
ــالت و مأموریت، علوم  بی تردید پیچیدگی و اهمیت رس
ــائل امروز  ــی و رفتاری، آن را در صدر دانش ها و مس تربیت
ــری قرار داده است. موضوع علوم تربیتی انسان،  جامعه بش
ــب و  ــة آن نگرش، باور، آگاهی و رفتارهای متناس و حیط
ــت. بر این اساس نظام آموزش وپرورش  بهنجار جامعه اس
ــت، باید هر روز  ــه داعیه دار کاربرد یافته های تربیتی اس ک
ــتفاده از آخرین یافته های علمی و تجربی در  نسبت به اس
این حوزه همت کند و با بهره گیری از روش های کاربردی 
ــات و ظرفیت های محیطی و  ــای عالمانه، امکان و روش ه
ــی را به خدمت خود درآورد و از آن ها برای اعتالی  پیرامون
ــی،  ــای علمی، تربیتی، سیاس ــتقرار هنجاره ــت و اس تربی
ــت ارتقای فرهنگی  ــری و در نهای ــتی، هن اجتماعی، زیس

جامعه کمك بگیرد. 
ــراد عالقه مند  ــازمان ها و اف ــوی دیگر، نهادها، س از س
ــب ورود به مباحث  ــتاقانه داوطل ــیاری مش و پرانگیزة بس
تربیتی و آموزشی هستند و به شیوه های گوناگون علمی و 
ــارکت و همراهی دارند.  اقتصادی با نهاد تعلیم و تربیت مش
ــف و برنامه ریز در وزارت  ــناس، مؤل هم اکنون صدها کارش
ــازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزش وپرورش، به ویژه »س
آموزشی« برای تدوین استانداردها و چارچوب های مناسب 
برای فرایند یاددهی- یادگیری و تدوین کتاب های درسی 
و آموزشی و نرم افزارهای مورد نیاز بررسی و تفکر می کنند 
و راهکارها و قواعدی را برای استفادة همکاران، مؤلفان و 

خانواده ها اعالم می دارند. 
سند برنامة درسی ملی یکی از مهم ترین این اسناد است 
ــر در تربیت، از  ــر هماهنگی همة عوامل مؤث ــه در آن ب ک
ــی و لزوم  ــتة آموزش ــه، و بر تولید بس جمله خانه و مدرس
ــی  ــازمانی و غیردرس ــری از ظرفیت های برون س بهره گی
ــده است. همچنین در مصوبة 828 »شورای  عالی  تأکید ش
ــده  آموزش وپرورش« به وزارت آموزش وپرورش تکلیف ش

ــی و تربیتی را در  ــتفاده از رسانه های آموزش ــت که اس اس
ــعه دهد و تولیدکنندگان و عالقه مندان  فرایند تربیت توس

ــویق کند. ــتانداردها و همکاری متقابل تش را به رعایت اس
ــو، و  بدین ترتیب، لزوم کابرد روش های علمی از یك س
اهمیت و گسترش آموزش وپرورش و تأکید اسناد فرادست 
ــوی دیگر ایجاب می کند که سازمان پژوهش و بخش  از س
غیردولتی در فرایند تعامل و با درك نیازها و الزامات متقابل، 
ــت یابند که منافع طرفین را  ــه تولیدات و فرایندهایی دس ب
ــتاندارد نبودن  ــن کند و از هدر رفتن منابع  به دلیل اس تأمی
تعداد قابل توجهی از کتاب ها و نرم افزارها و خسارات مادی 
ــود. اطالع رسانی و اعالم نیازها و  و اقتصادی جلوگیری ش
ــتاندارها از سوی سازمان پژوهش و برپایی نشست های  اس
ــترك، از جمله شیوه هایی  ــی و همایش های مش کارشناس
ــل کمك کنند.  ــه این تفاهم متقاب ــتند که می توانند ب هس
ــاالنة »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی«  برنامه های س
ــریة جوانه«، از جمله گام هایی  ــتا و تولید »نش در این راس
ــق اهداف فوق  ــازمان پژوهش به منظور تحق ــت که س اس
برمی دارد. امید است با آسیب شناسی وضع موجود و ترسیم 
ــم اندازها و اهداف بلندمدت به هم فهمی و همکاری در  چش

زمینه هایی که برشمردیم، دست یابیم.
این شماره از نشریة جوانه درصدد است با آسیب شناسی 
وضعیت موجود ضمن مصاحبه با افراد ذی ربط و عالقه مند 
ــوب و الگوی قابل  ــا و نظرات به چارچ ــه بیان دیدگاه ه ب
ــی وغیردولتی  ــب تر بخش دولت ــی برای ارتقای مناس قبول
ــی و تربیتی گام  برای همراهی و همکاری علمی و پژوهش
بردارد و با هم افزایی توانایی ها و ظرفیت ها و حفظ شرایط 
ــت فرزندان ایران  ــاعد تری را برای اعتدال تعلیم و تربی مس
ــی تولید رسانه های علمی- تربیتی  اسالمی و کیفیت بخش
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