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  مقدمه
در » تـين  جـم « 1990كه در كنفـرانس جهـاني   » 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  ) شفاهي، شمارش و حلّ مسئلهنظير سواد، بيان (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   نظام«: دارد اعالم مي» 2همايش جهاني علم«و سوم مصوب  چهلي  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 اي فوقهأكيدت

اي مفيد به انسان معاصـر كمـك    تواند، همچون رسانه در مسير اين تغييرها، كتاب آموزشي مناسب مي» اند؟ كشورها تغيير كرده
كه اگـر ايـن رسـانه     ضمن اين. ي، زندگي دلخواه و آرماني پربار و پرتالشي داشته باشدهاي علم 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  ... هنده، راهنمايي، يادآوري كننده وتوانند برانگيزاننده، تقويت كننده، اطالع د 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  و تالش دسته هچندماهي  ه، ضمن فعاليت فشرد»آموزشي رشد هاي كتابي  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     گناهـا و چـالش  هـا، تن  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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   آموزش رياضيي  هحوز
آموزمحـور،   هاي فعال و دانش ريزي درسي به روش برنامهي  همعرفي آموزش رياضيات و در زميني  ههاي اخير در حوز در دهه

هـا بـه جـاي     رويكرد يادگيري مشاركتي و فرايندمحوري توجه شده و آموزش حل مسئله، استفاده از فنـاوري، آمـوزش مهـارت   
رسد،  اما به نظر مي. اند كردن آموزش در برابر بيان انتزاعي مفاهيم، از تأكيدهاي اساسي و اصلي بوده ها و كاربردي انباشتن دانش

شود، تغيير در  اي انجام مي هاي چهارگزينه هاي فعلي و برگزاري آزمون ام كه پذيرش دانشجو در آموزش عالي كشور با روشماد
  .هاي معلمان و باورها و رويكردهاي آنان از طريق طرح مسائل آموزشي، اگر محال نباشد، بسيار سخت و دشوار خواهد بود روش

زدن و  هـاي تسـت   اي، روش هـاي چندگزينـه   آموزش رياضي كه بر آزموني  هبه حوز هاي مربوط وجود تعداد زيادي از كتاب
  .اند، گواه اين معناست آزمون سراسري تهيه شده  اي و صرفاً با هدف عبور از مانع جدي و واقعي آموزش كليشه

هاي جديد آمـوزش   نگرشآموزش رياضيات با نگاهي به آينده و به اميد ترويج و گسترش رويكردها و ي  ههيأت داوران حوز
هاي جشـنواره   اين تعداد كتاب، كه در مقايسه با ساير حوزه. جلد كتاب رسيده به دفتر جشنواره را آغاز كرد 331كاربردي، داوري 

 6هـا بـه    تسهيل تعيين معيارها و قضـاوت، كتـاب  براي . آمد، كار داوري را طوالني و مشكل كرد ترين عنوان به حساب مي بيش
جلد كتاب انتخاب شدند و پس از بررسي مجدد و مشورت  112اول داوري، ي  هدر مرحل. مرحله تقسيم شدند 3وري به حوزه و دا

  : ها چنين است برگزيده شدند كه آمار آن) نهايي(سوم ي  هجلد براي مرحل 54با اعضا، تعداد 
  .جلد 11عنوان، شامل  106: آموزان افزايي دانش هاي دانش كتاب. 1
  .جلد 7عنوان، شامل  5: افزايي معلمان اي دانشه كتاب. 2
  .جلد 14عنوان، شامل  6: آموزان درسي براي دانش هاي كمك كتاب. 3
  .عنوان 5: هاي ارزشيابي كتاب. 4
  .جلد 8عنوان، شامل  7: هاي سرگرمي، جنبي و تاريخي كتاب. 5
  .جلد 13عنوان، شامل  6: المعارف ـ مرجعي ةهاي داير كتاب. 6

هاي ديگري نيز بر آن  هاي احتمالي، در آينده حيطه هاي موجود بوده و در صورت وجود نوآوري بندي براساس كتاب هاين طبق
هاي رياضي تدوين شده در  ها در مقايسه با كتاب هاي مناسب در اغلب حيطه حائز اهميت، وجود كتابي  هنكت. افزوده خواهد شد
هـاي گونـاگون    تمركز فعاليـت پديدآورنـدگان و ناشـران در زمينـه    ي  هدهند نشاناست كه ) ابتدايي و راهنمايي(آموزش عمومي 

به سـبب تطبيـق   (نهايي ي  هها براي مرحل هاي ارزشيابي و عدم پذيرش آن همچنين، تعداد زياد كتاب. رياضيات دبيرستاني است
  .، قابل تأمل است)ها نداشتن با معيارهاي اين نوع كتاب

اندركاران مسـائل مربـوط    رشد موارد زير را به پديدآورندگان و ناشران و دستي  هرياضي جشنوار بر اين اساس، هيأت داوران
  : كند به آموزش رياضي توصيه مي

به اين سبب، در اين زمينه نياز به نـوآوري و تحـول احسـاس    . ها شبيه به هم است تر كتاب بيشي  هارائي  همحتوا و شيو. 1
  .شود مي
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شـود، بـا    رسـد و توصـيه مـي    اي ضروري به نظر مـي  هاي ترجمه گي بومي و بازنويسي مجدد كتابتوجه به مسائل فرهن. 2
  .ندوآموزان ايراني تدوين، بازنويسي و تأليف ش هايي مناسب و متناسب با نيازهاي دانش استفاده از منابع گوناگون كتاب

ي  هاند، به زمين موزان براي آزمون سراسري پرداختهآ هايي كه به موضوع ارزشيابي و آماده كردن دانش بهتر است در كتاب. 3
آمـوز را از فهـم رياضـيات دور     هاي آموزشي كـه دانـش   آموزش مفاهيم، كاربردها و فهم بهتر موضوع توجه شود و از بيان روش

  .كند، پرهيز شود مي
لـذا  . كتـاب مواجـه هسـتيم    آموزش رياضيات و مباحث نظري مناسب براي معلمان، متأسفانه با كمبود جديي  هدر حيط. 4

  .آثار خارجي استفاده كنندي  هشود، ناشران به پركردن اين خأل همت گمارند و در شروع از ترجم توصيه مي
معاونـت نيـروي انسـاني دفتـر     . شـود  ها احساس مـي  با توجه به تعداد محدود مؤلفان، نياز به تربيت مؤلف و حمايت از آن. 5
توانند براي شناسايي، آموزش و هدايت افراد مسـتعد   ها مي هاي آموزشي مناطق و استان و گروه ريزي و تأليف كتب درسي برنامه

  .ها را فراهم سازند و داراي زمينه اقدام كنند و شرايط رشد و تربيت آن
اي شـود، بـر   لذا به ناشـران و مؤلفـان توصـيه مـي    . خورد تر به چشم مي هاي موجود، پختگي كم در تدوين و تأليف كتاب. 6

  .تر كنند تا آثار تأليفي از ابعاد متفاوت آموزشي، غني و قابل اتكا باشند گذاري بيش پديدآوردن يك اثر، صبر و حوصله و سرمايه
آمـوزان و   هـا در دانـش   درسي، احساس نياز رجوع به ايـن نـوع كتـاب    ارزشيابي و كمكي  هدر زمين  وجود تعداد زياد كتاب. 7

وجـود  . هاسـت  آموزش رياضيات در دبيرسـتان ضعف نظام ي  هدهند ها، نشان در مقايسه با ساير كتابها  شمارگان زياد اين كتاب
راهنماي معلم، انتخاب، گزينش و آموزش ضمن خدمت معلمان، آماده كردن اوليـا و توجـه بـه اسـتانداردها و معيارهـاي        كتاب

  .كاهد هاي آموزشي، تا حدي از اين ضعف مي انتخاب كتاب
تـر بـه    آموزان را نيز بيش هاي تأليفي وجود دارند و دانش تر در روح كتاب ه رويكردهاي جديد آموزش رياضيات كممتأسفان. 8
در . كم رنگ باخته است هاي جنبي و سرگرمي، كم كتابي  هدهند و مطالع درسي سوق مي هاي ارزشيابي و كمك كتابي  همطالع

رسد شروع آن، تغيير در نظام انتخاب دانشجو و طراحـي   م كه به نظر مياين خصوص، يك تحول و انقالب اسالمي احتياج داري
  .سؤال و برگزاري كنكور است
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   هاي خارجي آموزش زباني  هحوز
هـاي   نماهـا، لطمـات و آسـيب    نوع كتاب  هاي راهنما قرار گرفته و از اين هاست كه نظام آموزش زبان كشور آماج كتاب سال
تـوان از دبيـران دلسـوز كشـور نـام بـرد كـه همـواره از وجـود چنـين            قام شاهدان اين مدعا، ميدر م. ناپذيري ديده است جبران
هـا را بـه    گيرنـد و آن  آمـوزان مـي   ذهنـي، تفكـر و خودبـاوري را از زبـان      هـايي خالقيـت   چنين كتاب. هايي شكايت دارند كتاب
  .كنند طلب تبديل مي انگيزه، تنبل و فرصت آموزاني منفعل، بي دانش

گيرنـد و   ها، واژگان، نكات دستوري و ترجمه متون غلط و نادرست قرار مي آموزان در معرض تلفظ ها، دانش گونه كتاب يندر ا
هـا، خيلـي سـريع بـه جـواب       كتـاب ي  هبلكه با مراجعه به پاسـخنام . كنند ها استفاده نمي از خالقيت ذهن خود براي حل تمرين

  .دهند رسند و از خود تالشي نشان نمي مي
ها بدون هيچ زحمتي و  گونه كتاب ناشران اين. هاي چاپ خارجند شويم كه كپي كتاب رو مي هايي روبه ز طرف ديگر، با كتابا

  .رسند با حداقل هزينه به سود سرشاري مي
و نيـاز   انـد  تحريـر درآورده ي  هخوريم كه دبيران دلسوز به رشت هايي برمي افراط و تفريط، به كتابي  هاما در كنار اين دو حوز

زيـرا  . هاسـت  آموزشـي نـام گرفتـه، همـين كتـاب      درسـي يـا كمـك    در واقع، آنچه كه كتاب كمك. اند آموزان را درك كرده زبان
انـد و در كنـار    آموزان پرداخته هاي زبان هاي كافي و وافي، به تقويت درس تمريني  هها با ايجاد شرايط الزم و ارائ نويسندگان آن

تـوان خالقيـت، تفكـر و خودبـاوري را در      هـا مـي   گونـه كتـاب   به عالوه، با ايـن . كنند كمك شاياني ميدبيران، به آموزش زبان 
  .هاي متفاوت زماني و سني تحكيم بخشيد آموزان مشاهده كرد و معلومات آنان را در دوره دانش

افراطي يا تفريطي باشند  هاي آموزشي بايد عاري از مسائل و مشكالت كتاب درسي يا به عبارت بهتر، كمك هاي كمك كتاب
  : كنيم و به اين سبب به مؤلفان، و ناشران پيشنهاد مي

   موزش رسمي كشور تأليف و چاپ كنند؛هاي آ ها را در جهت هدف كتاب. 1
  هاي درسي محدود نباشند؛ هاي كتاب ها به حل تمرين كتاب. 2
  يكپارچه در نظر بگيرند؛ي  هها، زبان را يك پديد در كتاب. 3
  جداسازي عناصر زبان و معرفي بدون بافت و تصنعي اجزاي زبان اجتناب كنند؛ از. 4
  آموزان بپرهيزند؛ مطالب به زبان مادري زباني  هاز ارائ. 5
  آموزان شبهه ايجاد نكنند؛ در دانش) از قبيل تلفظ با امالي خط فارسي(مطالب غلط و نادرست ي  هوجه با ارائ به هيچ. 6
آمـوزان   دانش زبـان ي  هجديد، به ايجاد بافت جديد مبادرت ورزند تا حوزي  ههاي درسي به شيو ب كتابمطالي  هبراي ارائ. 7

  تر شود؛ ها بيش وسعت يابد و قدرت تشخيص آن
  ها بپرهيزند؛ ها و حل آن اي به تمرين از پاسخگويي كليشه. 8
  آموزي روي آورند؛ آموزي، به زبان به جاي آزمون. 9

  هاي درسي باشند؛ لي روش توليد كتابدرصدد رشد و تعا. 10
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هاي شنيداري و ديداري از نوارهاي سمعي و بصري استفاده كنند تا رشد و تعالي درك  تا حد امكان، براي تقويت مهارت. 11
  شنيداري ميسر شوند؛

  .افزايي معلمان باشند هاي دانش درصدد ترغيب نويسندگان ايراني براي تهيه و چاپ كتاب. 12
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   موزش تاريخآي  هحوز
تـري برخوردارنـد و نيازهـا و انتظـارات      هاي قبل، از رشد عقالنـي بـيش   آموزان در مقايسه با دوره متوسطه، دانشي  هدر دور

كننـد، بايـد از حيـث     به اين سبب، معلماني كه در اين دوره تدريس مي. تر است تر و گسترده تر، عميق فكري و روحي آنان جدي
سروكار دارند كـه از لحـاظ درك و درايـت و نقـد و      يآموزان اي، در سطح مطلوبي باشند؛ زيرا با دانش ههاي حرف علمي و توانايي

ادبيات و علوم انساني و چـه در سـاير   ي  هچه در رشت(هاي درسي تاريخ،  به عالوه، تحقق هدف. ارزشيابي معلمان، تيزبين هستند
ـ   آموزشـي و كمـك   هاي كمـك  كه توليد كتاب منوط و مشروط به عواملي است) هاي تحصيلي متوسطه رشته ي  هدرسـي از جمل
  .هاست آن

براي مخاطبان عـام و نيـز جوانـان، توجـه     ويژه  هاي تاريخي، به خوشبختانه در چند سال اخير، به تأليف ترجمه و چاپ كتاب
ريـزي و   ، شـاهد برنامـه  انـد  گـاري و پراكنـده ارائـه شـده     هايي كه به صورت تكن تري شده است؛ چنان كه عالوه بر كتاب جدي

 ردر اين مورد، شايسته است از انتشارات علمي و فرهنگي، نش. ها در اين زمينه هستيم گذاري تعدادي از ناشران و سازمان سرمايه
هاي فرهنگي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، مركز اسناد انقالب  آموزشي، دفتر پژوهش ققنوس، دفتر انتشارات كمك

  .اقدامات انجمن نويسندگان كودك و نوجوان ياد كنيم اسالمي و
افزايـي   دانـش ي  هويـژه در حـوز   بـه (هاي ارسـالي   امسال شمار كتابي  هرفت در جشنوار با توجه به آنچه گفته شد، انتظار مي

ـ   زياد باشد، در حالي كه چنين نشد و جست) آموزان معلمان و دانش ن گفتـار و البتـه   وجوي داليل اين پديده، خارج از موضـوع اي
  .انديشي است نيازمند تأمل و چاره

هـا مربـوط بـه     به جز مواردي كه تاريخ چاپ آن(تاريخ دريافت شد ي  هعنوان كتاب در حوز 80امسال، حدود ي  هدر جشنوار
هـاي   از نوع كتـاب چند عنوان نيز . شد آموزان مربوط مي افزايي معلمان و دانش ها به دانش تر آن و بيش) بود 76هاي قبل از  سال

ذكر اين نكته نيـز  . دوم راه يافتي  هعنوان به مرحل 27از اين تعداد، . بود« آموزان سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش«
  .هاي تاريخي ايران غلبه دارد تاريخ، همچون گذشته بر ساير دورهي  هخالي از فايده نيست كه توجه به تاريخ معاصر در حوز

بودن زبـان   درسي و مناسبي  هنخست عبارت بود از پشتيباني از برنامي  هتاريخ در مرحلي  هداوري در حوزهاي اصلي  مالك
ها، اعتبار علمي و كيفيـت   دوم، مواردي چون كيفيت چاپ، كيفيت نشر، كيفيت تصويرها و نقشهي  هدر مرحل. نوشتاري و نوآوري

هـاي   هاي يادگيري و پيـام  اطبان، تالش در جهت پرورش فكري و مهارتسازماندهي محتوا، ميزان ارتباط محتوا با نيازهاي مخ
  .هاي داوري قرار گرفت ارزشي و نگرشي، از مالك
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  ها  توصيه
  :شوند نويسندگان اين حوزه موارد زير را يادآور ميناشران و ي  هدرس تاريخ ضمن پاسداشت زحمات همي  هداوران حوز

ـ    10هـاي   ها در شماره اين هدف(متوسطه ي  هرهاي درس تاريخ در دو توجه به هدف. 1 رشـد آمـوزش   ي  هبـه بعـد مجل
  ؛)چاپ خواهند شد تاريخ
  هاي تاريخ ايران؛  دورهي  هتوجه بيش از پيش به هم. 2
  هاي تحقيقي؛ توجه به استفاده از زبان مناسب نوجوانان و جوانان به جاي تلخيص كتاب. 3
  صري مثل عكس، نقاشي، نقشه و نمودار در سازماندهي محتوا؛تر و بهينه از منابع ب بيشي  هاستفاد. 4
  استفاده از طرح جلدهاي زيبا و جذاب؛. 5
  .اي به جاي تاريخ ها و حكايات عاميانه و افسانه روايتي  ههاي علمي و پرهيز از ارائ تر به رعايت جنبه توجه بيش. 6
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  آموزش اقتصاد ي  هحوز
هاي اقتصادي كـه اكثـر جوامـع بـا آن      دشواري. يت و اعتباري روزافزون برخوردار استدر جهان امروز، دانش اقتصاد از اهم

هـاي درسـي دبيرسـتان نيـز      حضور مباحث اقتصـادي در برنامـه  . مواجهند، موجب اقبال عمومي به اين شاخه از علوم شده است
اقتصادي را ي  هداني است كه اطالعات پايما و تالش براي تربيت و آموزش شهروني  هتوجه ويژه به اين دانش در جامعي  هنشان

  .كشور دارا باشندي  هجانب  همهي  هتر در جريان رشد و توسع تر و بهتر و فعاالنه براي مشاركت هرچه بيش
هـاي مـرتبط و از    حـوزه ي  هاطالعات مبسوط در كليي  هسو به دليل گستردگي علم اقتصاد و ضرورت ارائ با اين حال، از يك

تـوان انتظـار داشـت     هاي درسي و ساعات اختصاص يافته به تدريس اقتصـاد، نمـي   دليل محدوديت حجم كتابسوي ديگر، به 
  .مباحث و عناوين مورد نظر و داراي اهميت در كتاب درسي آورده شوند و در كالس مورد بحث قرار گيرندي  هكلي

ي  هبراي افـزايش اطالعـات و مراجعـ    درسي و تكميلي، هاي ديگري به صورت متون كمك بدين سبب، ضروري است كتاب
هاي در دسترس با گسترش دانش و اطالعات هردو گروه، به  تعدد و تنوع متون و كتاب. آموزان تهيه و ارائه شوند دبيران و دانش

  .آموزش اقتصاد كمك خواهد كردي  هتر برنام توفيق هرچه بيش
درسـي و مباحـث تكميلـي اقتصـادي در سـال گذشـته        كمك هاي هاي واجد شرايط اوليه، كه تحت عنوان كتاب تعداد كتاب

كـم هـم، سـهم    ي  هالبتـه در ايـن مجموعـ   ). مـورد  13(اند، در مقايسه با اهميت و ضرورت مسئله، بسيار ناچيز بـود   منتشر شده
و درسـي   هـاي كمـك   درسي و تست چشمگير بود و در واقع، به دليل وجود تقاضاي رو به گسترش براي كتاب هاي كمك كتاب
ها را حـاوي اطالعـات    هايي كه بتوان آن تر است تا كتاب ها بيش گونه كتاب ايني  هالمسائل، توجه ناشران و مؤلفان به عرض حل

  .تكميلي ناميد
ـ  ي  هگستردگي حوز اطالعـات جـامع و كـافي بـه     ي  هعلم اقتصاد و تعداد عناوين و مباحث آن و در عين حال، ضـرورت ارائ

مباحث گوناگون اقتصـادي بـا بيـاني قابـل اسـتفاده و درك بـراي       ي  ههاي فراواني در عرص كه كتابكند  مخاطبان، ايجاب مي
  .آموزان و دبيران عرضه شود دانش
آموختگاني بـا انبـان عظـيم اطالعـات      متوسطه، پرورش دانشي  هآموزش اقتصاد در دوري  هكه هدف برنام ديگر ايني  هنكت

هرگونـه اطالعـات غيرمنسـجم    ي  هبدين سبب، سعي شده است در متون درسي از ارائ .اقتصادي از نوع معلومات عمومي نيست
اي كه  ارائه شود؛ به گونه) حتي ابتدايي و ساده شده(يافته  خودداري شود و در عوض، متن درس در قالب تحليلي منسجم و نظام

  .دهاي مقدماتي مباحث اقتصادي را به دست آورن تجزيه و تحليل وانآموزان ت دانش
ترين سـودمندي و   هاي گوناگون دانش اقتصادي، زماني بيش حوزههاي حاوي اطالعات تكميلي در  ترديد، مجموعه كتاب بي

ها  هاي درسي و مكمل و مؤيد آن سو با كتاب جهت و هم اثربخشي مثبت را دارد كه با در نظر گرفتن اين مهم تدوين شوند و هم
  .دالمسائلي باشن هاي حل و عاري از جنبه
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توان يك نقد و بررسي جـدي محتـوايي و    هاي موردنظر، به دليل محدوديت شديد عناوين عرضه شده، نمي در بررسي كتاب
اميدواريم با تـالش  . المسائل است هاي تست و حل خصوص كه بخش مهم اين عناوين محدود هم كتاب اي ارائه داد؛ به مقايسه

  .اقتصاد باشيمي  ههاي آتي شاهد نشر عناوين متعدد تكميلي در حوز جدي ناشران، مؤلفان و محققان محترم، در سال
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  شناسي آموزش زميني  هحوز
ي  ههـا در زمينـ   ها و نگرش ها، مهارت اي از دانستني انسان امروز، براي زندگي بهتر، به سواد علمي و فناورانه، يعني مجموعه

به بياني ديگر، براي كسي كه اصول و قوانين بنيادي فيزيك، . داردعلوم بهداشت و علوم زمين نياز علوم فيزيكي، علوم زيستي، 
  .داند، راه هرگونه يادگيري علمي بسته است شناسي را نمي شناسي و زمين شيمي، زيست

هـا   شود، در واقع، يافتن توانايي حل مسائل و مشكالتي است كه جامعـه بـا آن   آنچه امروزه سواد علمي و فناورانه ناميده مي
  .تواند نقش منفي يا مثبتي در مقابل اين مسائل ايفا كند است و هر انساني، در مقام عضوي از اين جامعه، ميمواجه 

شـود،   شناسي دنبال مـي  علوم زميني  هها در حوز حل آن بخشي از مسائل و مشكالتي كه فراروي انسان امروز قرار دارد و راه
  : عبارت است از

  كاهش منابع معدني و انرژي؛ 
  يافتن منابع جايگزين براي منابع معدني و انرژي؛ 
  كمبود و آلودگي منابع آب؛ 
  محيطي؛ هاي زيست آلودگي 
  شدن هواي زمين؛ گرم 
  هاي ناشي از بالياي طبيعي؛ خسارت 
  فرسايش خاك؛ 
  ...و 

  
  در كشور ما

هـاي اقتصـاد    هـاي مهـم چـرخ    كه گردانندهدهند  هاي گوناگون تشكيل مي ها و كاني منابع اصلي ثروت را نفت و گاز، سنگ
  كشورند؛ 

  آيد؛ غذاي مردمان از خاك حاصل مي 
شناسي و مكانيك خاك و سـنگ   شهرسازي نيازمند شناخت دقيق خصوصيات زمينسازي، سدسازي و  هاي جاده اجراي طرح 

  است؛
  توليد مصالح ساختماني، محصول زمين است؛ 
هاي مالي فراوانـي   گيرد و خسارت اي از هموطنان ما را مي له، سيل و رانش زمين، جان عدههر سال، بالياي طبيعي مانند زلز 
  .آورد وجود مي به

شناسي، بر عامل نيروي انساني كارامد و داراي سطح باالي سواد علمي و فناورانـه،   تر، امروزه متخصصان توسعه از همه مهم
رو، در  از اين. شمارند كنند و گاهي آن را پيش شرط تحقق آن مي تأكيد مي پذيري جامعه يكي از عومل اساسي توسعهي  هبه منزل
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توسـعه  ي  هخود را بهبود بخشند تا از ايـن راه زمينـ  ي  هجامعي  هكوشند سطح سواد علمي و فناوران جهان امروز تمام كشورها مي
  .پايدار را در كشور خود فراهم آورند

گذارد، كيفيـت انتخـاب محتـوا و     مردم هر جامعه اثر ميي  هسواد علمي و فناورانطور مستقيم بر سطح  يكي از عواملي كه به
آموزشـي   هاي كمـك  شناسي، در آموزش رسمي كشور و كتاب شناسي و زمين سازماندهي علوم پايه يعني فيزيك، شيمي، زيست

در آن كشـور، ارتبـاطي كـامالً     مردم يك جامعه و كيفيـت آمـوزش علـوم پايـه    ي  هارتباط بين سطح سواد علمي و فناوران. است
  .نظامدار است

آموزان كشـور مـا دو    علوم زمين به جشنواره كه ارزش و اهميت آن براي دانشي  هناچيز بودن تعداد آثار ارسال شده در حوز
  .اي ناخوشايند و هشداري به مسئوالن اين حوزه است چندان است، واقعه

وپـرورش و آمـوزش عـالي،     اند و اميدوارند، مسئوالن محتـرم آمـوزش   دوخته علوم زمين به آينده چشمي  ههيأت داوران حوز
شناسي به مثابه يـك   اي فراهم آورند تا زمين آموزشي با بازنگري در تصميمات خود، زمينه هاي كمك نويسندگان و ناشران كتاب

  .خود را بازيابدي  هعلم، جايگاه بايست
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  شناسي آموزش زيستي  هحوز
از مسائل ... ها و منابع طبيعي، توليد و تهيه غذا براي جمعيت رو به افزايش دنيا، كنترل و درمان بيماريزيست و  حفظ محيط

هاي متفاوت علوم بـه خـود    هاي زيادي از عمر و تالش محققان را در گرايش مهم پيش روي بشر در عصر حاضر است كه سال
تري در يافتن و ارائه راهكارهاي عملـي بـراي پاسـخ بـه      اساسيتر و  شناسي نقش كليدي بين علوم، زيست. اختصاص داده است
شناسي، خصوصاً در  هاي علم زيست ها و موفقيت شك، اين نقش در آينده به دليل پيشرفت ها داشته است و بي انبوهي از پرسش

  .شود تر مي كننده تر و تعيين فناوري زيستي، بسيار بنياديي  هزمين
در ايـن زمينـه، توجـه بـه     . شناسي بر توسعه يافتگي و بهبود زندگي بشر انكارناپذير اسـت  تبر اين اساس، تأثير شگرف زيس

پايدار در هر كشوري ضروري است و توسعه جز با ي  هطور اخص، براي نيل به توسع شناسي به طور اعم و زيست آموزش علوم به
اي علمي برخوردار باشـند، علمـي بينديشـند و علمـي     ه پرورش و تربيت شهرونداني كه از دانش و اطالعات كافي در تمام زمينه

  .پذير نخواهد شد اند در زندگي روزمره به كار گيرند، امكان عمل كنند و بتوانند آنچه را كه آموخته
دار اين امر خطير است؛ اما پيشرفت سريع علـوم و حجـم عظـيم     وپرورش رسمي در كشور ما، عهده بديهي است كه آموزش

هاي فرهنگـي   شود، فعاليت بخش شناسي كه هر روز نيز بر ميزان آن افزوده مي ويژه در علم زيست  اي علمي، بهه مفاهيم و يافته
پايدار، نيازمند حركـت منسـجم و   ي  هوپرورش شهروندان با هدف دستيابي به توسع آموزش. سازد ناپذير مي ديگر جامعه را اجتناب
در ايـن خصـوص، انـواع    . در آمـوزش و آمـوزش عمـومي نقـش دارنـد     هاي فرهنگي است كه به شـكلي   هماهنگي تمام بخش

هاي آموزش علوم و به تبع آن، گسترش سواد علمي فناورانـه باشـند، نقـش مـؤثري ايفـا       هاي آموزشي كه در جهت هدف كتاب
ي بـه  هـاي  هاي آموزشي رشد، فرصت مناسـبي بـراي شناسـايي و معرفـي چنـين كتـاب       به همين دليل، جشنواره كتاب. كنند مي

هـا   اندركاراني است كه به تهيه، چاپ و نشر اين كتـاب  آموزان، معلمان و كارشناسان و سپاس از مؤلفان، مترجمان و دست دانش
  .اند پرداخته
عنـوان   113شناسي، با در نظر داشتن اين مطالب، كار داوري و بررسي  زيستي  ههاي آموزشي در حوز داوري كتابي  هكميت

دوم راه يافت و در چهار حـوزه مـورد داوري قـرار    ي  هعنوان به مرحل 18حوزه را در دو مرحله انجام داد كه  كتاب ارسالي در اين
  : اين چهار حوزه عبارتند از. گرفت
  .آموزان افزايي دانش هاي تكميلي به منظور دانش كتاب) الف
  .كارشناسان افزايي، مهارتي و روشي براي معلمان و هاي دانش كتاب) ب
  .اي و هنري هاي فرايندي، علوم پروژه هاي گسترش سواد علمي، پرورش مهارت بكتا) پ
  .آموزان هاي تمرين به منظور تثبيت، تقويت و آموزش جبراني دانش كتاب) ت
  

  : نكات زير استي  هدهند شناسي نشان درس زيستي  ههاي رسيده براي داوري در حوز نتايج بررسي كتاب
  .تر توجه شده است سواد علمي و فناورانه كمي  هآموزشي به مقول شي و كمكهاي آموز در انتشار كتاب. 1
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شناسي، به رويكردهاي آموزشي، خالقيت و نوآوري توجه كمي شـده   آموزشي زيست هاي آموزشي و كمك در تأليف كتاب. 2
  .است
شناسي   درس زيستي  هرنامشناسي و راهنماي ب هاي آموزش زيست آموزشي به هدف هاي آموزشي و كمك در تأليف كتاب. 3
  .دانشگاهي توجه كافي نشده است متوسطه و پيشي  هدور

زيسـت، بسـيار    ويـژه محـيط   شناسي، به هاي متفاوت زيست آموزان در گرايش هاي تكميلي براي دانش تعداد عناوين كتاب. 4
آمـوز نيـز صـدق     هاي كـار دانـش   ها و كتاب هاي گسترش سواد علمي و پرورش مهارت كتابي  هاين وضعيت دربار. اندك است

   .كند مي
شناسي موارد زير را براي اطالع مؤلفان، ناشران و افرادي كه در ايـن عرصـه    درس زيستي  هداوري حوزي  هدر پايان، كميت

  : دارد كنند، اعالم مي فعاليت مي
ي  هشناسـي در توسـع   و نقـش زيسـت  ها در اين علم  شناسي، انبوه اطالعات و يافته هاي متفاوت در علم زيست وجود گرايش 

  .تر ناشران براي چاپ و نشر آثاري در اين حوزه درسي نياز دارد جامعه، به فعاليت بيش
پايدار، موضوع ديگري است كه ضـرورت دارد  ي  هشناسي و نقش اين علم در توسع هاي كاربردي علم زيست شناساندن جنبه 

  .ناشران آن را مدنظر داشته باشند
ـ    آموزان منتشر مي شناسي براي دانش آموزش زيستي  ههايي كه در حوز در كتاب  مفـاهيم علـم   ي  هشود، بايد عـالوه بـر ارائ

آموزان نيز توجه شود و بر پرورش خالقيت و ايجاد نگرش علمـي در   شناسي، به برقراري ارتباط با زندگي و نيازهاي دانش زيست
  .آنان مبتني باشد

هاي آمـوزش   طور كلي، هدف شناسي و به هاي آموزش زيست ها در نشر، ناشران از هدف رمايهبجاست كه براي هدر نرفتن س 
  .علوم در دنيا، و به تبع آن در ايران، آگاه باشند
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  آموزش جغرافياي  هحوز
 اي است كه طي آن، نوجوان و جوان به دنبال كسـب اطالعـات جغرافيـايي و    نظر آموزش جغرافيا، نوجواني و جواني دورهاز 

سـني،  ي  هدر اين دور. ديگر است ها با يك آني  ههاي متفاوت جغرافيايي و مقايس هاي زندگاني انسان در محيط آشنايي با ويژگي
شرايط موجود در مكان محل زيست ي  هپردازد و از طريق مقايس ها مي انسان به كنجكاوي در مورد شرايط زيست در ساير مكان

زند و در پي حقيقت زندگي و شرايط مطلوب زيست، گاه به مهاجرت ذهني يا حتي  ب دست ميها، به انتخا خويش با ساير مكان
  .يازد عملي دست مي

هـاي   متوسطه، بررسي و داوري كتابي  ههاي آموزشي رشد در دور كتابي  هجغرافياي سومين جشنواري  ههيأت داوران حوز
المللـي از   ها و ملل ديگر و ضرورت درك تفاهم بـين  ها به سرزمين آموزشي جغرافيايي را با عنايت به عاليق مخاطبان اين كتاب

وسيع موضوعات جغرافيايي، از قوانين جغرافيايي گرفتـه  ي  هطريق جغرافيا و آموزش آن به نوجوانان و جوانان و با عنايت به داير
هـاي متعـددي را مـورد     كتـاب غرافيايي، هاي گوناگون ج تا مناطق جغرافيايي جهان و ايران، آغاز كرد و اميد داشت كه در زمينه

تـر از حـد انتظـار بـود و ايـن امـر        جغرافيـا، بسـيار كـم   ي  ههـاي شـركت داده شـده در حـوز     اما تعداد كتاب. ارزشيابي قرار دهد
اي  هشايد بتوان گناه اين كمبود را تا انـداز . جغرافياستي  هتالش اندك ناشران، مترجمان و مؤلفان محترم در حوزي  هدهند نشان

  .ها گذاشت كه در آن به علم جغرافيا عنايت و توجه كافي نشده است بر گردن نظام انتخاب دانشجويي دانشگاه
جلـد   44طـوري كـه از    ترجمه بر تأليف است؛ بهي  ههاي تأليفي و غلب تعداد اندك كتاب  هاي اين حوزه، هاي كتاب از ويژگي

كتـاب تـأليفي، و بقيـه     8هاي مربوط به آمادگي آزمون سراسري، فقط  جز كتابكتاب ارجاع شده به هيأت داوران اين حوزه، به 
هاي ارجاعي نيز در قلمرو آمادگي شركت در آزمون سراسري و متناسب با آن بود كـه بـا توجـه بـه      برخي از كتاب. ترجمه بودند

  .معيارهاي ارزشيابي، فاقد مشخصات يك كتاب آموزشي جغرافيايي شناخته شد
آموزش جغرافيايي بـراي كـار و   ي  هها در زمين جغرافيا تأسف خود را از فقدان كتابي  ههاي آموزشي حوز ن كتابهيأت داورا

محـور   هاي فعاليـت  آموزان در اين درس و كتاب آموزان، سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش فعاليت يادگيري براي دانش
ها و  دارد و اميدوار است، با توجه به خواست آموزان و معلمان اعالم مي نشدرسي جغرافيا براي داي  ههاي برنام در چارچوب هدف

  .هاي ارزشمندي در اين قلمروها باشد هاي آتي شاهد توليد و نشر كتاب آموزان و معلمان و كارشناسان، در سال عاليق دانش
هـا در   بهبود وضعيت انتشـار ايـن كتـاب   ي  ههاي خود را در زمين جغرافيا، توصيهي  ههاي آموزشي در حوز هيأت داوران كتاب

  : دارد اندركاران محترم نشر تقديم مي قالب موارد زير به ناشران، مؤلفان، مترجمان و ديگر دست
به اين سبب، جـا دارد، بـراي   . مخاطبان استي  هدانش جغرافيا، دانشي با گستردگي بسيار و موضوعات متنوع مورد عالق. 1

منـدان جـوان قـرار     تري در اختيار عالقـه  تري، با موضوعاتي متنوع هاي بيش كنيم، كتاب ندگي ميدرك بهتر جهاني كه در آن ز
  .گيرد
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آموزش جغرافيا، كمبود شـديد كتـاب   ي  هافزايي دبيران، چه در قلمرو موضوعات جغرافيايي و چه در زمين دانشي  هدر زمين. 2
تجربي خـود را در   وهاي علمي  دبيران، محققان و پژوهشگران يافتهاي  خورد و الزم است با توجه به نيازهاي حرفه به چشم مي

  .هاي ارزشمندي نشر و مبادله كنند آموزش جغرافيا به شكل كتابي  هزمين
ويژه جغرافياي رياضي بودنـد كـه    موضوعات عام جغرافيايي، بهي  ههاي ارجاع شده به هيأت داوران دربار بسياري از كتاب. 3

هـا و   ها، توجه ناشران و مترجمان و مؤلفان گرامـي را بـه سـاير زمينـه     مخاطبان به اين كتابي  هيد عالقهيأت داوران ضمن تأي
جغرافيـاي  ي  ههاي جالب جغرافيايي دربار جانبه بر تأليف كتاب ويژه تأكيدي همه به. دارد موضوعات علمي جغرافيا نيز معطوف مي

دوستي در مخاطبان  هاي جغرافياي جالب ايران دارد تا از اين طريق، حس وطن هپديدي  ههايي دربار اي ايران و توليد كتاب ناحيه
  .متوسطه تقويت شودي  هجوان دور

هاي جغرافيايي و  انتخاب و ترجمه و نشر كتابي  هجغرافيا، ضمن تشكر از مترجمان ارجمند در زميني  ههيأت داوران حوز. 4
  .جغرافيا به حد قابل توجهي برسدي  هأليفي نيز در حوزهاي ت ها، اميد دارد كه تعداد كتاب آني  هارائ

: هاي جغرافيـايي بـا موضـوعاتي همچـون     جغرافيا مراتب تأسف عميق خود را از انتشار نيافتن كتابي  ههيأت داوران حوز. 5
ره زمـين و  هاي اخير، نياز به حفاظت از شرايط زيسـتي كـ   مسائل جغرافيايي جهان امروز، محيط زيست و تحوالت آن طي دهه

  .دارد رساندن آن به حد مطلوب و آموزش شهروندي ابراز مي
هـا در انتقـال مـؤثر مفـاهيم جغرافيـايي بـه        هاي متنوع جغرافيـايي و مـدل   با توجه به ارزش تصويرها، نمودارها و عكس. 6

طـور   كند كه از اين موارد بـه  هاي آموزش جغرافيايي توصيه مي اندركاران كتاب مخاطبان جوان و نوجوان، هيأت داوران به دست
هاي آموزشي جغرافيايي استفاده كنند و عاليق مخاطبان  آرايي و انتقال مفاهيم و مطالب كتاب متناسب براي ساماندهي و صفحه

  .به مطالعه و يادگيري مؤثر مفاهيم و اطالعات جغرافيايي بيفزايند
به اين سـبب، بـه مؤلفـان، مترجمـان و     . در حال گسترش استهاي جغرافيايي و سواد جغرافيايي در جهان كنوني  مهارت. 7

  .هاي خود بگنجانند هايي مرتبط با اين سواد را نيز در قلمرو فعاليت شود كه انتشار كتاب ناشران ارجمند توصيه مي
رت گيـرد تـا   ها، زبان، عاليق و انتظارات جوانان صـو  هاي آموزشي جغرافيايي بايد متناسب با خواست چاپ و انتشار كتاب. 8

هـاي   هـا در كتـاب   ناشران، مترجمان و مؤلفان محترم بايد با شناسايي اين موارد و ملحوظ داشتن آن. مورد توجه آنان واقع شود
در صـورت  . مخاطبـان خـاص حـوزه قـرار گيـرد     ي  هها بيفزايند تا مورد اقبال و استفاد جغرافيايي، بر جذابيت و كارايي اين كتاب

اول، به دنبـال دليـل ايـن امـر از طريـق      ي  ههاي آموزش جغرافيايي، الزم است ناشران محترم در مرحل اباستقبال نشدن از كت
  .بررسي موارد ذكر شده باشند

هاي آموزشي رشد، با توجه و عنايت و اشراف نسـبي   كتابي  هجغرافيا در سومين جشنواري  ههاي حوز هيأت داوران كتاب. 9
هـا   اندركاران نشر اين گونـه كتـاب   دستي  ههايي، به كلي ها و نيز جامعه به چنين كتاب ات آنهاي جغرافيايي و موضوع به كتاب
هـا خـالي    گونه كتـاب  جاي بسياري از اينثانياً ها جزو نيازهاي ضروري جامعه است،  گونه كتاب نشر ايناوالً : دارد كه اعالم مي

هـاي   خيال راحـت و ضـمن برخـورداري از لـذت معنـوي نشـر كتـاب        توانند با گذاران محترم مي ناشران و سرمايهثالثاً است و 



 هاي آموزشي رشد داوران سومين جشنواره كتاببيانيه 

 

هـا در جامعـه در سـطح     جغرافيايي، از برگشت سرمايه خود در اين زمينه مطمئن شوند؛ زيرا هم عالقه و هم نياز به ايـن كتـاب  
  .بااليي قرار دارد

خواهـد در   هـا مـي   توليد و نشر ايـن كتـاب  اندركاران  دستي  هجغرافيا از كليي  ههاي جغرافيايي حوز هيأت داوران كتاب. 10
بهـره نگذارنـد و همـواره در پـي افـزايش       هاي مرتبط بي هاي خويش، دبيران و معلمان ارجمند جغرافيا را از كتاب جريان فعاليت

  .هاي جغرافيايي مورد نياز باشند دانش و مهارت و كارايي آموزشي معلمان و دبيران جغرافيا از طريق نشر كتاب
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  آموزش شيمي ي  هحوز
متوسـطه را در حـالي   ي  ههاي آموزشي دور كتابي  ههاي آموزشي رشد و در واقع، نخستين جشنوار كتابي  هسومين جشنوار

اگرچه . ايم تر و فراگيرتر آموزش شيمي در كشور چشم انتظار دوخته گذاريم كه اميدوارتر از گذشته، به پشتيباني بيش سر مي پشت
آموزش شيمي كارهاي بسياري انجام شده، ي  هجشنواره نشان داد كه در عرصي  هاب رسيده به دبيرخانبررسي بيش از يكصد كت

توجه بيش از اندازه به موضوع آزمون سراسري، از گستردگي و گوناگوني محتواهاي توليد شده به شدت كاسته، و فقـر ناشـي از   
  .بيش از پيش نمايان شده است متوسطهي  هآموزان دور هاي علمي مناسب براي دانش كمبود كتاب

آموزان بـا   هاي منتشر شده براي گسترش آشنايي دانش با وجود اهميت شايان توجه دانش شيمي در ايران، شمار اندك كتاب
يـاور بـودن آمـوزش شـيمي در      ها از بي هاي يادگيري در آن سازي براي تقويت مهارت اي و كاربردي شيمي و زمينه مفاهيم پايه

مي به نمايش گذاشـته شـده و   يانتزاعي از شاي نازيبا و سرشار از مفاهيم  هاي شيمي، چهره تر كتاب در بيش. دارد كشور حكايت
هاي يـاد   هاي كتاب نارسايي. مطالب علمي محض اكتفا شده استي  هسوي اي، تنها به انتقال يك بدون ايجاد هيچ جاذبه و انگيزه

  : ترند شده در موارد زير محسوس
آمـوزان در مقـام شـهروندان     دانشي  هتوجهي به نيازهاي علمي حال و آيند آزمون سراسري، بيي  هآميز به مسئل قتوجه اغرا

توجهي به طرح آخرين دسـتاوردهاي علمـي ـ     هاي عملي و آزمايشگاهي در آموزش شيمي، بي ، توجه بسيار ناچيز به جنبهمعهجا
  .متوسطهي  هآموزان دور كاربردي شيمي و بازتاب آن براي دانش

ي  هتالش شايستي  هجشنواره وجود داشت كه نتيجي  ههاي رسيده به دبيرخان هاي ارزشمندي نيز در ميان كتاب اگرچه كتاب
ي  هداوران ضمن ارج نهادن به تالش اين عزيزان، فرآوردي  همندان به آموزش شيمي در كشور است، كميت شمار زيادي از عالقه

مسـاعدتري بـراي رشـد و    ي  هوپـرورش، زمينـ   اند و اميدوار است با حمايت مسئوالن وزارت آموزشد ها را ناكافي مي اين تالش
هـا، ايـن راه    آموختگـان جـوان دانشـگاه    تر اين نويسندگان محترم فراهم آيد و از طريق جلـب و تشـويق دانـش    شكوفايي بيش

  .پررهروتر از پيش گردد
هـا بـا    تـر محتـواي آن   هاي منتشـر شـده و انطبـاق بـيش     و كيفي كتاب بعد، شاهد بهبود كميي  هاميد است كه در جشنوار

  .هاي نظام آموزشي كشور باشيم هدف
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  آموزش زبان عربيي  هحوز
هاي آغازين ورود اسالم بـه ايـران، بـا عشـق و      زبان عربي براي ما ايرانيان، جايگاه و منزلت خاصي دارد؛ زيرا از همان سال

سـيبويه  . ايـم  يش تلقي كرديم و از هيچ كوششي در راه توسعه و رشد و ارتقاي آن دريغ نورزيـده دلدادگي، زبان عربي را زبان خو
هـاي درخشـان    ها و صدها اديب دانشمندي كه از چهـره  شيرازي، زمخشري خوارزمي، عبدالقاهر جرجاني، تفتازاني قوچاني و ده

وارد ميدان شدند و دقـايق و ظرايـف موجـود در ايـن     » قرآن«روند، براي خدمت به زبان الهي  شمار مي فرهنگ و ادب عربي به
تـر   تـر و بـيش   ها و ظرايف موجود در اين زبان را هرچه بـيش  زبان را در مقابل انظار صاحبان ذوق و فكر و قلم نهادند و توانايي

  .عيان كردند
ديـن و آيـين ماسـت و تمـام     زبـان عربـي، زبـان فرهنـگ و     . اكنون نيز نگاه به اين زبان، نگاه به يك زبان بيگانـه نيسـت  

اگر . گيرد، در جهت بالندگي و رشد فرهنگ و آييني است كه از آنِ ماست هايي كه براي تعليم و تعلم اين زبان صورت مي تالش
دهد، اگر براي فرداي ميهن و مرز و بوم خود اهميت قائليم، اگر به اسـتقالل فكـري خـويش     يابي آزارمان مي هاي هويت دغدغه

دور از تعقل، نگران و بيزار، بايد براي نمادهاي فرهنگي خود ارزش قائل باشيم و ايـن   رويِ صرف و به و از تقليد و دنبالهپايبنديم 
  .ارزشگذاري را در عمل و فعل نمايان كنيم

تقيم از مسي  هما يادگيري اين زبان و تالش در جهت استفادي  هوظيف. زبان قرآن يكي از نمادهاي فرهنگي ما ايرانيان است
در كشور ما، به داليل گوناگون، زبان عربـي متناسـب بـا    . عبارات و متوني است كه به اين زبان نازل شده و نگارش يافته است

بعدي صـورت   سويه و تك نگاه آموزشي به اين زبان در يك چارچوب يك. هاي آموزش، پيشرفت نكرده است رشد و ترقي روش
اي است كه گويي تنها يك راه براي يادگيري اين زبان وجـود دارد و آن،   نسبت به آن به گونهگيرد و نگاه معلمان و متعلمان  مي

  . همان آموزش و علم قواعد، آن هم به شكل سنتي و آميخته با مسائل و نكات غيركاربردي است
ما دست نياز خود را بـه  . انديشي كرد نگارش مخاطبان نسبت به زبان قرآن، بايد چارهي  هبراي ايجاد تغييرات اساسي در نحو

ناشـران نيـز در ايـن راه،    . جـوييم  كنيم و از آنان براي رفع اين نقيصه مـدد مـي   نويسندگان و اصحاب قلم دراز ميي  هسوي هم
  . بازوان پرتوان اصحاب قلمند

ن را توان، براي آمـوزش زبـان عربـي محصـوالت فرهنگـي ارزشـمندي توليـد كـرد، مخاطبـا          هايي كه مي ترين عرصه مهم
  : برانگيخت و نياز فرهنگي آنان را تأمين كرد، عبارتند از

  هاي فرهنگ لغت در سطوح متفاوت،  كتاب. 1
  متون از عربي به فارسي،ي  هآموزش ترجم. 2
  آموزش قواعد كاربردي به سبك جديد،. 3
  خواني، متن. 4
  آموز، هاي كار و تمرين دانش كتاب. 5
  ق با اصول استاندارد،هاي سنجش و ارزشيابي مطاب كتاب. 6
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  وگو در سطوح گوناگون، 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

  .تهيه نوارهاي كاست و ويديويي و لوح فشرده براي آموزش زبان عربي در سطوح گوناگون. 10
هـاي جديـد، جـذابيت در محتـوا و تسـهيل در       گيـري از روش  ها بايد بدان توجه كرد، بهـره  رويكردي كه در تمام اين مقوله

توان به مفيد بودن محصوالت فرهنگي منتشر شده اميد داشت و بديهي اسـت كـه ايـن نـوع      با چنين نگرشي مي. آموزش است
  .ربط قرار خواهد گرفت و دفاتر ذي وپرورش محصوالت فرهنگي، مورد حمايت وزارت آموزش

  : جشنوارهي  ههاي اين دور بررسي كتابي  هاما نحو
مالك راهيـابي بـه   . دوم راه پيدا كردي  هجلد به مرحل 18جلد كتابي كه ناشران براي جشنواره ارسال داشتند،  55از مجموع 

هـاي   ها به ترجمه و حل سؤاالت كتـاب  ايي كه در آنه كتاب. به مخاطب بود» بخشي فايده«دوم، داشتن حداقل امتياز ي  همرحل
  .اول كنار گذاشته شدندي  ههاي قبل بودند، در مرحل هاي سال درسي مبادرت ورزيده بودند يا مربوط به توضيح و تشريح كتاب

  : ها عبارتند از اين حوزه. حوزه بررسي گرديدند 8ها در اين  بيني شد و كتاب نوع كتاب يا رشته پيش 8درس عربي ي  هدر حوز
  آموزان؛  افزايي دانش هاي تكميلي در جهت دانش كتاب. 1
  افزايي، مهارتي، روشي براي معلمان؛ كتاب دانش. 2
  آموز؛ هاي كار و تمرين دانش كتاب. 3
  فرهنگ لغات؛. 4
  نو؛ي  هكتاب آموزش قواعد زبان عربي با شيو. 5
  كتاب آموزش ترجمه و تعريب؛. 6
  شيابي تحصيلي؛كتاب سنجش و ارز. 7
  .وگو كتاب آموزش مكالمه و گفت. 8

دريغ . هايي كه براي داوري به جشنواره ارسال شده بود، ردپايي از بسياري موضوعات مفيد يافت نشد متأسفانه در ميان كتاب
هـاي   يـين كتـاب  تسـت و تشـريح و تب  ي  ههاي ارسال شده در زمين اغلب كتاب... خواني و از كتابي در مورد ترجمه، مكالمه، متن

هاي آتي، اين كمبود رفع شود و بـه همـت واالي صـاحبان ذوق و فكـر و انديشـه و مسـاعدت        اميدواريم در سال. درسي بودند
هـاي لغـت    در پايان، داوران تصميم گرفتند در قسمت كتـاب . ناشران متعهد و دلسوز، به اين نياز فرهنگي پاسخ مثبت داده شود

نيز تنها يك كتاب برگزيده شد » قواعد«در قسمت . گزيده و يك كتاب را براي تقدير معرفي كننديك كتاب را در حكم كتاب بر
  .نيز يك كتاب جهت تقدير انتخاب شد» افزايي و روش معلمان كتاب دانش«و براي 
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   آموزش فيزيكي  هحوز
عمـل آمـده، در    هاي بـه  خمينتري گرفته است و طبق ت ويكم، شتاب و سرعت بيش رشد سريع علم و فناوري در قرن بيست

هاي زندگي نيـز بـه    به تبع اين تحوالت، شيوه. آينده نيمه عمر حجم اطالعات علمي بشر در حدود چند ماه خواهد بودچند سال 
هاي آموزشي نيز تغيير چشـمگيري   آموزان مجهول شده و شيوه سرعت در حال تغيير است و به اين سبب، نيازهاي فرداي دانش

را بياموزنـد و  » چگـونگي آمـوختن  «آمـوزان   آيـد تـا دانـش    هاي جديد آموزش، تالش زيادي به عمـل مـي   ر شيوهد. كرده است
  .شود، فراگيرند هاي برخورد با مسائل جديد و طي مراحلي را كه به حل اين مسائل منجر مي مهارت

. آموز را به كلي دگرگون كرده است نام دارد، نقش سنتي معلم و دانش» فناوري اطالعات و ارتباطات«عصر حاضر، كه عصر 
ورند و معلـم   گردند؛ بلكه در اقيانوسي از اطالعات غوطه اي از دانش نمي آموزان در يك وادي برهوتي به دنبال بركه امروزه دانش

تـا   آمـوزان كمـك كنـد    او نيز مسافري است كه بايد به دانش.  شود آب در بيابان محسوب نميي  هديگر منبع اطالعات آن برك
آموز  امر آموزش و نقش جديد دانشي  هكنند نقش جديد معلم، رهبر و تسهيل. ها معنا بسازند بندي كنند و از آن اطالعات را درجه

طور كلي احساس مسـئوليت در مـورد    گيري، پژوهندگي و به وجوگري، سازندگي، پديدآوردن، آثار، ابتكار، خالقيت، تصميم جست
آموزان قرار گيرد و مطالب كـاربردي   تري در اختيار معلمان و دانش رو، بايد آگاهي بيش از اين. ستهاي يادگيري خودش ا فعاليت

هاي درسي، كـار، راهنمـا    در اين زمينه، كتاب. ها گذاشته شود دانش، فنون و ابزارهاي جديد آموزشي در اختيار آني  هالزم دربار
آموزان در توليد مفاهيم  هاي فعال تأليف شوند و به دانش ، بايد به شيوهشوند وزشي محسوب ميمآي  ههايي از بست كه قسمت... و

  .كمك كنند» آموز براي رسيدن به حل مسئله ايجاد مسئله و راهنمايي دانش«و به دبيران در نقش جديد 
اسـت و  دبيرستان تحوالت چشمگيري صـورت گرفتـه   ي  ههاي درسي فيزيك دور توليد كتابي  ههاي اخير، در زمين در سال
هـا   درسي، شيوه هاي كمك كتابي  هدر حوز. اند آموزان طراحي و توليد شده هاي دانش ها براساس ايجاد سؤال و فعاليت اين كتاب

درسي فيزيـك،  ي  هدر حوز. شود ها نوآوري و توجه به تحوالت ديده مي تر در آن كنند و كم هاي سنتي تبعيت مي تر از روش بيش
كتـاب حـذف    65اول داوري، حدود ي  هبراي شركت در جشنواره مورد بررسي قرار گرفتند كه در مرحل عنوان كتاب 130بالغ بر 
  : گروه تقسيم شدند 6دوم راه يافتند، به ي  ههايي كه به مرحل كتاب. شدند
  آموزان؛  دانشي  ههاي كار و راهنماي مطالع كتاب. 1
  موزان؛آ افزايي معلمان و دانش هاي موضوعي براي دانش كتاب. 2
  ؛)آزمون سراسري(آموزان  هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش كتاب. 3
  هاي فكري؛ هاي گسترش سواد علمي و مهارت كتاب. 4
  آموزش به روش فعال؛ي  ههاي پرورش فكري و مهارت يادگيري در زمين كتاب. 5
  .هاي پيشرفته هاي تمرين و آزمون كتاب. 6

آمـوزان   افزايي دانش هاي تكميلي و دانش آموزش فيزيك، به بخش كتابي  هه جشنواره در حوزهاي رسيده ب ترين كتاب بيش
هاي گوناگون دانش و نقش معلـم در آمـوزش    هاي مربوط به آموزش معلمان در زمينه شوند و كتاب و تمرين و تست مربوط مي
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هاي متناسـب بـا    ها، تقويت و تثبيت آموخته عميق آموخته، در جهت ايجاد انگيزه، ت هاي كار و فعاليت تعداد كتاب. شوند ديده نمي
  .شمارند درسي نيز انگشتي  ههاي برنام هدف
  : هاي زير توجه كنند آموزشي در تأليفات جديد خود به نكته هاي كمك طور كلي، الزم است مؤلفان كتاب به
اي تنظيم كنند كه ارتبـاط   ها را به گونه اي كتاببينديشند و محتوآموزان و نيازهاي آنان  زندگي دانشي  هبه مسائل روزمر. 1

  .آن با زندگي و كاربرد دانش در حل مسائل زندگي منظور شود
گـام بردارنـد و پـرورش مهـارت     ... هاي فعال آموزش را مدنظر قرار دهند و در جهت پرورش فكر، خالقيت، ابتكار و شيوه. 2

  .را مورد توجه قرار دهند...) احي تحقيق وآوري اطالعات، طر بيني، جمع مشاهده، پيش(يادگيري 
آموزان جذاب، كاربردي و همواره با ايجاد مسئله ارائه دهند و به ارتباط فيزيك با اجتمـاع و   آموزش فيزيك را براي دانش. 3

  .مشاغل توجه ويژه كنند
  .هاي انگيزاننده و آسان يادگيري توجه الزم را مبذول دارند به تصويرها، طرح. 4
  .هاي آموزش و نقش معلم در آموزش فيزيك تأليف كنند افزايي و روش دانشي  ههايي در زمين ابكت. 5
  .محتوا توجه كنندي  هبه محتواي علمي و كيفيت سازماندهي آن و نوآوري در ارائ. 6
. هايي بـه زبـان سـاده و قابـل فهـم محسـوس اسـت        هاي معلومات عمومي و گسترش سواد علمي و كتاب كمبود كتاب. 7

  .آموزان را برانگيزند هايي تأليف يا ترجمه شوند تا اشتياق دانش هاي گوناگون فيزيك، كتاب بنابراين، شايسته است در رشته
هـا بـا زنـدگي،     ها، ارتباط و كاربرد آموخته هاي يادگيري، كه با ايجاد انگيزه، تعميق آموخته هاي كار و فعاليت كمبود كتاب. 8

  .همراه باشند، كامالً ملموس است... و  ها ش پرورش مهارت و نگر
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  آموزش علوم اجتماعيي  هحوز
 ،پـذيري  خـواهي و تفكـر و تصـميم مسـتقل، مسـئوليت      هايي چون داشتن روحيه استقالل نوجواني و جواني با ويژگي ي دوره

فرهنگي و اقتصادي، از سـاير  نگري و بازانديشي در مسائل اجتماعي، سياسي،  برقراري ارتباط صحيح و گسترده با ديگران، آينده
  .شود ها متمايز مي دوره

هـاي الزم بـراي زنـدگي     ترها نيازمند كسـب مهـارت   ها و ورود به دنياي بزرگ نوجوان و جوان براي دستيابي به اين ويژگي
او نياز دارد كه بداند كيست؟ چگونه بشناسد؟ چگونه انتخاب كند؟ چگونه عمل كند؟ و نيازمند علمـي اسـت كـه    . اجتماعي است

يافته تشويق كند؛ علمي كه به او كمك كنـد   اي دقيق و نظام ندگي اجتماعي به گونهزي  هوي را به انديشيدن، پژوهيدن و مطالع
شـايد علـوم   . جديدي بنگرد و به او شـناخت بهتـري از جامعـه بدهـد    ي  هبه موضوعات و مسائل اجتماعي پيرامون خود از دريچ

من و ؤهـايي مـ   رو، تربيـت انسـان   باشند؛ از ايـن  ترين توان بالقوه را براي اين كار داشته شناسي، بيش اجتماعي، و از جمله جامعه
ها و باورهاي فرهنگي ديني و ملي و شهرونداني شايسته و آگاه از موضوعات و مسـائل اجتمـاعي و برخـوردار از     معتقد به ارزش

هـا   رد آنهاي الزم براي تحليل موضوعات و مسائل اجتماعي و كارب گري و خالقيت و نقادي و داراي توانمنديشپژوهي  هروحي
  .هاي آموزش علوم اجتماعي است در زندگي شخصي و اجتماعي باشند، از جمله هدف

هـاي مناسـب    علوم اجتماعي سهم بسيار اندكي داشت و از اين تعـداد، كتـاب  ي  ههاي رسيده به جشنواره، حوز در ميان كتاب
  .بسيار ناچيز بودند

آمـوزان بـود كـه متأسـفانه در      شيابي پيشرفت تحصيلي دانـش هاي اين حوزه مربوط به بخش سنجش و ارز ترين كتاب بيش
هـا حتـي    تـر ايـن كتـاب    بـيش . هاي الزم براي ورود به مراحل بعد شناخته شـدند  ها فاقد مالك اول بررسي، اين كتابي  همرحل

  .ودندبسنده كرده ب كننده و صرفاً مبتني بر حافظه هاي الزم را هم نداشتند و به سؤاالت تكراري، خسته جذابيت
ايـن نـوع   . ها به مراحل بعد راه يافتنـد  ترين تعداد را داشتند كه برخي از آن افزايي بيش هاي دانش ها، كتاب پس از اين كتاب

هـاي فراينـد    ترجمه بودند و صرفاً با تكيه بر انتقال صرف اطالعات، فرصتي براي پرورش مهارتي  هتر در حوز ها نيز بيش كتاب
  .كردند يجاد نميتفكر در فراگيرندگان ا

  : علوم اجتماعي بايدي  ههاي حوز طور كلي، كتاب به
بـه ايـن   . هماهنگي داشته باشـد ) شناختي، نگرشي و مهارتيي  هدر سه حيط(درسي علوم اجتماعي ي  ههاي برنام با هدف. 1

ناآگـاهي  . ها آگاه باشند اين برنامهدرسي و نيز از تحوالت ي  هها در اين حوزه بايد از محتواي برنام سبب، ناشران و مؤلفان كتاب
هـا قـرار نگيرنـد و     تـأليفي در مسـير برنامـه    يها شود، كتاب هاي درسي موجب مي از تحوالت برنامه يا راهنماهاي جديد برنامه

  .مطلوبي ندهندي  هها نتيج گذاري سرمايه
پيوند تدريس علوم اجتمـاعي بـا مسـائل     راهكارهايي برايي  هدانش علمي را هدف بدانند و ضمن ارائي  هپرورش خالقان. 2
  .زندگي، كاربرد اين علوم را در حل مسائل اجتماعي مورد توجه قرار دهندي  هروزمر
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شناختي، آن هم در سـطح دانـش و مبتنـي بـر     ي  هدرسي در اين حوزه اغلب شبيه هم هستند و بر حيط هاي كمك كتاب. 3
خصـوص در   هاي آموزشي در سطوح باالي شـناخت و بـه   براي تحقق هدف اند كه اين خود مانعي صرف، متمركز شدهي  هحافظ
  .ها هدر دادن ثروت ملي و نيروي انساني است به اين سبب، تدوين اين نوع كتاب. رود هاي ديگر به شمار مي حيطه
يادگيري منجر شوند  ها، استحكام و استمرار فرايند هاي كار و فعاليت بايد به توسعه و بسط يادگيري، تعميق آموخته كتاب. 4

برانگيـز و پـرورش    هاي پرسـش  هايي چون خالقيت، رويارويي مخاطبان با موقعيت و با ايجاد انگيزه و برخورداري از وجود مؤلفه
  .هاي اجتماعي، فرايند تفكر را در يادگيري مورد توجه قرار دهند مهارت
هـاي الزم را بـراي زنـدگي     زنـدگي پديـد آورنـد و آمـادگي    هايي براي تلفيق علم با  هاي كار و فعاليت بايد فرصت كتاب. 5

  .فراهم سازند  اجتماعي و شغلي آينده و برخورد مناسب با مسائل آن
ارتباط با زنـدگي آنـان    محتواي علمي نبايد خشك و بي. آموزش و تربيت اجتماعي بايد با زندگي فراگيرندگان عجين شود. 6

  .مطرح شود
هـاي تحقيـق و    هاي فردي و گروهي و ايجـاد زمينـه   درسي، به فعاليت هاي كمك شده در كتاببيني  هاي پيش در فعاليت. 7

  .پژوهش توجه شود
تـوان از   سازي پسنديده است، اما مـي  ها به شرط رعايت مسائل فرهنگي و توجه به بومي  آني  هآثار خوب و ارائي  هترجم. 8

  .هاي آموزشي داشته باشند  هتري در برنام تا كاربرد مناسب اين آثار در حكم منابعي براي تأليف جديد استفاده كرد
هـاي   كنـد، مهـارت   ها را روزآمد مي دبيران هستند كه دانش آني  ههاي ويژ يكي از ابزارها و عوامل ارتقاي آموزش، كتاب. 9

طراحي ابزارهـاي متنـوع    دهد و با ها آموزش مي هاي فعال تدريس را به آن هاي ارزشيابي متناسب با روش جديد تدريس و شيوه
. سازد آموزان را متحقق مي هاي دانش ها و نگرش ها و مهارت فعاليت ارزشيابي مستمر از آموختهي  هارزشيابي، از جمله انواع سياه

  .متأسفانه در اين زمينه كار چنداني نشده و الزم است اين بخش نيز مورد توجه مؤلفان و ناشران قرار گيرد
هـاي شـهرونداني    علوم اجتماعي و آموزشي  هناشران و مؤلفاني كه در حوزي  هداند كه از هم خود ميي  هگروه داوري وظيف

  . كنند، قدرداني كند تالش مي
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  آموزش منطق و فلسفهي  هحوز
 هاي فكـري  ها از نحله هاي فلسفي و منطقي در اسالم و ايران، بيانگر آن است كه گرچه اين انديشه بررسي تاريخ انديشه. 1

اند، در دامن تعاليم عميق و گسترده اسـالمي، پـرورش و غنـا يافتـه و بـه شـكوه و اوج سـتودني خـود          پيش از خود بهره گرفته
  .اند رسيده

حكمـت  «و » اشـراق ي  هفلسـف «، »مشـاء ي  هفلسـف «هاي فكـري   هاي بعد، به شكل جريان اين ميراث غني عقلي، در دوره
امـا متأسـفانه نسـل جـوان امـروز، بـه سـبب        . يگر و از قرني به قرن ديگر ادامـه يافـت  بروز كرد و از نسلي به نسل د» متعاليه

  .هاي فرهنگي و آموزشي، در شناخت اين ميراث گرانبها و ماندگار ضعيف و ناتوان است كاري كم
تا از اين است » آموزان هاي رشد منطقي، عقلي و شناختي دانش تقويت جنبه«وپرورش،  هاي متعالي آموزش يكي از هدف. 2

هـاي عقالنـي ـ منطقـي و روش حـل مسـئله را بـراي رويـارويي بـا           هايي مانند خالقيت، افكار انتزاعي، پرسش رهگذر، مهارت
  .معضالت زندگي خود بياموزند

هـايي   هاي متفاوت تحصيلي، كاستي هاي درسي در دوره اين موضوع، در ساختار كلي كتابي  هواقعيت اين است كه در اشاع
  .خوانيم تر فرامي هاي درسي را به تأمل و تفكر جدي ريزان و نويسندگان كتاب به اين سبب، برنامه. شود ديده مي

بـديهي اسـت در فراينـد توليـد     . هاسـت  هاي درسي فلسـفه و منطـق، بـيش از سـاير درس     كتابي  هاين حساسيت، در حوز
ريزي و اقدام براي  و مبدأ و منبع اوليه هرگونه برنامه هاي درسي مطرح است كتابي  ه، در نخستين گام، مؤلف»درسيي  هبرنام«

  .رود شمار مي آموزشي به توليد مواد آموزشي و كمك
ـ   هاي درسي، رعايت معيارهاي كيفي توليـد كتـاب، بـه    بنابراين در تأليف و چاپ كتاب » توليـد فرهنگـي  «ي  هويـژه در مرحل

ن و سالم، تناسب متن با نيازهاي مخاطب، ساختار محكم و استفاده صحت و مستند بودن علمي اطالعات متن، زبان و بيان روا(
  .الزم و حياتي است...) هاي علمي روزآمد، توجه به خالقيت و فعاليت ذهني مخاطب و از روش

تـوجهي   فلسفه و منطق، خود گواه كمي  ههاي رسيده به جشنواره در حوز هيأت داوران عقيده دارند كه تعداد محدود كتاب. 3
  : در اين زمينه، موارد زير قابل تأملند. صر فرهنگي و آموزشي كشور به اين مقوله استعنا

و يـا در نهايـت، رونويسـي و تلخـيص متـون      » كنكـوري «هاي تسـت و اصـطالحاً    تر آثار تأليفي به شكل كتاب بيش) الف
فعـال يـادگيري و   ي  هري اسـت و شـيو  هاي غني آموزشي و يادگي اين آثار فاقد رويكرد پژوهشي و جنبه. هاي درسي است كتاب

  .ها به كار گرفته نشده است خالقيت ذهني در آن
بنـابراين، الزم اسـت پديدآورنـدگان و ناشـران ايرانـي      . اند»ترجمه«اند،  داوري رسيده» دومي  همرحل«تمام آثاري كه به ) ب

  .آموزشي داشته باشندي  هتري به اين حوز توجه بيش
وجـوگري نسـل جـوانِ معاصـر، شايسـته اسـت        جستي  هغني ميراث عقلي اسالم و ايران و روحيي  هبا توجه به پيشين) پ

شـناختي و   هاي خالق و بكر، رعايت اصـول روان  مندي از انديشه ناشران و نويسندگان با رعايت مقتضيات و نيازهاي امروز، بهره
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هـاي آموزشـي و    درسـي، در مسـير توليـد كتـاب    ي  هنامبري  هشناختي قواعد فني و هنري توليد كتاب و الگوهاي پيشرفت زيبايي
  .فلسفه و منطق گام بردارندي  هآموزشي مفيد و جذاب در حوز كمك
را، كـه  » درسي مـدون فلسـفه و منطـق   ي  هبرنام«ريزي آموزشي موظف است در گام نخست،  سازمان پژوهش و برنامه) ت

  .درسي است، اعالم كندي  هآموزشي مرتبط با اين برنام هاي كمك وپرورش و استانداردهاي توليد كتاب آموزششامل نيازهاي 
پشتيباني «در اين حوزه، با وجود كسب امتيازهاي نسبتاً خوب از نظر معيارهاي داوري، از نظر » تقديري«آثار برگزيده و ) ث
  .در حد متوسط هستند» درسي و ارتباط با موضوعات كتاب درسيي  هاز برنام
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  و ادبيات فارسي آموزش زباني  هحوز
سـو حـافظ    درسي زبان و ادبيات فارسي، جايگاهي ارزشمند دارد؛ زيرا زبـان فارسـي از يـك   ي  هدر نظام آموزشي ايران، برنام

فرهنگي ي  هبنابراين، جامع. ترين ابزار انتقال فرهنگ و معارف ديني و ملي ماست ميراث فرهنگي و از ديگرسو، بهترين و مناسب
هاي سهيم در اين زمينـه،   از جمله پايگاه. ني بر دوش دارد تا نسل جوان امروز را به درستي به منزلگاه برساندايران رسالت سنگي

  .توانند، نقشي سازنده يا مخرب داشته باشند هاي آموزشي هستند كه مي كتاب
قبل، بر آمار كمـي و كيفـي    هاي هاي آموزشي در حالي به فعاليت خود ادامه داد كه در مقايسه با سال امسال جشنواره كتاب

زبان و ادبيات فارسي نيز كماكـان بـه دليـل گسـتردگي و وسـعت      ي  هدر حوز. ها در جامعه نشر افزوده شده است گونه كتاب اين
اندركاران تأليف، چـاپ و توزيـع كتـاب،     دستي  هيكي از آرزوهاي ديرين. اند بازار گرديده ي هاي متنوعي روانه آن، كتابي  هدامن
هاي  طيف وسيع كتاب. هاي درسي در يك جهت گام بردارند هاي آموزشي، در حد امكان و در كنار كتاب بوده است كه كتاب اين

اميدواركننـده اسـت، زيـرا امـر توليـد كتـاب آموزشـي بـراي         . كننده است سو اميدواركننده و از سوي ديگر نگران آموزشي از يك
آمـوزي در انتخـاب كتـاب     دانـش ي  هباورمند تبديل شده است؛ به نحـوي كـه جامعـ   آموزان و معلمان به فرهنگي بارور و  دانش

تـرين   هـا كوچـك   كننده است، زيرا اگر در ساختار و چارچوب تأليفي اين كتاب اما نگران. موردنظر خود آزادي و اختيار عمل دارد
  .اعتماد خواهد ساخت آموز و معلم را بي نقص و نارسايي به چشم بخورد، دانش

فرهنگي ما هنوز ي  هدهد كه اين بخش از جامع طور كلي بازار نشر، نشان مي هاي ارسالي به جشنواره و به نگاهي به كتاب نيم
معيني براي كتاب آموزشي تدوين نشده و اگر هم شده است، مؤلفـان يـا ناشـران بـه     ي  ههنوز تعريف يا ضابط. در آغاز راه است

آمـوز و در   اي در ظـاهر بـه فكـر دانـش     ضع موجود بازار حاكي از آن است كه هر توليدكنندهو. گرفتند كار نمي  ها را به خوبي آن
بينيم هر مؤلفي از ظن خود به تفسير و توضيح مشكالت  زنيم، مي ها را ورق مي وقتي كتاب. حقيقت، به فكر جبران سرمايه است

شـود، بـه منبـع سـومي      آموز مجبـور مـي   ت كه دانشگاهي اين تفاوت تفاسير چندان مشهود و واضح اس. آموزشي پرداخته است
هاي آموزشي براساس اصول و ضوابط مدوني به توليد بپردازد؟ آيـا   نشر كتابي  هآيا وقت آن نرسيده است كه جامع. مراجعه كند

پـرورش  و هايي منتخب از سـوي ناشـران و وزارت آمـوزش    هاي آموزشي، قبل از چاپ، به رؤيت و تأييد كميته بهتر نيست كتاب
  برسد؟

اي نه چندان دور، اين جشنواره به نهادي تبديل شود كه با حضور نماينـدگان ناشـران    رسد الزم است كه در آينده به نظر مي
ها، تنهـا در   كه تفاوت كتاباي زالل و شفاف سازد  به اين اوضاع نابسامان و آشفته خاتمه دهد و جريان توليد و توزيع را به گونه

توانـد بـه دلخـواه،     آموز سردرگم نخواهد شـد و مـي   توان تصور كرد كه دانش در اين صورت مي. اشد، نه در محتواقطع و اندازه ب
  .اش تهيه كند كتاب موردنظر خود را از ناشر مورد عالقه

ايـي  افز هاي مربوط به دانش هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي اين است كه بسياري از كتاب كتابي  هديگر در حوز ي نكته
اند و همين امـر موجـب گرديـده اسـت كـه       بازار شدهي  هها و نيازها تدوين و روان آموزان، بدون توجه به ضرورت دانشمعلمان و 

آموزشـي   اگر قرار باشد كتابي با برچسب آموزشي يـا كمـك  . ها خاك بخورد فروشي ها در پيشخوان كتاب ها، مدت گونه كتاب اين
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آموز احساس كند در صورت خواندن آن معلومات و ديـدگاهش نسـبت بـه آن     ردار باشد كه دانشچاپ شود، بايد از كيفيتي برخو
تر بداند،  بيشحافظ غزليات ي  هآموز اگر بخواهد مثالً دربار دانش. موضوع گسترش و تعميق خواهد يافت؛ اما عمالً چنين نيست

اگر قرار است ناشـر  . گاهي است يا پاسخگوي سن و نياز او نيستگيرد كه يا دانش هايي قرار مي با مراجعه به بازار در مقابل كتاب
  كتابي غير از كتاب درسي و آموزشي چاپ كند، آيا بهتر نيست كه به كتاب درسي نيز عنايتي داشته باشد؟

 هاي كـار و  هاي تست و توضيح مفاهيم بيش از كتاب دهد كه كتاب هاي موجود نشان مي از سوي ديگر، برآورد آماري كتاب
كتـاب كـار، يـك كتـاب     . تر ندارنـد  اي به دانستن بيش آموز عالقه نظر از نياز كاذب بازار، گويي معلم و دانش صرف. تمرين است

بـريم و دلمـان    سر مـي  خواري به اما همچنان در پخته. آموز است تر خود دانش اي براي فعاليت بيش غيردرسي نيست، بلكه زمينه
در صورتي كه اگر قصد داريـم حركتـي مطلـوب و    . باشد تا در صورت نياز، از آن استفاده كنيم چيز حاضر و آماده خواهد همه مي

  .هدفمند داشته باشيم، بايد به فكر اين حوزه نيز باشيم
  : اندركاران قرار گيرد آموزشي، محورهاي زير بايد موردنظر دست هاي آموزشي و كمك چاپ و انتشار كتابي  هدر زمين

  .وپرورش درسي مصوب زبان و ادبيات فارسي وزارت آموزشي  هتوجه به برنام. 1
  .متوسطهي  ههاي زبان و ادبيات فارسي دور توجه به ساختار و محتواي كتاب. 2
  .هاي آموزشي در مدرسه و در آزمون سراسري توجه به نيازها و ضرورت. 3
  .ها توجه به تمام ابعاد زباني و ادبي در كتاب. 4
  .هاي تست اي در كتاب هاي چهارگزينه ودن سؤالتوجه به آموزشي ب. 5
  .ها الي درس هاي خودآموز، البه ها و فعاليت طرح تمرين. 6
  .آموزان هاي كار و تمرين به منظور ايجاد عالقه و مهارت در دانش توجه به توليد كتاب. 7

هـدف،  . وزان بسـيار نويـدبخش اسـت   آم نشر، معلمان و دانشي  ههايي براي جامع كه برگزاري چنين جشنواره سخن آخر اين
تـوان اميـد    صرفاً انتخاب و تقدير از چند اثر نيست، بلكه اگر مسئوالن جشنواره و ناشران بيش از اين به هم نزديك شـوند، مـي  

  .هاي آموزشي باشيم هاي آتي شاهد حضور پربار و كيفي كتاب داشت كه در جشنواره
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  شناسي آموزش رواني  هحوز
نظـران و   عطف تحوالت علمي و فرهنگي، همـواره مـوردنظر و توجـه صـاحب    ي  هر حكم گرانيگاه و نقطوپرورش، د آموزش

هـا قـرار    وپـرورش و محـك و معيـار آرا و نظريـه     طوري كه آن را بستر تحوالت و تغييرات در آموزش به. انديشمندان بوده است
هـاي درسـي را تـابعي از     ن بـه درسـتي تغييـر بنيـادي برنامـه     تـوا  اي دارد و مـي  شناسي اهميت ويژه در اين ميان، روان. اند داده

هـاي آن نظيـر    درسي در كل و هر يك از مؤلفـه ي  هشناختي قلمداد كرد؛ رويكردي كه نسبت معيني را با برنام رويكردهاي روان
رد و گيـ  شاگرد، معلم، روش تدريس، كتاب درسي، انگيزش، هوش، شخصيت، سـالمت روانـي و مـديريت كـالس در نظـر مـي      

  .كند ها تعريف مي چارچوب معيني را در هر يك از عرصه
هـاي درسـي، غفلـت از جايگـاه و موقعيـت       ريزي در برنامهها  ها و ناكامي شناسي بسياري از اغتشاش اساسي در علتي  هنكت

هـاي   در تأليف كتـاب  هاي درسي اثر گذاشته است، اين امر نه تنها بر جريان تدوين كتاب. شناختي است هاي روان نظريهي  هويژ
سازي محيط آموزشي نيز آثـار خـود را بـروز     آموز و چه در حد كمك به معلم يا غني آموزشي، چه در سطح كمك به دانش كمك

  .داده است
هـاي   هـا و شـاخه   تـوجهي بـه جايگـاه آن در رشـته     خاص و بيي  هشناسي در يك رشته و شاخ قرار دادن كتاب درسي روان

درسي و بسنده كردن به آن در حد يك سـال تحصـيلي، موجـب    ي  هنداشتن به جايگاه آن در طول برناممتفاوت درسي و توجه 
متأسفانه اين تصوير مغشوش و آشـفته  . ريزان قرار گيرد آموزان، معلمان و برنامه روي دانش شده است تصوير ناتمامي از آن پيش

آشفتگي موجود در بازار كتاب چنان آشكار . آموزشي باشيم كمكهاي  موجب شده است كه شاهد اهتمام ناتمام و ناقصي در حوزه
هـاي عاميانـه و بـازاري در     هاي تخصصي دانشگاهي و كتاب افراطي توليد كتابي  هو نابسامان است كه توليد كتاب در دو دامن

  .نوسان است
تـر   كـم . بـه خـوبي آشـنا هسـتند     شناسي نيازمندند، با اين فقر هاي روان سازي محيط آموزش به كتاب كساني كه براي غني

ريزان را در باال بردن انگيـزه، ايجـاد    آموزان، معلمان و برنامه آموزشي يافت كه بتوان به مدد آن، دانش توان يك كتاب كمك مي
هاي يـادگيري، كنتـرل كـالس درس، ايجـاد و افـزايش خالقيـت،        وري آموزشي، ايجاد مهارت هاي فكري، افزايش بهره چالش
  .علمي و آموزشي، آموزش راهكارهاي يادگيري و نظاير آن كمك كردسازي  غني

نظر از چند عنوان كتاب كه برحسب سليقه و ذوق بعضي از مترجمان و مؤلفان و در حـد چنـد ناشـر خصوصـي توليـد       صرف
تـر از نـوع    ها بـيش  ابعالوه بر آن، اين كت. روست آموزشي با فقر جدي تأليف در اين زمينه روبه هاي كمك اند، انتشار كتاب شده

ها از يك خط تأليفي يـا راهبـرد معـين     توان در آن د و نمينكن آزادي هستند كه از راهكار معيني پيروي نميي  هبرگردان و ترجم
هاي ارائه شده بـراي بررسـي، گـروه داوران از يـك داوري      از طرف ديگر، با توجه به ميزان اندك كتاب. اي نشان گرفت ترجمه

شـناختي سـهم جـدي داشـته      در نتيجه، تصميم گرفتند كه تنها از يك ناشر، كه در انتشار آثار روان. اند ني باز ماندهگسترده و عي
داند، توجه عموم ناشـران را بـه ايـن قلمـرو برانگيـزد تـا در        گروه داوران بر خود الزم مي. است، تقدير و قدرداني به عمل آورند

تري داشـته باشـند و از    كه نياز اصلي حداقل يك سوم جمعيت كشور است، تالش بيششناسي،  پرداختن به مباحث اساسي روان
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تـري از   شناسي تربيتي، شـوق بـيش   شناسي، خصوصاً در قلمرو روان آثار رواني  هخواهد، به تأليف و ترجم مترجمان و مؤلفان مي
  : خود نشان دهند و محورهاي زير را به مثابه مبناي فعاليت خويش برگزينند

  شناسي علمي؛ شناسي و نقش هر يك در گسترش روان رويكردهاي روان 
  شناسي؛ انواع راهبردهاي تحقيق در روان 
  شناسي در ايران؛ اي روان هاي حرفه حوزه 
  هاي متفاوت رشد، با تأكيد بر رشد كودكان ايراني؛ هاي رشد كودك در دوران ويژگي 
  جوانان ايراني؛هاي رشد نوجوان با تأكيد بر رشد نو ويژگي 
  هاي مربوط به حافظه و زبان؛ فرايندهاي شناختي با تأكيد بر ادراك، توجه، حافظه و زبان و نظريه 
  شناسي سالمت؛ سالمت رواني و بهداشت رواني با تأكيد بر روان 
  آموزش راهكارهاي يادگيري؛ 
  .آموزان سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش 
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   م و تربيت دينيآموزش تعليي  هحوز
هاي گوناگون تعليمي  هايي است كه عطش آنان را از جنبه كتابما در اين عصر، دستيابي به ي  هآموزان جامع اولين نياز دانش

علمـي در  ي  ههـاي برجسـت   در اين شرايط فرهنگي و اجتماعي، اهتمـام نهادهـاي فرهنگـي و شخصـيت    . و تربيتي برطرف كند
ها، همـدلي بـا    شناخت دقيق نيازها و مسئله. هاي مفيد و متناسب با اين نياز باشد ، بايد توليد كتابتعليم و تربيت دينيي  هعرص

نگري و طرح موضوعات ديني از نگـاه و منظـري نـو، از جملـه      جوانان و نوجوانان، برخورداري از قوت علمي و دوري از سطحي
هاي چاپ شـده   ا اين كه هم اكنون بخش قابل توجهي از آمار كتابب. ها بايد مراعات شوند اصولي هستند كه در توليد اين كتاب

تر اين توليدات، مبتنـي بـر اصـول و رويكردهـاي مناسـب و       هاي تعليمي و تربيت و معارف ديني است، اما بيش مربوط به كتاب
  .پاسخگوي نيازهاي واقعي جوان و نوجوان نيستند

است كه با مراعات اصول علمي و توجه به نيازهاي اساسـي مخاطـب، در    تعليم و تربيت ديني اميدواري  ههيأت داوران حوز
هايي از ايـن اميـد در آثـاري كـه بـراي جشـنواره        هايي اصولي برداشته شود؛ چنان كه بارقه هاي ديني قدم جهت بازسازي كتاب

هـا   آني  ها توجه بـه تنـوع گسـترد   ها و ب هيأت داوران اين حوزه، پس از بررسي ابتدايي كتاب. ارسال شده بودند، مشاهده گرديد
هـاي   ها را در بخش مناسب خود قرار دهد و بـا كتـاب   تصميم گرفت، اين حوزه را به هشت بخش تخصصي تقسيم كند و كتاب

  : ها عبارتند از اين بخش. مشابه خود مقايسه و ارزيابي كند
  علوم قرآني؛. 1
  مسائل اعتقادي و كالمي؛. 2
  اخالق، احكام و عبادات؛. 3
  ؛)ع(معصومين ي  هتاريخ و سير. 4
  هاي ديني معاصر؛ زندگي شخصيت. 5
  تعليم و تربيت؛. 6
  ادبيات مذهبي؛. 7
  .آموز هاي تمرين و كار دانش كتاب. 8

رسـد كـه برخـي از     تر بود، اما بـه نظـر مـي    هاي جشنواره بيش هاي رسيده به اين حوزه، نسبت به ساير حوزه كه كتاب با اين
ممكن است علـت عـدم اسـتقبال ايـن دسـته از ناشـران و       . ن به داليل متفاوت در جشنواره شركت نكرده بودندناشران و مؤلفا

كردنـد،   شـايد تصـور مـي   . هاي قابل ارائه در ايـن حـوزه نداشـتند    مؤلفان آن باشد كه تصور و برداشت دقيقي از معيارهاي كتاب
كـه اگـر كتـابي در يكـي از آن      در حـالي . ها هستند و نظاير آن هاي تست دين، همان كتابي  هآموزشي در حوز هاي كمك كتاب
يـك ويژگـي اصـلي،    . هاي معيني را داشته باشد، قابل عرضـه در جشـنواره اسـت    هاي هشتگانه تأليف شده باشد و ويژگي حوزه

وانـدن كتـاب   آمـوز بـا خ   اي كـه دانـش   گونـه  مرتبط بودن عنوان و محتواي تأليفي با يكي از موضوعات كتاب درسي اسـت؛ بـه  



 هاي آموزشي رشد داوران سومين جشنواره كتاببيانيه 

 

تر و دانش وي عميق شود و اگر سؤاالتي، پيرامون موضوع بـرايش مطـرح اسـت، پاسـخ داده      اطالعاتش نسبت به موضوع بيش
  .آموز فراهم گردد در واقع با چنين كتابي، فرصت تحقيق و پژوهش براي دانش. شوند

بود كه آثار برجسـته و قابـل تـوجهي در ايـن     قوت مربوط به بخش ادبيات مذهبي ي  ههاي دريافت شده، نقط در ميان كتاب
جـوان  ي  هاند، آثار باارزشي خلق و به جامعـ  توانيم از نويسندگاني نام ببريم كه توانسته در اين بخش مي. بخش عرضه شده بودند

  .له داريمگرچه هنوز تا خلق آثار بزرگ ادبي در اين زمينه كه بتواند با آثار مطرح در دنيا رقابت كند، فاص. عرضه كنند
تر اثري وجود دارد كه بـه   و اخالق، كم) ع(معصوميني  ههاي ديگر، از جمله بخش اصول اعتقادات و كالم، سير اما در بخش

  .مخاطب و در عين حال، علمي و متقن تأليف شده باشدزبان 
كند  اي علميه را دعوت ميه خصوص استادان و نويسندگان حوزه هيأت داوران اين حوزه، متخصصان تعليم و تربيت ديني، به

ت جامعـه  يـ تري در هدايت و تعلـيم و ترب  بيش  از بزرگواراني كه مسئوليت. جوان پاسخ دهندي  هكه به اين نيازهاي اساسي جامع
رود پيش از هر چيزي، توجه كنند كه آماده كردن غذاي فكري و اخالقـي نسـلي كـه او را بـه انـواع و       برعهده دارند، انتظار مي

شايسته است كه بخش مهمي از تحقيـق  . آنان استي  هترين وظيف ترين و مهم خوانند، اولي مي ذاهاي شيرين و لذيذ فرااقسام غ
البته اين آثار بايد بر معيارهاي دقيقي مبتني باشند كه مؤلفان محترم با آگاهي . و تدريس و تأليف، براي چنين هدفي صرف شود

كنـد، بـه قـرار زيـر      برخي از معيارهايي كه هيأت داوران پيشنهاد مي. اند ر خود مراعات كردهها را در آثا بيني تدوين و آن و روشن
  : هستند
  همزباني با او؛ي  ههاي مخاطب و نحو شناخت ويژگي. 1
  ؛انتوجه به نيازهاي جدي و فوري نوجوانان و جوان. 2
  ها؛ تر آن گزينش موضوعات جذاب و طراح جذاب. 3
  ناسب محتوا براي ايجاد انگيزه و كشش در مخاطب؛سازماندهي و طراحي م. 4
  نگارش ساده و بدون تكلف متن؛. 5
  اتقان و استحكام علمي محتواي طرح شده؛. 6
  طراحي هنري متناسب با ذوق جوان و نوجوان؛. 7
  .وگو براي مخاطب تحقيق، تأمل و گفتي  هايجاد زمين. 8
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  آموزش هنري  هحوز
هـاي   بيان انديشه و احساس بشري است و هنرمند خـالق نيـز بـا اسـتفاده از ابـزار و شـيوه       هاي يكي از زيباترين شيوههنر 

  .دارد هاي بعد عرضه مي هاي خود را در قالب آثار هنري به نسل موجود و نسل گوناگون، انديشه
كننـد،   ايي كه ايجاد مـي ه ، همراه با توانايي ها در زندگي انسان هاي هنري و كاربرد آن هاي متعدد رشته گسترش عظيم زمينه

  .انگيز توسعه داده است سهم اين بخش از دانش و مهارت بشري را به شكلي شگفت
هنر، توليدات هنري را در تمام سطوح زندگي بشر پراكنده كرده و بخشي از ي  هدر كنار مفهوم گذشت» هنر كاربردي«امروزه 
بايـد در كنـار مسـائل     و صنعت مطـرح اسـت كـه البتـه مـي      به صورت يك فن) طراحي صنعتي، معماري، گرافيك(اين هنرها 

  .عملكردي در محصوالت اين بخش، حفظ اصول زيباشناختي نيز مورد توجه قرار گيرد
ورود به بازار كار و اجتمـاع كنـد،   ي  هآموزان را آماد بايد دانش وپرورش به عنوان نهادي كه مي در چنين فضايي، نقش آموزش

هايي تجهيز كنيم كه در ميدان رقابت آينده و در دنيايي كه هر  آموز را به ابزار و توانايي بايد دانش مي. نقشي اساسي و مهم است
  .لحظه در تغيير و تحول است، آمادگي ابراز وجود داشته باشد

برداشـته  هايي براي حل مشكالت در اين زمينـه   اي و كاردانش، قدم وحرفه هاي فني هاي متعدد هنري در دوره با ايجاد رشته
هاي هنري و غيرهنري در تمامي سطوح آموزش به هنـر، باعـث    رشتهي  هنگاه عام در هم. رسند نظر نمي شده است كه كافي به

هاي معتبـر   اين مطالب از نتايج پژوهش. شان تقويت شود هاي تخصصي و عمومي آموزان در رشته هاي دانش شود كه توانايي مي
است، با حفظ تمـام اصـول خـود، از ايـن نتـايج بهـره بگيـريم و باعـث اعـتالي هنـر و رشـد            اند و نياز  جهاني سرچشمه گرفته

  .آموزان شويم دانش
خصوصي به منظـور جلـب مشـاركت در توليـدات آموزشـي و      استفاده از پويايي بخش ي  هوپرورش در عرص انعطاف آموزش

ي  هه شكلي گسترده مورد استفاده قرار گيرد و جشـنوار هاي مطلوب، در آينده ب تواند به عنوان يكي از سياست آموزشي، مي كمك
  .تواند، در اين مورد به عنوان ابزاري كارا عمل كند آموزشي مي هاي آموزشي و كمك كتاب

و به همين شكل (هاي موجود  اصالح ساختار انتخاب كتابي  هتواند، در زمين هاي مناسب مي اول، تعيين چارچوبي  هدر وهل
ها، عدم دسترسي  گونه جشنواره ترين ضعف اين شايد بزرگ. ها مورد توجه قرار گيرد و شناسايي آن) اي ندرسانهدر ساير توليدات چ

تـر و   تر، تجهيز ساختار سازماني به نيروهاي انساني بيش شايد بتوان از طريق تبليغات گسترده. هاي مطلوب باشد كتابي  هبه هم
  .بر اين ضعف فائق آمد... فعال و

تر، حائز اهميت  شده گرفتن از داوراني با سوابق غني و مطلوب و طبيعتاً شناخته دوم، انتخاب مناسب داوران و ياري ي هدر وهل
  .است و در تقويت شناخت بيروني نسبت به جشنواره قدمي مؤثر خواهد بود

فرهنـگ و ارشـاد    گونـه كـه وزارت   همـان . آموز اسـت  هاي مطلوب به دانش كتابي  هارائي  هسومين مطلب درخصوص نحو
دارد، وزارت آمـوزش و   هاي مطلوب، نسبت به خريد محصوالت و كمك در توليد قدم برمي اسالمي به منظور تقويت توليد كتاب
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هاي مطلوب فراهم آورد و باعث تقويت بخش تأليف  پرورش نيز بايد در اقدامي مشابه، شرايط تقويت ناشران را براي توليد كتاب
  .شوددر كنار بخش ترجمه 

كننـد و از   اندركاران برگزاري اين جشـنواره تشـكر و قـدرداني مـي     در پايان، همكاران داور در گروه هنر، از مسئوالن ودست
هاي آينـده   اميد است در جشنواره. نمايد ناشران، مؤلفان و مترجمان محترم و بزرگوار به دليل توليد محصوالت مطلوب تشكر مي

  .يمي باششاهد رشد و ارتقاي كيفي و كم
  



 هاي آموزشي رشد داوران سومين جشنواره كتاببيانيه 

 

  آموزش صنعت ي  هحوز
درپـي   هـاي پـي   جهش. آهنگ روند فناوري در سطح جهان بسيار سريع است و اين پديده نوظهور را جايي براي تأمل نيست

، فراينـد   تـر شـود و بـه تبـع آن     تر و بـيش  هاي جديد و قديم هر لحظه بيش فناوريي  هصنعتي باعث شده است، سرعت و فاصل
  .اي نيز دستخوش تغييرات فراوان گردد وحرفه فني هاي آموزشي  هتوسع

هاي جديد فراهم آمـده اسـت،    بسيار مناسبي براي عرضه و فروش فناوريي  هجا كه در كشورهاي در حال توسعه، زمين از آن
زاري كـه در  اف افزاري و سخت اي را همت بر آن است تا ضمن غلبه بر واردات نرم وحرفه هاي فني ريزان و مجريان آموزش برنامه

  .سواد فناورانه پديد آورندي  همساعدي براي نشر و توسعي  هشود، زمين اي ميسر مي وحرفه هاي فني آموزشي  هپناه توسع
هاي مكتوب و غيرمكتـوب، تعـداد كـم مؤلفـان بـا تجربـه و قدرتمنـد و خريـداران انـدك           با نگاهي گذرا بر بازار نشر رسانه

مشتري باقي مانده است و با وجود ميل باطني  رونق و كم يابيم كه اين بازار همچنان كم ه درمياي، متأسفان وحرفه هاي فني كتاب
هـا صـورت    گونه آموزش هاي مكتوب در اين اي، تاكنون حركتي در خور شأن و مرتبه رسانه وحرفه هاي فني سوختگان آموزش دل

ي  ههـاي تخصصـي شـاخ    ق مؤلفـان و ناشـران كتـاب   گـاه اقـداماتي مـوردي در جهـت تشـوي      كه گاه و بـي  با آن. نگرفته است
گـذاري   خصوصي به دليـل سـرمايه   هاي خصوصي و نيمه شود، مؤسسات و بخش اي و كاردانش انجام شده است و مي وحرفه فني

فقيت توان مصداقي براي مو اقدامات موردي را هم نمي. اند زياد و بازده اقتصادي كم، در اين زمينه فعاليت درخور توجهي نداشته
  .اي و مهارتي دانست وحرفه فنيي  ههاي تخصصي در شاخ نشر كتاب
هـاي تخصصـي و گسـترش ايـن      بـودن كتـاب   چند تأليفي ي اي و مسئله وحرفه سواد فنيي  هكه در سطح كشور، توسع با آن

هـاي مناسـب بـراي     هاي تشـويقي و ايجـاد زمينـه    رسد كه اتخاذ سياست شاخص بسيار مهم، بسيار ناچيز بوده است، به نظر مي
اي نـه چنـدان دور    اي، در آينـده  وحرفه هاي فني آموزشي  هخصوص در زمين آموزشي، به گذاري در امر انتشار منابع كمك سرمايه

  .گشايشي منطقي در اين مقوله پديد آورد
تخصصـي، كـه در    هـاي  اي و كاردانش، با عنايت به گستردگي زمينه وحرفه فنيي  ههاي آموزشي در شاخ هيأت داوران كتاب

شـود و بـا در نظـر     در سطح منطقه تا سطح جهاني مطرح مي... هاي متفاوتي بسته به نوع آمايش منطقه، توان اقتصادي و اندازه
هاي ارجاع شده در چهار گروه  هاي تخصصي، به داوري كتاب نشر و انتشار كتابي  هگرفتن كمبودها و تنگناهاي فراوان در زمين

اي و  وحرفـه  هـاي فنـي   آمـوزش ي  ههـاي عرضـه شـده در حـوز     متأسفانه تعداد كتـاب . پرداخت) ق، ساختمانمكانيك، مواد، بر(
نبـودن   عالقه بودن ناشران، به سـبب منطقـي    كمي  هاين امر نشان. تر بود هاي مهارتي از تعداد مورد انتظار آنان بسيار كم آموزش

اي نيازمند يـك   وحرفه سواد فنيي  ههاست و بنابراين داليل، توسع وزشهاي آموزشي در اين گونه آم بازده اقتصادي تأليف كتاب
  .عزم ملي و فراگير براي رفع مشكالت و موانع موجود در اين زمينه است

عنوان كتاب ترجمه شده بودند كـه ايـن    30عنوان كتاب تأليفي و  54عنوان كتاب ارجاع شده به هيئت داوران،  84از تعداد 
تر به منابع  هاي ترجمه شده است و اين موضوع را كه مؤلفان و مترجمان كم هاي تأليفي بر كتاب غلبه كتاب ي هدهند آمار، نشان

  .سازد اند، بارز مي اي مراجعه و توجه كرده وحرفه سواد فنيي  هبراي توسع) به زبان اصلي(فني خارجي 
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دهنـد و در   اي را پوشش مـي  وحرفه هاي فني آموزش بسيار كمي از ميدان وسيعي  ههاي ارائه شده، محدود رو، كتاب از همين
بارز ايـن  ي  هنمون. كتاب آموزشي يا مرجع تهيه نشده استي  هتر، اصوالً كتابي به منزل هاي پراهميت با مقتضاي كم برخي رشته

  .ها عرضه نشده است موضوع در گروه علوم و فنون دريايي كامالً مشهود است كه هيچ اثر مكتوبي در اين رشته
هيأت داوران اين حوزه اميدوارند، ناشـران، مؤلفـان و مترجمـان محتـرم بـا توجـه بـه نيـاز مخاطبـان، بـه درك و شـناخت            

هـاي فناورانـه، بـه     العمر بستگي مطلقي دارند، بپردازند و ضمن بيان توانمندي هاي مادام هاي جديد جهاني كه به آموزش فناوري
  .اي همت گمارند وحرفه هاي فني كمي و كيفي آموزشي  هسعهاي جديد بشر دست يازند و به تو يافته

هاي خود را به شرح زير به ناشـران،   اي و مهارتي توصيه وحرفه هاي فني آموزشي  ههاي آموزشي در زمين هيأت داوران كتاب
  : دهاي ارزشمند و مؤثري برداشته شو دارد؛ اميد كه در اين زمينه، گام مؤلفان و مترجمان محترم تقديم مي

ـ    جـا كـه گسـترش مهـارت     افزايي معلمان، كمبود چشمگيري وجود دارد و از آن دانشي  هدر زمين. 1 ي  ههـاي فنـي و فناوران
هـاي   شريف معلمي است، بايد بـا نشـر كتـاب   ي  ههنرآموزان در خور اهميت بسيار است و انجام مستمر اين امر از بديهيات حرف

  .تري مبذول داشت توجه بيش اي هنرآموزان ارزشمند، به نيازهاي حرفه
هاي  برداري، تعداد كتاب  هايي از قبيل متالورژي، سراميك، صنايع شيميايي، صنايع نساجي، معدن، سيمان و نقشه در رشته. 2

  .ها بسيار ضروري است سواد علمي در اين رشتهي  هعرضه شده بسيار اندك و اين در حالي است كه توسع
اوبري، مكانيك موتورهاي دريايي، الكترونيك و مخابرات دريايي و معدن، متأسفانه هـيچ كتـابي   ها مانند ن در بعضي رشته. 3
ارزشيابي به هيأت داوران ارجاع نشد كه با توجه به وسعت مرز آبي و وضعيت اقتصادي كشور، ضرورت دارد در اين زمينـه  براي 
  .هاي متعددي تأليف شود و در اختيار مشتاقان قرار گيرد كتاب
آموزان در گروه مكانيك، مواد و عمران، اصـوالً كتـابي    هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش در موضوع كتاب .4

  .طلبد تأليف ميي  هتري را براي انجام اين امر مهم در زمين ريزي بيش براي ارزشيابي عرضه نشد كه اين موضوع، تعمق و برنامه
اي از نظـر سـبك نگـارش، حجـم و      وحرفه هاي فني آموزشي  هيأت داوران در حوزهاي ارجاع شده به ه تعدادي از كتاب. 5

هـاي   انطباق چنداني ندارد و توانايي انتقال مفاهيم در برخي از كتـاب ) هنرجويان(هاي موجود با سن مخاطبان  محتواي تخصص
  .عرضه شده، بسيار نازل است

اي تدوين شوند، متأسـفانه   وحرفه هاي فني ويكردهاي فعال در آموزشهاي كار و فعاليت، كه بايد با هدف ايجاد ر در كتاب. 6
هـاي مكـانيكي،    هاي كاوشگري، طراحـي و سـاخت مـدارهاي سـاده، ماشـين      هايي چون خالقيت، طراحي موقعيت فقدان مؤلفه
خـالق،  ي  هستقيماً با روحيـ هايي كه م هيأت داوران انتظار دارد در آينده، براي تقويت مؤلفه. شود تر مشاهده مي كم... اتصاالت و

  .تري انجام شود هاي گسترده آالت صنعتي ارتباط مستقيم دارند، فعاليت هاي جديد و طراحي و ساخت ماشين تفكر در پديده
تـر مـورد اسـتقبال     هاي تخصصي داراي توان پوشش و افزايش معلومات هنرآموزان و هنرجويان، بـيش  جا كه كتاب از آن. 7

ريـزي و تـأليف    ربط در دفتـر برنامـه   هاي تخصصي، با كارشناسان ذي شود قبل از اقدام به تأليف كتاب يه ميشوند، توص واقع مي
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هـاي درسـي هنرجويـان در     تري شود و در صورت امكان، كتاب نظر بيش اي و كاردانش مشورت و تبادل وحرفه هاي فني آموزش
  .رندتري قرار گي هاي مرجع، مورد بازبيني و تعمق بيش حكم كتاب

هاي روز، نيازمند دانـش فنـي و درك    هاي مهارتي سبب وابستگي مستقيم با فناوري اي و آموزش وحرفه هاي فني آموزش. 8
هـاي ترجمـه، تـأليف و ويراسـتاري فنـي، حساسـيت        شود، ناشران به زمينه به اين سبب، قوياً توصيه مي. تخصصي فراوان است

  .اي فراهم آورند وحرفه هاي فني براي متخصصان رشته تري تري نشان دهند و ميدان عمل وسيع بيش
اي و كاردانش، برخي موارد مرتبط با اسـتقبال نكـردن ناشـران در     وحرفه هاي فني هاي آموزشي در شاخه هيأت داوران كتاب

  : دارد هاي تخصصي را به شرح زير عنوان مي هاي ترجمه، تأليف و انتشار كتاب زمينه
  .اي از طريق نشر منابع علمي وحرفه سواد فنيي  هيزان كشور به توسعر توجهي برنامه كم) الف
  .هاي تخصصي هاي كافي و مناسب براي بخش خصوصي جهت چاپ و انتشار كتاب كمبود جاذبه) ب
مناسب براي اجراي سياسـت  ي  هاي و نبود زمين وحرفه فني ي هاي درسي تخصصي در شاخه بودن تأليف كتاب انحصاري) پ

  .هاي درسي كتابچندتأليفي 
  .اي و مهارتي براي مؤلفان و ناشران وحرفه هاي فني مشخص نبودن جايگاه و الگوهاي تأليف كتاب) ت
  .هاي آموزشي براي برخي ناشران رشد كتابي  ههاي برگزاري جشنوار بودن هدف مبهم) ث
هاي مادي و معنـوي الزم   ناشران، جاذبههاي تشويقي از قبيل اعطاي وام، بزرگداشت مقام مؤلفان و  نبودن سياست  كافي) ج

  ...و
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  آموزش كشاورزيي  هحوز
براي رسيدن به اين مقصـود، بـه توليـد كـافي بـا      . بزرگي در پيشرفت و خوشبختي هر ملتي است لاقتصاد پويا و سالم عام
عوامـل اصـلي   . رود شمار مـي  ههاي بنيادي صحيح، اولين گام در اين زمينه ب ريزي بديهي است، برنامه. كيفيت مناسب نياز داريم
بـديهي اسـت   . وري باشـند  ها و نيروي انساني هستند كه بايد هريك در باالترين سطح بهره آالت، روش اجرايي در توليد، ماشين

ها را در اختيار داشته باشيم، ولي فاقد نيروي انساني متخصص و دلسوز باشيم، اين فقدان سـبب   آالت و روش اگر بهترين ماشين
  .ماندگي شديد خواهد شد عقب

ها از جمله كشاورزي، بايد از سطوح آموزشي متوسطه آغاز شـود تـا اثربخشـي الزم را در     تربيت نيروي انساني در تمام زمينه
هـاي بـزرگ تـأمين و صـدور مـواد       تواند يكي از قطـب  هاي متفاوت، مي بودن اقليم كشور ما با دارا. كشور داشته باشدي  هتوسع

متوسـطه،  ي  هبديهي است انتخاب محتواي مناسب آموزشي بـراي دور . متأسفانه اين امر تاكنون محقق نشده است. غذايي باشد
كشـور در  ي  ههـاي بـالقو   ترين راهكارها براي نيل به اين هدف است كه باعث آگاهي روزافزون جامعه از توانايي يكي از مناسب

  .شود كشاورزي مي ي زمينه
علوم كشـاورزي گويـاي ايـن واقعيـت اسـت كـه هنـوز اهميـت توليـدات          ي  هبه جشنواره در زمينتعداد كم آثار ارسال شده 

رساني همگاني در  رسد، اطالع البته به نظر مي. كشاورزي و ضرورت آموزشي آن در سطح متوسطه بر همگان شناخته نشده است
هـاي بعـدي، شـاهد     ب، اميـدواريم در جشـنواره  به ايـن سـب  . مورد اين جشنواره و جايگاه آن نيز به خوبي صورت نپذيرفته است

  .كشاورزي باشيمي  هاندركاران حوز استقبال روزافزون ناشران و دست
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  كامپيوتر آموزشي  هحوز
دادند، مدت زيادي  گزاف و وقت زياد انجام ميي  هصرف هزينپردازش اطالعات را با هاي حجيم و بزرگي كه  از دوران رايانه

امـا  . ايـم  كردند، از ياد نبـرده  هايي را كه فضاي زيادي از يك ساختمان را اشغال مي رايانهي  ها هنوز خاطربسياري از م. گذرد نمي
نوظهـور را  ي  هآوري اين پديـد  ها، به طرز اعجاب امروزه افزايش سرعت پردازش، همراه با سهولت كاربرد و كوچكي حجم رايانه

تر كسي است كه هر روز به نوعي از محصـول كـار رايانـه اسـتفاده      كم. تبه صورت يك ابزار ضروري در زندگي ما درآورده اس
اي كـه   كننـده  تر كسي ممكن است هنوز عقيده داشته باشد، بايد ذهن انسان را با عمليات تكراري، زمـانگير و خسـته   نكند و كم
  .تواند در مدت كوتاهي انجام دهد، فرسوده كرد رايانه مي

سوي عالم به سوي ديگر و ارتبـاط    اطالعات و توانايي انتقال سريع اطالعات از يكي  هخيرها براي ذ گنجايش عظيم رايانه
  .زمين باعث شده است اين عصر را، عصر انفجار اطالعات يا عصر انقالب اطالعات بخوانندي  هنقاط كري  هسريع هم

آمـوزان را بـراي ورود بـه     ختن دانـش آماده ساي  هوپرورش در حكم سازماني كه وظيف در چنين فضايي، نقش وزارت آموزش
كـارگيري ايـن    وپرورش چگونه بايد جواناني را تربيت كند كه قادر باشند در عين به اجتماع به عهده دارد، چيست؟ وزارت آموزش

  ابزار جديد، مجذوب و مفتون آن نشوند؟
ي  هعنوان مباني علـم رايانـه در رشـت    اي و كاردانش و طراحي درسي تحت وحرفه فنيي  هرايانه در دو شاخي  هگنجاندن رشت

هـا و   هاي رايانه را در ساير رشـته  همين نياز، ضرورت وارد كردن درس. رياضي فيزيك، در پاسخ به همين پرسش صورت گرفت
  .كند هاي ديگر توجيه مي حتي دوره

  .دي كند و زمانبر است، تقابل داردريزي اين رشته با ماهيت متغير آن، با تربيت نيروي انساني كه فراين واضح است كه برنامه
هاي درسي و ايجاد پويايي در توليد مواد آموزشي، مشـاركت   ساختن برنامه وپرورش براي منعطف به اين سبب، وزارت آموزش

هاي خود قرار داده و بر همين اساس، براي توليد مواد آموزشي به همـت ناشـران خصوصـي،     بخش خصوصي را يكي از سياست
  .اي قائل است اهميت ويژه
هـاي ناشـران مـورد ارزشـيابي قـرار گيرنـد و در صـورت         هاي آموزشي رشد فرصت مناسبي است تا كتاب كتابي  هجشنوار

  .آموزان معرفي شوند هاي موردنظر، به دبيران، هنرآموزان و دانش تعيين شده و دارابودن مالك  قرارگرفتن در چارچوب
هيـأت داوران  . كامپيوتر به دفتر جشنواره ارسال شدي  هدرسي در رشت ن كتاب كمكعنوا 70در پي اعالم برگزاري جشنواره، 

تقـدير  ي  ههـاي تعيـين شـده، شايسـت     داوري پنج عنوان كتاب را با مـالك ي  هدرسي كامپيوتر، در چندين مرحل هاي كمك كتاب
اند كه به داليـل گونـاگون، از    چاپ شده شماري تأليف، ترجمه و هاي بي رايانه، كتابي  هشايان ذكر است در زمين. تشخيص داد

هيأت داوران ضمن تقـدير  . هاي ارسالي خالي بود ها در فهرست كتاب جمله آگاهي نداشتن ناشران از برگزاري جشنواره، جاي آن
  .تري را مدنظر قرار گيرد كند در انتخاب كتاب پوشش وسيع از مسئوالن محترم برگزاري جشنواره، پيشنهاد مي
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به اين . وپرورش همسويي نداشتند، مورد داوري قرار نگرفتند هاي درسي وزارت آموزش ها با برنامه كه موضوع آن هايي كتاب
تـري   درسي، به محتواي درسي مخاطبان توجـه بـيش   هاي كمك كتابي  هشود مؤلفان و ناشران گرامي در تهي سبب، توصيه مي

  .نشان دهند
پيـدايش و تكـوين آن در كشـورهاي صـنعتي قـرار دارد، اكثـر       ي  هاتي اسـت و ريشـ  اي وارد كه علم رايانه پديده نظر به اين

حتـي برخـي از   . اند هايي هستند كه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي تأليف شده كتابي  ههاي منتشر شده در ايران ترجم كتاب
  .اند هاي مشابه خارجي اقتباس شده هاي تأليفي نيز از كتاب كتاب

هـاي تقـديري، از آثـار     تر كتاب شود، بيش كه تأليف كتاب امتيازي در انتخاب كتاب محسوب مي وجود اين به همين دليل، با
  .ترجمه شده هستند

هـا   اين كتابي  هكه براي تأليف و ترجم ها نيز هيأت داوران عقيده دارد، با وجود اين در مورد سطح كيفي محتوا و قالب كتاب
ها بود و به اين سبب، بـه مؤلفـان و ناشـران محتـرم      ايد در انتظار كيفيت بهتر اين كتابزحمت زيادي كشيده شده است، هنوز ب

  : شود توصيه مي
ها را تا حد امكان بـه صـورت    كنند، اين كتاب درسي را بدون كمك معلم مطالعه مي آموزان كتاب كمك جا كه دانش از آن. 1

ساده و بدون پيچيـدگي    تصويرهاي گويا و شرح روشن تصوير، و نثري هاي متنوع و جالب، خودآموز، همراه با خودآزمايي، تمرين
  .كند آموزان كمك مي نامه نيز به يادگيري دانش استفاده از واژه. تأليف كنند

درسي در سنين نوجواني و جواني قرار دارند و استفاده از تصويرهاي جذاب، رنگ، قلم مناسـب   هاي كمك مخاطبان كتاب. 2
  .اري از يكنواختي متن، در يادگيري بهتر آنان بسيار مؤثر استبراي حروف و خودد

كنـد و   اندركاران برگزاري جشنواره از ناشران و مؤلفان محتـرم سپاسـگزاري و تشـكر مـي     هيأت داوران از مسئوالن و دست
  .هاي منتشر شده باشد هاي بعد، شاهد ارتقاي كيفي و كمي كتاب اميدوار است در دوره
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  مرانع آموزشي  هحوز
هاي فني حفظ كـرده و بـه    بشر، تا امروز جايگاه خاص خود را در رأس هرم رشتهي  هساختمان در حكم يكي از نيازهاي اولي
  .اي طوالني است همين دليل از ديدگاه تكامل، داراي سابقه

تخصصـي در  ي  هرشـت  100به همين دليل، در كشورهاي خارجي بالغ بـر  . ساختمان تنوع زيادي داردي  هاز نظر ابعادي، رشت
نظيـر در   هاي اجرايي و عمران از ديرباز در كشور ما رونق داشته و محصول آن بناهاي تاريخي بـي  فعاليت. اين زمينه وجود دارند

اند، نياز به كتاب بـيش از هـر    هاي فكري شده هاي گوناگون كه موجب مشغله شدن جوامع و ورود فناوري اما با صنعتي. دنياست
ها در جهـت   رساني و جلوگيري از اتالف وقت بايد در اين زمينه سياستگذاري به همين دليل، براي اطالع. شود ميزمان احساس 

هاي علمي در كشور، موجب محدود شدن فرهنگ عمومي كشـور، و   زيرا فقدان كتاب. حمايت از تأليف كتاب، بيش از پيش شود
شـود، اگـر از بعـد اقتصـادي بـه ايـن بخـش         وابط و مقررات در جامعه ميها و احساس عدم نياز به ض نامه شيوع تخلفات از آيين
هـاي   هـاي ملـي اسـت و هرگونـه نوسـان در برنامـه       كنيم كه ساختمان و موارد مرتبط با آن جزو سـرمايه  بنگريم، مالحظه مي

ست به دست هـم بدهنـد و در   پس الزم است كه همه د. گذارد طور مستقيم بر جامعه اثر مي گذاري، به بندي، اجرا يا قيمت زمان
  : طور خالصه به شرح زير است هاي تأثيرگذار به انتظارات از حوزه. هاي مؤثري بردارند اين زمينه، در حكم يك وظيفه قدم

  
  وپرورش آموزشي  هحوز. 1

  تر اين رشته در سطوح آموزشي با استانداردهاي جهاني؛ ريزي مدون براي ارتباط هرچه بيش برنامه 
  ها با آخرين نتايج و تحقيقات در سطح جهاني؛ هنرآموزان و آشنا كردن آن آموزش 
  سازي؛ هاي ساختماني در سطوح گوناگون براي فرهنگ ها و كارگاه داير كردن آزمايشگاه 
  .هاي آن آموزان در اين شاخه و زيرمجموعه مشاوره و راهنمايي دانش 
  
  مؤلفاني  هحوز. 2

  خصوص براي مترجمان؛ تانداردهاي داخل با مطالب خارجي، بهتالش براي هماهنگ كردن اس 
  هاي اجرا و متناسب با مصالح مورد استفاده در كشور؛ انتخاب موضوعات متناسب با روش 
  استفاده از تجربيات و سوابق ديگر كشورها؛ 
  گردد؛ ها به كشور برمي هايي كه سوابق و تجربيات آن تحقيق در زمينه 
  پسند؛ هاي سليس و روان و اصطالحات عامه تناستفاده از م 
  تأليف موضوعاتي كه داراي منابع نيستند؛ 
  .تر خواننده استفاده از تصويرهاي سه بعدي و قابل تجسم براي درك هرچه بيش 
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  ناشراني  هحوز. 3
  خصوص چاپ تصويرهاي مطلوب؛ باالبردن كيفيت چاپ، به 
  كه موجب جذابيت متن شود؛ هاي زيبا ها و قلم استفاده از فونت 
  متناسب كردن قطع كتاب با محتواي آن؛ 
  .طراحي مطلوب جلد 
  
  هاي مورد نياز زمينه. 4

  مصالح جديد؛ 
  هاي متداول در كشور؛ روش اجرايي ساختمان 
  سازي بناها؛ هاي مقاوم آشنايي با روش 
  صحيح از مواد و مصالحي مانند بتن؛ي  هاستفاد 
  ها؛ ساخته كردن ساختمان سازي و فنون پيش د ساختمانهاي جدي روش 
  ها؛ كردن ساختمان سبك و عايق 
  هاي صحيح كار؛ هاي اجرايي و روش دستورالعمل 
  مديريت ساختماني؛ 
  .ها براي كاهش تورم مدوالر كردن ساختمان 
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