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  مقدمه 
 1990كه در كنفـرانس جهـاني   » 1آموزش براي همه«ة خود دربارة اعالمي رجهاني، از طريق صدوة جامع

حلّ جمعي خود را براي فراهم ساختن آموزش براي همگان  در تايلند مورد تأييد قرار گرفت، راه» تين جم«
  : بدين قرار بيان كرده است

هاي آموزشي طراحي شده در جهت تأمين نيازهـاي اساسـي يـادگيري خـود      ر انساني بايد از فرصته«
و هـم  ) نظير سـواد، بيـان شـفاهي، شـمارش و حـلّ مسـئله      (اين نيازها هم ابزار يادگيري . برخوردار باشد

ازهاي آموزشي نية انداز و حيط گيرند؛ چشم را دربرمي) ها ها و نگرش نظير دانش، مهارت(محتواي يادگيري 
ها متفاوت است و به ناگزير با گذشت زمان  تك كشورها و فرهنگ ها برحسب تك و چگونگي برآوردن آن

  » .شود دستخوش تغيير مي
آموزشي ملـي در پاسـخ   هاي  نظام«: دارد اعالم مي» 2همايش جهاني علم«چهل و سوم مصوب ة و يا ماد

اين توانايي را داشته باشند كه با توجـه بـه تنـوع جنسـي و     به نيازهاي آموزشي در حال تغيير جوامع، بايد 
  ».هاي تحصيلي جديد و منابع آموزشي نويني را طراحي يا شناسايي كنند فرهنگي، برنامه

هـاي آموزشـي و    اخير، برنامهة چرا در ده«: تواند پاسخ مناسبي به اين سؤال باشد كه مي هاي فوقتأكيد
توانـد، همچـون    در مسير اين تغييرها، كتاب آموزشي مناسب مي» اند؟ هدرسي بسياري از كشورها تغيير كرد

هاي علمي، زندگي دلخواه و آرمـاني   اي مفيد به انسان معاصر كمك كند تا با استفاده از آخرين پديده رسانه
ب كه اگر اين رسانه غلط، نامناسب و غيراستاندارد در اختيار مخاطـ  ضمن اين. پربار و پرتالشي داشته باشد

  .بار عمل كند كننده و مصيبت تواند به صورت نيرويي ويران قرار گيرد، مي
توانند برانگيزاننده، تقويت كننده، اطالع دهنده، راهنمايي، يادآوري كننـده   هاي آموزشي مناسب مي كتاب

گر، شـالوده  به عبارت دي. تر سازند تر و مؤثرتر، و يادگيري را فوري باشند و آموزش را مولدتر، انفرادي... و
  .تري به كار تعليم و تربيت بدهند و برابري در دسترسي به آموزش را تأمين كنند علمي

ه و هـ چندماة ، ضـمن فعاليـت فشـرد   »هاي آموزشي رشـد  كتابة جشنوار«داوران هيأت از اين ديدگاه، 
بـا نگـاهي   هاي آموزشي مـرتبط،   هاي رسيده در حوزه جمعي در انتخاب و معرفي بهترين كتاب تالش دسته

هايي را  ها و بيانيه انديشي، توصيه به آينده براساس تجربيات حاصل از فرايند ارزشيابي و نيز به منظور چاره
وپرورش، بازار نشر و وضـع فرهنـگ عمـومي     هايي بر سر راه آموزش ها، تنگناها و چالش كه يادآور آسيب

  .اردد هاي آموزشي مناسب هستند، اعالم مي جامعه در توليد كتاب
  دفتر انتشارات كمك آموزشي

                                                 
١. Asia-pacific programme of Education for All 

  ، بوداپست مجارستان1999اول ژوئيه . 2
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  علوم تجربي ة آموزشحوز
به پايـة   80-81شروع شد در سال تحصيلي  1373با تغيير بنيادي برنامة درسي علوم تجربي كه از سال 

هـاي موجـود نيـز در جهـت      ضرورت دارد محتواي مـواد نوشـتاري و كتـاب   . سوم راهنمايي رسيده است

هـاي   هـاي مختلـف، از جملـه كتـاب     امد و مؤثري يابند و در بخـش هاي برنامة درسي، سوگيري كار هدف

هـاي ويـژة    محور و كتـاب  هاي فعاليت هاي يادگيري، كتاب و فعاليت كار هاي افزايي، كتاب تكميلي و دانش

  .تجربي باشند معلمان، موادي توليد و عرضه شوند كه پشتيبان رويكرد نوين آموزش علوم

عنوان كتـاب، مقـام    400تجربي با دريافت حدود  كتاب رشد، حوزة علوماز ميان دوازده حوزة جشنوارة 

درصـد   60از اين مجموعه، نزديك بـه  . ديني قرار گرفته است  دوم را داشته و پس از حوزة تعليم و تربيت

ها در مرحلة اول بررسي توسط هيأت داوران، قابل توجه تشخيص داده شـدند و بـه مرحلـة دوم راه     كتاب

زنـد،   هاي موجود در بازار نشر وضعيت مطلوبي را رقم نمـي  ها و شمارگان كتاب چه تعداد عنوانهر. يافتند

تر خوانندگان و ناشران كتاب بـه زمينـة سـواد علمـي،      اما الزم است با اميدواري اعالم كنيم كه رغبت بيش

  .تواند بستر مناسبي براي ارتقاي كيفيت اين حوزه باشد مي

هـاي   جز چند كتاب در بخش كتـاب  هاي حوزة آموزش علوم، به عنوان كتاب 400از مجموع نزديك به 

نـدرت بـه    هاي تأليفي به ها كتاب اند، در ساير بخش تر تأليفي بوده هاي كار و فعاليت كه بيش تمرين و كتاب

 هاي علمي، مـانع  هاي مختلف مراحل توليد كتاب هاي باال و دشواري رسد، هزينه نظر مي به. خورند چشم مي

ها و ناشـران بـزرگ را    اين امر ضرورت توجه بنيادها، سازمان. هاست اصلي بر سر راه تأليف اين نوع كتاب

در همين راسـتا، هيـأت داوران بـراي مـوارد تـأليفي و      . سازد در جهت توليد منابع علمي داخلي روشن مي

. اي قائل شده است تياز ويژهاند، ام هاي خاص داشته اي و محلي گرايش هاي منطقه هايي كه به موضوع كتاب

ها، خزانة لغات و واژگان علمي مخاطبان نوجوان  از سوي ديگر، الزم است توصيه شود كه در ترجمة كتاب

  .و هماهنگي آن با برنامة درسي مورد توجه ويژه قرار گيرد

هـاي تكميلـي و    هاي رسيده به جشـنواره در حـوزة آمـوزش علـوم، بـه بخـش كتـاب        ترين كتاب بيش

هـاي مختلـف    ترين تعداد مربوط به آموزش معلمان در زمينه شود و كم آموزان مربوط مي افزايي دانش نشدا
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ها و مسائل آموزش حضـوري   با توجه به دشواري. هاي الزم براي آموزش علوم است دانش، روش و بينش

  .پيدا كنند اي توانند در ميان مخاطبان جايگاه ويژه هاي اين بخش مي مناسب براي معلمان، كتاب

ترين تعداد را به خود اختصاص داده بودند،  هاي كار و تمرين بيش افزايي، كتاب هاي دانش پس از كتاب

هاي الزم براي ورود به مرحلـة   ها در مرحلة اول بررسي، فاقد مالك جز چند مورد، همگي آن اما متأسفانه به

اغلـب  . زم و زبان و بيان مناسـبي نيـز نداشـتند   هاي ال ها حتي جذابيت تر اين كتاب بيش. دوم شناخته شدند

هـاي   هـا و حتـي آزمـايش    كننده و بدون نوآوري يا پاسخگويي به پرسـش  هاي تكراري خسته ها به سؤال آن

  .كتاب درسي بسنده كرده بودند

هـاي برنامـة درسـي گـام      ها، متناسب بـا هـدف   هاي تمرين بايد در جهت تقويت و تثبيت آموخته كتاب

  .سازي آموزشي تدارك ببينند هاي جبراني و غني هايي را براي آموزش فرصتبردارند و 

هـا بـا    ها، ارتباط و كاربرد آموختـه  است با ايجاد انگيزه، تعميق آموخته هاي كار و فعاليت نيز الزم كتاب

زندگي اجتماعي و مسائل زندگي، توسعه و بسط يادگيري، استحكام و استمرار فرايند يادگيري و پـرورش  

  .ها را در جريان اين فرايند مورد توجه قرار دهند ها و نگرش مهارت

  : تجربي الزم است بتوانند هاي حوزة آموزش علوم طور كلي، كتاب به

آموزان پيوند دهنـد، پـرورش توانـايي خالقانـة      تجربي را با مسائل روزمرة زندگي دانش ـ تدريس علوم

گيـري بـراي    كـاربرد علـوم در حـل مسـائل و تصـميم      دانش علمي را هدف بداننـد و راهكارهـايي بـراي   

  .بخشي به زندگي، در اختيار خوانندگان بگذارند كيفيت

تجربي توجه كننـد   هاي اجتماعي كاربرد علوم تجربي را وسعت بخشند، به جنبه هاي عمومي علوم ـ جنبه

  .و پيوند آن را با علوم و مشاغل ديگر روشن سازند

وزان جذاب و چالش برانگيز، و بـراي اوليـاي آنـان هدفمنـد و خوشـايند      آم ـ آموزش علوم براي دانش

  .سازند

بـه  ...) آوري اطالعـات، طراحـي تحقيـق و    بيني، جمع مشاهده، پيش(هاي يادگيري  ـ بر پرورش مهارت

سعة صدر، عدم تعصب كوركورانـه، قـدرت   (هاي علمي  تأكيد ورزند و گسترش نگرشعنوان راه يادگيري 

  .ندهرا مورد توجه قرار د) ت و توجه به نظرات ديگرانتشخيص اشتباها
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  رياضي حوزة آموزش
هاي اخير رويكردهـاي آمـوزش رياضـيات را متحـول سـاخته       حوزة معرفتي آموزش رياضيات، در دهه

ريـزي، رشـد و توسـعة ايـن      توجه به اين رشتة تخصصـي و حضـور متخصصـان در عرصـة برنامـه     . است

  .رياضي كشور ما نيز سرعت بخشيده استهاي  ها را در برنامه نگرش

آموزمحور، يادگيري مشاركتي، فرايندمحوري، تمركـز بـر    هاي فعال و دانش رويكردهاي جديد بر روش

هاي  هاي فرايندي، پرورش خالقيت، آموزش حل مسئله و استفاده از فناوري تأكيد دارند و از روش مهارت

اهيم مجـرد، انباشـتن دانـش و افـزايش حجـم اطالعـات       يكسوية انتقال دانش، تمركز بر محاسـبات و مفـ  

  .پرهيزند مي

هيأت داوران حوزة آموزش رياضي، با نگاهي به آينده و به اميد ترويج و گسـترش رويكردهـاي نـوين    

هـاي   كتـاب . جلد كتاب دريافتي مربوط به دورة راهنمايي را آغاز كـرد  128آموزشي، كار بررسي و داوري 

  : شش قسمت به شرح زير تقسيم شدند اين حوزه در ابتدا به

هاي تمرين، كار و نمونة سؤال كه با حذف تمرين، براي تثبيت آنچه آموزش داده شده يا مورد  كتاب. 1

  ).جلد 17(اند  گيرد، تهيه شده يابي قرار مي ارزش

ي يـا  مندان بـه رياضـ   هاي سرگرمي، معما، تاريخي، جدول و ساير مطالب جنبي كه براي عالقه كتاب. 2

  ).جلد 21(اند  مند كردن افراد تدوين شده براي عالقه

آموزان كه با قصد آمـوزش مجـدد، آمـوزش تكميلـي يـا آمـوزش        افزايي براي دانش هاي دانش كتاب. 3

  ).جلد 20(اند  هاي متنوع تأليف يا ترجمه شده مفاهيم جديد، به همراه تبادل اطالعات و تمرين و در قالب

زايي رياضي براي معلمان كه به منظـور تقويـت و توسـعة سـواد رياضـي معلمـان       اف هاي دانش كتاب. 4

  ).صفر جلد(اند  رياضيات دورة راهنمايي تدوين شده

هـاي   هـاي تـدريس، مبـاني و نظريـه     اي براي معلمان كه به ارائـة روش  افزايي حرفه هاي دانش كتاب. 5

  ).صفر جلد(پردازند  هاي متناسب براي آموزش مفاهيم مي آموزش رياضي يا فعاليت
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هـا   ماشين حساب و ساير فنـاوري   هاي مربوط به فناوري كه به آموزش نحوة استفاده از رايانه، كتاب. 6

  ).جلد 10(هايي در اين زمينه توجه دارند  پردازند يا به ارائة دانستني مي

هـا و معيارهـاي    هـدف  هاي تمرين است كه هيچ كدام بـا  نكتة قابل تأمل در اين زمينه، تعداد زياد كتاب

همچنين، فقـدان  . اند هاي مشابه پرداخته موردنظر هيأت داوران تطابق نداشته و اغلب صرفاً به تكرار تمرين

  .كند هاي مناسب براي معلمان در هر دو زمينة رياضي و آموزش رياضي جلب توجه مي كتاب

تر و ورود به مرحلـة دوم انتخـاب    يقعنوان براي داوري دق 38در مرحلة اول،  هاي رسيده،  از بين كتاب

  : هاي مختلف به شرح زير است هاي مرحلة دوم در قسمت تعداد كتاب. شدند

  87از  1كتاب تمرين، . 1

  20از  19هاي سرگرمي،  كتاب. 2

  20از  10آموز،  افزايي دانش هاي دانش كتاب. 3

  10از  7هاي مربوط به فناوري،  كتاب. 4

اي بر آثـار   هاي ترجمه غلبة كتاب. عنوان تأليف بوده است 9ته به مرحلة دوم، عنوان كتاب راه ياف 38از 

اكثـر مؤلفـان نيـز    . دهندة ضعف جامعة ما در امر تأليف براي مخاطبان اين دورة تحصيلي است تأليفي نشان

كردن  اي نيز متأسفانه به بومي هاي ترجمه درخصوص كتاب. اند آوري و تدوين تمرين پرداخته صرفاً به جمع

  .و فرهنگ ملي و سنتي چندان توجهي نشده است

  : كند بر اين اساس، هيأت داوران رياضي جشنواره موارد زير را به پديدآورندگان آثار رياضي توصيه مي

شـود،   جا كه معلم مجري برنامة درسـي اسـت و تحـوالت برنامـة درسـي توسـط او اجـرا مـي         از آن. 1

افزايـي معلـم در زمينـة     آموزشي، پرداختن به آثاري است كـه بـه دانـش   ترين نياز امروز در اين حوزة  بيش

در ايـن خصـوص، ترجمـة آثـار     . شـود  خصوص آمـوزش رياضـيات منجـر مـي     موضوع علم رياضي و به

  .شود هاي درسي جديد توصيه مي هاي برنامه كارشناسي شده و مطابق با هدف

سـازي، مقبـول و    فرهنگي و توجـه بـه بـومي   ها به شرط رعايت مسائل  ترجمة آثار خوب و ارائة آن. 2

كند، از آثار ترجمه شده به عنـوان منـابعي بـراي تـأليف جديـد       اما هيأت داوران توصيه مي. پسنديده است

  .هاي آموزشي داشته باشند تري در برنامه استفاده شود تا كاربرد مناسب
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كـارگيري   كـه بـه   در حـالي . شـود  در همة آثار بررسي شده، روح فرهنگ اسالمي و ايراني ديده نمـي . 3

كننـده و   توانـد تسـهيل   شـود و مـي   هاي فرهنگي در امر آموزش، يكـي از اركـان كـار محسـوب مـي      مؤلفه

  .هاي موردنظر باشد دهندة آموزش بسط

جا كه توليد كتاب در حوزة آموزش رياضيات به آثار مكتوب محدود شده است، ايجاد تنـوع و   از آن. 4

  .ها كمك شاياني كند مند كردن آن تواند، به جذب مخاطبان و عالقه ميتحول در ارائة آثار 

روز  هاي مربوط به رايانه، با توجه به تحـوالت و تغييـرات سـريع در ايـن حـوزه، بـه       در زمينة كتاب. 5

گونه آثـار، توجـه بـه مخاطـب، امكانـات در       كه در توليد اين ضمن اين. اي دارد داشتن آثار اهميت ويژه نگه

  .آموزان اين مقطع مورد تأكيد است هاي دانش دانسته ها و ميزان درك و پيش ر وي، توانايياختيا

اي، فرهنگ خاص كشورهاي مبدأ را نيز به  هاي ترجمه هاي مربوط به فناوري و بعضي از كتاب كتاب. 6

بايـد بـيش از    كارگيري لغات بيگانه هاي مناسب و عدم به در اين خصوص، استفاده از واژه. آورند همراه مي

  .پيش مورد عنايت قرار گيرد
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  حوزة آموزش تاريخ
آموزي از رويـدادهاي گذشـته و زنـدگي     دوستي، عبرت آشنايي با تاريخ سياسي ـ اجتماعي ايران، ميهن 

هاي فرهنگي و كمك به ايجاد تقويت هويـت ملـي، از جملـه     بزرگان، ايجاد نگرش مثبت نسبت به ميراث

هـا،   هـاي آموزشـي مدرسـه    به دليل محدوديت ساعات درس تاريخ در برنامه .هاي درس تاريخ است هدف

. در ايـن حـوزه ضـرورت و اهميـت جـدي دارد     ... آموزشي، كتاب كـار و  هاي كمك تأليف و انتشار كتاب

اگرچه در چنـد سـال اخيـر شـاهد گشـوده شـدن       . هرگونه فعاليتي در اين زمينه را بايد به فال نيك گرفت

ايم، اما كميت و كيفيت آثـار ارسـال شـده بـه جشـنواره،       هايي بوده ن حوزه و چاپ كتابايهايي در  دريچه

  : دهندة چند نكته به شرح زير است نشان

  .شود آموزشي در حوزة تاريخ توجه چنداني نمي هاي كمك به ضرورت انتشار كتاب. 1

ايران توجه الزم را ندارنـد؛   زنند، به تاريخ طوالني و درخشان نويسندگاني كه براي نوجوانان قلم مي. 2

هاي تاريخي ايران قبل از  شود، تنها دو عنوان به جريان عنوان را شامل مي 91از آثار دريافت شده كه حدود 

  .دوران معاصر پرداخته بودند

دهندة  اين نكته، نشان. اند بسياري از آثار دريافت شده به قصد پشتيباني از برنامة درسي نگارش نيافته. 3

هـاي درسـي    ها و چند و چون تأليف كتاب خبري نويسندگان و ناشران از هدف د خأل مذكور و نيز بيوجو

  .ريخ استات

هاي اين حوزه به مرحلة دوم راه يافتنـد و در پايـان داوري،    عنوان از كتاب 19در بررسي هيأت داوران، 

ترين امتياز شدند كه البته همگـي از   بيشطور نسبي و در مقايسه با ساير آثار حائز  از اين تعداد سه عنوان به

هيأت داوران يك عنوان را نيز شايستة تقـدير  . آموزان بودند افزايي دانش هاي تكميلي براي دانش نوع كتاب

  .دانست

داند كه موارد زير را به اطـالع نويسـندگان و ناشـران محترمـي كـه بـه        در پايان، هيأت داوران الزم مي

  : مندند، برساند قهدر اين عرصه عال  فعاليت

هاي درس تاريخ مطلع باشند و با برنامة اين درس در دورة راهنمـايي آشـنايي    شايسته است از هدف. 1
  .كافي داشته باشند

  .در سازماندهي آثار، به استفاده از منابع بصري مناسب توجه الزم را معطوف دارند. 2
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ر نيز بپردازند؛ خواه از حيث تاريخ سياسي و خواه به تاريخ پرفراز و نشيب ايران قبل از دوران معاص. 3
  .هاي آن ها و جلوه از جهت فرهنگ و تمدن شكوفاي ايراني ـ اسالمي و جنبه

  .در چاپ آثار به كيفيت جلد و صحافي توجه داشته باشند. 4
  

  حوزة آموزش زبان و ادب فارسي
بر اين اساس، هـر  . هاي ديگر است شدر نظام آموزشي ما، آموزش زبان فارسي پايه و اساس انواع آموز

تر آمـوزش داد، آمـوزش    تر، روشمندتر و همراه با احساس مسئوليت بيش اندازه بتوان زبان فارسي را عميق

تر و در شـكوفايي   مواد درسي ديگر از جمله رياضيات، علوم، مطالعات اجتماعي و ساير علوم انساني موفق

  .ذهن و زبان نسل جوان مؤثرتر خواهد بود

وپرورش ـ در تحقق بخشـيدن بـه     ترديد دستگاه رسمي تعليم و تربيت كشور ـ يعني وزارت آموزش  بي

اي  دار وظيفـه  هاي آموزش زبان فارسي و تسهيل فرايند ياددهي ـ يادگيري اين مادة مهم درسي، عهده  هدف

و گسترش   دارد، به آموزش هايي كه در اختيار در نتيجه با استفاده از اهرم. خطير و همراه با مسئوليت است

در . كنـيم  هـا مشـاهده مـي    هاي درسي مدرسه ورزد و ما تبلور اين اهتمام را در برنامه زبان فارسي اهتمام مي

كنار اين دستگاه عظيم، فرهيختگان جامعه؛ يعني همة كساني كه به نحوي با حوزة زبان فارسـي و آمـوزش   

و مترجمـان نيـز بايـد نسـبت بـه ايـن امـر احسـاس          اديبانادان، ويژه معلمان، است آن ارتباط فعال دارند؛ به

 .گيري از راهكارهاي مناسب و مؤثر، نقش فعال خـود را در ايـن زمينـه ايفـا كننـد      مسئوليت كنند و با بهره

يابنـد،   آموزشـي انتشـار مـي    هـاي كمـك   هايي كه با عنوان كتـاب  توان در انتشار كتاب تجلي اين نقش را مي

  .مشاهده كرد

ناپـذير   آموزشي در حكم يك مادة آموزشي در فرايند ياددهي ـ يادگيري، اجتناب  هاي كمك ود كتابوج

آمـوزان   تواند به رشد علمي دانـش  آموزشي نه تنها مي هاي كمك بر اين اساس، توسعه و ترويج كتاب. است

  .خواني در ميان آنان نيز تا حدي مؤثر است منجر شود، بلكه در رشد كتاب

هـا و از جملـه رشـتة زبـان فارسـي       آموزشي، در همة رشته هاي كمك ي اخير، بر تعداد كتابها در سال

هايي را كه ظاهراً با هدف تسهيل جريـان يـاددهي ـ     توان انواع و اقسام كتاب افزوده شده است و اكنون مي

بعضـي از ايـن    البتـه . ها مشـاهده كـرد   فروشي اند، در اغلب كتاب يادگيري زبان فارسي تأليف و منتشر شده
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تـوان   هـا را نمـي   با ايـن حـال، بسـياري از آن   . شوند رو مي آموزان روبه ها نيز با اقبال و استقبال دانش كتاب

هاي ناقص يـا نادرسـت و    ها به دليل ارائة آموزش بسياري از اين كتاب. هايي مفيد و ضروري دانست كتاب

بودن از مؤلفـة   بهره يي، انشايي، دستوري و نحوي، بيهاي امال نيز غيرالزم و غيرمفيد، دربرداشتن انواع غلط

مهم تناسب با ساختار و زبان مخاطب و باالخره، فقدان لطافت زباني كه شرط الزم هر نوع كتاب مرتبط بـا  

هـا احسـاس    گيرند و ضرورت نقـد جـدي آن   شود، در چارچوب آثار مثبت قرار نمي زبان فارسي تلقي مي

اميدواريم ايـن  . ري جشنوارة رشد اقدام مثبتي در راه اصالح وضع موجود استبدين لحاظ، برگزا. شود مي

هـاي   جشنواره با تداوم حركت خويش بتواند، راهكارها و معيارهاي روشني را براي مؤلفان و ناشران كتاب

  .آموزشي تدارك ببيند كمك

رسيده به دفتر جشنواره را هاي  با عنايت به آنچه ذكر شد، هيأت داوران گروه زبان و ادب فارسي، كتاب

هاي كلي و در عين حال راهگشاي دفتر انتشـارات   مورد ارزيابي و داوري نهايي قرار داد و براساس تعريف

درسـي تقسـيم كـرد     آموزشـي و كمـك    هاي كمـك  ها را در مرحلة اول به دو دستة كتاب آموزشي، آن كمك

طور مشخص ناظر بـر موضـوعات    ها به تواي آنهايي هستند كه مح درسي، كتاب هاي كمك منظور از كتاب(

هر يك از اين دو گروه نيز به دو دسته، براي معلم و كارشـناس  ). هاي درسي فارسي است مندرج در كتاب

هـاي يـاد    تر، بخشـي از كتـاب   بندي جزئي گاه در يك تقسيم آن. آموز تقسيم شدند و دستة ديگر براي دانش

هـاي حـوزة    كتـاب . ديگر در حوزة آموزش نوشـتن قـرار گرفتنـد   شده در حوزة آموزش خواندن و بخشي 

هـايي كـه    هاي بازنويسي متـون كهـن و كتـاب    كتاب: آموز نيز به دو دسته تقسيم شدند خواندن براي دانش

ولـي  . دسته كتـاب مشـمول داوري قـرار گرفـت     9بدين ترتيب، در مجموع، . اند طور مستقل تأليف شده به

جشنواره نرسيده بود، داوري نهايي در مورد شش دسته كتاب ديگـر بـه شـرح     چون در سه دسته، كتابي به

  : زير صورت پذيرفت

  هاي آموزشي براي معلم در زمينة خواندن  كتاب. 1

  هاي آموزشي براي معلم در زمينة نوشتن  كتاب. 2

  آموز در زمينة خواندن  هاي آموزشي بازنويسي شده براي دانش كتاب. 3

  آموز در زمينة خواندن  ي تأليفي براي دانشهاي آموزش كتاب. 4

  آموز در زمينة نوشتن  هاي آموزشي براي دانش كتاب. 5
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  .آموز در زمينة نوشتن هاي درسي براي دانش كتاب. 6

خـارج بـودن از   : عنوان به داليل گوناگون، از جملـه  74جلد كتاب رسيده به جشنواره،  111از مجموع 

عنـوان بـه مرحلـة دوم     38كنار نهاده شدند و ... هاي بازاري نشر و بر جنبهبودن نثر، تأكيد  موضوع، ضعيف

كتاب حائز رتبـة اول   9ها در مجموع،  در مرحلة دوم، پس از بررسي مجدد و دقيق يكايك كتاب. راه يافتند

  .تا سوم شدند يا مورد تقدير قرار گرفتند

لفان و ناشران محترم كه آثار خود را بـه  هيأت داوران گروه زبان و ادب فارسي، ضمن تشكر از كلية مؤ

آموزشي كه به برگزاري جشنواره همت  اند و نيز قدرداني از دفتر انتشارات كمك دفتر جشنواره ارسال كرده

آمـوزش زبـان   «آموزشـي در حـوزة    هـاي كمـك   هاي خود را نسبت به وضعيت كتاب ديدگاهگمارده است، 

گونـه   ها مورد توجه همة عوامل دخيل در فرايند توليـد ايـن   ديدگاه كند و انتظار دارد، اين اعالم مي» فارسي

ها و نيز مسئوالن و كارشناسـان امـور آموزشـي     آموزان و اولياي آن ها، از جمله مؤلفان، ناشران، دانش كتاب

  .قرار گيرد

پيگير داند كه نشانگر تالش  هاي آموزشي را به خودي خود نقطة قوتي مي هيأت داوران، انتشار كتاب* 

هاي مادي و معنوي خـويش، درصـدد انجـام خـدمتي      مؤلفان و ناشراني است كه با پايمردي و بذل سرمايه

توان يافت كه با  هايي را مي ترديد، در گسترة اين آثار، كتاب بي. فرهنگي ـ آموزشي به جامعة خويش هستند 

مـورد اسـتفادة مخاطبـان     انـد و بسـيار   دقت علمي، هدف مشخص و انگيزة خدمت، تأليف و منتشـر شـده  

گونه آثار نسبت به كـل آثـار منتشـر شـده،      با اين حال، بايد اذعان كرد كه شمار اين. گيرند خويش قرار مي

بنـابراين، بـر   . آموزان و معلمان بسنده نيست اندك است و براي پاسخگويي به نياز واقعي خيل عظيم دانش

در مقابل، بخش عمـدة ايـن آثـار را    . گذارد ل توجهي نميكل برنامة آموزش زبان فارسي در كشور تأثير قاب

آموزشي دارند، يا تأليفاتي  دهند كه اغلب يا بازنويسي متون كهن هستند و جنبة كمك هايي تشكيل مي كتاب

اند و با عناويني چون كتاب كـار، دفتـر تمـرين،     هاي فارسي دورة راهنمايي براساس قالب و محتواي كتاب

  .شود عرضه مي... اي تست وه خودآزمايي، كتاب

آموزشي با محتواي برنامـة درسـي زبـان و     هاي كمك ارتباط بودن كتاب به لحاظ محتوايي نيز بايد به بي

كـارگيري   توجهي به نتايج تحقيقات و عدم به ادبيات فارسي، نبود خالقيت و نوآوري در اغلب اين آثار، بي

  .اشاره كرد... هاي فارسي و ها در كتاب آن
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به اعتقاد ما، همكاران مستمر مسئوالن آموزشـي كشـور بـا مؤلفـان و ناشـران نـه تنهـا        . سخن پاياني اما

درسـي يـاري    آموزشـي يـا كمـك    هاي كمك تواند به هدايت و اصالح جريان كتاب ضروري است، بلكه مي

هـاي درسـي    بآورد كه اين مؤلفان به حوزة تأليف كتـا  در نهايت، نيز فضاي مناسبي را به وجود مي. رساند

دانيم كه بر تداوم كار جشنوارة رشـد و   رو الزم مي از اين. وارد شوند و در اين كار بزرگ ملي سهيم گردند

  .ويژه در بعد نظارت و راهنمايي تأكيد ورزيم هايي مشابه، به جشنواره

  

  حوزة آموزش تعليم و تربيت ديني 
ايـن اسـت كـه آشـنايان معـارف اسـالمي و        از انتظارات به حق نسل جوان و نوجوان امروز جامعة مـا 

هـا را بـا آب    نويسندگان عرصة دين و چهرة زيباي اين مكتب الهي را به آنان بنمايانند و قلب و انديشة آن

كه محصوالت فرهنگـي دينـي هرچـه     اين است انخواست فطري آن. حياتبخش حقايق الهي سيراب سازند

ل سـپارند و  دهـا   ر محصول فرهنگي ديگري عرضه شوند تا بـدان تر از ه تر، عقالني و عملي زيباتر، دلنشين

  .ها انديشه كنند در آن

پيشــگامان تعلــيم و تربيــت دينــي و نويســندگان ايــن عرصــه، خصوصــاً در قالــب ادبيــات مــذهبي،   

شـايد  . اند، اما تا وضع مطلوب راهي طوالني در پيش است هاي فراوان كرده و آثار بزرگي آفريده مجاهدت

پيش افزايش يافته است؛ زيرا نيازهاي جديدي  دههفت كه فاصلة ما تا وضع مطلوب، نسبت به يك بتوان گ

  .اند در اين دهه پديد آمده كه پيش از آن موضوعيت نداشته

گيرد كـه بـه    به همين جهت، مسئوليت سنگيني بر دوش نويسندگان حوزة تعليم و تربيت ديني قرار مي

  .جانبه است دت مضاعف و تالش همهانجام رساندن آن، نيازمند مجاه

سـو و   جلـد كتـاب، بيـانگر نقـاط مثبـت و برجسـته از يـك        450نتايج به دست آمده از ارزيابي حدود 

هـاي مـؤثر در    يابي نقاط مثبت و منفي براي برداشتن قدم ريشه. ها و كمبودهايي از سوي ديگر است كاستي

  : داند نكات زير را ضروري ميلذا هيأت داوران توجه به . آينده مفيد خواهد بود

هايي است كـه آن   دهد، داراي ويژگي سال را پوشش مي 16تا  12دورة راهنمايي كه نوجوانان حدود . 1

هاي ذهنـي   هاي اين دوره، از قبيل توانايي توجه به ويژگي. سازد هاي ابتدايي و متوسطه متمايز مي را از دوره
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هـاي   هـا و دغدغـه   يـابي، نـوع سـؤال    نيازهـاي شخصـيتي، هويـت   و فكري، ميزان تفكر انتزاعي و عقالني، 

نوجوان در اين سـن مايـل اسـت، رونـد منطقـي      . آموزان براي توليد يك اثر آموزشي، ضروري است دانش

او در ايـن  . مطرح سازد» فرد«ها را كشف كند و خود را به عنوان يك  ها را بداند، ارتباط آن ع و جريانيوقا

اي  كننـده  ها پاسخ قـانع  خواهد براي هر يك از آن كند و مي منطقي از دين را آغاز ميهاي  دوره، طرح سؤال

از مشـكالت عمـده در   . در عين حال، اين دوره آغاز پيوندهاي عاطفي او با همسـاالن اسـت  . دريافت كند

اساسي اگر به موضوعات . هايي متناسب با مخاطبان اين دوره است حوزة تعليم و تربيت ديني، كمبود كتاب

شناسي، اخالق، نماز، روزه، حج و سيرة پيامبر و ائمـة   دين مانند توحيد، نبوت، معاد، امامت و واليت، قرآن

تـر بـا    زمينـة سـيره كـه آن هـم كـم      ريابيم؛ جز د اطهار توجه كنيم، كتابي مناسب و در خور اين سنين نمي

ها،  ها، هيأت رش مانند مسجدها، انجمنوپرو مراكز آموزشي و تربيتي خارج از آموزش. نوآوري همراه است

تـر بـدان    هاي آموزشي نيـاز دارنـد و كـم    هايي با ويژگي هاي علمي ـ مذهبي و فرهنگسراها به كتاب  جلسه

ها عمدتاً يـا كودكانـه اسـت يـا متناسـب بـا        كيفيت بيان و نثر آثار رسيده و سطح علمي آن. يابند دست مي

  .مخاطب بزرگسال

هـاي   گونـه كـه ويژگـي    همان. هاي تعليمي و تربيتي متفاوتند بيات مذهبي با كتابهاي حوزة اد كتاب. 2

هـاي حـوزة    ها نيز مختلف است و اين تفاوت، شاخصة مهمـي در ارزيـابي كتـاب    تخصصي نويسندگان آن

هـا مقـامي كسـب     ب جلد كتاب، تعداد اندكي از كتا 500ود داگر از ميان ح. تعليم و تربيت ديني بوده است

ها بـه لحـاظ معيارهـاي ادبيـات      مايگي اين آثار نبوده، بلكه برخي از اين كتاب اند، اين امر ناشي از كم كرده

قابل تأمـل  . گردند شوند و يك كتاب آموزشي تمام عيار تلقي نمي مذهبي از ارزشمندترين آثار محسوب مي

دبي صورت گيرد و در بسياري از هاي ا ها و قالب تواند با استفاده از شيوه است كه آموزش مفاهيم ديني مي

هـاي مختلـف ادبـي بـه آمـوزش كمـك        بايد توجه كنيم كه شـيوه اما . موارد هم اين كاربرد ضروري است

موارد زير وجه تمايز حوزة ادبيات مـذهبي و تعلـيم و تربيـت را مشـخص     . كنند و اين تمام كار نيست مي

  : سازند مي

كند و ايـن هـدف را    خود را مشخص مي» هدف آموزشي« نويسندة كتاب آموزشي، قبل از تأليف،) الف

پـرورد و   او عناصر گوناگون يك مفهوم را چنان مي. سازد همچون روحي در سراسر اثر ساري و جاري مي

چيند كه مخاطب و يادگيرنده بـه خـوبي بتوانـد آن را درك كنـد و بـه هـدف        اجزا را چنان در كنار هم مي
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وگو و مانند  كه ممكن است در اثر آموزشي خود از شعر، داستان، گفت در عين حال. موردنظر مؤلف برسد

  .آن بهره گرفته باشد

هـايي هسـتند    ها قالب شود، در واقع، شيوه هاي ادبي استفاده مي هنگامي كه در اثري تعليمي از شيوه) ب

ش رسيدن به هدفند و از ها راه و رو اين قالب. رسانند تر به يادگيرنده مي كه مفهوم و محتوا را بهتر و سريع

اما در يك اثر ادبي، هدف مؤلف خلق اثر ادبي است و اسـتفاده از مفـاهيم،   . شوند توابع كار مؤلف تلقي مي

در نتيجه، گرچه هر اثر ادبي فوايد آموزشي هم دارد، اما فوايـد آموزشـي   . يابند به تبع آن اثر موضوعيت مي

  .در خلق آن نقش محوري ندارند

تجزيـه و تحليـل، تعمـيم،    . كند گيرد و تقويت مي كار مي هاي يادگيري را به وزشي، مهارتهر اثر آم) پ

هايي هستند كه مؤلف  كردن، مشاهدة عيني و تحقيق، مهارت ها، مقايسه بندي آن آوري اطالعات و دسته جمع

ـ   ها را نيز مي اين مهارت. رسد ها به هدف خود مي اثر آموزشي به مدد آن ار ادبـي و هنـري   توان در قالـب آث

اگر يك متن آموزشي بتواند اين دو جنبه را بـا يكـديگر تلفيـق كنـد، امكـان جـذب همزمـان        . آموزش داد

  .آورد ها و عواطف را فراهم مي انديشه

. شـود  و بزرگان مربوط مي) ع(هايي پيرامون سيرة معصومين هاي رسيده، به داستان بخش عمدة كتاب. 3

لـذا از  . شـوند  وب ميسيكسان است و اغلب نوعي بازنويسي ساده از سيره محشيوة پرداخت اكثر اين آثار 

هاي جديد با زاويه ديدهاي متنوع و همچنين، خلق آثاري بـا   ظهور ايده. نظر مخاطب جذابيت كافي ندارند

  .كه نوجوان را به خود جذب كند، در اين حوزه ضروري است تر و ايجاد هيجان كافي تحرك بيش

هاست؛ كتابي كه با فطرت آدمي هماهنگ است و هـركس بـدان    ، كتاب زندگي ما انسان»قرآن كريم«. 4

هـاي الزم را   اي است كه انگيـزه  هاي قرآن كريم به گونه جذابيت. گيرد دل سپارد، در طريق هدايت قرار مي

يت ديني هاي حوزة تعليم و ترب كند، از وظايف اصلي نويسندگان كتاب در هر مخاطبي با هر سني ايجاد مي

. هاي آموزشي مناسب، راه ارتباط نوجوان را با ايـن كتـاب آسـماني همـوار سـازند      است كه با تأليف كتاب

. هاي مهم دورة نوجواني و جواني است هاي تدبر، از ضرورت آشنايي با مفاهيم قرآن كريم و آموختن شيوه

مراجعه كند، قلب خـود را از نورانيـت   بايد كاري كرد كه نوجوان و جوان بتواند، مستقيماً به كتاب هدايت 

در اين زمينه كارهاي اندكي انجام شـده اسـت،   . آن سرشار سازد و توشة راه زندگي روزانه را از آن برگيرد
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اما با توجه به اهميت موضوع و عظمت قرآن كريم، الزم اسـت كارهـايي شايسـته و در خـور ايـن حـوزه       

  .صورت پذيرد

دوره، كمبود اصلي در زمينة موضـوعات اعتقـادي، اخالقـي و اجتمـاعي      هاي مربوط به اين در كتاب. 5

ماننـد حـج و   آموز دورة راهنمايي از خداوند، خلقت خود و جهان، پيامبري، فلسـفة احكـامي،    دانش. است

پرسد و با دانش مختصري كه از علوم كسـب كـرده اسـت، بـراي درك موضـوعات دينـي        نماز و روزه مي

كننـدة   تواند جبـران  هاي يك اثر آموزشي، مي هاي ياد شده با ويژگي يف آثاري در زمينهلذا تأل. كند تالش مي

  .اين كمبودها باشد

هاي متفـاوت بـه يـك موضـوع بنگرنـد ـ        و آفرينش آثاري متنوع كه از زاويه» نوآوري«و » خالقيت«. 6

رسد كه از  نظر مي چنين به. ساز تحركي جديد در آثار مذهبي خواهد بود خصوصاً در سيره و اخالق ـ زمينه 

  .ديگرند هاي تأليفي بسيار شبيه به يك ها كاسته شده است و كتاب ميزان خالقيت و نوآوري در اين زمينه

. سـازد  هاي حوزة تعليم و تربيت ديني نيز جهش و تحولي ديگر را ضروري مي كيفيت ظاهري كتاب. 7

ند، اما با ظهـور بعضـي مراكـز نشـر كـه      دش ه عرضه ميترين كيفيت به جامع ها با نازل گونه كتاب زماني اين

اكنـون نيـز زمـان    . هاي اين حوزه تـا حـدودي بهبـود يافـت     كنند، كيفيت كتاب احساس مسئوليت ديني مي

هـاي ديگـر    ها از نظر ظاهري نيز بتواننـد، بـا كتـاب    تحولي ديگر در اين زمينه فرا رسيده است تا اين كتاب

  .تر شود ها بيش ن هم براي مطالعة آنرقابت كنند و انگيزة مخاطبا

آموزان را به مطالعه  كنند و دانش هاي فعال يادگيري توجه مي ريزان و معلمان به روش اكنون كه برنامه. 8

گونـه   توليـد ايـن  . هاي مرجع براي دورة راهنمـايي ضـروري اسـت    نمايند، توليد كتاب و تحقيق تشويق مي

كه ناشران محتـرم   به اميد آن. تر و استفاده از نويسندگان متخصص است گذاري بيش ها نيازمند سرمايه كتاب

  .به اين امر مهم اهتمام ورزند و آثار ارزشمندي توليد كنند

كند و  هاي ويژة دبيران است كه دانش آنان را روزآمد مي يكي از ابزار و عوامل ارتقاي آموزش، كتاب. 9

  .انجام نشده استدر اين زمينه نيز كار چنداني . سازد ها منتقل مي هاي نوين تدريس را به آن مهارت
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  حوزة آموزش علوم اجتماعي
تعليمـات اجتمـاعي در ايـن    . دورة راهنمايي، دورة نوجواني و مرحلة گذار از كودكي به نوجواني است

ها به عنوان شهرونداني  پذير كردن نوجوانان و تربيت آن هاي اجتماعي، جامعه دوره به دنبال آموزش مهارت

  .المي استمسئول در زندگي در يك جامعه اس

هاي  بدان جهت، تدوين كتاب. اي دارد توجه به نيازها و مسائل نوجوانان در دورة راهنمايي اهميت ويژه

  .رسد نظر مي هاي آموزش تعليمات اجتماعي براي اين دوره بسيار ضروري به آموزشي به منظور بسط هدف

به اين نتيجه رسيد كه وضـعيت  هاي خود  هاي آموزشي تعليمات اجتماعي در بررسي گروه داوران كتاب

تر ناشران و مؤلفـان را   درسي توجه بيش هاي كمك آموزشي ـ اعم از تأليف و ترجمه ـ و كمك   فعلي كتاب

ها و پيشنهادهاي زير به منظور ارتقاي كيفي اين كتب به همكاران و نويسندگان محترم ارائه  توصيه. طلبد مي

  : شود مي

هـاي اجتمـاعي و تفكـر را در     اجتماعي بايـد زمينـة رشـد مهـارت     كتب آموزشي در حوزة تعليمات. 1

  .آموزان فراهم كنند دانش

  .هاي تفنني غلبه داشته باشد هاي علمي بايد بر جنبه ها، جنبه گونه كتاب در تأليف اين. 2

بـراي مثـال، در   . ها رعايت شود طراحي آزمون، الزم است اصول علمي در يدرس هاي كمك در كتاب. 3

  .اي دو پاسخ قابل قبول دارند هاي چندگزينه هاي موجود، آزمون تاببعضي ك

هاي جديد، مؤلفـان   هاي آموزشي و درسي و نيز تغييرات برنامه به دليل ضرورت هماهنگي بين كتاب. 4

در نتيجة عدم آگاهي از تحوالت برنامه يا راهنماهاي نـوين  . ها مطلع باشند و ناشران بايد از تحوالت برنامه

هـا   گـذاري  هاي جديد قرار نخواهند گرفت و از سـرمايه  هاي تأليفي در مسير برنامه هاي درسي، كتاب مهبرنا

  .نيز نتيجة موردنظر عايد نخواهد شد

  .آموزان دورة راهنمايي باشند هاي تأليف شده بايد متناسب با رشد ذهني دانش كتاب. 5

هـاي درسـي تعليمـات اجتمـاعي در دورة      نامههاي آموزشي بايد با مفاهيم كليدي و محتواي بر كتاب. 6

  .راهنمايي مرتبط باشند



 19

هـاي   هاي آموزشي، به مسائل فرهنگي توجه شود و در مواردي كه مطالب بـا ارزش  در ترجمة كتاب. 7

  .ها و تصويرهاي جايگزين استفاده شود فرهنگي و ديني كشور ما مغايرت دارد، از متن

هايي مانند برخوردهاي مناسب بـا ديگـران، صـبر، گذشـت،      رزشآموزشي ا هاي كمك از طريق كتاب. 8

هـاي اجتمـاعي تقويـت     محبت، احترام به بزرگساالن، احترام به حقوق انسان، كار و تالش و ديگر مهـارت 

  .شود

ها و مفاهيم علوم اجتماعي مـورد توجـه مؤلفـان     هاي كوتاه به منظور بسط هدف گيري از داستان بهره. 9

  .قرار گيرد

  .هاي فردي و گروهي توجه شود درسي به فعاليت هاي كمك بيني شده در كتاب هاي پيش در فعاليت. 10

  .به منظور بسط مفاهيم دشوار علوم اجتماعي از زيرنويس و توضيحات اضافي استفاده شود. 11

رار هاي تأليفي به لحاظ محتوا و شكل ظاهري، مدنظر ناشران محترم ق توجه به افزايش كيفيت كتاب. 12

  .گيرد

هاي اجتماعي و تربيت اجتماعي بـراي معلمـان از    هاي مرجع در زمينة آموزش مهارت تأليف كتاب. 13

  .طلبد جمله مواردي است كه توجه خاص ناشران و نويسندگان ارجمند را مي

. خـورد  تر به چشـم مـي   ها كم درسي اغلب شبيه يكديگرند و نوآوري و تنوع در آن هاي كمك كتاب. 14

  .هاي مشابه، چيزي جز هدر دادن ثروت ملي و نيروي انساني نيست ن اين نوع كتابتدوي

تر  هاي ترجمه شده بسيار كم هاي تأليفي در حوزة تعليمات اجتماعي در مقايسه با كتاب شمار كتاب. 15

  .تري داشته باشند است و جا دارد كه ناشران و مؤلفان به اين حوزه عنايت بيش

هـا و مفـاهيم اجتمـاعي بـراي معلمـان از جملـه        ي در زمينة روش آموزش مهـارت هاي تأليف كتاب. 16

داند كـه از همـة ناشـران و     در پايان، گروه داوران وظيفة خود مي. هاي گروه داوران به مؤلفان است توصيه

كننـد،   هـاي اجتمـاعي و شـهروندي تـالش مـي      مؤلفاني كه در حوزة تعليمات اجتماعي و آموزش مهـارت 

  .كندقدرداني 
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  حوزة آموزش جغرافيا
هاي عمدة ما ساكنان كرة زمين است و ايـن   كنيم، يكي از مسئوليت شناخت جهاني كه در آن زندگي مي

  .برداري عاقالنه از آن همراه شود شناخت بايد با احساس تعهد نسبت به محيط زندگي و تالش براي بهره

وسيع موضـوعات جغرافيـايي كـه در    به دايرة  هاي آموزشي حوزة جغرافيا با عنايت هيأت داوران كتاب

هـاي   گيرنـد، بـه داوري كتـاب    اي تا جهاني ـ قـرار مـي    هاي متفاوت از محلي تا كشوري و از منطقه مقياس

  .ارجاع شده به اين حوزه پرداخت

 تر بود و اين امـر  هاي شركت كننده در حوزة جغرافيا، از تعداد مورد انتظار هيأت داوران كم تعداد كتاب

نشانگر تالش اندك ناشران، مترجمان و مؤلفان محترم در اين حوزه است و بر نياز به يك حركت وسـيع و  

  .ورزد فراگير در حوزة ياد شده تأكيد مي

هاي تأليفي و غلبة ترجمه بر تـأليف   هاي اين حوزه، تعداد اندك كتاب هاي جالب توجه كتاب از ويژگي

مورد تـأليفي و بقيـه ترجمـه شـده      8ده به داوران اين حوزه، فقط كتاب ارجاع ش 31طوري كه از  است؛ به

آمـوز بـوده اسـت و در سـاير      هاي كـار و تمـرين دانـش    هاي تأليفي نيز فقط در قلمرو كتاب كتاب. اند بوده

هيأت داوران ايـن حـوزه اميـدوار    . خورد قلمروهاي حوزة آموزش جغرافيا، خأل واقعي تأليف به چشم مي

فان و مترجمان محترم با توجه به نياز مخاطبان بـه شـناخت كشـور و جهـاني كـه در آن      است ناشران، مؤل

و جهـان  ) آموز و مخاطـب  وطن دانش(هاي ارزشمند آموزشي دربارة ايران  كنند، به عرضة كتاب زندگي مي

هـاي   بپردازند و به غناي كتب اين حـوزه در بـازار نشـر كتـاب    ) كنند دنيايي كه مخاطبان در آن زندگي مي(

  .آموزشي بيفزايند

هاي خود را به ناشـران، مؤلفـان و مترجمـان     هاي آموزشي در حوزة جغرافيا، توصيه هيأت داوران كتاب

هـاي   هـا گـام   كند و اميـدوار اسـت، در ايـن زمينـه     اندركاران نشر اين كتب تقديم مي ارجمند و ديگر دست

  .ارزشمندي برداشته شود

آمـوزش  (و چـه در علـوم تربيتـي    ) جغرافيـا (ـ چـه در علـوم محـض    افزايي معلمان   در زمينة دانش. 1

جا كه گسترش و تقويت دانـش و مهـارت معلمـان     از آن. خورد ـ كمبود شديد كتاب به چشم مي) جغرافيا
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اي معلمـان و   ها، به نيازهاي حرفـه  هايي در اين زمينه طور مستمر، امري ضروري است، بايد با نشر كتاب به

  .شود عرصة آموزش جغرافيا پاسخ داده  دبيران ارجمند در

كه با كتاب جغرافياي سال اول دورة راهنمـايي نيـز مـرتبط    » جغرافياي ايران«در زمينة وسيعي چون . 2

با توجه به تنـوع طبيعـي، فرهنگـي و    . گونه كتاب آموزشي براي ارزشيابي به داوران ارجاع نشد است، هيچ

هاي متفاوت زنـدگي در نـواحي جغرافيـايي     انگيز و روش شگفتهاي  اجتماعي كشور ايران و وجود پديده

  .هاي آموزشي تأليف و به مخاطبان عرضه شوند ها نيز كتاب كشور، الزم است در اين زمينه

افزايـي و گسـترش    ها با هدف دانـش  تر كتاب ، بيش)كار و فعاليت(هاي كمك درسي  به غير از كتاب. 3

  .هاي جغرافيايي توجه نشده است ها به پرورش مهارت در محتواي آناند و  سواد علمي مخاطبان تهيه شده

هـاي طبيعـي نظيـر آتشفشـان، زلزلـه و       هاي ترجمه شده، غلبه با مطالبي دربارة پديـده  در اكثر كتاب. 4

در صـورتي كـه بـه مسـائل جغرافيـاي انسـاني،       . مسائل جغرافيايي رياضي و كرات منظومة شمسي اسـت 

هـا   هاي ساير كشورها و مواردي چون جمعيت، شهرها، روستاها و انواع معيشت هها و پديد شناخت ويژگي

  .ها خالي است در اين زمينه) حتي آثار ترجمه شده(هايي  پرداخته نشده و جاي كتاب

هاي ارجاع شده به هيأت داوران در حوزة جغرافياي جشنواره، از نظر زبـان،   اي از كتاب بخش عمده. 5

رسد كه در ايـن زمينـه در دورة راهنمـايي     خاطبان انطباق چنداني ندارد و به نظر ميمحجم و محتوا با سن 

  . رو هستيم هاي متناسب روبه تحصيلي با خأل كتاب

هاي اخير با توجـه بـه رويكردهـاي فعـال در آمـوزش جغرافيـا،        هاي كار و فعاليت كه در سال كتاب. 6

هاي معلـم   هاي درسي و كتاب هاي كتاب ها و تمرين فعاليت ها، برداري از نقشه اند عمدتاً به كپي تأليف شده

هاي پرسش برانگيز، طراحي و  هايي چون خالقيت، رويارويي مخاطبان با موقعيت اند و فقدان مؤلفه پرداخته

اند، در ايـن آثـار    آموزان گذاشته هايي كه كتاب درسي برعهدة دانش ساخت وسايل يادگيري و ديگر فعاليت

هاي كار و فعاليت كه در آينده منتشر خواهنـد   هيأت داوران اميدوار است، كتاب. شود مي به شدت مشاهده

  .برداري و تقليد صرف هاي مؤلفان باشند، نه كپي شد، بيش از هر چيز نشانگر خالقيت

تـر مـورد    هاي كم حجم و در عين حـال، داراي محتـواي جـذاب و جالـب، بـيش      جا كه كتاب از آن. 7

هايي بـه   هاي مورد نياز، كتاب شود در زمينه گيرد، پيشنهاد مي سنين دورة راهنمايي قرار مي استقبال مخاطبان
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ها به يك طرح كلي و چارچوب از پـيش تعيـين    البته اين مجموعه. تدوين و تأليف شوند هصورت مجموع

  .از كنندهاي ارزشمندي را آغ توانند در اين زمينه حركت شده و مدون نيازمندند و ناشران محترم مي

هاي آموزشي، تأسف خود را از عدم عرضـة كتـاب در    هيأت داوران حوزة جغرافياي جشنوارة كتاب. 8

آمـوزان،   هاي تمرين به منظور تثبيت، تقويـت و آمـوزش جبرانـي بـراي يـادگيري دانـش       كتاب: سه قلمرو

محـور   هاي فعاليـت  آموزان در درس جغرافيا و كتاب هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش كتاب

آموزان را در تدريس و يادگيري  توانند معلمان و دانش هاي برنامة درسي جغرافيا كه مي در چارچوب هدف

خواهـد كـه بـا انتشـار      دارد و از ناشـران محتـرم مـي    درس جغرافيا به شكل مؤثري ياري دهند، ابـراز مـي  

  .را پر كنندهاي ياد شده، خأل چشمگير موجود  هاي ارزشمند در زمينه كتاب

ها  هايي سروكار دارد كه احاطه بر آن ها، اصطالحات جغرافيايي و پديده دانش جغرافيا با اسامي مكان. 9

هـاي   شود، در انتشـار كتـاب   به ناشران محترم توصيه مي. نيازمند داشتن اطالعات وسيع در اين موارد است

ده را به ويراستاران علمي قوي و آشـنا بـا   هاي انجام ش مربوط به اين حوزه حساسيت نشان دهند و ترجمه

  .مسائل جغرافيايي بسپارند
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  حوزة آموزش زبان عربي
آموزش زبان عربي به عنوان زبان قرآن و معارف اسالمي و كليد دستيابي بـه ميـراث مكتـوب بـراي مـا      

  .سزايي دارد مسلمانان و با توجه به آميختگي با زبان فارسي براي ما ايرانيان اهميت به

گيـري از   سو و بهره وپرورش با همفكري استادان زبان عربي از يك در طول بيست سال گذشته، آموزش

هـاي بلنـد و مـؤثري در راه     نظران و تجربة چندين سالة دبيران توانسـته اسـت، گـام    آرا و نظريات صاحب

  .آموزش اين زبان بردارد

همانا افزايش قـدرت مخاطـب در درك   هاي موردنظر در آموزش زبان عربي ـ كه   براي رسيدن به هدف

و فهم متون ديني و فرهنگ اسالمي است ـ و به منظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبـري ـ كـه تعـالي      

بخشيدن به جايگاه و منزلت اين زبان است ـ بايد با ارائـة راهكارهـاي مناسـب و علمـي، زمينـة آمـوزش        

گيني را كه طي ساليان دراز بر چهـرة آن نشسـته اسـت،    را فراهم سازيم و غبار سندرست و آسان اين زبان 

براي عينيت بخشيدن به اين امر، آنچه بايد در دستور كار اصحاب قلم و نشر قرار گيرد، استفاده از . بزداييم

آفريننـد و رغبـت و انگيـزش     هـايي مـي   هايي است كه با تسهيل امر يادگيري براي اين زبان جـذابيت  شيوه

  .كنند ل مخاطبان ايجاد ميآموختن آن را در د

ها، ناشران  پوشد كه اصحاب قلم و صاحبان ذوق و هنر و در رأس همة آن اين امر زماني جامة عمل مي

هاي آموزشي يـاريگر مخاطبـان در    هاي درسي و كمك درسي بكوشند، با توليد كتاب و توليدكنندگان كتاب

  .اگير شدن زبان عربي هموار كننددرك بهتر مطالب درسي باشند و راه را براي گسترش و فر

شماري بپردازنـد كـه اكنـون     هاي بي آموزي عربي به رفع كاستي هاي زبان شايسته است كه ناشران كتاب

» تمرين«، »آزمون«، »المسائل حل«هـاي   ها مبتالست و به جاي نگاه يكسويه به كتاب اين حوزة درسي به آن

  .توجه كنندبه محورهاي اساسي در آموزش اين زبان ... و

ها و پاسخگويي به نيازهاي جديد، عالوه بر انجام مسئوليت خطيـر   ها با رفع اين كاستي بدون ترديد، آن

هاي فكـري و مشـكالت مـادي خـود نيـز پاسـخ        توانند، به دغدغه سازي و اشاعة فرهنگ اصيل مي فرهنگ

  .مناسبي بدهند
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تقويـت  «، »ورش توانايي ترجمه و تعريبپر«، »تقويت فهم و درك متون«هايي همچون  امروزه مقوله

بـاال بـردن قـدرت    «آمـوزي،   هاي زبان وگو به عنوان يكي از مهارت توجه به محاوره و گفت، »خواني متن

از جمله امـوري هسـتند كـه    ، »اي تازه ارائة كاربردي قواعد دستوري با رويكردي نو و شيوه«، »نگارش

  .ها نياز دارد اين حوزة درسي سخت به آن

هـاي آموزشـي، نوارهـاي ويـديويي و      آموزشي، از قبيـل لوحـه   اعة فرهنگ استفاده از ابزارهاي كمكاش

مندان و تشنگان يـادگيري ايـن    هاي جديدي را فراروي عالقه تواند افق مي... هاي آموزشي و دي ، سييصوت

  .زبان بگشايد

نگـاهي  . ن بـه زبـان عربـي باشـد    مندا متأسفانه بازار نشر نتوانسته است پاسخگوي نيازهاي واقعي عالقه

با نگـاهي بـه   . كند نياز مي گذرا به كارنامة ناشران در دو دهة گذشته ما را از ارائة هرگونه دليل و مدركي بي

آموزشي عربي در خواهيم يافت كـه كارهـاي انجـام شـده بـه       درسي و كمك هاي كمك وضع موجود كتاب

ها  آموزشي كه تعداد آن هاي كمك در بخش كتاب. ندارد وجه با نيازهاي گوناگون اين عرصه همخواني هيچ

كند، اساساً كتابي متناسب با سطح علمي اين گروه سني منتشر نشـده اسـت و    از انگشتان دست تجاوز نمي

  !دريغ از يك كتاب كه به منظور فراگيري اين زبان يا تسهيل در امر آموزش زبان عربي تأليف شده باشد

هاي يـاد شـده    كتاب. اند نقش مؤثري در آموزش زبان عربي ايفا كنند نتوانسته درسي نيز هاي كمك كتاب

هـاي كتـاب و    اند، بلكه با حل تمرين مند كردن مخاطبان به يادگيري زبان عربي موفق نبوده نه تنها در عالقه

ـ     ها، عمالً راه را بر هرگونه خالقيت، ابتكار و نوآوري دانـش  ترجمة متن رخالف آمـوزان بسـته و درسـت ب

  .اند هاي آموزشي گام برداشته هدف

هـاي مناسـب بـراي ايجـاد خالقيـت و افـزايش        وپـرورش را فـراهم آوردن زمينـه    اگر رسالت آموزش

كننـد،   هاي موجود نه تنها چنين فضايي را ايجـاد نمـي   مخاطبان بدانيم، كتابهاي مختلف علمي در  مهارت

  .گيرند ن ميبلكه فرصت انديشيدن را هم از نوجوانان و جوانا

كـار بسـتن    با اين توصيف، هيأت داوران به آينده چشم دوخته و اميدوار است كه ناشران محتـرم بـا بـه   

هاي ترسـيم شـده گـام بردارنـد و حركتـي را كـه بـا نگـرش نـو و           ها بتوانند در جهت تحقق هدف توصيه

  .بخشند هاي جديد براي تعليم زبان قرآن آغاز شده است، استمرار گيري از روش بهره
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  بدني  حوزة آموزش تربيت
اند كه هدف آن تندرستي، رشد انسـان و ارتقـاي    بدني را فرايندي آموزشي ـ تربيتي تعريف كرده  تربيت

رشد، توسعه و پايداري اين فرايند در جامعه و نظام تعليم و . هاي جسماني است ها از طريق فعاليت مهارت

كنـد و بـه نسـل آينـده      است كه اين حوزة علمي را حفظ مـي  تربيت كشور مستلزم برخورداري از عواملي

از جملـه عناصـري   ... آموزشي از قبيل فيلم، عكـس، كتـاب، مجلـه و    مواد آموزشي و كمك. دهد انتقال مي

كنند و وسايل مناسبي براي حفظ و انتقـال دانـش    اي خود را به بهترين شكل ايفا مي هستند كه نقش رسانه

ترين كارايي را دارد يا دست  هاي آموزشي با توجه به شرايط جوامع، كتاب بيش مدر نظا. شوند محسوب مي

ها جلد كتـاب بـا موضـوعات     چاپ ميليون. درسي است كم يكي از عناصر اصلي و مشترك درسي و كمك

  .مختلف در سراسر دنيا مؤيد اين مدعاست

هاي كشورمان، چندان مورد  مدرسه بدني به رغم سابقة هفتاد ساله در برنامة درسي متأسفانه درس تربيت

هـا، نهادهـا و مؤسسـات     شماري از ناشران و برخـي از سـازمان   تنها تعداد انگشت. توجه قرار نگرفته است

انـد كـه    بـدني و ورزش دسـت زده   در حوزة تربيت  آموزشي به دليل نوع فعاليتشان، به چاپ و انتشار كتاب

  .اضا بسيار كم استها در مقابل ميزان تق البته شمار اين كتاب

. متأسفانه اغلب آثار تأليفي در اين زمينه معموالً نارسا، مخدوش، بدون ذكر مأخذ و شبيه گزارش هستند

تـري   هاي علمي در چند دهة اخيـر رشـد بـيش    بدني و ورزش همانند ساير زمينه  در حوزة تربيت» ترجمه«

ريزان  تر برنامه هاي ورزشي، توجه بيش اليتها و توسعة فع به هر صورت، افزايش سطح آگاهي. داشته است

  .كند طلبد و ضرورت تهيه و انتشار آثار مكتوب را توجيه مي درسي را به اين مقوله مي

خوشبختانه برگزاري جشنوارة اول و به دنبال آن جشنوارة دوم فرصت مناسـبي را بـراي حـوزة درسـي     

اين حوزه نيز جزو مواد درسي است و هماننـد سـاير   بدني پيش آورد تا آگاهي الزم را ايجاد كند كه  تربيت

كـه بخـش    در جشـنوارة امسـال، بـا توجـه بـه ايـن      . جانبه نياز دارد گذاري همه ها، به توجه و سرمايه حوزه

هـاي ايـن    اندركاران امور تأليف، ترجمـه و نشـر كتـاب    بدني براي اولين بار مطرح شده است، دست تربيت

گروه داوري . عنوان كتاب به دبيرخانة جشنواره رسيد 25به همين دليل، تنها حوزه آمادگي كافي نداشتند و 

هـا و مهيـا نبـودن شـرايط      ها و تعدد موضـوعي آن  بدني به دليل محدود بودن تعداد كتاب هاي تربيت كتاب
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هـاي موضـوعي مـوردنظر     جا كه تـاكنون مـالك   از آن. اي را منتفي دانست رقابت، بحث و بررسي جشنواره

زه روشـن نبـوده اسـت،    گذاري در ايـن حـو   مندان به سرمايه بدني، براي ناشران و عالقه درس تربيتحوزة 

متناسـب بـا فرهنـگ جامعـة اسـالمي مـا       بر عنايت ويژه به آثار تأليفي، كـاربردي و   هيأت داوران با تأكيد

  : كند عالم ميدني را به شرح زير اب ها، موضوعات و مخاطبان مورد توجه در برنامة درسي تربيت هدف

  

   اهداف. 1

  ايجاد زمينه براي رشد معنوي انسان) الف

هاي فرهنگي، اخالقي و اجتماعي ورزش به منظور تحكيم روابـط   آموزان با ارزش آشنا كردن دانش) ب

  انساني 

  بدني و ورزش هاي ديني، فلسفي، تاريخي و علمي تربيت آموزان با پايه آشنا كردن دانش) پ

بـدني و   آمـوزان و آحـاد جامعـه در زمينـة تربيـت      ات علمي و عمومي معلمان، دانشافزايش اطالع) ت

  ورزش

  ها هاي پايه و ورزشي متناسب با سن آن آموزان با مهارت آشنا كردن دانش) ث

  ها ها و ورزش هاي بهداشتي و ورزشي مطلوب و آموزش نكات ايمني در اجراي بازي ايجاد عادت) ج

دبسـتاني، دبسـتاني    هاي بومي ـ محلي، پيش  بازي(ها  و معلمان با انواع بازي آموزان آشنا كردن دانش) چ

  ...)و

  بدني براي معلمان  هاي جديد و مناسب آموزش درس تربيت ارائة روش) ح

هـاي   هـاي آمـادگي جسـماني و شـيوه     هاي الزم درخصوص توسعه و گسترش برنامـه  ارائة آموزش) خ

  تمريني 

  آموزان  بدني و ورزش براي معلمان و دانش وزة تربيتهاي مرجع در ح تهية كتاب) د

  هاي مختلف ورزشي آموزش مقررات و قوانين رشته) ذ

هاي مناسب بـراي تقويـت و    هاي درست بدني و تمرين آموزان و معلمان با وضعيت آشنا كردن دانش) ر

  رفع نواقص جسماني

  .ندم ايجاد عرصة تأليف براي دبيران و معلمان مستعد و عالقه) ز
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  عناوين و موضوعات. 2

  بدني و ورزش از ديدگاه اسالم تربيت) الف

  هاي ورزشي آموزشگاهي  رشته) ب

  فعاليت بدني و تندرستي ) ج

  هاي بنيادي و پايه مهارت) ت

  دبستاني، دبستاني و اوقات فراغت هاي بومي ـ محلي، پيش بازي) ث

  جنبش المپيك) ج

  ورزش و دارو) چ

  ري و تعمير وسايل ورزشيآموزش ساخت، نگهدا) ح

  آمادگي جسماني) خ

  بدني و ورزش هاي تدريس و تمرين تربيت روش) د

  بدني و حركات اصالحي  هاي درست وضعيت) ذ

  هاي مختلف ورزشي مقررات و قوانين رشته) ر

  بدني و ورزش هاي تحقيق و پژوهش در تربيت روش) ز

  رشد و يادگيري حركتي) س

  بدني و ورزش تمديريت و رهبري در تربي) ش

  آموزان اصول و موازين ساخت و طراحي اماكن و فضاهاي ورزشي مخصوص دانش) ص

  )مطالعات تطبيقي(بدني و ورزش مدارس ساير كشورها  تربيت) ض

  بدني و ورزش هاي مرجع تربيت كتاب) ط

  آموزان معلول بدني و ورزش دانش تربيت) ظ

  آموزان استثنايي بدني و ورزش دانش تربيت) ع

  بدني و ورزش فلسفة تربيت) غ

  شناسي و ورزش جامعه) ف
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  بدني  تاريخ تربيت) ق

  فيزيولوژي ورزش) ك

  بيومكانيك ورزشي) گ

  شناسي ورزش روان) ل

  شناسي حركت) م

  .بدني ريزي درس تربيت برنامه) ن

  

  مخاطبان . 3

تحصيلي، كارشناسان هاي مختلف  آموزان دوره هاي اين حوزه، معلمان، دانشجويان، دانش مخاطبان كتاب

هـا و   هاي سني و رواني و عالقـه  آموزان، توجه به ويژگي هاي مربوط به دانش در كتاب. ها هستند و خانواده

  .اي برخوردار است العاده همچنين عواملي كه مخاطبان را به مطالعة كتاب تشويق كند، از اهميت فوق

هـاي   ماية فعاليت مؤلفان و ناشران كتـاب هاي موضوعي مطرح شده، دست ها و مالك اميد است كه هدف

در عين حال، گامي . هاي آينده شاهد حضور فعال آنان باشيم بدني و ورزش قرار گيرد و در جشنواره تربيت

  .نيز در جهت گسترش اين حوزه به منزلة يك حوزة مهم آموزشي و تربيتي برداشته باشيم

  



 29

  حوزة آموزش هنر
بـه  . هاي هنري در جامعـه اسـت   اي دخيل در آموزش هنر و فعاليتوپرورش از مؤثرترين نهاده آموزش

آمـوزان،   همين دليل و با توجه به اهميت آموزش هنر و نقش آن در پرورش شخصيت و استعدادهاي دانش

هاي آموزش هنر نيز بهبـود   در صورتي كه ساعات درس هنر در مدرسه افزايش يابد، كميت و كيفيت كتاب

  .خواهد يافت

كنيم، با تأليف و توليـد آثـاري در جهـت آمـوزش      از عموم ناشران و مؤلفان كشور دعوت مي جا در اين

  .هنرهاي علمي و بومي، نوجوانان ما را با فرهنگ و هنر اصيل كشور خويش آشنا سازند

هاي خارجي هنري براي ترجمه بـه فارسـي، دقـت و     همچنين، از آنان انتظار داريم كه در انتخاب كتاب

ها، به جاي ايجاد بحران هويت و زدودن فرهنگ ملـي، موجبـات    گونه كتاب داشته باشند تا اينتوجه كافي 

  .ارتقا و بروز خالقيت و گسترش افق ديد نوجوانان ما را فراهم آورند

هاي مربوط به اين  در شرايط حاضر، اقدام بعضي از نهادها براي احياي آموزش هنر، تهيه و تأليف كتاب

نياز روز، مغتنم و ماية اميدواري است؛ بنابراين هيأت داوران از كساني كه به هر نحـوي   حوزه و متناسب با

هاي آموزشـي رشـد، بـه دليـل      اندركاران جشنوارة كتاب در اعتالي آموزش هنر دستي دارند و نيز از دست

ي، هـاي آموزشـ   تالش در جهت تشويق و هدايت ناشران و مؤلفان و تعيين ضوابط و شـرايط بـراي كتـاب   

  .كند قدرداني مي

تر، زمينـه   آموزش هنر با درايت و توجه بيشاميد است كه مديران و كارگزاران امر آموزش و نشر متون 

آموزان و هنرجويان و خصوصـاً معلمـان    و تقويت بينش هنري دانش رترا براي ارتقاي آموزش، ايجاد مها

  .هنر كشور فراهم آورند
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  وفن حوزة آموزش حرفه
فنـاوري بـه منزلـة    . و كمي نيروي انساني محور و موتور توسعة پايدار در هر كشور اسـت توسعة كيفي 

هـاي مختلـف    نظـران تعلـيم و تربيـت در دوره    يكي از اركان توسعة نيروي انساني، مـورد توجـه صـاحب   

فناوري را به منزلـة محـور    وفن با رويكردي متفاوت با گذشته،  برنامة درسي آموزش حرفه. تحصيلي است

  .ريزي شده است ساسي مورد توجه قرار داده و برنامة درسي دورة سه سالة راهنمايي نيز بر اين اساس پايها

ريزي و تأليف كتب درسي  هاي درسي سنتي در دفتر برنامه هايي كه براي خروج از برنامه با وجود تالش

هـاي فناورانـه در    شـدن انديشـه  رسد كه هنوز بسترهاي الزم بـراي بـارور    اند، چنين به نظر مي انجام گرفته

هـاي از   شناساندن تعدادي ابزار كار و ديكته كردن فعاليـت . اند هاي تحصيلي فراهم نيامده آموزان دوره دانش

آوري  يابي، جمـع  آموزان را از پرداختن به مسائل اساسي چون مسئله دانش... برداري و پيش تعيين شده، كپي

  .كند و فناوري محروم ميها، حل مسئله  اطالعات و پردازش آن

هـاي برتـر در    وفن با توجه به مـوارد يـاد شـده و تأكيـد بـر معرفـي كتـاب        هيأت داوران آموزش حرفه

نتيجـة ايـن بررسـي    . هـا پرداختنـد   هاي آموزش فنون و تربيت شهروندان خالق، به بررسي اين كتاب زمينه

  :دهد نشان مي

وفـن، منطبـق بـا معيارهـاي      در حوزة آمـوزش حرفـه  هاي معرفي شده به جشنواره  هيچ يك از كتاب. 1

هيأت داوران اميدوار است، با توجه به معيارهاي اعـالم  . درسي شناخته نشد هاي كمك موردنظر براي كتاب

  .تري برخوردار باشند شده از طرف جشنواره، توليدات آيندة ناشران محترم در اين زمينه از قوت بيش

اميد اسـت  . وفن، از نوع ترجمه بودند كننده در حوزة آموزش حرفه كتهاي شر تعداد زيادي از كتاب. 2

هاي تأليفي منطبق با معيارهاي علمي  هاي آتي اين روند تغيير يابد و شاهد رشد كمي و كيفي كتاب در سال

  .ـ آموزشي باشيم

  .تر مورد توجه قرار گرفته بودند هاي گروهي كم فعاليت  هاي معرفي شده، در اكثر كتاب. 3

طـور   هاي رسيده، به وفن، هيچ يك از كتاب ها و محتواي برنامة درسي آموزش حرفه با توجه به هدف. 4

هـاي آينـده    رود مؤلفان و ناشران محترم در سـال  انتظار مي. دادند هاي اين درس را پوشش نمي كامل هدف

  .اين امر مهم را مورد توجه جدي قرار دهند
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ديريت محترم جشنواره و همدلي مؤلفان و ناشران محترم در عرصة هاي م اميد است با تالش و پيگيري

هاي نو و پرورش خالقيـت در فرزنـدان كشـور اسـالمي خـود       وفن، شاهد شكوفايي انديشه آموزش حرفه

  .باشيم
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  حوزة آموزش زبان انگليسي
ضـوع  دستگاه آموزش كشور ما و نيز بسياري از معلمان دلسوز زبان ديرزماني اسـت كـه نسـبت بـه مو    

المسـائل و ترجمـة متـون بـا      هاي راهنما، حل درسي كه با عنوان هاي كمك چاپ و انتشار آن دسته از كتاب

چـرا كـه   . هـاي زيـادي دارنـد    حساسـيت ها و  رسند، نگراني هاي از پيش آماده به چاپ مي پاسخ به پرسش

پيشـرفت و يـادگيري    كنند و مانعي بـر سـر راه   هاي آموزشي عمل مي ها خالف جهت هدف گونه كتاب اين

ها بـا توسـل بـه زبـان مـادري و تسـهيالت كـاذب بـراي          گونه كتاب مؤلفان اين. آموزان هستند واقعي زبان

هـا را عقـيم    كنند و فعاليت مغزي آن آموزان سلب مي يادگيري، قدرت يادگيري، خالقيت و تفكر را از زبان

رسانند، بلكه منـافع ناشـران سـودجو و بازرگانـان      يآموزان سودي نم ها به زبان به اين ترتيب، آن. سازند مي

  .كنند علم و دانش را تأمين مي

بايد همان هـدفي را دنبـال   ) يا سطح مقدماتي(درسي زبان خارجه براي دورة راهنمايي  هاي كمك كتاب

يـة  كسي كه به ته. كنند كه يادگيري زبان خارجه در سطح مقدماتي در سراسر دنياي امروز به دنبال آن است

  .هاي تعريف شده آشنايي كافي داشته باشد كند، بايد از پيش با اين هدف گونه متون اقدام مي اين

هاي درسي، آن هم به كمك زبـان مـادري،    هاي كتاب وجه نبايد به حل تمرين درسي به هيچ كتاب كمك

ر كـالس درس  آموز د محدود شود و بازگوكنندة رونوشت مستقيم همان مطالب كتاب درسي باشد كه زبان

هـاي   هاي درسي را در متون جديد بـه شـكل   گيرد، بلكه بايد نكات دستوري و واژگاني و متن كتاب ياد مي

درسـي ارائـه    هـاي آموزشـي يـا كمـك     هـايي كـه در كتـاب    در عين حال، تمرين. كار گيرد كامالً متفاوتي به

، بلكـه همـان نكـات دسـتوري يـا      هاي درسي باشـند  هاي كتاب شوند، به هيچ روي نبايد همانند تمرين مي

آمـوز بـا توليـدات و     متفاوت، عرضه شـوند تـا دانـش     هاي هدفمند، به نوعي كامالً واژگاني بايد در تمرين

ها پي  ها در موارد تازه و خالق آشنا شود، با تفكر و تالش ذهني به كاربردهاي تازة آن كاربردهاي جديد آن

  .وناگون، تسلط كافي حاصل كندهاي گ ها در عرصه ببرد و بر كاربرد آن

هـاي جديـد و    هـاي تـازه، آرايـش    آموزشي نبايد همان مطالب كتاب درسي را با ترتيب هاي كمك كتاب

آمـوزان   هاي فارسي داشـته باشـند، زيـرا در ايـن صـورت زبـان       تزئينات چشمگير و جذاب و دستورالعمل

اي اسـت و در   شوند كه كتاب تافتة جدابافتـه  يهاي فارسي در اين دام گرفتار م انگار با مشاهدة عبارت سهل
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شدن ذهن و از دسـت رفـتن    در صورتي كه نتيجة استفاده از آن، عقيم. كند آموزش زبان خارجي معجزه مي

  .آيد هاي تازه است و نتيجة معكوس به بار مي قدرت تفكر در بازسازي تركيبات ذهني و پردازش جمله

  : هاي زير برخوردار باشند هايي هستند كه از ويژگي ن، كتابهاي آموزشي مطلوب در عرصة زبا كتاب

هـا و   دادن معنـي كلمـه   آمـوزان بپرهيزنـد و بـراي نشـان     كارگيري زبان مادري زبان تا حد ممكن از به. 1

  .ها به خوبي ياد شده است هاي آموزشي از آن تري استفاده كنند كه در متن هاي مطلوب ها از طرح جمله

اند و در سطح متناسـب بـا    آموزان در كالس درس ياد گرفته شده مطالبي باشند كه زبانتقويت كنندة . 2

  .ا برآينده آموزان باشند كه آنان به تنهايي از عهدة خودآموزي آن زبان

آموزان برانگيزانند و تـوان حـل مسـئله و     قدرت تفكر، خالقيت در يادگيري و توليد زبان را در زبان. 3

  .ها ببخشند آنجستار و كاوشگري به 

آمـوزان در   كـار گيرنـد تـا دانـش     هاي كامالً جديد بـه  هاي كتاب را در متن هاي دستوري و كلمه نكته. 4

  .ها تسلط يابند كارگيري آن به

هاي مورد نياز تكلمي يا ارتباطي فـراهم آورنـد و بـه     با تهية نوارهاي شنيداري، زمينه را براي تمرين. 5

تـوان اذعـان داشـت كـه      چون به جرأت مـي . اعتنايي نكنند اي بي عنوان و بهانهها به هيچ  تلفظ درست گفته

اند و نوارهاي شـنيداري،   نپرداختهطور كه شايد و بايد ـ   وشنود ـ آن  درسي به مهارت گفت هاي كمك كتاب

  .توانند بهترين چارة مشكل باشند مي CDويديويي و انواع 

هاي تكـراري كـه    ها و تست هاي كتاب خود از آوردن آزمون ها براي پركردن صفحه مؤلفان اين كتاب. 6

ها را ساخته و  ها با مؤسسات يا افرادي است كه آن اند، استفاده نكنند، زيرا امتياز آزمون كار برده شده قبالً به

هـاي خـارجي يـا     هاي ضـروري مبـادرت ورزنـد و از كتـاب     اين افراد بايد خود به تهية آزمون. اند پرداخته

  .اي درسي برداشت مستقيم و رونويسي ساده نكننده كتاب

هـاي منطقـي بـه     ها در تـوالي  بندي و ارائة آن مسائلي مثل گزينش نكات دستوري و واژگاني و درجه. 7

هـا   هاي چاپ شده و شكل و طرح صفحه و بررسي نحوة تدريس و امكانـات عملـي يـادگيري آن    صورت

هـا در ايـن مقالـه     ورزد و بحث دربارة آن ها مبادرت مي آن مسائلي است كه مؤلف با وقوف كامل به تمهيد

آمـوز، ميـزان تـالش بـراي پـرورش فكـر و        ميزان ارتباط محتواي كتاب با نيـاز و سـطح زبـان   . گنجد نمي

هاي زبان، ساختار فيزيكـي كتـاب، چگـونگي اسـتفاده از تصـويرها و كيفيـت بيـان و نثـر و سـاير           مهارت
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هـا بـراي داوري مـدنظر     اند كـه داوران ايـن حـوزه از كتـاب     عيارهايي بودههاي ارزشي، از جمله م قضاوت

گير و عالقة زياد و هشياري توانسته باشند، اين وظيفه را تا سرحد امكـان   اند و اميد است با تالش پي داشته

  .به خوبي انجام دهند

كه بـيش از پـيش بـه     شود هاي آموزشي درخواست مي اندركاران تهية كتاب در پايان، از ناشران و دست

تـوان توانـايي و    افزايي و راهنماي معلم توجه داشته باشند، زيـرا از ايـن رهگـذر مـي     هاي دانش تهية كتاب

  .ر تدريس تقويت كرد و سطح آموزش زبان را در مملكت ارتقا بخشيددقدرت معلمان را 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 35

  

  

  

   هاي هاي هيأت داوران كتاب بيانيه

   هاي علمي كاربردي و تهكوشد تا ياف آموزشي مي

  ة نظران دربار هاي كليه صاحب ديدگاه

   هاي آموزشي را براي بخشي كتاب سامان

   استفاده نويسندگان، ناشران و ساير

  .هاي آموزشي ارائه نمايد پديدآورندگان كتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آموزشي دفتر انتشارات كمك

  هاي آموزشي بخشي كتاب سامانه دبيرخان

  


