سال نيز آن را مي د، در ايـن كـار توفيـق حاصـل كنـد و موجـب شـود، مختصـر         ياب

هـاي كـالن    هـاي نويـدبخش در اجـراي هـدف     آن وفق دارند و پيشاهنگ توليد كتابي  ههايي كه با انتظارات تعريف شد كتاب
  .روز گسترش يابند و خود نيز راه بنمايند گيرند، روزبه سازي قرار مي انسان
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  زبان انگليسي آموزشي  هحوز
اي است به دنيايي ديگر، آموزش زبان انگليسي در كشـور مـا    جا كه آموزش و يادگيري يك زبان جديد، بازشدن دريچه از آن

به صورت يك نياز درآمده است و بر مدرسان و آموزشگران زبان انگليسي واجب است، هر لحظه دانش خود را به روز كننـد و از  
تر در راه تعليم زبـاني غيـر از زبـان     آموزان خود را هرچه بيش تا بتوانند، دانشآموزشي بهره بگيرند  تمام وسايل آموزشي و كمك

ي  هدر همين راستا، بر مؤلفان و مترجماني كه در راه اعتالي ايـن خواسـت  . هاي نوين آشنا كنند مادري خود توانا سازند و با روش
درسي خود توجه  آموزشي و كمك هاي كمك تأليف كتاب دارند، واجب و الزم است، در تهيه و ملي، يعني زبان آموزشي، گام برمي

آمـوزان نبايـد آمـاج برخـورد تجـارتي و       هـا، دانـش   گونه كتـاب  در اين. دار نشود ها خدشه و دقت داشته باشند تا تحقق اين هدف
رسـت متـون قـرار    غلط و نادي  هها، واژگان، نكات دستوري و ترجم كاسبكاري برخي از مؤلفان و ناشران شوند و در معرفي تلفظ

اي  ها نبايد به گونه هاي كتاب نامه در كنار اين موضوع، پاسخ. ها، ناديده گرفته شود ها براي حل تمرين گيرند و خالقيت ذهني آن
  .ها دست يابند آموزان بدون تفكر و به راحتي به پاسخ تدوين شود كه زبان
ها چاپ خارج از كشور بودنـد و مؤلـف و ناشـر دقيقـاً      از كتاببعضي . شد ميهاي ارسالي، چند نكته مشاهده  در بررسي كتاب

. ها نيـز مؤلفـان دلسـوز و توانـايي داشـتند      البته برخي كتاب. اي نبردند ها را كپي كرده بودند كه الجرم از امتياز بهره همان كتاب
آموزشي زبان انگليسي سـيري بسـيار    هاي كمك ها كم نبود و خوشبختانه، روند تأليف، تهيه و تدوين كتاب تعداد اين دست كتاب

انـد و در پـي بـه     هاي بهتر را جدي گرفتـه  كتابي  هكند و جاي خوشبختي است كه مؤلفان رقابت مثبت در تهي غني را طي مي
سـزايي   آموزان، حتماً نقش به هايي ديده شدند كه در باروري خالقيت زبان دست آوردن امتيازات باال هستند در چند كتاب نوآوري

ها بـه   قرار شد، تعدادي از كتاب. امتيازبندي خارج شدندي  ههاي راهنما هيچ امتيازي تعلق نگرفت و از رد به كتاب. واهند داشتخ
  .مدرسه معرفي شوندي  هكتابخان

ها سعي داشتند، فقط فروش و تجارت خـود را در   خورد، زيرا آن اين دوره توجه و دقت ناشران هم به چشم ميي  هدر جشنوار
چنانچـه مؤلفـان و ناشـران    . آموز را هم مورد عنايت قرار دهند ظر نگيرند، بلكه محتوا و كيفيت كار و تأثير آن در يادگيري زبانن

آمـوزان   تري را بـه زبـان   تر و ارزنده هاي آموزنده شك كتاب اين بيانيه توجه كنند، بيي  همحترم به پيشنهادهاي ارائه شده در ادام
  : ارائه خواهند داد

  .درسي در يك راستا باشندي  هبرناموپرورش و  هاي آموزش درسي با هدف محتواي كتاب كمك. 1
آموزان هماهنگي و تناسب داشته باشـند و باعـث ايجـاد انگيـزه در      ها با فهم و توانايي، و نيز نيازهاي زبان گونه كتاب اين. 2

  .يادگيري زبان شوند
  .به سازماندهي محتواي كتاب توجه شود. 3
  .آموز هماهنگ باشد نگارش كتاب با زبان و ادبيات زباني  هشيو. 4
  .آموز تقويت كنند هاي فعال خود يادگيري را در زبان شيوه. 5
  .آموز معرفي كنند هاي متنوع خودارزشيابي را به زبان ها و حيطه شيوه. 6
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  .محتواي تصويري با محتواي نوشتاري تناسب داشته باشد. 7
  .ذاب باشندتصويرهاي كتاب ج. 8
  .ساختار فيزيكي و ظاهري كتاب مناسب باشد. 9

  .محتواي كتاب با جديدترين دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي انطباق داشته باشند. 10
هـاي آمـادگي    آموزشي، از كتاب تمرين و كار گرفته تـا كتـاب   هاي كمك ضمناً، قراردادن تصويرهاي مناسب در تدوين كتاب

المثـل و   آموز، از قبيل فكاهي، جوك، سـخنان بزرگـان، ضـرب    طالب مناسب براي رفع خستگي دانشكنكور و تست، و آوردن م
  .غيره، الزامي است

كنيم كه آوردن مطالـب اضـافي خـارج از مبحـث مـوردنظر، از قبيـل فهرسـت         توجه ناشران محترم را به اين نكته جلب مي
الزم به ذكـر اسـت   . كاهد آموزشي مي صفحات، از اعتبار كتاب كمك ي هربط و صرفاً پركنند هاي منتشر شده يا مقاالت بي كتاب

هاي لغت در بخش برگزيده و تقديري قرار گرفـت،   آموزشي، فقط يك مورد از فرهنگ هاي كمك هاي گوناگون كتاب كه از گروه
آمـوزان   موزشـي دانـش  آ هاي كمك ها در راستاي هدف كتابي  هدبيران مناسب تشخيص داده شد و بقيي  هيك جلد براي استفاد

  .انتخاب شدند
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  تاريخ آموزشي  هحوز
آن اسـت،  ي  ههويت مردم آن و ترسيم كننده و راهنماي مسـير آينـد  ي  هاگر باور داشته باشيم كه تاريخ هر كشور، بازگوكنند

آن بـه نسـل   بخشي  آموزشي آن، هويت هاي درسي و كمك تدوين محتواي كتابي  هبيش از پيش به اهميت آموزش تاريخ، نحو
هاسـت و اعتقـاد بـه ايـن      تاريخ، واقف خواهيم شد، تاريخ معلم انساني  هجوان اين مرز و بوم، ضرورت ايجاد انگيزه براي مطالع

  .كند ريزي و كوشش مستمري را در جهت پايداركردن اين رسالت ايجاب مي مفهوم، برنامه
هاي مثبتـي در ايـن زمينـه شـده و      م آن، باعث برداشتن گامهاي رشد و توجه مسئوالن محتر خوشبختانه، برگزاري جشنواره

در اين راسـتا و بـه   . تر و بهبود مستمر در سازماندهي اين امر، توفيقاتي بيش از گذشته، حاصل شود اميد است، با بذل توجه بيش
آموزشـي   آموزشـي و كمـك  هـاي   اندركاران امر مهم تدوين و انتشار كتاب تر و ويژه از سوي تمامي دست منظور جلب توجه بيش

اي  هاي آموزشي و فناوري اطالعات كه با گسترش روزافزون خـود، دخالـت فزاينـده    تاريخ، و نيز با در نظر گرفتن كاربرد فناوري
هـا مفيـد    گونه كتـاب  تواند، براي تأليف هرچه بهتر اين هاي آتي در امر آموزش دارند، بيان نكاتي به شرح زير مي به ويژه در سال

  : شود واقع
  آموز محور؛ هاي فعال و دانش كارگيري و ترويج روش اهتمام دربه. 1
  تاريخ؛ي  ههاي جديد آموزشي در زمين ترويج و گسترش رويكردها و نگرش. 2
  آموزشي؛ افزارهاي كمك هاي نرم تعيين ضوابط و استانداردهاي الزم براي توليد و ارزيابي بسته. 3
  .آموزشي كمكي  هانتشار و ارزيابي نشر الكترونيكي به ويژه در زميني  هالزم در مورد نحوتعيين ضوابط و استانداردهاي . 4

جلد كتاب آموزشي مناسـب   73تاريخ، بررسي و داوري  ي هاي آموزشي رشد در حوزه كتابي  ههيأت داوران پنجمين جشنوار
مشاهده شد كه خوشبختانه، ناشـران در دو سـه   ي براساس اين بررس. درسي دريافت شده را به عهده گرفتي  هو مرتبط با برنام

اند و در انتشار  هاي تاريخي به صورت تأليف و ترجمه نشان داده ها و كتاب مجموعهي  هتري به ارائ سال اخير عالقه و توجه بيش
آموزان و معلمان،  نشافزايي دا دانشي  ههاي دريافتي مربوط به حيط تر كتاب بيش. اند ها، برخي ضوابط را رعايت كرده و چاپ آن

  .هاي تاريخي بودند و چند عنوان مربوط به سنجش و ارزشيابي و نيز در مورد شخصيت
درسي، ارتباط محتوا با نيازهاي مخاطبان، اعتبـار علمـي، كيفيـت    ي  هسو بودن با برنام هم: هاي داوري عبارت بودند از مالك

بـودن زبـان نوشـتاري،     هـاي ارزشـي، مناسـب و روان    ادگيري و پيامهاي ي سازماندهي مطالب، توجه به پرورش فكري و مهارت
آموزش تـاريخ توصـيه   ي  هدر اين رابطه، موارد زير را به ناشران و نويسندگان حوز. كيفيت چاپ، ميزان استفاده از تصوير و نقشه

  : كنيم مي
، گـروه سـني و مقطـع تحصـيلي     هاي آموزشـي، بـا سـطح سـواد     محتواي كتابي  هرعايت تناسب بين روش و قالب ارائ. 1

  مخاطبان؛
  هاي درسي مقاطع گوناگون؛ ها و برنامه سويي و هماهنگي كامل با هدف هم. 2
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، پـيش از اقـدام بـه چـاپ     »آموزشـي  دفتـر انتشـارات كمـك   «هاي تعيين شده براي ارزيابي از سوي  رعايت كامل مالك. 3
  هاي خود؛ كتاب
  تاريخ؛ي  هستندات حوزاهتمام در استفاده از متون معتبر و م. 4
  هاي برجسته؛ هاي گوناگون تاريخي، و رويدادها و شخصيت هاي آثار خود، از طريق توجه به دوره بخشي به عنوان تنوع. 5
  هاي گوناگون تحصيلي و سني؛ كارگيري زبان نوشتاري مناسب دوره به. 6
  تر از تصوير، نقشه، نمودار و جدول؛ بيشي  هاستفاد. 7
  .هاي مورد استفاده تر و طرح ي امكانات روزامد در جهت چاپ جذابكارگير به. 8
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  جغرافيا  آموزشي  هحوز
ارتباط با بسياري از علوم، قـدمت زيـاد، تـالش    . اي بودن آن است ميان رشتهي  هانديشي دانش جغرافيا، به علت پشتوان ژرف

ويـژه در شـرايط درهـم تنيـدگي جهـان كنـوني،        آن بـه  ي همطالعـ ي  هانديشمندان جغرافيا براي تبيين جايگاه اين علـم، گسـتر  
محيطـي، اقتصـادي،    المللي، و وجود مسائل زيست روابط بيني  هملي، توسعي  هشدن زندگي فردي در حوز يكپارچگي و ساختاري

ط و فـراهم  اجتماعي و فرهنگي سبب شد، هيأت داوران در اين حوزه بر اين باور باشد كه هرگونه تأليفي بايد به بهسـازي شـراي  
بر اين اساس، هيـأت داوران گـروه جغرافيـا، در پنجمـين     . ساختن امكان رشد و تغيير جايگاه تعاملي انسان و محيط ياري رساند

  : دارد خود را بدين شرح اعالم ميي  همتوسطه، بيانيي  هدوري  ههاي آموزشي رشد ويژ كتابي  هجشنوار
هاي جغرافيا در موضوعات گوناگون را در ايـن   تنوعي از كتاب  گي علم جغرافيا،اين هيأت انتظار داشت، با توجه به گسترد. 1

  .هاي آتي اين نقيصه برطرف شود اميد است در جشنواره. جشنواره مشاهده كند، اما چنين نبود
هيـأت  ي  هويژ اين امر ناشي از نگاه. هاي تأليفي در اين دوره بسيار اندك بود هاي ترجمه شده نسبت به كتاب تعداد كتاب. 2

  .هاي آموزشي رشد بوده است كتابي  هجشنواري  ههاي گذشت هاي تأليفي در دوره هاي آنان به چاپ كتاب داوران و توصيه
محيطي در اين دوره نسبت به گذشته افزايش يافته كه  هاي مربوط به مسائل علمي جغرافيا و مشكالت زيست تعداد كتاب. 3

  .مؤلفان و مترجمان محترم استناشي از تغيير نگرش و ديدگاه 
داد كه هيأت داوران، مراتب تأسف  آموزشي تشكيل مي درسي و كمك هاي كمك هاي اين دوره را كتاب بخش اعظم كتاب. 4

  .دارد معلمان ابراز ميي  هافزايي و كار ويژ هاي دانش خود را از كمبود كتاب
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  آموزش علوم اجتماعيي  هزحو
پذير، آگاه از مسائل اجتمـاعي، برخـوردار از    متوسطه، تربيت افرادي جامعهي  هت اجتماعي در دوردرسي تعليماي  ههدف برنام

هاي مطلوب، توانمند در تجزيه و تحليل مفاهيم و مسائل اجتماعي و كاربرد اين  هاي اجتماعي و ارتباطي، معتقد به ارزش مهارت
ي  هآمـوزان در حـوز   به منظور گسترش دانش معلمـان و دانـش   درسي هاي آموزشي و كمك توليد كتاب. مفاهيم در زندگي است

آمـوزان در ايـن راسـتا، از     هاي دانش ها و آموخته تدريس و نيز تعميق يادگيريي  هتوانمند كردن معلمان در زمين  علوم اجتماعي،
ويسندگان و مؤلفان محتـرم  وسيع بخش خصوصي، نها مشاركت  كه توليد اين نوع كتاب ويژه آن اهميت بااليي برخوردار است؛ به

  .كند را طلب مي
  : عنوان كتاب آموزشي دريافت شده، متوجه اشكاالت زير شد 39هيأت داوران، ضمن تشكر از ناشران و مؤلفان، در بررسي 

  آموزان و سنجش و ارزشيابي؛ هاي يادگيري دانش كار و فعاليتي  هكمبود كتاب در حوز. 1
  اي تدريس مفاهيم اجتماعي؛ه روشي  هكمبود كتاب در زمين. 2
  ها؛ كتاب  ها و تعصب و سوگيري در معدودي از اين وجود اشكاالت علمي در برخي از كتاب. 3
  ها؛ سازماندهي نامناسب برخي از كتاب. 4
  اي؛ هاي ترجمه شروع نامناسب مطالب و ناتمام ماندن برخي از جمالت، به ويژه در كتاب. 5
  اشكاالت ويرايشي چشمگير؛. 6
  هاي برنامه و نيازهاي مخاطبان؛ ها با هدف ارتباط ناچيز برخي از كتاب. 7

بـا ايـن حـال، هيـأت     . انـد  البته موارد فوق عموميت ندارند و اغلب ناشران كم و بيش به رعايت برخي از معيارها پايبند بـوده 
هاي آموزشي  زشي، به معيارهاي توليد كتابهاي آمو كند، ناشران و مؤلفان قبل از تأليف و يا چاپ مجدد كتاب داوران توصيه مي

  .توجه كنند» آموزشي دفتر انتشارات كمك« ات، از انتشار)10ي  هشماري  هجزو(
آموزشي و درسي موارد زير را به ناشـران و مؤلفـان محتـرم توصـيه      هاي كمك هيأت داوران، به منظور افزايش كيفيت كتاب

  : كند مي
  آموزشي علوم اجتماعي؛هاي  هاي كتاب ويژگيي  همطالع. 1
  ها، توسط افراد متخصص و كارشناس؛ درسي، قبل از چاپ و بررسي آن آموزشي و كمك هاي كمك ويرايش علمي كتاب. 2
  آموزان؛ توجه به نيازهاي معلمان و دانش. 3
  دبيرستان؛ي  هآموزشي تعليمات اجتماعي در دوري  ههاي برنام توجه به هدف. 4
  تصوير و نمودار؛ تر از بيشي  هاستفاد. 5
  هاي تدريس مفاهيم اجتماعي؛ روشي  هتر در حوز هاي بيش تأليف كتاب. 6
  .آموزشي قبل از چاپ دوم هاي كمك ويرايش مجدد ادبي كتاب. 7
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  شناسي روان آموزشي  هحوز
هـاي گونـاگون    ههايي است كه عطش آنـان را از جنبـ   آموزان ما در حال حاضر، دسترسي به كتاب اولين نياز معلمان و دانش

آموزان متفاوت است، ولي عطش درك مسائل فراحسي نزد هر  گرچه اين عطش نزد معلمان و دانش. شناسي برآورده سازند روان
كه ارضاي اين نياز در آثار ارسالي بسيار  گو اين. ايران اين نياز را از ديرباز نشان داده استي  هدو گروه به يك اندازه است و جامع

البتـه در مـورد علمـي بـودن     . شـود  هاي اخير زياد ديده مي ويژه در سال ها به اين كتابي  هنشر، نموني  هاما در جامع محدود بود،
  .ها، جاي صحبت زياد است مطالب و مرز بين علم و غيرعلم در اين كتاب

هـاي   ابكتي  هها در حوز تر آن كتاب بود كه بيش 35شناسي  آموزش رواني  هتعداد آثار ارسالي به حوز
آمـوزان   سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانـش ي  هافزايي و مرجع براي معلمان بودند و حوز دانش

  .ترين كتاب را به خود اختصاص داده بود كم
هاي آموزشي ياد شده، رعايت نكات زير را از طـرف ناشـران و    هيأت داوران، با توجه به بررسي كتاب

  : كند توصيه ميمؤلفان و مترجمان 
هـا، نسـبت بـه ترجمـه يـا       متوسطه را مدنظر قرار دهند و متناسب با هدفي  هشناسي دور درسي رواني  ههاي برنام هدف. 1

  تأليف اقدام كنند؛
شناختي ي  هآموزان، به حيط آموزان و همچنين كار، تمرين و فعاليت دانش افزايي دانش دانشي  ههاي ارسالي در حوز كتاب. 2

ها نيز فعاليت مناسب  ضرورت دارد، در اين زمينه. تر مورد توجه قرار گرفته بودند مهارتي و نگرشي كمي  هتكيه داشتند و دو حيط
  صورت گيرد؛

آمـوزان فـراهم    شناسي با زندگي دانش هايي براي تلفيق علم روان آموزان بايد زمينه هاي كار، تمرين و فعاليت دانش كتاب. 3
. تري شـده اسـت   برخورد مناسب با مسائل در آنان به وجود آورند كه به اين مورد توجه كم هايي را براي زندگي و كنند و آمادگي

  .تري بايد مبذول شود آموزان توجه بيش هاي مناسب براي دانش هاي يادگيري و تمرين هاي فوق به فعاليت همچنين، در كتاب
آمـوزان،   رين به منظور تعميق يـادگيري دانـش  هاي يادگيري و تم آموزان الزم است، فعاليت هاي مخصوص دانش ـ در كتاب

  .متناسب با محتوا، آورده شود
هاي جذاب، عالوه بر تفهيم بهتر مطالب، در ايجـاد انگيـزه بـراي مطالعـه مـؤثر اسـت كـه در         ـ استفاده از تصويرها و طرح

تري  ، مؤلفان و مترجمان تالش بيشضرورت دارد كه در اين زمينه ناشران. تر به اين نكته توجه شده است هاي ارسالي كم كتاب
  .به خرج دهند

ضـرورت  . تر ديـده شـد   هاي تأليفي كم ويژه در كتاب شناسي، به رواني  ههاي علمي در زمين ترين پژوهش گيري از تازه ـ بهره
هـاي پژوهشـي    شناسي در مراكز پژوهشي كشور، از يافتـه  رواني  ههاي انجام شده در حوز دارد در اين زمينه با توجه به پژوهش

  .ها استفاده شود معتبر در كتاب



 22

هاي ارسالي به آن  كار رفته و رعايت امانت در نقل مطالب از جمله نكاتي است كه در تمام كتاب ـ ذكر دقيق منابع و مأخذ به
  .طلبد چنداني نشده بود و اين موضوع نيز توجه مؤلفان را مي هتوج

هاي ارسالي مشـاهده   اي از كتاب هايي بود كه در پاره ه محتوا، از جمله نقصوار مطالب بدون عمق بخشيدن ب ـ ذكر فهرست
چنانچـه در مـواردي   . كنـيم  گرديد كه در اين زمينه، توجه مؤلفان را به تشريح و توضيح مطالب آورده شده در محتوا جلـب مـي  

  .شود امكان شرح مطالب وجود ندارد، استفاده از زيرنويس براي تشريح و توضيح، توصيه مي
  .تر در جشنواره بعدي باشيم هاي مناسب اميد است با رعايت نكات اشاره شده، شاهد ارسال كتاب
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  آموزش فيزيكي  هحوز
اي حاصـل   هـاي ارزنـده   رشدي را طي كرده است و در اين راه، موفقيـت  هاي اخير، آموزش فيزيك كشور روند روبه طي سال

هاي فعال تدريس بـا رويكـرد يـادگيري     هومي، استفاده از فناوري اطالعات، روشتوجه ويژه به آموزش با رويكرد مف. شده است
كردن آموزش به جـاي بيـان انتزاعـي مفـاهيم،      ها، كاربردي ها به جاي انباشتن دانش مشاركتي و فرايندمحوري، آموزش مهارت

نقش سنتي معلم و افزايش نقش واقعي  آموزان، كاهش هاي گوناگون ارزشيابي، رشد خالقيت و نوآوري دانش توجه ويژه به شيوه
آموزشـي و   هاي كمـك  اي را در تأليف كتاب امر آموزش، همگي ضرورت ايجاد نگرش تازهي  هكنند وي به عنوان راهبر و تسهيل

  .كنند درسي، در ذهن تداعي مي كمك
هـاي   يفي آموزش فيزيك گامتوانند در جهت ارتقاي سطح ك هاي فيزيك كه مي هاي فراوان در عرصه به رغم وجود پتانسيل

اند و بسياري از مؤلفـان   ها به شدت آموزش اين علم پايه را تحت تأثير خود قرار داده هاي ورودي دانشگاه مؤثري بردارند، آزمون
هاي فيزيك به جـاي توجـه بـه     به همين دليل، بسياري از كتاب. اند سو كشانده درسي را به اين آموزشي و كمك هاي كمك كتاب

هـاي آمـوزش،    به عبارت ديگر، فقط يكـي از حيطـه  . اند اي پرداخته هاي چهار گزينه آوري و حل پرسش موارد فوق، تنها به جمع
ايـن ضـعف در   . انـد  اي را مورد توجه قرار داده هاي چهارگزينه هاي آزمون، يعني پرسش آن هم فقط يكي از شيوه يعني آزمون و

  .هاي ارائه شده به جشنواره مشهود است درسي موجود در بازار و كتاب آموزشي و كمك هاي كمك اكثر قريب به اتفاق كتاب
زندگي بشر كاربرد مستقيم دارد و ضروري اسـت ناشـران، مؤلفـان و    هاي  علم فيزيك از جمله علومي است كه در تمام جنبه

هـاي نـوين و    استفاده نكردن از شيوه. محترم، توجه خاصي به اين علم داشته باشند، و در جهت ارتقاي آن گام بردارندمسئوالن 
هاي آموزشي، از جمله  رسي و هدفدي  هكاربردي آموزش، بهره نگرفتن از فناوري اطالعات و ارتباطات، و توجه ناكافي به برنام

  .هاي رشد است كتابي  ههاي آموزش فيزيك ارائه شده به پنجمين جشنوار هاي اصلي كتاب ضعف
هيأت داوران گروه فيزيك، ضمن تقدير و تشكر از زحمات مؤلفان، مترجمان، ناشران و مجريان جشنواره، پـس از برگـزاري   

درسـي  ي  هكتاب آموزشي مناسب و مرتبط بـا برنامـ   130اول از بين ي  هها، در مرحل جلسات متعدد براي بررسي و ارزيابي كتاب
ها، با توجه به داليل  آني  ههاي ريزبينان ها و تجزيه و تحليل اما در بررسي. بررسي مجدد دانستي  هكتاب را شايست 40دريافتي، 

  .هاي درخور تقدير بسنده كرد ا به انتخاب كتابذكر شده، نتوانست كتابي را به عنوان كتاب برگزيده انتخاب كند و تنه
هاي رشد، ضمن تقدير و تشكر مجدد و ابراز خرسندي از تمايل مؤلفان،  كتابي  ههيأت داوران گروه فيزيك پنجمين جشنوار

يـر، توجـه   هـاي ز  كند، اين گروه از انديشمندان بـه توصـيه   هاي نوين آموزش پيشنهاد مي مترجمان و ناشران به استفاده از شيوه
  : خاص مبذول فرمايند

  .هاي متنوع ارزشيابي را مدنظر قرار دهند ها و حيطه ه درسي، شيو هاي كمك در تأليف كتاب. 1
  .از جديدترين دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي استفاده كنند. 2
  .به مسائل كاربردي، واقعي و مرتبط با زندگي روزمره توجه ويژه داشته باشند. 3
  .ي نوشتاري كتاب، به ايجاد انگيزه در مخاطبان براي يادگيري توجه خاص مبذول دارنددر محتوا. 4
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  .درسي گام بردارندي  ههاي برنام در راستاي تحقق هدف. 5
  .آموز در فرايند ياددهي ـ يادگيري در آثارشان نمايان شود هاي نوين معلم و دانش نقش. 6
  .ص استفاده كننداز فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت خا. 7
  .هاي فعال يادگيري مورد توجه قرار داده شود شيوه. 8
  .از تصويرهاي جذاب و متناسب با موضوع بهره بگيرند. 9

  .جدي مخاطب را فراهم سازدي  هاي باشد كه زمين سازماندهي محتواي كتاب به گونه. 10
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  آموزش شيميي  هحوز
هاي بنيادي فراواني را به خود ديده اسـت، نيـاز بـه     متوسطه، دگرگونيي  هرهاي درسي شيمي دو هاي اخير كه كتاب در سال

جا كه بـا تغييـر    از آن. رسد هاي درسي را محقق سازد، ضروري به نظر مي منابع علمي ـ آموزشي معتبري كه رسالت تغيير كتاب  
ايم، تالش براي رفع اين  ها بوده ولياي آنهاي معلمان، فراگيران و ا هاي درسي، شاهد افزايش نگراني ساختاري و محتوايي كتاب

هاي علمـي ـ آموزشـي قـرار      ويژه نويسندگان و ناشران كتاب هاي جامعه، به بخشي  ههاي هم فعاليتي  هها، بايد سرلوح نگراني
ا در صـدر  رشد ري  هوپرورش، برگزاري جشنوار ، به عنوان نهادي در بطن آموزش»آموزشي دفتر انتشارات كمك«رو،  از اين. گيرد

آموزشـي و   هـاي كمـك   پردازنـد كـه عمومـاً بـه عنـوان كتـاب       هاي خود قرار داده است كه طي آن، به معرفي آثاري مي فعاليت
  .شوند درسي شناخته مي كمك

اسـت و  ) دانشي، مهارتي و نگرشـي (درسي ي  هبرنامي  هگان هاي سه هاي ياد شده، برگرفته از هدف هاي ارزيابي كتاب مالك
ها انتخاب و به  طور دقيق شناسايي، و منابع آموزشي معتبري براي رفع آن است كه بر اين مبنا، نيازهاي مخاطبان به تالش شده

  .آموزشي معرفي شوندي  هجامع
نخسـت،  ي  هدر مرحل. هاي اين بخش را طي دو مرحله به انجام رساند شيمي، داوري كتابي  ههيأت داوران جشنواره در حوز

ـ  62زيابي قرار گرفتند كه از اين ميان، كتاب مورد ار 85 هـاي   تعـداد كتـاب  ي  همقايسـ . دوم راه يافتنـد ي  هعنوان كتاب به مرحل
هـاي تـأليفي نشـان داد،     اما بررسي دقيق محتـواي كتـاب  . تأليف داشتي  هاي نشان از تالشي فعاالنه در عرص تأليفي و ترجمه

ـ  مبناي كار خـود قـرار داده  آموزان به دانشگاه را  سب براي ورود دانشتر نويسندگان، كنكور و فراهم آوردن بستري منا بيش و  دان
  .اند متوسطه توجه داشتهي  هدرسي مصوب شيمي دوري  ههاي تعليم و تربيت در چارچوب برنام تر به تحقق هدف كم

گير داشت و شـايد   د چشموپرورش، رش هاي آموزش راستا با سياست هاي هم پيش، تعداد كتابي  هاگرچه در مقايسه با جشنوار
هـا نيـز    شمار آورد، اما به هر حال در ايـن كتـاب   آموزان به اميدي براي رفع نيازهاي واقعي دانشي  هچنين افزايشي را بتوان جرق

هاي مهارتي كه مخاطب را در فرايند يادگيري بـه چـالش بطلبـد، توجـه      توجهي به جنبه هنوز مشكل ويرايش علمي و ادبي، كم
تـوجهي بـه ابـزار قدرتمنـدي      مفاهيم، كمي  ههاي تصويري در ارائ كارگيري جذابيت تن به نسبت تصوير به متن، و بهكافي نداش

اميـد اسـت، نويسـندگان و    . خـورد  و نبود نوآوري در طراحي ساختار و انتخاب محتوا به چشم مـي  (IT)چون فناوري اطالعات 
هاي خود در اين عرصـه بـه خـوبي     قي است، براي تأمل و بازنگري فعاليتبعدي باي  هناشران از فرصتي كه تا برگزاري جشنوار

  .تر و قابل استفاده از آموزش شيمي كشور باشيم هاي مناسب در آينده شاهد توليد كتابتا بهره گيرند 
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  آموزش رياضيي  هحوز
تـا  سـقراط  وگوهـاي   ز گفـت ا. رياضيات و آموزش آن از جمله موضوعاتي است كه از گذشته مورد توجه قرار گرفته اسـت 

سجزي هاي ياددهي ـ يادگيري   و شيوه» التفهيم«آموزان رياضي در كتاب  به معلمان و دانشابوريحان بيروني هاي  توصيه
، »جبـر و مقابلـه  «طـور خـوارزمي در    پرداخته است، و همـين » آموزشي آني  همسائل هندسي و شيو«اش كه به طرح  در رساله
الرسـاله فـي البـراهين علـي مسـائل الجبـر و       «هـاي   در كتـاب  خيام، و »الحساب مفتاح«در ني الدين جمشيد كاشا غياث
شناسي  هاي فلسفي و معرفت با خود ديدگاه«پل ارنست كه به قول » شرح ما أشكل من مصادرات كتاب اقليدس«و » المقابله

آمـوزش رياضـي، و از طـرف ديگـر،     ي  هزمينـ  در جـورج پوليـا  هـاي   تا تجربيات و ديـدگاه » خاصي از رياضيات را در بردارند
هاي فراوان استادان و معلمان رياضي كشور در ساليان گذشته، همه و همه در راستاي پرداختن به آموزش رياضيِ مـؤثرتر   تالش
  .اند هاي هرچه بهتر براي ياددهي ـ يادگيري مفاهيم رياضي بوده شيوهي  هو ارائ

هاي گوناگون علـوم محـض و پايـه و علـوم مهندسـي، و همچنـين علـوم         در حوزه از سوي ديگر، كاربردهاي وسيع رياضي
  .كند آموزان ايجاب مي دانشي  هخصوص آموزش رياضي براي هم تري را نسبت به رياضي و آموزش آن، به انساني، اهتمام بيش

ـ هاي آموزشـي و ارا  هاي اخير، به منظور اصالح روش خصوص در سال هاي قابل ستايشي به تالش هـاي جديـدتر    شـيوه ي  هئ
ي  هاند كه تأسـيس رشـت   اندركاران تعليم و تربيت كشورمان صورت گرفته ياددهي ـ يادگيري توسط دانشگاهيان، معلمان و دست 

ي  ههاي آموزش رياضي بـراي معلمـان، و تـأليف و ترجمـ     دانشگاهي آموزش رياضي در سطح كارشناسي ارشد، برگزاري كارگاه
  .اين اقداماتند كه نويدبخش تحوالتي مثبت در آينده هستندي  هاي، از جمل آموزش رياضي مدرسهي  هزمينها در  مقاالت و كتاب

هـاي   شود، در پنج گروه به شرح زير، بـه انتخـاب كتـاب    آموزشي برگزار مي حاضر كه توسط دفتر انتشارات كمكي  هجشنوار
  : پردازد جشنواره ميي  هارسال شده براي دبيرخان

تر مفاهيم كتاب درسي و ارتباط  آموزان با سطوح عميق آموزان كه با هدف آشنا ساختن دانش افزايي دانش ي دانشها كتاب. 1
  .يابند تر از مباحث و مفاهيم كتاب درسي تدوين مي هاي متنوع ها و مسئله مثالي  هها و ارائ مباحث رياضي با ديگر رشته

هاي متنوع و به كمـك   ها و مسئله مثالي  هي متفاوت از كتاب درسي، با ارائا كتاب درسي كه با شيوهي  هپاي هاي هم كتاب. 2
  .پردازند ابزارهاي آموزشي به توضيح مطالب كتاب درسي مي

هاي آموزشي در آموزش مطالب رياضي،  افزارهاي رياضي، نوآوري هاي رياضي، آشنايي با نرم هايي از قبيل سرگرمي كتاب. 3
  .آموزان و تاريخ رياضيات ح دانشالمعارف رياضي در سط ةداير

  .ها هاي مسابقات رياضي و مباحث آن كتاب. 4
جديد موردنياز معلمان رياضي در ارتباط بـا مباحـث كتـاب    افزايي معلمان كه با هدف بازآموزي و مفاهيم  هاي دانش كتاب. 5

شناسـي يـادگيري رياضـي و     رياضي، روان آموزشي  ههايي كه به منظور آشنا ساختن معلمان با تحقيقات در زمين درسي و كتاب
  .دهند ها در موضوعات مذكور قرار مي اند و معلمان محترم را در جريان آخرين يافته درسي رياضي تأليف يا ترجمه شدهي  هبرنام
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ـ  هاي پـنج  در بخش  جشنواره، و با توجه ميزان توليدات كتابي  هبا نگاهي كلي به مجموعه آثار رسيده به دبيرخان ه فـوق،  گان
ها، دو كتاب به عنوان كتاب برگزيده، و چهار كتاب به عنوان كتـاب   عنوان كتاب مناسب تشخيص داده شدند كه از ميان آن 36

 5و  3هـاي گـروه    نسبت بـه كتـاب   4و  2، 1هاي  هاي مناسب در گروه الزم به ذكر است كه تعداد كتاب. تقديري انتخاب شدند
، 4و  2، 1هـاي   هـاي گـروه   دادند كه اميدواريم، ناشران و مؤلفان محترم عالوه بر كتـاب  ص ميتري را به خود اختصا تعداد بيش
  .مبذول دارند 5و  3هاي گروه  تري به توليد كتاب اهتمام بيش
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  بدني  تربيت آموزشي  هحوز
عـد از دايـر شـدن آن در    درسي تهيـه كـرد و ب  ي  هبدني نيز برنام ريزي درس تربيت هاي اخير گروه برنامه خوشبختانه در سال

، اجـراي آزمايشـي   )84-85(هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه نيز در سـال جـاري    ابتدايي به صورت سراسري، در دورهي  هدور
  .هاي كشور آغاز شد بدني در تعدادي از استان درس تربيت

جامعـه را در  ي  هوناگون، بخش فرهيختـ هاي گ تواند در زمينه درسي، آغاز شايسته و مباركي است كه ميي  هتدوين اين برنام
اي گرانسـنگ، در مسـيري مشـخص     تواند به عنوان پشتوانه در اين ميان، بخش انتشارات مي. بدني ياري و مساعدت كند تربيت

  .اين حوزه كمك كند
رس جا كه پس از گذشت قريب به پنج سال از برگزاري جشـنواره حاضـر و مصـادف شـدن آن بـا تـدوين و اجـراي د        از آن
ي  هآموزشـي در حـوز   كنـيم بـه تـدريج بـه دوران شـكوفايي نشـريات كمـك        بدني، هنوز اميد ما به آينده است، تصور مي تربيت
  : كند بدني موارد زير را پيشنهاد مي به منظور تسريع در اين زمينه، هيأت داوران تربيت. بدني نزديك خواهيم شد تربيت
رساني دقيـق و   هاي گوناگون تحصيلي بين ناشران و مؤلفان، به منظور اطالع دورهدرسي ي  هچاپ و توزيع راهنماي برنام. 1

هاي ديگر همچـون نشسـت    روش. بدني، ضروري است درسي تربيتي  ههاي گوناگون برنام نيز آشنا ساختن اين عزيزان با مؤلفه
  .توجيهي با اين افراد نيز مؤثرند

ها  بنابراين تدوين و تأليف كتاب. تحصيلي، كسب و حفظ سالمتي استي  هربدني در سه دو درسي تربيتي  هرويكرد برنام. 2
هـاي ورزشـي    آموزشي براي رشته براي مثال، آنچه به عنوان كتاب كمك. و نشريات بايد با توجه ويژه به اين رويكرد انجام شود

هـا   دارد؛ چرا كه در آموزش و تمرين مدرسهيابد، تفاوت اساسي  شود، با آنچه كه براي بازيكنان و ورزشكاران نگارش مي تهيه مي
آموز با رويكرد فوق، روش مناسب خـود   محوري مقدم بر تكنيك است و مديريت تعداد زيادي دانش هاي ورزشي، فعاليت در رشته
  .طلبد را مي
  : ها در بخش دختران و پسران عبارتند از بدني مدرسه هاي ورزشي در نظر گرفته شده براي تربيت رشته. 3

ها بـر رونـد    علت اين انتخاب موارد زير است كه اطالع از آن. تنيس روي ميز، بدمينتون، فوتبال، واليبال، بسكتبال و هندبال
  : نشر كمك خواهد كرد

  .ها زياد است درسي، فعاليت و تحرك در آني  همطابق با رويكرد برنام) الف
  .ها رعايت شده است آن منطق حداقل يك رشته بازي با دست و يك رشته با پا، در) ب
  .ها رعايت شده است منطق حداقل يك رشته بازي انفرادي و يك رشته بازي گروهي در آن) ج
دهد و به معلـم   آموزان را افزايش مي در آثار منتشر شده، توجه مؤلفان به روش تدريس فعال كه امكان درگير شدن دانش. 4

  .دهد، اهميت زيادي دارد ري را ميجريان ياددهي ـ يادگيي  هكنند صرفاً نقش تسهيل
ـ  . است كه بايـد در ايـن آثـار لحـاظ شـود     مهمي ي  هها، نكت هاي فردي در اجراي مهارت توجه به تفاوت. 5 ي  هبنـابراين، ارائ
  .تر از ميانگين يادگيري و همچنين باالتر از اين حد، ضروري است هاي پايين تمرين
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شناختي اختصاص ي  هخصوص در مورد آموزش متوسطه، به حيط ي درسي بهها بخش كوچكي از محتواي آموزشي برنامه. 6
ـ    آموزان از مفاهيم مورد نياز براي حفظ سالمتي در حوزه اطالع دانش. دارد ي  ههاي يادگيري آمادگي جسـماني، بهداشـت و تغذي

اين ضرورت وجود داشته است، در گذشته نيز . بيني شده است درسي پيشي  ههاي ورزشي در برنام ورزشي، و پيشگيري از آسيب
، »هـا  تعريـف «هـاي آموزشـي بـه جـاي      ولي ضرورت فعلي در نگارش اين مطالب آن است كه مؤلف بتواند، با اعمـال تكنيـك  

بدني و ورزش  هاي انتقال مفاهيم تربيت مسلماً براي مخاطب ديگر، يعني معلم نيز بايد روش. آموز منتقل كند به دانش» مفاهيم«
  .ان، به نگارش درآيدآموز به دانش

بـدني كمـك    سازي درس تربيت هاي گذشته معتقديم، تأليف بر ترجمه مقدم است؛ چرا كه به روند بومي همچون جشنواره. 7
  .خواهد كرد
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  شناسي آموزش زيستي  هحوز
ي  هچهـر هـاي نـوين،    گيـرد و فنـاوري   اي صورت مي كنيم كه هر روز و هر لحظه كشف علمي تازه ما در عصري زندگي مي

مورد عالقه خود مراجعه كنيد، ديروز، امروز يا فـردا، تـا بـه    ي  هكافي است فقط به روزنام. كنند جهان پيرامونمان را دگرگون مي
. رو شـويد  ، يا غذاهاي حاصل از گياهان تغيير ژنتيكي يافتـه، روبـه  )سازي شبيه(سازي  شدن زمين، كلون گرمي  ههايي دربار عنوان

هايي هسـتند   هاي جديد، از موضوع قضاوت و داوريي  هدر عرص DNAهاي پزشكي و  زيست، پيشرفت محيطمواد نامأنوس با 
  .گذارند طور مستقيم بر زندگي ما تأثير مي كه به

هـاي نـوين    كننده، يك بازرگان، يك سياستمدار و خالصه يك شهروند آگاه، در جامعـه  خواهيم به عنوان يك مصرف اگر مي
هـايي كـه    هـا و ديگـر موضـوع    اين موضـوع ي  ههاي خود را دربار اركت داشته و تأثيرگذار باشيم، بايد ديدگاهامروزي فعاالنه مش

هـاي نـوين، بـيش از     هاي علمي و مرتبط با فناوري خصوص وقتي كه موضوع علمي دارند، مشخص و منسجم كنيم؛ بهي  هريش
ـ   بحث و گفت: شوند؛ از جمله هاي ملي ديده مي گذشته در خبرها و سخنراني ازون، بـاران اسـيدي،   ي  هوگو پيرامون وضـعيت الي
، »آمـوختن بـراي زيسـتن   «به دليل همين نياز اساسي، . هاي مهاجم و در حال نابودي وهوا و گونه تهديدهاي اقتصادي تغيير آب

  .هاي آموزشي دنيا قرار گرفته است شعار اغلب نظام
هاي درسـي، از جملـه    وختن براي زيستن مورد توجه قرار گرفته و در كتابخوشبختانه در نظام آموزشي كشور ما نيز شعار آم

ي  هآيد، زمين طور كه از نام آن برمي شناسي، همان بدين شك، زيست. اي به آن توجه شده است شناسي، تا اندازه هاي زيست كتاب
شوند، در انتقال  شناسي نوشته مي زيستي  ههايي كه در عرص رو، نقش كتاب از اين. مناسبي براي دست يافتن به اين هدف است

كننـد، نيـز بايـد مـورد      هايي كه اساس رفتارهاي انساني را دگرگون مي شود و پرداختن به نگرش چند مفهوم علمي خالصه نمي
هـاي ديگـري نيـز توجـه      ي به هـدف سشنا هاي آموزش زيست رود كتاب به جز هدفي كه به آن اشاره شد، انتظار مي. توجه باشد

  : ه باشند؛ از جملهداشت
  هاي زيستي ـ پرورش كنجكاوي نسبت به پديده

  هاي زيستي ـ ايجاد عالقه به حل مسئله
  هاي زيستي علمي در حل مسئله  كارگيري روش ـ تقويت به

  هاي دانشمندان ايران و جهان  ـ توجه به كوشش
  ـ تقويت تفكر نقادانه 

  ارزشيابيهاي متنوع ارزشيابي، از جمله خود ـ توجه به روش
هـايي   اند، به چنـين هـدف   شناسي منتشر شده زيستي  ههاي اخير در حوز هايي كه در سال تر كتاب ولي با كمال تأسف، بيش

كوشند گـام در   مي» هاي آموزشي بخشي كتاب طرح سامان«و » هاي آموزشي كتابي  هجشنوار«اكنون كه . اند تر توجه داشته كم
هـا،   شناسي نيز تالش كرده است، در راستاي رسيدن به اين هـدف  زيستي  هروه داوران حوزجهت بهبود اين وضعيت بردارند، گ

  .وپرورش بپردازد هاي واالي آموزش درسي و هدفي  ههاي برنام حوزه براساس هدفهاي اين  به گزينش كتاب
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  داوريي  هها و نتيج گزينش كتابي  هشيو

ها عبارت  اين شاخص. عنوان كتاب را انجام داد 53ار داوري و بررسي هيأت داوران، با در نظر گرفتن هفت شاخص اصلي، ك
  : بودند از

بـراي مثـال، محتـواي كتـاب تـا چـه ميـزان        . هـاي درسـي و نيـاز مخاطبـان     هاي برنامه انطباق محتواي كتاب با هدف. 1
تي بـا زنـدگي روزمـره پرداختـه     مفاهيم مطرح شده در كتاب درسي است، به ارتباط مفاهيم زيسـ ي  هكنند دهنده و تكميل توضيح

  ...كند و است، به رشد تفكر نقادانه كمك مي
هاي متنـوع   هاي آن در قالب ها و فعاليت براي مثال، تا چه اندازه پرسش. هاي خودارزشيابي مخاطبان ميزان توجه به شيوه. 2

  ...توجه بوده است واند، پرسش از نمودار و شكل مورد  هاي مفهومي مورد توجه بوده اند، پرسش طرح شده
براي مثال، محتواي آن تا چه اندازه از لحاظ علمي درست است، دستاوردهاي نو در آن مطـرح شـده اسـت،    . اعتبار علمي. 3
  ...نويسي آن درست است و هاي منبع شيوه
، در سـازماندهي  براي مثال، آيا مقدمه و روش استفاده از كتاب به خوبي نوشته شده اسـت . نظم منطقي سازماندهي كتاب. 4

  ...نامه و نمايه دارد و شود، واژه محتوا نوآوري ديده مي
نويسـي و   بـراي مثـال، آيـا سـاده    . نگارش كتاب با زبان و ادبيات مخاطبان و معيارهاي پذيرفتـه شـده  ي  ههماهنگي شيو. 5
هـاي پذيرفتـه    الخـط  از يكي از رسـم  كار رفته است، هاي مناسبي به نويسي مورد توجه بوده است، براي واژگان علمي معادل روان

  ...شده، پيروي شده است و
هاي ديداري براي ايجاد انگيزه استفاده  براي مثال، آيا از محرك. خواني آرايي با نظم فكري مخاطب و آسان تناسب صفحه. 6

  ...شود و شده است، سفيدخواني منطقي مورد توجه بوده است، در ساختار ظاهري آن نوآوري ديده مي
براي مثال، آيا تصويرها از كيفيت چـاپ خـوبي برخوردارنـد، تصـويرها و     . ها با متن جذابيت تصويرهاي كتاب و ارتباط آن. 7

  ...اند، تصويرها با مخاطب سازگاري دارند و نمودارها به صورت گويا شرح داده شده
هـايي كـه مطـرح شـد، بـه       شـاخص  هـاي جشـنواره و   شناسي، با در نظر گـرفتن هـدف   آموزش زيستي  هگروه داوران حوز

  : زير دست يافتي  ها هنتيج
هاي ديگر، بسيار اندك است و حتي نسـبت   شوند، نسبت به حوزه شناسي منتشر مي زيستي  ههايي كه در حوز تعداد كتاب. 1

  .پيشين نيز كاهش داشته استي  هبه جشنوار
  .في ندارنددرسي توجه كاي  ههاي برنام هاي آموزشي به هدف تر كتاب بيش. 2
  .اي هستند هاي چهارگزينه اي از پرسش شناسي فقط مجموعه هاي آموزش زيست تر كتاب بيش. 3
  .هاي متنوع خود ارزشيابي بپردازند، بسيار اندك است هاي كار و فعاليت، كه به شيوه حجم كتاب. 4
  .رايي توجه كافي نشده استآ نگارش، ويرايش علمي و ادبي، ظاهري و صفحهي  هها، به شيو تر كتاب در بيش. 5
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  .آموزان و معلمان اندكند افزايي براي دانش هاي دانش كتاب. 6
  .شناسي، كتابي منتشر نشده است هاي مهارتي معلمان زيست كتابي  هدر زمين. 7

بـه   ندانست و» كتاب برتر«عنوان ي  هشناسي را شايست آموزش زيستي  ههاي حوز گروه داوران در نهايت هيچ يك از كتاب
  .تقدير، بسنده كردي  هاثر به عنوان كتاب شايست چهارانتخاب 

  
  پيشنهادهايي براي مؤلفان، ناشران و مسئوالن 

رود مسـئوالن   بـه عـالوه، انتظـار مـي    . درسي توجـه داشـته باشـند   ي  ههاي برنام مؤلفان و ناشران بيش از پيش به هدف. 1
  .هاي مناسب همت گمارند هاي موردنظر، به انتشار جزوه و ناشران با هدفتر مؤلفان  براي آشنايي بيشبرگزاري اين جشنواره 

  .هاي كار و فعاليت توجه داشته باشند اي، به انتشار كتاب هاي چهار گزينه مؤلفان و ناشران، به جاي انتشار مجموعه پرسش. 2
آمـوزان و معلمـان همـت     هاي مناسب براي دانـش  ابوپرورش، به تهيه و انتشار كت ويژه ناشران وابسته به آموزش ناشران دولتي، به. 3

هـاي   هـايي كـه هـدف    وپـرورش در انتشـار كتـاب    رود، ناشران وابسـته بـه آمـوزش    انتظار مي. گمارند و الگويي براي ناشران ديگر باشند
  .دهند، پيشگام و پيشرو باشند وپرورش را پوشش مي آموزش

ـ    هـاي آموزشـي، كتـاب    دي انتشـار سـي  . هاي آموزشـي اسـت   اي رسيدن به هدفنوين نشر الكترونيك نيز بستر خوبي بري  هحوز. 4
  .درسي كمك كنندي  ههاي برنام هدف  توانند به تقويت هاي اينترنتي آموزشي، مي دي و پايگاه سي

هـاي   برداري شود و از كپي شناسي مي زيستي  ههاي حوز پذيرفتن حق مؤلف و تصويرگر باعث بهبود وضعيت كتاب، از جمله كتاب. 5
شـود و اسـتعدادهاي    در اين صورت، راه نوآوري در نگارش و تصـويرگري كتـاب همـوار مـي    . كند ناشيانه از اثرهاي خارجي جلوگيري مي

  .رسند گوناگون به شكوفايي مي
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  اي و كاردانش  وحرفه هاي آموزشي فني هيأت داوران كتابي ها هبياني) ب

  

  آموزش مكانيك ي  هحوز
جـا كـه    از آن. شود اي، همواره به تبع آهنگ سريع رشد فناوري دستخوش تغييرات مي وحرفه هاي فني آموزش ي هروند توسع
هـاي درسـي قابـل توجـه و از اهميـت       درسي در راستاي آموزش رسمي كشور، و كتـاب  آموزشي و كمك هاي كمك نقش كتاب

هـاي   هـاي مـؤثر در امـر آمـوزش     اشـد، از مؤلفـه  توانـد در ايـن امـر مهـم اثرگـذار ب      خاصي برخوردار است، بخش خصوصي مي
هـاي   گـامي بـا هـدف    بـديهي اسـت كـه بـراي هـم     . شمار آيد، و جايگاهي پر معني را به خود اختصـاص دهـد   اي به وحرفه فني

ي ها هاي مؤثري در روند توليد كتاب ياري دلي و هم ها، الزم است ناشران محترم هم سويي با آن اي و هم وحرفه هاي فني آموزش
  .درسي اعمال كنند آموزشي و كمك كمك
هاي  هاي آموزشي با كتاب هاي كتاب سويي به هدف تواند، در هم حركت مناسب و گام مثبتي است كه مي» رشدي  هجشنوار«

عنوان كتاب ارجـاع شـده بـه جشـنواره در جلسـات       55مكانيك، پس از بررسي تعداد ي  ههيأت داوران حوز. درسي اثرگذار باشد
هاي آموزشي، و براي اطالع ناشران، مؤلفان و مترجمان محترم اعـالم   هاي زير را به منظور بهبود روند توليد كتاب توصيه متعدد،

  : هاي ارزشمند و مؤثري برداشته شود ها، گام دارد و اميدوار است كه در اين زمينه مي
هايي كه نيـاز   ي است، ضرورت دارد به نشر كتابهاي فني هنرآموزان در خور اهميت فراوان جايي كه گسترش مهارت ـ از آن

  .تري مبذول شود اي را تأمين كنند، توجه بيش وحرفه هاي فني اي هنرآموزان رشته حرفه
اي و كـاردانش، و تعامـل در ارتبـاط بـا      وحرفـه  هـاي فنـي   ريزي و تأليف آموزش دفتر برنامه«ط ناشران با كارشناسان اـ ارتب

  .هاي تخصصي بسيار مؤثر و سودمند خواهد بود ي تخصصي اين حوزه، در بهبود روند نشر كتابآموزشي و نيازهاي  هبرنام
هاي فـردي   ويرايش ادبي، خالقيت و نوآوري، خودآزمايي، فعاليت: هايي مانند هاي آموزشي، متأسفانه به مؤلفه ـ در نشر كتاب
بر مبناي نياز مخاطبان، ... هاي عملي و عملياتي و لعملهاي برنامه درسي، توضيح اصطالحات، خودآموز، دستورا و گروهي، هدف

  .تر مورد توجه قرار گرفته است كم
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  آموزش برقي  هحوز
كتـاب عرضـه    49گيرد،  را دربرمي» الكتروتكنيك«و » الكترونيك«هاي  رشد، به گروه برق كه رشتهي  هدر پنجمين جشنوار

گيري نهايي براي انتخـاب و گـزينش كتـاب، در     كه تصميم طوري بود، بههيأت داوران هر رشته كه مركب از سه نفر . شده است
هـاي آموزشـي و    هـاي انجـام شـده روي كتـاب     در مجموع، با توجه به روش. هاي ياد شده صورت گرفت جلسات مشترك رشته

نـدركاران جشـنواره را   ا برق و نيز دستي  ههاي آموزش حوز رياضي، هيأت داوران نظر ناشران، نويسندگان، پديدآورندگان، كتاب
  : كند هاي زير جلب مي به توصيه

هـا، بـه    اغلـب كتـاب  . هاي الكتروتكنيك و الكترونيك از غناي الزم برخـوردار نيسـت   هاي مرتبط با رشته محتواي كتاب. 1
هـا را   ها، آن ابگونه كت جا دارد ناشران محترم هنگام چاپ اين. شوند اي و كاردانش تهيه مي وحرفه هاي فني صورت كپي از كتاب

از نظر محتوايي بررسي كنند و با كارشناسان مرتبط در اين زمينه مشاوره داشته باشند تا حداقل از اين بـه بعـد، اصـالحات الزم    
  .صورت پذيرند

 براي مثال، ارائه سؤاالت امتحان. شوند كاربران مي  تجارتي دارند و موجب فريبي  ههاي چاپ شده، جنب بسياري از كتاب. 2
توان انتقال دهد؟ البته اگر تشريح سؤاالت و روش فراگيري نيز به آن اضـافه   ها در يك كتاب، چه دانشي را مي نهايي و كليد آن

  .تواند تا حدودي قابل قبول باشد شود، مي
خش خصوصي ها، روش بسيار مناسبي براي تشويق مؤلفان و ناشران ب هاي توليد شده و دادن امتياز به آن ارزشيابي كتاب. 3
  . است
برسـد تـا   » وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي  «رشد به نحوه مقتضي به اطالع مسئوالن ي  هشود، نتايج جشنوار توصيه مي. 4

  .تري ارائه كنند آنان نيز در اين زمينه حمايت بيش
. خـورد  چشـم مـي   اي كـامالً بـه   وحرفـه  هـاي فنـي   لزوم ايجاد روندي اساسي براي تخصيص يارانه به بخش توليد كتاب. 5

  .نشر داشته باشدي  همتأسفانه، به دليل محدود بودن جمعيت، اين بخش مظلوم واقع شده و نتوانسته است ارتقاي مناسب در حوز
  .ها، ضروري است براي مؤلفان در تمام حوزه» كپي رايت«برخورد قاطع با ناشران و مؤلفان متخلف، و تقويت حقوق . 6
نشـر بايـد نيـروي    ي  ههاي نظري و عملي بسيار كم است كه حوز فزايي و راهنماي معلم، و فعاليتا هاي دانش تعداد كتاب. 7
  .تر فعاليت كند تري روي اين كار بگذارد و در اين زمينه بيش بيش
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  آموزش عمران ي  هحوز
  : نمايد هاي زير جلب مي هاي آموزشي را به توصيه رو نظر كليه پديدآورندگان كتاب از اين

پردازند، به آموزش مفـاهيم،   آموزان براي آزمون سراسري مي هايي كه به ارزشيابي و آماده كردن دانش تر است در كتاببه. 1
آموز را از مفاهيم درسي گروه عمران دور  هاي آموزشي كه دانش كاربردها و درك بهتر موضوع توجه اساسي شود و از بيان روش

  .كنند، پرهيز شود مي
در نتيجـه  . آموزش گروه عمران، مباحث نظري مناسب براي هنرآموزان، با كمبود جدي مواجه اسـت ي  هطمتأسفانه در حي. 2

شود، ناشران محترم نسبت به پركردن اين خأل همت گمارند و مطالبي را كه با ساختار بومي كشور و آموزش متوسطه  توصيه مي
  .خواني دارند، در دسترس هنرآموزان قرار دهند هم

در اين راسـتا، آمـوزش و حمايـت    . شود ها احساس مي به كمبود مؤلفان خبره، نياز به تربيت مؤلف و حمايت از آن با توجه. 3
  .ها فراهم آيد كار قرار گيرد تا شرايط براي رشد و تربيت آني  هافراد مستعد و خالق بايد سرلوح

رو به ناشران و مؤلفان محتـرم   از اين. خورد م ميتر به چش هاي موجود، رعايت اصول آموزشي كم در تدوين و تأليف كتاب. 4
تـري، آثـار تـأليفي از     گذاري بيش شود، براي پديدآوردن يك اثر برتر، از استانداردهاي جهاني بهره بگيرند و با سرمايه توصيه مي

  .نظر آموزش غني و پربار خواهند شد
همچنـين،  . عمران باشدي  ههاي مورد نياز در رشت عاليتمحتواي كتاب بايد منطبق با عنوان آن، و پوشش مناسبي براي ف. 5
هـاي درسـي، در    هـاي كتـاب   بندي شده و هدفدار باشند تا عالوه بر تكميل آموزش و هـدف  اي بايد طبقه هاي چند گزينه آزمون
  .آموزان نيز تأثير بگذارند آموزشي دانشافزايي و بهبود كيفيت  دانش
آموزشـي و   هـاي كمـك   كتـاب ي  هجهاني، بايد هنرجويان به مطالعي  هنا با رشد و توسعبراي تربيت نيروهاي كارآمد و آش. 6

هـاي روز، در نشـر    اما متأسـفانه، رويكردهـاي جديـد علمـي و فنـاوري     . هاي جديد سوق داده شوند تكميلي و آشنايي با فناوري
  .ن امر مهم توجه جدي داشته باشندشوند و بايد مؤلفان و ناشران محترم به اي هاي تأليفي در نظر گرفته نمي كتاب
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  آموزش مواد ي  هحوز
  )متالوژي، سراميك، صنايع شيميايي، نساجي، معدن و سيما(

هـاي آموزشـي    بخشي كتـاب  ساماني  هگروه مواد، از فراخوان جشنواري  ههاي زيرمجموع جا كه ناشران و مؤلفان رشته از آن
هـاي   اند، و از طرف ديگر، با توجه به جايگاه رشـته  گيري از خود نشان نداده شمقبلي، استقبال چي  هسال جاري نسبت به جشنوار

هاي مـادر   ها به عنوان رشته اي و كارشناسي صنعت، اين رشته وحرفه فنيي  هياد شده در سطوح آموزش متوسطه و كارداني شاخ
در نتيجـه  . انـد  از اين فراخوان استقبال نكـرده اي برخوردارند، جاي شگفتي است كه به چه علت ناشران و مؤلفان  از اهميت ويژه

هاي يـاد شـده بـه     رساني گسترده در سطح كشور، رشته هاي آتي، ضمن اطالع هاي سال شود، براي فراخوان جشنواره توصيه مي
مؤلفـان و  تري براي  مشاركت بيشي  هيك آورده شود تا انگيزكرساني به تف ها در آگهي اطالع اي معرفي شوند كه نام رشته گونه

  .هاي تخصصي فراهم آيد ناشران كتاب
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  آموزش كشاورزيي  هحوز
. هاي جديد در ارتباطات بين جوامع انساني، باعث افزايش سرعت تبادل اطالعات و تجارت شـده اسـت   گيري از فناوري بهره

  .شود ها مي افزايش حجم و سرعت تبادل كاال و خدمات، و ترجيح خريداران، باعث مزيت نسبي آن
هاي نسـبي،   ترين سهم مزيت مساعد، بخش كشاورزي با بيشي  ههاي گوناگون كشور و زمين رسد، با توجه به اقليم نظر مي به

هاي اول تـا سـوم جهـاني را     نوع محصول كشاورزي، مقام 13توليد ي  هاكنون كشور ما در زمين هم. ها پيشي گيرد بر ساير بخش
از داليـل مهـم چنـين    . ت مقام پانزدهم را در جهان بـه خـود اختصـاص داده اسـت    داراست، ولي از نظر صادرات اين محصوال

هـا و   ريزي مديريتي صـحيح در مزرعـه   بندي صحيح محصوالت صادراتي و همچنين نبود برنامه شرايطي، نبود جداسازي و بسته
  .ها براي صادرات محصوالت است باغ

التحصيالن مجـرب   اندركاران بخش كشاورزي، و ورود فارغ دستي  هانبج صحيح و همه  با توجه به موارد ذكر شده، با آموزش
اشـتغال در بخـش   ي  هتوان تغييراتي اساسي در زمين و كارآزموده در سطوح گوناگون، اعم از كارگر ماهر، تكنسين و مهندس، مي

  .كشاورزي و در نتيجه، توليدات اين بخش به وجود آورد
گسـترش حجـم   . هاي فوق اسـت  هاي رسيدن به هدف معتبر و كارا، يكي از روش بديهي است معرفي منابع علمي صحيح و

هاي منتشر شده، در بخش كشاورزي تأثير زيادي داشته است؛ به نحوي كه تنوع موضوعات انتشـار يافتـه در    ارتباطات، بر كتاب
  .ه تنوع اقليمي كشور نيستكشاورزي با توجه بي  هولي با وجود اين هنوز پاسخگوي بخش گسترد. اين بخش چشمگير است

تـر نشـر در بخـش     با توجه به موارد فوق، استفاده از ابزار تشويقي مناسب توسط سازمان ذيربط براي گسترش هرچـه بـيش  
وسيع دانش در بخش كشاورزي، و نياز شديد بـازار مشـاغل بـه    ي  هناشران نيز بايد به حوز بديهي است،. كشاورزي ضرورت دارد

  .اي داشته باشند اي، توجه ويژه فههاي آموزش حر كتاب
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  آموزش هنر ي  هحوز
اي دارد كـه   گرفته شده است و نشـان از كـار پسـنديده   » كار شايسته«به مفهوم هر دو » نر«و » هـ«ي  ههنر از واژي  هكلم

آنچـه  . متفـاوت اسـت  بسيار  Artي  هواژطور كلي در فرهنگ ايراني، مفهوم هنر و كاركرد آن با  به. شود توسط مردان انجام مي
گـوييم هنـر    وقتي مي. گيريم، ريشه در مفهوم اين واژه در فرهنگ ايراني دارد كار مي امروزه مصطلح است و روزانه بارها آن را به

  .كند اين موارد، مقصود مفهومي است كه اين واژه در فارسي به ذهن متبادر ميي  هدر هم... سخنوري، هنر خياطي و
امـروزه  . هاي هنري نيز تغييـر يابنـد   و مفاهيم هنري از سنتي به مدرن و معاصر سبب شده است تا آموزشتغيير كاركرد آثار 

  .ناپذير است آموزش و بسترسازي براي توسعه، امري اجتناب
زدگـي، نقشـي    هاي فرهنگي و هنري گذشتگان، به جاي خودباختگي و غـرب  در اين ميان، آموزش به همراه توجه به ارزش

در اين زمانه كه انفجار اطالعـات بـه   . توانند ايفا كنند ها و خصوصاً ناشران مي وپرورش، دانشگاه اكز فرهنگي، آموزشاست كه مر
هويت تبديل كنـد و   تواند نسل آينده را به نسلي بي هاي آن مي حد غيرقابل تصوري رسيده است، فراموش كردن گذشته و ارزش

  .هاي به دست آمده در طول هزاران سال، به فراموشي سپرده شود تهاين سبب خواهد شد، تمام تجربيات و اندوخ
اي و كـاردانش، قـدمي هرچنـد     وحرفـه  هاي فنـي  هاي متعدد هنري در دوره بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران، ايجاد رشته

توانـد، در   يگر نيز ميهاي د خانه ها و وزارت شك همكاري سازمان بي. كوچك در حل مشكالت فرهنگي و خودباختگي كشور بود
وپرورش براي جلب مشـاركت   نظر به اهميت اين كار عظيم، آموزش. آموزان مؤثر واقع شود اعتالي فرهنگ و هنر، و رشد دانش

هاي مطلوب در اين زمينه، بـه شـكلي گسـترده     آموزشي، به عنوان يكي از سياست هاي آموزشي و كمك همگاني در توليد كتاب
هيأت داوران و مشـاوران  . تواند به عنوان ابزاري كارا عمل كند هاي آموزشي مي كتابي  همسير، جشنوار در اين. دست زده است

درسـي و   هـاي درسـي، كمـك     هـاي مناسـبي را مشـخص كـرد و براسـاس آن، كتـاب       نخست، چـارچوب ي  هگروه هنر، در وهل
ي  هتني بر توجه به تأليف كتاب به عنـوان ارائـه دهنـد   ها تأكيد داشتند مب اصولي را كه داوران بر آن. افزايي مشخص شدند دانش

هاي آموزشي، با توجه به اقليم و شرايط اجتماعي و جغرافيايي ايران بودند و روشن است كه ترجمـه در بسـياري مـوارد ايـن      ه را
به صورت بديع ارائـه  هاي آموزشي كه  حل و راهافزايي  هاي جديد دانش در نتيجه، داوران بخش هنر بر روش. خصوصيت را ندارد

  .شده باشند، تأكيد داشتند
بنابراين، تبليغات گسترده و . هاي مطلوب باشد كتابي  هها، دسترسي نداشتن به هم گونه جشنواره ترين ضعف اين شايد بزرگ

گونـه   د ناشـران ايـن  توان ديگري كه ميي  هنكت. ها بيفزايد تواند به غنا اين جشنواره ناشران، ميي  هرساني به هم مناسب، و اطالع
كه سـبب تقويـت   . هاي مطلوب است هاي بعد خود را آماده كنند، خريد كتاب تري براي دوره آثار را ترغيب كند تا با پشتكار بيش

  .هاي مؤثر خواهد شد مالي ناشران براي توليد كتاب
ه كمـال تشـكر و قـدرداني دارد و از    اندركاران برگـزاري ايـن جشـنوار    در پايان، گروه داوران و مشاوران از مسئوالن و دست
اميـدواريم در  . كنـد  كوشند، تشكر مي هاي مكتوب هنري مي آموزشي  هناشران، مؤلفان و مترجمان محترم كه خالصانه در توسع

  .آينده آثاري مطلوب و گرانقدر، متناسب با ملت فهيم ايران را شاهد باشيمي  هجشنوار
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  آموزش مديريت خانواده ي  هحوز
داوري خود را ي  هرشد را بررسي كرد و نتيجي  هجشنواري  هجلد كتاب دريافتي از دبيرخان 19داوران طي جلسات خود، هيأت 

درصد كـل امتيـازات را برخـوردار     80تا  60هايي كه از نظر داوري به ميزان امتيازات  كند، كتاب هيأت پيشنهاد مي. اعالم داشت
مشـاركت و فعاليـت   ي  ههـاي آينـده، زمينـ    مـورد تقـدير واقـع شـدند تـا در سـال       رشـد ي  هاند، از سوي پنجمـين جشـنوار   شده

  .تري پيدا كند هاي آموزشي رشد وسعت بيش كتابي  هكنندگان در جشنوار شركت
گيري در امر تأليف و گـردآوري   ضمن اعالم مراتب تشكر و قدرداني خود از تالش و زحمات افرادي كه همت و تالش چشم

  : كنيم هاي زير جلب مي هاي آموزشي را به توصيه اندركاران توليد كتاب اند، نظر دست شتهمحتواي آموزشي دا
جـذب  ي  هريزي آموزشي، با ايجاد ارتباط متناسب فرهنگي، زمين سازمان پژوهش و برنامه» آموزشي دفتر انتشارات كمك«. 1

مؤلفـان و  ي  هي اتخاذ كند كه بـا حضـور بـاالتر جامعـ    تر فراهم آورد و سياست مؤلفان، مترجمان و ناشران را براي مشاركت بيش
  .مطلوب اين رشته در جامعه فراهم آيدي  هبسط و توسعي  ههاي آينده، زمين مترجمان و ناشران در جشنواره

  : بيني است اين پيشنهاد، نتايج زير قابل پيش 1با تالش در انجام بند . 2
  .افزايي هنرآموزان شاغل در تدريس اين رشته نشرشد علمي، تجربي و داي  هفراهم آمدن زمين. 1-2
تأليف و نشر نظرات و ارسـال جـزوات درسـي    ي  هتشويق هنرآموزان كشور براي حضور در عرصي  هفراهم آمدن زمين. 2-2

  .هاي مديريت خانواده هاي رشته تهيه شده از سوي آنان براي بررسي و نشر در نشريات رشد و توسعه و بسط آموزش درس
هـاي ضـروري    كتـاب ي  هها و مؤسسات علمي، فرهنگي و پژوهشي براي همكـاري و تـأليف در زمينـ    استادان دانشگاه از. 3
  .مديريت خانوادهي  هرشت

مـديريت خـانواده، بـا عنايـت بـه سـن       ي  ههاي تخصصي رشـت  نگارش و حجم و محتواي كتابي  همسئوالن امر بر نحو. 4
  .م و مطالبي كه از سطح نازل علمي برخوردارند، خودداري ورزندمفاهيي  ههنرجويان تأكيد كنند و از عرض

هـاي روز، نيازمنـد دانـش فنـي و درك      هاي مهارتي مـرتبط بـا فنـاوري    اي و آموزش وحرفه هاي فني جا كه آموزش از آن. 5
نظـران و   احبتري را براي ص تري اعمال كنند و ميدان عمل وسيع شود ناشران محترم حساسيت بيش تخصصي است، توصيه مي

  .مديريت خانواده فراهم آورندي  همتخصصان رشت
مديريت خـانواده ارائـه   ي  هدرسي رشت هاي درسي و كمك الگوهاي مشخص به مؤلفان و ناشران براي تهيه و توليد كتاب. 6
  .شود

هـاي خبـري    در سايت ويژه ها، به هاي مناسب در جرايد و رسانه هاي آموزشي رشد، در فرصت خبر برگزاري جشنواره كتاب. 7
  .هاي مديريت خانواده منتشر شود هاي رشته مندان به برنامه صداوسيما، براي اطالع عالقه

هاي تجليل و بزرگداشت از مقام مؤلفان، مترجمان  هاي تشويقي، از جمله اعطاي وام تأليف و ايجاد زمينه با ايجاد سياست. 8
منـدان بـه    تر و بهتر عالقـه  آنان، موجبات كار هرچه بيشي  هو معنوي براي همهاي مادي  زمينهي  هو ناشران اين رشته و توسع

  .مديريت خانواده را فراهم آورندي  ههاي رشت تأليف كتاب
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آموزشي توصيه شود، قبل از هرگونه اقدام به تأليف يا نشر، با كارشناس و  هاي درسي يا كمك مندان تأليف كتاب به عالقه. 9
يريت خانواده مشورت كنند و از طريق هماهنگي و با استفاده از تجربيات آنـان، بـا چگـونگي تـأليف و     مدي  هنظران رشت صاحب

تحقيق و پژوهش مطلوب آشنا شوند تا زحمات و تـالش آنـان، همـواره در    ي  هفراهم كردن زميني  هتدوين بهترين كتاب و نحو
  .جامعه از ثمربخشي ويژه برخوردار باشد
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  ت و كودكياري آموزش بهداشي  هحوز
هاي متكي بر انباشت اطالعات و محفوظات، به ايجـاد مهـارت تفكـر و     در نظام آموزشي رو به تغيير كنوني، به جاي آموزش

هـاي آموزشـي بـه     رو، تالش بر آن است كـه در كتـاب   از اين. شود تري مي هاي واقعي زندگي توجه بيش حل مسئله در موقعيت
هـا بـا هـدف     توجه شود و محتواي اين كتاب... نش، مهارت، كاربرد، تركيب، تجزيه، تحليل وهمچون داتمامي سطوح يادگيري، 

در اين تغيير رويكرد به رشد روابط اجتمـاعي،  . فعال و فرايندمدار طراحي شودي  هايجاد بينش فناورانه و نگرش سيستمي به شيو
ورزي با مواد و ابـزار در   جو و گردآوري اطالعات، دستو گيري و انتخاب، جست هاي حل مسئله، تصميم پرورش خالقيت، مهارت

  .شود هاي ساده بيش از پيش توجه مي و فعاليت  قالب اطالعات فني
هـاي   هايي هستند كـه بـه تغييـرات اساسـي در محتـوا، روش      اي از جمله كتاب وحرفه هاي آموزشي فني در اين زمينه، كتاب

ريـزي آموزشـي بـه منظـور      هـاي اخيـر، سـازمان پـژوهش و برنامـه      در سال. ز دارندبا رويكرد فرايندمدار نياياددهي و يادگيري 
هاي  كتابي  هناشران بخش خصوصي، و به حداكثر رساندن راندمان كاري، اقدام به برگزاري جشنواري  هگيري از توان بالقو بهره

هـاي   شـود، پـس از بررسـي    منتشر مـي هايي را كه توسط ناشران بخش خصوصي  وسيله، كتاب آموزشي رشد كرده است تا بدين
هاي درسـي   آموزشي معرفي كند تا در كنار كتاب كارشناسانه و انتخاب نهايي، به معلمان و مربيان آموزشي به عنوان كتاب كمك

  .آموزان قرار داده شوند هاي علمي و فني، در اختيار دانش با هدف تقويت مهارت
ي  ه، هيـأت داوران حـوز  )1384آمـوزش متوسـطه ـ    ي  هدور(آموزشـي رشـد    هاي كتابي  هبدين منظور، در پنجمين جشنوار

  .هاي ارسالي را در دو بخش علوم تربيتي و علوم بهداشتي بررسي كرد بهداشت و كودكياري، كتاب
  
  هاي علوم تربيتي  بخش كتاب) الف

ن توسـط ناشـران چـاپ، تـأليف و يـا      در ايراهايي كه براي گروه سني پيش از دبستان  توان گفت، اكثر كتاب طور كلي مي به
  : شوند بندي مي اند، در سه گروه زير تقسيم ترجمه شده

  هاي داستاني خاص كودكان  كتاب. 1
  افزايي مربيان  هاي مرجع براي دانش كتاب. 2
  هاي كار براي كودكان  كتاب. 3

همچنـين، برخـي از   . انـد  ت محسوسي داشتههاي اخير از نظر تصوير و محتوا تغييرا هاي داستاني براي كودكان در سال كتاب
هاي كـار بـراي كودكـان،     ولي متأسفانه در بخش كتاب. اي برخوردار هستند هاي مرجع نيز، از مطالب علمي قابل مالحظه كتاب

هـا   نتر مطالب آ علمي و آموزشي ندارند، فاقد جذابيت تصويري و متناسب با محتوا هستند، و بيشي  هاكثر مطالب ارائه شده جنب
ها به عنـوان   گونه كتاب دبستاني، از اين متأسفانه، در اكثر مراكز پيش. كننده دارند سرگرمي  هاند و براي كودكان فقط جنب تكراري

  .كنند كتاب كار كودكان استفاده مي



 42

يـأت داوران  كودكيـاري بـه ه  ي  هوپرورش پيش از دبستان براي رشت علوم تربيتي و آموزشي  هدر اين جشنواره، اول در زمين
  .عنوان كتاب ارائه شد كه مورد بررسي قرار گرفتند 12

  
  هاي علوم بهداشتي  بخش كتاب) ب

هايي را شروع  هاي بهداشتي توجه داشته و در اين زمينه فعاليت جاي خوشبختي است كه ناشران بخش خصوصي به آموزش
هاي گوناگون جسـمي روانـي و اجتمـاعي فعاليـت      ر جنبهدهد و د بهداشت بخش وسيعي از زندگي انسان را تشكيل مي. اند كرده
  .پايدار استي  هپيشرفت و توسعي  هدهند اي نشان در نتيجه، توجه به امر بهداشت در هر جامعه. دارد

ريـزي   اصـول برنامـه  . افزايي، ايجاد مهارت و غيره آشنا باشـند  ها براي دانش اما ناشران محترم بايد به چگونگي تأليف كتاب
آمـوز محـور، رويكـرد يـادگيري مشـاركتي، و فراينـدمحوري توجـه نماينـد،          هاي فعال و دانش را رعايت كنند و به روشدرسي 

هاي الزم را براي نگارش كتاب از نظر  به عالوه، مؤلفان توانمندي. ها نكات ذكر شده را يادآوري كنند همچنين، به مؤلفان كتاب
  .علمي دارا باشند

اميـد اسـت در آينـده، در    . عنوان كتاب براي هيأت داوران ارسال شدند و مورد بررسي قرار گرفتند 40 در اين جشنواره، تعداد
  .تر شوند تر و متنوع هاي ارسالي به جشنواره، بيش اين زمينه اقداماتي به عمل آيد كه كتاب
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  كامپيوتر  آموزشي  هحوز
اي بـه   جوامع، در كشورهاي پيشرفته توجه ويـژه ي  هر توسعفناوري اطالعات و اثربخشي آن دي  هبا توجه به گستردگي حوز

هاي اخيـر انجـام شـده اسـت، ولـي تـا        مؤثري در سال  فناوري اطالعات اقدامي  هدر كشور ما نيز براي توسع. شود اين حوزه مي
ريـزي صـحيح و    برنامـه  با. زيادي وجود داردي  هعمومي از اين فناوري، فاصلي  هرسيدن به سطح مناسبي از توليد علم و استفاد

  .حوزه باشيمتوانيم، شاهد پيشرفت در اين  ها مي انجام اقدامات مناسب، مخصوصاً در تأمين نيروي انساني و زيرساخت
هاي آموزشي رشد را، در راستاي شناسايي و معرفي منـابع   كتابي  هآموزش كامپيوتر، برگزاري جشنواري  ههيأت داوران حوز

عنـوان كتـاب ارسـال شـده، در سـه       250اين هيأت، با توجه به بررسي حـدود  . داند و قابل تقديري ميآموزشي، اقدامي مناسب 
ناشـران، نويسـندگان و پديدآورنـدگان    ي  ههاي مناسـب و برتـر، نظـر همـ     ارزيابي اوليه، بررسي نهايي و انتخاب كتابي  همرحل
  : كند هاي آموزشي را به نكات زير جلب مي كتاب

كه تعـدادي از ناشـران فعـال در     هاي خود در جشنواره شركت كرده بودند، در حالي ن، با تعداد زيادي از كتابـ برخي از ناشرا
  .در مواردي هم، مؤلفان مستقالً يك يا چند كتاب خود را ارائه كرده بودند. رايانه، هيچ كتابي ارسال نكرده بودندي  هحوز

  .كامالً تكراري و محتوايي تقريباً يكسان بودندهاي  هاي ارسال شده داراي عنوان ـ برخي از كتاب
كتـاب كـار و تمـرين،    ي  هافزايي در سطح آموزش متوسطه بودند و در زمين دانشي  هتر در حوز هاي ارسال شده بيش ـ كتاب

  .دافزايي كارشناسان و هنرآموزان نيز فقط چند عنوان كتاب ارسال شده بو در سطح دانش. كتاب مناسبي ارائه نشده بود
هاي تست بودند كه با هـدف آمـاده كـردن مخاطبـان      تر كتاب هاي ارسال شده بيش هاي سنجش، كتاب كتابي  هـ در زمين
  .هاي سنجش بودند كتابي  هها و خصوصيات اولي ها و از جمله كنكور، چاپ و منتشر شده بودند و فاقد ويژگي براي آزمون

  
  پيشنهادات
  .ناشران در جريان جشنواره قرار گيرند ي هتر، هم رساني مناسب ـ با اطالع

  .كار گرفته شود ـ اقدامات مؤثرتري براي شركت فعال ناشران در جشنواره به
  .هاي انجام شده در جشنواره هستند، به نحو مناسب به مخاطبان معرفي شوند هاي انتخاب شده كه حاصل فعاليت ـ كتاب

  .ها توجه كنند ياز مخاطبان و سطوح متفاوت آنـ ناشران و مترجمان در انتخاب و چاپ كتاب، به ن
  .هاي تكراري از نظر محتوا و عنوان بپرهيزند ـ ناشران، از چاپ كتاب

  .در پايان، براي برگزاركنندگان جشنواره موفقيت و براي ناشران و مؤلفان توفيق خدمت از درگاه ايزدمنان خواستاريم
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  آموزش حسابداري و بازرگانيي  هحوز
هاي مثبت در اين زمينه، ايجـاد رغبـت در    يكي از گام. رورش و تربيت نيروي ماهر و خالق بر كسي پوشيده نيستاهميت پ

كـه   رسد، به دليل اين اما به نظر مي. آموزشي است هاي درسي و كمك بخش خصوصي براي مشاركت در امر تأليف و چاپ كتاب
ريـزي، تـأليف و چـاپ     سي و همچنين از فراينـد عمليـات برنامـه   دري  ههاي آموزشي و برنام بخش خصوصي و ناشران از هدف

شناخت كافي ندارند، كـار در ايـن   ) هاي پودماني مانند كامپيوتر بعضي از رشتهي  هجز در حوز(آموزشي  هاي درسي و كمك كتاب
  .بخشي است حوزه بسيار محدود است و عمالً فاقد ويژگي ايجاد محيط و فضاي رقابتي براي ارتقاي كيفيت و تنوع

اي و كـاردانش معرفـي    وحرفـه  فنيي  هآموزشي حسابداري بازرگاني در شاخي  ههايي كه به هيأت داوران حوز رو، كتاب از اين
هـاي   در موضـوع كتـاب  . حـذف شـدند  ) اسـتاندارد مهـارتي  ي  ههاي كددار و با شـمار  كتاب(هاي درسي  شدند، در موضوع كتاب

هاي تسـت،   افزايي، پس از حذف كتاب نوع در بازار و گستردگي مطالب و موضوعات در دانشآموزشي نيز، با وجود منابع مت كمك
هـا و   در نتيجه، هيأت داوران، با اين مختصر و با توجه به هدف. متأسفانه فقط چند عنوان كتاب از حداكثر چهار ناشر باقي ماندند

ده و با لحـاظ كـردن الگوهـاي ارائـه شـده، در انتخـاب       هاي تعيين ش هاي عمومي و اختصاصي برحسب معيارها و مالك ويژگي
به هر حال، پس از چند مرحله شور و امتيازسـنجي، متأسـفانه هـيچ    . مناسب با دشواري مواجه شدهاي برگزيده، تقديري و  كتاب

  .هاي برگزيده و تقديري نشد كتاب آموزشي حائز رتبه
ي  ههـايي كـه بـه وسـيل     حسابداري و بازرگاني، كتابي  هو در رشت اي و كاردانش وحرفه فنيي  هشود كه در شاخ پيشنهاد مي
هاي عملي، و آموزش به روش فعال با محتواي علمـي و مطـابق بـا برنامـه و      گسترش سواد علمي و مهارتي  هناشران در زمين

اين دليل ضـروري اسـت،   به . اند، شناسايي و معرفي شوند آموزشي و با نوآوري در محتوا تدوين يافته هاي آموزشي و كمك هدف
  .ها ميسر شود ها و ناشران آن براي هر رشته كميته و تشكيالتي به وجود آيد تا شناسايي و معرفي اين كتاب

  
  

  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه
  آموزشي دفتر انتشارات كمك

  هاي آموزشي بخشي كتاب ساماني  هدبيرخان
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  آموزشي دفتر انتشارات كمك
  هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان

http://samanketab.roshdmag.ir  

  هاي هاي هيأت داوران كتاببيانيه
  مي كاربردي وهاي عل كوشد تا يافته آموزشي مي
  ي نظران درباره هاي كليه صاحب ديدگاه
  هاي آموزشي را براي بخشي كتاب سامان

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


