
وجود یک نظام آموزشــی متمرکز سراسری موجب شده است، 
در طراحی کتاب های درسی، سطح متوسطی از هوش و استعداد 
دانش آموزان در نظر گرفته  شــود. به این ترتیب، برای آموزش دو 
گروه دانش آموزان پایین تر یا باالتر از حد متوســط مواد و منابع 
جانبی مورد نیاز اســت. بنابراین کتاب های آموزشــی و تربیتی 
پشــتیبان هدف های برنامۀ درسی هســتند و می توانند موجب 
تقویت یادگیری شــوند. اگرچه این کتاب ها نمی توانند جایگزین 
کتاب درسی و معلم باشند، ولی ابزار آموزشی قدرتمندی هستند 
که فضای »معلم محور« را تعدیل می کنند و نقش دانش آموزان را 
در یادگیری افزایش می دهند. ضمن آنكه در کتاب های آموزشی 
معموالً بخشی برای راهنمایی معلمان وجود دارد که اگر به صورت 
اصولی نوشــته شده باشــد، کمک مؤثری به آموزش می کند. به 
عبارت دیگر، کتاب ها و منابع آموزشــی استاندارد، کمک شایانی 
به یادگیــری دانش آموزان و تكمیل فرایند یادگیری می کنند. از 
طرف دیگر، کتاب های آموزشی غیراستاندارد در فرایند یاددهی 
و یادگیری اختالل به وجود می آورند و تالش های انجام شده در 
»برنامۀ  درسی ملی« و »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« را 

ناکام می گذارند. 
برخی عیب های کتاب های غیراستاندارد عبارت اند از:

 تحمیل مفاهیم اضافی به دانش آموزان؛
 ممانعت از رشد خالقیت در دانش آموزان؛

 مبتال کردن دانش آموز به تنبلی ذهنی؛
 هدایت ذهن دانش آموز به برخی مباحث و غفلت از مباحث 

مهم دیگر؛
 متكی کردن دانش آموز به محفوظات؛

 آموزش غلط مفاهیم یا روش های نادرست؛
 تحمیل هزینه های اضافی به خانواده ها.

بــرای جلوگیری از اشــاعۀ برخــی کتاب های آموزشــی  که 
نه تنها موجب بهبود  یاد گیری نمی شــوند ، بلكه به انجماد  فكری 
د انش آموزان نیــز می انجامنــد، طبق آیین نامۀ »ســامان دهی 
منابع آموزشــی و تربیتی«، مصوب ســال 1388 »شورای عالی 
آموزش وپرورش«، بررســی و تأیید انواع کتاب های آموزشــی و 
تربیتی، از جمله کتاب های کمک درســی به »سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی« محول شد. ضمن آنكه نهادهای فرهنگی، 
وزارت ارشاد و بدنۀ آموزش وپرورش نیز ملزم به اجرای این مصوبه 

شده اند. 
در ایــن راســتا، »دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی« با 
تشــكیل کارگروه های مجرب و متخصص موضوعی، و با حضور 
نمایندة محترم »شــورای هماهنگی علمی« سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی، طی جلســات متعدد به تهیۀ راهنماهای 
تولیــد کتاب های آموزشــی اقدام کــرد و به بررســی کیفیت 
کتاب های مطلوب پرداخت. این معیارها و سنجه ها که با مراجعه 
به اسناد باالدســتی آموزش وپرورش، منابع علمی و پژوهشی، و 
نظرسنجی از صاحب نظران شناســایی، تبیین و تألیف شده اند، 
از طرفی راهگشــای ناشــران و مؤلفان کتاب های آموزشی برای 
تهیۀ کتاب های مناسب و استاندارد هستند، و از سوی دیگر برای 

ارزیابی کیفیت کتاب ها در اختیار داوران مربوط قرار می گیرند.
هر راهنما چهار بخش دارد: دو بخش اصلی و دو بخش ضمیمه. 
بخش اول شامل مقدمه، ضرورت، اهداف و تعریف انواع کتاب های 
آموزشی و مبانی نظری است. بخش دوم جدول های ویژگی های 
عمومی، ویژگی های اختصاصی مشترک و ویژگی های اختصاصی 

هریک از انواع کتاب های آموزشی را در برمی گیرد.
بخش سوم، دربرگیرندة همۀ جدول های ویژگی های )عمومی، 
اختصاصی مشــترک و اختصاصی( هرکتاب اســت که در کنار 

چگونه كتاب استاندارد بنويسيم؟
نگاهی به راهنمای تولید کتاب های آموزشی
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هم تجمیع شــده اند و مجموعاً ۲۰۰ امتیاز را به خود اختصاص 
داده اند. بخش چهارم نیز شامل تعریف واژه ها و اصطالحات به کار 

رفته در راهنماست.

ویژگی های هر کتاب به دو دســتۀ »عمومی« و »اختصاصی« 
تقسیم شده اند. طبق مصوبۀ 8۲8 شورای  عالی آموزش وپرورش، 
13 معیار و استاندارد عمومی معرفی شده اند که برای هرکدام از 
آن ها ســنجه ها و امتیازاتی در نظر گرفته شده است. 4۰ درصد 

امتیازهای یک کتاب در گرو رعایت این معیارهاست:
1. خالقیت و نوآوری؛

۲. رعایت قواعد زبان و خط فارسی؛
3. سهولت به کارگیری؛

4. صحت و دقت علمی؛
5. تناســب محتوا و روش های ارائه، با مشخصات و هدف های 

برنامه درسی و رشتۀ تحصیلی؛
6. رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعۀ 

اسالمی ـ ایرانی؛
۷. تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی 

رشد؛
8. به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان؛

9. سادگی و روانی محتوا؛
1۰. سازمان دهی مناسب محتوا؛

11. توجه به متون علمی تمدن اسالمی ـ ایرانی؛
1۲. جذابیت شكلی و ظاهری؛

13. رعایت اصول بهداشتی و ایمنی؛

ویژگی های اختصاصی
 ویژگی های اختصاصی مشترک

 ویژگی های اختصاصی هر کتاب 

در میــان ویژگی هــای اختصاصی کتاب های آموزشــی یک 
درس )شــامل کتاب های تكمیلی یــا دانش افزایی، کتاب های 
حمایتــی معلمــان و کارشناســان، کتاب هــای کار و تمرین، 
کتاب های حمایتــی والدین، کتاب های مرجع، پوســتر، فلش 
کارت،کتاب هــای جنبی و ســرگرمی، کاربرد فنــاوری، و...(، 
ویژگی هــای یكســانی وجود دارنــد که در جدولــی جداگانه 
با عنوان ویژگی های اختصاصی مشــترک آورده شــده اند و به 
تناســب هر کتاب، ســنجه های الزم برای آن ها در نظر گرفته 
می شود. سپس ویژگی های مختص هر کتاب درسی بررسی و به 
همراه ســنجه های مربوط تدوین می شوند. مجموع ویژگی های 
اختصاصی مشــترک و ویژگی های اختصاصی غیر مشترک هر 

کتاب 1۲۰ امتیاز را به خود اختصاص می دهد. 
الزم به ذکر اســت، با توجه به اینكه بعضی از کتاب های درسی 
به همۀ انواع کتاب های آموزشــی نیاز ندارند، تعداد جدول های 

ارزشیابی راهنماهای تولید یكسان نیست.

پنج راهنمای تولید کتاب های آموزشــی با عنوان های ریاضی، 
زبان و ادبیات فارســی، زبان های خارجی، شیمی و تاریخ درسال 
139۷ به چاپ رسیده اند که در ادامه به معرفی کوتاهی از آن ها 

و شرح تفاوت هایشان می پردازیم:

راهنمای تولید کتاب های  شیمی
علم شیمی رابطۀ بسیار نزدیكی با زندگی روزمرة بشر دارد و به 
جرئت می توان گفت: شیمی یكی از درس هایی است که فراگیری 
آن بسیار مهم و کاربردهای آن در زندگی روزمرة ما فراوان است. 
در هم آمیختن علم شــیمی و زندگی انسان به امروز و دیروز باز 
نمی گردد.گویی خالق یكتا این جهان را بر مبنای همین علم بنا 

کرده است.
دراین راهنما برای ویژگی های اختصاصی مشــترک کتاب های 

آموزشی شیمی، دو جدول جداگانه طراحی شده است:
1. جــدول ویژگی های اختصاصی مشــترک بیــن کتاب های 
تكمیلی )دانش افزایی(، حمایتی معلمان، کارشناســان و والدین، 
کتاب هــای کار و تمرین )به صورت واحــد( و کتاب های کاربرد 
فناوری که دانش آموزان، معلمــان و متصدیان کارگاه های رایانه 

در مدرسه ها مخاطبان آن هستند.
۲. جــدول ویژگی های اختصاصی مشــترک بــرای کتاب های 

مرجع، پوستر و فلش کارت.

راهنمای تولید کتاب های تاریخ
شیوة درس آموزی از پیشینیان شیوه ای است که آخرین کتاب 
آسمانی و پیامبر اعظم)ص( و خاندان مطهرش)ع( بدان تمسک 
جسته اند. خداوند متعال در ســورة یوسف، آیۀ 111می فرمایند: 
»لََقْد َکان فِی قَِصِصِهْم ِعْبَرٌئ الُِولِی االلَْباب« )در سرگذشت آنان 

درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود(.
در تدوین راهنمای تولید کتاب های آموزشی تاریخ، کتاب های 
تكمیلــی )دانش افزایی(، حمایتی معلمان و کارشناســان، کار و 
تمرین، دایرة المعارف و فرهنگنامه، اطلس و مجموعۀ عكس های 
تاریخی در نظر گرفته و برای هرکدام از آن ها جدول هایی طراحی 
شــده اند. برای ویژگی های اختصاصی مشترک کتاب ها نیز، سه 

جدول به صورت جداگانه تنظیم شده اند:
1. جدول ویژگی های اختصاصی مشــترک کتاب های تكمیلی 

)دانش افزایی(، حمایتی معلمان و کارشناسان و کار و تمرین؛
۲. جــدول ویژگی های اختصاصی مشــترک  دایرة المعارف ها و 
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فرهنگنامه ها؛
3. جدول ویژگی های اختصاصی مشــترک اطلس ها و مجموعه 

عكس های تاریخی.

راهنمای تولید کتاب های ریاضی
درس ریاضــی به عنوان یكی از مهم ترین درس های آموزشــی 
تمامی دوره های تحصیلی، مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران 
قــرار دارد. با توجه به هدف های تبیین شــده در »ســند تحول 
بنیادین« آموزش و پرورش، می توان ریاضی را به شكلی فعال  و پویا  
آموزش داد. وجه مهم ریاضی، توانمند سازی انسان برای توصیف 
دقیق موقعیت هــای پیچیده، و پیش بینی و کنترل وضعیت های 
ممكــن مادی، طبیعی، اقتصــادی و اجتماعی اســت. بنابراین، 
توانایی به کارگیری ریاضی در حل مســائل روزمره و انتزاعی، از 
هدف های اساســی آموزش ریاضی است. ریاضیات زبان طبیعت 
است و بستر رشد و توسعۀ آن، مشاهده، توصیف، تجزیه و تحلیل 
محیط پیرامونی است. اگر دانش آموزان ما با کاربردهای متفاوت 
ریاضی در زندگی آشــنایی پیدا کنند، قطعاً میزان عالقه مندی و 
تمایلشان به آموختن ریاضیات بیشتر می شود و این باعث ایجاد 

رشد و شكوفایی هوش ریاضی دانش آموز می شود.
راهنمای تولید کتاب های آموزشــی ریاضی شــامل کتاب های 
تكمیلــی، حمایتی معلمــان و کارشناســان، کتاب های کمک 
درســی )کار و تمرین(، کاربرد ریاضی، مرجع، والدین، پوستر و 
فلش کارت اســت که برای هر کدام از آن ها جدول هایی طراحی 
شده اند. در این راهنما برای ویژگی های اختصاصی مشترک، پنج 

جدول جداگانه تعیین شده است:
1. جدول ویژگی های اختصاصی مشــترک کتاب های تكمیلی، 
حمایتی معلمان و کارشناسان ریاضی و کتاب های کمک درسی 

)کار و تمرین( و کاربرد فناوری؛ 
۲. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک کتاب های مرجع؛
3. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک کتاب های والدین؛

4. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک برای پوستر؛
5. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک فلش کارت.

راهنمای تولید کتاب های زبان و ادبیات فارسی
پرورش مهارت های زبانی زمینۀ درک مفاهیم در ســایر متون 
و موضوع هــای درســی را فراهم می آورد، به رشــد مهارت های 
اجتماعی، شخصی، ذهنی، ارتباطی، فرهنگی، مطالعه و پژوهش، 
و ارزش های اخالقی کمک می کند. قانونمندی های زبانی، شامل 
تلفظ کلمات، ساخت کلمات و ساخت دستوری، از طریق کسب 
تجربیات واقعی و وابسته به موقعیت های فرهنگی متربیان شكل 
می گیــرد. این امر خصوصاً در ســال های اولیه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. مجموعــۀ تجربه های ارائه شــده در قالب های 
گوناگون زبان و ادبیات فارسی، دانش آموزان را افرادی پای بند به 
ارزش های ملی و دینی، و متخلق به آداب و اخالق متعلق به این 
ســرزمین می پرورد، و آنان را در حفظ فرهنگ و تمدن خویش 

توانمند می کند.

راهنمای تولید کتاب های آموزشی زبان و ادبیات فارسی شامل 
کتاب های تكمیلــی، حمایتی معلمان و کارشناســان، حمایتی 
والدین، و کتاب های درســی کار و تمرین اســت. در این راهنما 
برای ویژگی های اختصاصی مشــترک، دو جــدول مجزا درنظر 

گرفته شده است:
1. جــدول ویژگی های اختصاصی مشــترک بــرای کتاب های 
تكمیلی، کتاب هــای حمایتی معلمان و کارشناســان، حمایتی 

والدین و کتاب های کمک درسی کار و تمرین؛
۲. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک پوستر و فلش کارت؛

راهنمای تولید کتاب های زبان های خارجی
در برنامــۀ درســی ملی در حــوزة یادگیری زبــان، »رویكرد 
ارتباطی« تعقیب می شــود که نتیجۀ آن تقویت زبان انگلیســی 
و حفظ فرهنگ ملی کشــور است. یعنی ما با ارزش های محوری 
خودمــان، در محیط پیرامون ارتباط برقرار می کنیم و در زندگی 

روزمره از محتوای آموزشی زبان انگلیسی بهره می گیریم.
راهنمای تولید کتاب های آموزشی زبان های خارجی، کتاب های 
تكمیلــی )دانش افزایی(، حمایتی معلمان و کارشناســان، کار و  
تمرین، مرجع و افســت، پوســتر و فلش کارت را بررسی کرده و 
برای هرکدام از آن ها جدول های جداگانه طراحی شــده است و 
نیز چهار جدول ویژگی های اختصاصی مشترک متفاوت به شرح 

زیر تدوین شده اند:
1. جدول ویژگی های اختصاصی مشــترک کتاب های تكمیلی 
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کتاب های کار و کتاب های تمرین؛
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افست؛ 
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خارجی؛ 
4. جدول ویژگی های اختصاصی مشترک فلش کارت.

امید است دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی توانسته باشد 
با تهیۀ راهنماهای فوق، چراغ راه ناشــران و مؤلفان گرامی باشد، 
معلمان دلســوز را یاری دهد و گام مؤثری در راه اعتالی سطح 

یادگیری و دانش فرزندان این سرزمین بردارد.
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