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آنه-ى تعليم و تربيت دينى و قرحوز 
آموزش�و�پرورش ابتدايى در واقع نقطه�ى ورود به مسيرى طوالنى و مهم در زندگى كودكان
ماست. اگر براى اين دوره به خصوص در حوزه�ى تعليم و تربيت دينى به خوبى برنامه�ريزى شود

 ضمانت كافى براى كسب موفقيت�هاى آتى در زندگى فراهم خواهد آمد.ًو به اجرا درآيد، قطعا
كتاب�هاى آموزشى مهم�ترين سند عينى و محصول برنامه�ريزى آموزش�و�پرورش است. هيئت
داوران در بررسى انجام شده روى كتاب�هاى  رسيده به دبيرخانـه�ى جـشـنـواره ضـمـن داورى و

تحليل محتواى آن ها به موارد زير رسيدگرديد كه به اختصار بيان مى�شود:
. ما در تهيه�ى كتاب�ها و تدوين برنامه�هاى گوناگون براى كودكان از حيطه�ى عاطفى كه١

جنبه�هاى اخالقى را گسترش مى�دهند، غافل مانده�ايم. اغلب كتاب�ها براساس حوزه�ى شناختى
تدوين مى�شوند و به خصوص در حوزه�ى دينى، بيشتر مسائل تاريخى مطرح مى�گردند. به�عالوه،
در مسائل شناختى نيز به�جاى آن�كه قسمت عمده�اى از كتاب مبتنى بـر تـفـكـر خـالق بـاشـد،بـه

محفوظات و يادگيرى انفعالى اختصاص دارد.
. مشكل دوم شايد اين باشد كه جامعه و جامعه�ى فرهنگى ما به برنامه�هاى دوره�ى ابتدايى٢

نگاهى تحقيرآميز دارد و تصور مى�كند، به�خاطر پاييـن بـودن سـن فـراگـيـرنـدگـان و روحـيـه�ى
فرمان�برى و اطاعت آنان، از نظر برنامه�ريزى و تهيه�ى بسته�هاى فرهنگى و كتاب نيز به تخصص
كمترى نياز دارد و در نتيجه از ارزش كم�ترى نيز برخوردار است بر اين اساس، كتاب�هايـى كـه

براى اين دوره�ى آموزشى توليد مى�شوند،متأسفانه از ارزش علمى بسيار پايينى برخوردارند.
. سطح تحصيالت و تخصص افرادى كه در اين زمينه مشغول كار هستند، پايين است. در٣

حالى�كه بايد در جامعه زمينه�اى ايجاد شود تا كسانى�كه در ارتباط با كودكان و فعاليت�هاى فرهنگى
آنان كار مى�كنند، از تحصيالت باالترى برخوردار باشند.

. اغلب نويسندگان، قبل از توليد محتوا، اهداف آموزش�و�پرورش و راهنماى برنامه�ى درسى٤
دوره را مطالعه نكرده�اند و گاه ديده مى�شود، كتاب�هايى ارسال شده�اند كه بـا اهـداف آمـوزش
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رسمى نه تنها تفاوت بلكه در تناقض هستند.
. محتواى اكثر كتاب�ها به پرورش، تقويت فكر، خالقيت و ابـتـكـار دانـش�آمـوزان مـنـجـر٥

نمى�شود.
. در برخى از كتاب�ها، عالوه بر فقدان انسجام، هماهنگى و ارتباط منطقى ميان قسمت�هاى٦

گوناگون ديده نشده، اشتباهات علمى و ادبى مشاهده مى�شود.
. در اكثر كتاب�ها، رنگ�ها، شكل�ها، طرح�ها و حتى بيان پرسش�ها در برانگيختن ذوق و٧

شوق خواننده مؤثر نيستند و يا با گروه سنى آنان مطابقت ندارند.
 فعاليت�هاى گروهى ندارند و روحيه�ى خردگرايى را گسترش مى�دهند.ً. كتاب�ها عموما٨
. جنس كاغذ و جلد كتاب�ها و اندازه�ى برخى از آن�ها بسيار نامناسب به�نظر مى�رسد.٩

 پيشنهادها
. در توليد كتاب�هاى �آموزشى، هدف�هاى كلى و راهنماى برنامه�ى درسى دوره�ى ابتدايى١

با دقت نظر بيشترى مطالعه شود تا محتواى كتاب پاسخ�گوى هدف�ها باشد.
. قبل از توليد كتاب�هاى �آموزشى، از طريق مطالعه�ى پژوهش�هاى انجام شده، نيازهـاى٢

جامعه و ضرورت�هاى توليد اين�گونه كتاب�ها معلوم شود، تا محتوا جوابگوى اين نيازها باشد.
. اگر در توليد كتاب�ها، از يافته�هاى روان�شناسان و جامعه�شناسان بهره گرفته شود، بسيار٣

مفيد خواهد بود. به�ويژه محتواى كتاب نبايد با يافته�هاى روان�شناسى رشد معارض باشد.
. الزم است، بين محتواى كتاب�هاى تهيه شده در حوضه�ى دينى وقرآن با ساير كتاب�هاى٤

علوم انسانى ارتباط افقى برقرار نمود.
. محتواى كتاب�هاى آموزشى بايد طورى تدوين شود كه كودكان عالوه بر ايـجـاد رابـطـه٥

عاطفى نسبت به علوم و معارف دينى، بينش و بصيرت نيز پيدا كنند تا موجب درك توالى مباحث
و وحدت نظر دانش�آموزان شود.�هم�چنين، اين كتاب�ها بايد مخاطبان را با ويژگى�هاى فرهنگى

جامعه�ى اسالمى ايران آشنا سازند.

ش تربيت-بدنىه-ى آموزحوز 
مهم�ترين عامـل رشـد و رونـق كـتـاب�هـاى آمـوزشـى، وجـود بـرنـامـه�ى درسـى اسـت. درس

سال نظام تعليم�و�تربيت مدرسه�اى در ايران، از وجود برنامه�ى درسـى٨٠تربيت�بدنى در طـول 
 طى پنج سال اخير، با همت دست�اندركاران تربيت�بـدنـى در دفـتـرًبى�بهره بوده است، و صـرفـا

برنامه�ريزى و تألي� كتب درسى و نيز معاونت تربيت�بدنى، در هر سه�دوره�ى تحصيلى از برنامه�ى
درسى برخوردار شد. جالب است كه بدانيم، برنامه�ى درس تربيت�بدنى در دوره�ى ابتدايى، دومين
درس پس از درس قرآن�مجيد است كه پس از انقالب شكوهمـنـد اسـالمـى از «شـوراى عـالـى

آموزش�وپرورش» مجوز اجراى سراسرى دريافت كرد.
با وجود آن�كه برنامه�هاى درسى قبل از اجراى سـراسـرى دوبـاره بـه�صـورت آزمـايـشـى اجـرا
مى�شوند و تأييديه دريافت مى�كنند، ولى رشد و گسترش آن�ها تا حد زيادى تابع اجراى سراسرى

 از همين �طريق است كه كمبودها به�مرور زمان مشخـص و ذهـن مـتـخـصـصـان وًاست. دقيقـا
دست�اندركاران براى رفع نارسايى�ها فعال مى�شود. قلم�ها به جريان مى�افتد و آثار متعدد، پر از

گانبه نويسند
جمانلفان و متر مؤ
دصيه مى-شوتو

پيشنهادهاى
اه-هاى قبل رارجشنو

جامه-ى عمل
شانندبپو
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ايده�ها و راه�حل�هاى كاربردى مؤثر شكل مى�گيرد.
متأسفانه، با وجود زحمات فراوان در تدوين برنامه�ى نوين درس تربيت�بدنى و طـى مـراحـل
قانونى و دريافت مجوز ورود به ساعت آموزشى مدارس، مسئوالن اجرايـى در اجـراى آن قـوى
عمل نكردند و به همين دليل، رشد سريع آن دچار وقفه شده است. اين موضوع، ارتقاى سطح

ى و كيفى كتاب�هاى كمك�درسى و كمك�آموزشى تربيت�بدنى را كه در ابـتـداى كـار شـاهـدّكم
شكوفايى آن بوديم، دچار وقفه كرد. مقايسه�ى آمار روبه�رشد كتاب�هاى دريافتى در دروس ديگر
از جشنواره�هاى گذشته تا كنون با درس تربيت�بدنى، اختالف معنادارى را نشان مى�دهد و گواه

ظلم دوچندانى است كه به اين رشته�ى درسى مى�شود.
هيئت داوران، مهم�ترين عامل كم�توجهى نويسندگان و مترجمان را به كتاب�هاى تربيت�بدنى،

مورد فوق مى�داند و پيشنهادهاى خود را در دو بند به شكل زير ارائه مى�نمايد:

 (hبه مسئوالن اجرايى توصيه مـى�شـود، نـسـبـت بـه اجـرا، نـظـارت بـر اجـرا، و دعـوت ازالـ
متخصصان به�منظور ارائه�ى راه�حل�هاى مناسب كاربردى براى برنامه�ى درسى تربيت�بدنى اقدام

كنند.
به نويسندگان، مؤلفان و مترجمان توصيه مى�شود، پيشنهادهاى جشنواره�هاى قبل را درب) 

موارد زير جامه�ى عمل بپوشانند:
. تألي� يا ترجمه�ى آثارى در زمينه�ى روش�هاى متنوع تـدريـس تـربـيـت�بـدنـى  در دوره�ى١

ابتدايى.
. تألي� يا ترجمه�ى كتاب�هاى كمك�درسى در زمينه�ى مؤلفه�هاى آمادگى جسمانى و حركتى٢

براى دانش�آموزان با توجه به برنامه�ى درسى و ضع��هاى فعلى آنان در موارد مذكور.
. تألي� كتاب�هايى با موضوع بازى�هاى بومى و محلى، با روشـى مـتـنـاسـب بـا روش�هـاى٣

تدريس و ارزش�يابى برنامه�ى درسى و اهداف آن.

ش رياضىه-ى آموزحوز 
دانش�آموزان دوره�ى ابتدايى نيازهاى متفاوتى دارند كه جـمـعـى از ايـن نـيـازهـا مـى�بـايـد بـا
غنى�سازى برنامه�هاى درسى تحقق يابند.چنان�چه كتب درسى اين دوره با دقت و برنامه�ريزى�هاى
مناسب با يك تحول فرهنگى و آموزشى روبه�رو شوند، مى�توانند نيازهاى متفاوت دانش�آموزان

را پاسخ�گو باشند.
ا در چندساله�ى اخير، كتاب�هاى آموزشـى بـاّدر اين برهه چنين امرى هنوز تحقق نيافـتـه، ام

روندى بسيار سريع، گام بسيار مهمى را در جهت غنى�سازى اين نيازها برداشته�اند. در كتاب�هاى
آموزشى، چهار اصل مهم يادگيرى مورد توجه قرار گرفته كه بدين شرح است:

ايجاد يادگيرى خالق در جهت خلق مفاهيم و توجه زياد به مخاطبان خالق؛ 
ايجاد يادگيرى هدف�مند در جهت رسيدن به هدف�هاى مشخص و حذف موارد غيرضرورى؛ 
ايجاد يادگيرى فعال در جهت رسيدن به مهارت�هاى اصلى و پرورش مهارت؛ 
ايجاد يادگيرى تحليلى و تجزيه�اى در جهت تقسيم�بندى اهداف و در نهايت ايجاد يك حلقه�ى 

ارتباطى بين مفاهيم.

شىدر كتاب-هاى آموز
 چهار اصل مهم

جهد توگيرى مورياد
فتهار گرقر

گيرى خالقايجاد ياد
دنم-فده ىريگداي داجيا

گيرى فعالايجاد ياد
گيرى تحليلىايجاد ياد

و تجزيه-اى
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كتاب�هاى آموزشى رياضى داراى نقاط قوت و ضع� بسيار نيز هستند كه با مشخص كردن اين
نكات اميد است، كليه�ى مراكز انتشاراتى با در نظر گرفتن آن�ها با دقـت و تـوجـه بـيـشـتـرى در

دوره�هاى بعدى شركت كنند.

تنقاط قو
.اه�باتك زا ىرايسب رد هتشذگ هب تبسن رتهب پاچ عون و ذغاك زا هدافتسا 
.اه�باتك ىرهاظ ىامن تيباذج 
.اه�باتك زا ىرايسب رد ىگنهرف لئاسم تياعر 
.ىضاير ىشزومآ ىاه�باتك دايز ددعت 
.ىياوتحم ىاه�باتك زا نومزآ ىاه�باتك ندوب ازجم 
.دش هديد دلج ود رد مه ملعم ىامنهار باتك ،هرود نيا رد . ملعم ىامنهار باتك راشتنا هب هجوت 
مندى معلمين به چاپ كتاب و كسب امتيازهاى الزم.�هقالع 

hنقاط ضع
فقدان فهرست در بيشتر كتاب�ها و هم�چنين نبودن منابع و مآخذ در ابتدا و انتهاى كتاب�ها. 
مناسب نبودن قطع بسيارى از كتاب�ها. 
عدم استفاده از هنر معمارى ايرانى و استفاده از طرح�ها و عكس�هاى خارجى. 
نبود انسجام و توالى مطالب در بسيارى از كتاب�ها. 
نداشتن ويراستارى مناسب و محسوس بودن غلط�هاى اماليى در نوشته�ها و سؤاالت. 
استاندارد نبودن سؤاالت و تست�هاى رياضى. 
مشابه بودن كتاب�هاى آزمون�هاى رياضى. 

سىش زبان و ادبيات فاره-ى آموزحوز  
نيرت�ىلاع تايبدا و ،رشب عون ى�هشيدنا هاگ�هيكت و طابترا ىرارقرب ى�هليسو نيرت�مهم نابز

ىمسر نابز رايعم ،ىسراف و ىلم تدحو لماع ىسراف نابز ،ام روشك رد .تسا نآ ىلجت لكش
،ىتخانش توافتم ىاه�هـطيح هب هجوت اب ىسراف تايبدا و نابز شزومآ ور�نيا زا .تسا روشك
شرورپ و شزومآ فده ـنيرت�مهم ،لقتسم ىسرد ى�همانرب كي ناونع هب،ىتراهم و ىفطاع
ىياهنت هب كي ره هك ىمولع رياس مهف رد نآ ىياشگزمر ريثأت و تسا هدوب ىيادتبا ى�هرود رد
حرط رد ،ليلد نيمه�هب .تسا راكشآ ىنشور هب زين دنوش�ىم بوسحم ىلقتسم ىسرد ى�همانرب

،ىسراف تايبدا و نابز شزومآ ى�هزوح ،دشر ىشزومآ ىاه�باتك ى�هراونشج و ىشخب�ناماس
.تسا هداد صاصتخا دوخ�هب ار ىا�هژيو هاگياج هراومه

ناگـدـنـنكرازگـرب زا سـاپس ـاب ـىسرـاف تاـيبدا و نـابز شزومآ ى�هزـوح ىرواد ى�ـهـتيـمك
ـهك�ـ ىشزومآ ىاه�بـاتك ناگـدنروآديدپ و ـىشخب�نـاماس حرط نـايلوتم ،ـمشش ى�هراوـنشج
رب هوالع ـ�دـنتشاد لاسرا هراوـنشج ى�هناخرـيبد هب ىسررب ىارب ار دـوخ تاديلوت زا ىا�ـهنومن
دـيلوت ـتيعضو ـنيـيبت ىـاتسار رد ار دـوخ ىاه�ـىسررب لصـاح ،رتـرب راثآ ـىفرـعم و باـختنا

ليدگى در تودشتاب ز
سبب شده است

تا شاهد پيدايش
راگدنام ىاه-باتك روضح و

نباشيم
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ى سه سال گذشته، به شرح زير اعالم مى�دارد:ط ،هزوح نيا ىشزومآ ىاه�باتك

شد كيفى. عدم ر١
على�رغم آن�كه آمار كلى كتاب�هاى مورد بررسى در جشنواره�ى ششم، نسبت به جشـنـواره�ى
چهارم بيش از دوبرابر افزايش نشان مى�دهد، فقدان توازن در آمار توليد كـتـاب�هـاى طـبـقـات
گوناگون حوزه�ى آموزش زبان و ادبيات فارسى، و عدم رشد كيفيت توليد، يكى از نكـات قـابـل

تأمل در اين دوره است.
گرايش و استقبال ناشران به سرمايه�گذارى در زمينه�ى توليد كتاب�هاى كار و تمرين، نشانه�ى
نياز و رغبت مخاطبان به تهيه�ى اين�گونه آثار است. اما با كمال تأس� بايد گفت كه شتاب�زدگى
در توليد، و تمايل به تأمين سليقه�ى مخاطب عام، سبب شده است تا شاهد پيـدايـش و حـضـور
كتاب�هاى ماندگار در اين طبقه نباشيم. در كنار جمع معدودى از كتاب�هاى بـه�راسـتـى مـضـر و
آسيب�رسان، شاهد حضور تعداد بسيارى كتاب متوسط هستيم كه زيان و فايده�ى آن�ها چندان

جدى و تأمل�برانگيز نيست.
در مجموع على�رغم افزايش آمار توليد در طبقه�ى كتاب�هاى كار و تمـريـن، بـرايـنـد كـلـى از
وضعيت موجود در اين طبقه، بيانگر عدم رشد كيفيت توليد در طول سال�هاى اخير بوده است.

آورىليد و عدم نو.مشابهت در تو٢
شباهت بسيار نزديك آثار توليد شده از نظر نوع ساختار، نحوه�ى گزينش و سازمان�دهى محتوا،

 در طبقه�ى كتاب�هاى كمك�درسى�ـ يكـى ازًبهره�گيرى از عناوين و تصاوير يكسان ـ�خصـوصـا
نكات قابل توجه در بررسى�هاى داورى بود. يكى از داليل اين امر، تمايـل پـديـدآورنـدگـان بـه
انتخاب عناوينى بوده است كه به�طور مستقيم معرف محتواى كتاب باشد و بى�واسطه با مخاطب

ً مشابه يا كامالًارتباط برقرار كند. اين موضوع سبب شده است، عنوان برخى از كتاب�ها نسبـتـا
يكسان باشد.از جمله، عنوان «كتاب كار فارسى اول (تا پنجم) دبسـتـان (ابـتـدايـى)» يـكـى از

عناوين مشترك در كارنامه�ى توليد اكثر ناشران آموزشى طى سه سال گذشته بوده است.
در همين رابطه بايد خاطرنشان كرد، برخى از عناوين انتخاب شده براى تعدادى از كتاب�هاى
كار و تمرين با محتواى آن�ها تناسب ندارد. انتخاب عناوينى كه گرايش اختصاصـى بـعـضـى از
كتاب�ها را به پرورش و تقويت يك مهارت (خواندن) يا پاره�مهارت زبانى (امالنويسـى) نـشـان
مى�دهد، انتظارات ويژه�اى را در مخاطبان برمى�انگيزد كه متأسفانه بايد گفت، محتواى تعدادى
از اين كتاب�ها اين انتظارات را برآورده نمى�سازند. گاه نيز تمريناتى در اين كتاب�ها ارائه شـده
است كه براى تقويت مهارت�ها و پاره�مهارت�هاى ديگر كاربرد دارند و حتى مطالبى در تلفيق با

 بى�ارتباط با عنوان اختصاصى كتاب ارائه شده است.ًساير دروس و كامال

كت روبه اضمحالل آنگرى و حرضعيت تصويرارى و. ناگو٣
امكان بهره�گيرى آسان از منابع تـصـويـرى ارزان و رايـگـان سـبـب روى�گـردانـى نـاشـران از
هنرمندان عالقه�مند به فعاليت در زمينه�ى تصويرگرى كـتـاب�هـاى كـودك، و نـزول وضـعـيـت
تصويرگرى كتاب�هاى آموزشى، بويژه كتاب�هاى كمك�درسى شده است. برخى از آسيب�هاى

خى از عناوين بر
انتخاب شده

اى تعدادى ازبر
كتاب-هاى كار
و تمرين

اى آن-هابا محتو
دتناسب ندار
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ناشى از چنين رخدادى عبارت�اند از:
ال�) شباهت كتاب�ها از نظر تصويرگرى؛

ب) فقدان ارتباط بين تصاوير و محتواى كتاب�ها؛
ج) ناهم�خوانى فرهنگى تصاوير؛

د) ناهماهنگى تصاوير يك كتاب از نظر نوع تكنيـك تـصـويـرى، كـيـفـيـت، جـذابـيـت، نـوع
رنگ�آميزى و…؛

هـ) توليد محتوا بر اساس تصاوير موجود.

عه-سازىايش به مجمو. گر٤
اگرچه تمايل به مجموعه�سازى در زمينه�ى توليد كتاب�هاى آموزشى به�خودى خود نمى�تواند
متضمن رشد كيفى توليد نيز باشد، اما بالقوه مى�تواند امكان آن را فراهم كند كه ارتباط طولـى
در يك برنامه�ى درسى ـ�در پايه�هاى متفاوت تحصيلى�ـ به نحوه مطلوب�ترى مـورد تـوجـه قـرار
گيرد. مجموعه�سازى هم�چنين مى�تواند سبب شود تا بين موضوعات گونـاگـون درسـى در يـك

پايه�ى تحصيلى نيز ارتباط عرضى مناسبى برقرار شود.
 از جلدهاى كمابيش مشابه و ويژگى�هاى مشترك استفاده مى�شود،ًدر مجموعه�سازى، معموال

اما در عين حال تصوير جلد هر كتاب بايد بتواند ارتباط موضوعى و پايه�اى خود را نيز نشان دهد.
متأسفانه در برخى مجموعه كتاب�هاى مورد بررسى مالحظه شد كه به ارتباط موضوعى طرح و

تصاوير روى جلد يا ارتباط پايه�اى آن�ها توجه بايسته صورت نگرفته بود.

شه-ى نگارسم-الخط و اصول نشانه-گذارى و نحواعد رجهى به قو. بى-تو٥
بهره�گيرى از قواعد رسم�الخط و صورت�هاى صحيح نوشتن كلمه�هـا در تـولـيـد كـتـاب�هـاى
آموزشى، بسيار حائز اهميت است؛ به�ويژه آن�كه مخاطبان اين�گونه كتاب�ها نوسوادانى هستند

 تمامى آثارى كه درًكه هنوز شكل صحيح امالى كلمه�ها در ذهنشان تثبيت نشده است. تقريبـا
گروه كتاب�هاى كمك�آموزشى مورد بررسى قرار گرفته�اند، به�واسطه�ى بى�توجهى پديدآورندگان

 نامناسب و از جهاتى با اهداف آموزشًبه ضرورت رعايت رسم�الخط و اصول نشانه�گذارى، عمال
مهارت�هاى زبانى در تعارض بوده�اند. متأسفانه به�دليل سهل�انگارى و شـتـاب�زدگـى، حـتـى در
تعدادى از كتاب�هاى كمك�درسى نيز اين نكات مهم به�درستى رعايت نشده است. نمونه�هايى

از مصاديق اين ناهماهنگى�ها عبارت�اند از:
ال�) بى�توجهى به لزوم حذف همزه�ى پايانى؛

ب) عدم به�كارگيرى، يا كاربرد نامناسب و نابه�جاى عالمت تشديد؛
ج) بى�توجهى به قواعد اتصال و انفصال پيشوندها، پسوندها، كلمه�هاى مركب و…؛

د) وجود غلط�هاى چاپى و حتى اماليى.
ازجمله ويژگى�هاى مورد انتظار در رابطه با شيوه�ى نگارش كتاب�هـاى آمـوزشـى، تـوجـه بـه
مالحظات زبانى، ذخيره�ى واژگان و معانى در ذهن مخاطبان، به�كارگيرى اصول نشانه�گذارى
و برقرارى ارتباط مؤثر و برانگيزنده است كه متأسفانه در بسيارى از كتاب�هاى مورد بررسى، به

آن توجه بايسته نشده است. از جمله مصاديق قابل ذكر در همين رابطه موارد زير است:

ه-گيرى آسانبهر
از منابع تصويرى

ايگانان و رارز
سبب نزول

گرىضعيت تصويرو
شىكتاب-هاى آموز

شده است
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ال�) انتقال پيام با استفاده از جمله�هاى طوالنى و واژگان نامأنوس.
ـ به�ويژه در كتاب�هاى تمرين ب) استفاده از كلمه�هاى خارج از كتاب درسى ـ�در موارد غيرمجاز�

و ارزش�يابى امال.
ج) عدم استفاده از اصول نشانه�گذارى (كاربرد نقطه، ويرگول، عالمت�هاى تعجب و سؤال،

و…)
د) بى�توجهى به اصول ساختاربندى متن، پاراگراف�بندى و…

پيشنهادات
داليل انتخاب آثار برگزيده و تقديرى بيان شود. اين امر مى�تواند در شفاف�سازى وضعيت  

داورى، تعيين سهم و نقش هريك از عوامل تأثيرگذار در گـزيـنـش كـتـاب، و تـصـمـيـم�گـيـرى
مخاطبين در اقدام به تهيه و مطالعه�ى اين آثار تأثير به�سزايى داشته باشد.

وضعيت رسم�الخط كتاب�هاى آموزشى، به دليل فقدان شيوه�نامه�ى دقيق و روشـن در ايـن  
زمينه، بسيار نابه�سامان است و جاى دارد كه يكى از دفاتر سازمان پژوهش و برنامه�ريزى درسى

به�عنوان متولى اصلى، هرچه سريع�تر نسبت به توليد و انتشار آن اقدام كند.
 ـ�قلم خط آمـوزشـىAMOZANيكى ديگر از اقدامات ضرورى، ارسال قـلـم خـط�آمـوزان  

كتاب�هاى فارسى دوره�ى ابتدايى�ـ براى ناشران آموزشى، به�ويژه آنـان اسـت كـه در زمـيـنـه�ى
توليد كتاب�هاى كمك�درسى حوزه�ى آموزش زبان و ادبيات فارسى فعاليت مى�كنند و هنـوز بـه
اين قلم خط دست�رسى ندارند. حتى مى�توان امكان دانلود كـردن آن را از روى بـخـش كـتـاب

 فراهم آورد.Roshdmag.irسايت 
دياب هراـونشج نازير�ـهمانرب تساـيس ،ىريدقت و هـديزگرب ىاه�باـتك ىفرعم و بـاختنا رد 

ىارب باتك ىفـرعم و باختنا قح ،ـىليصحت ىـاه�هياپ و تاقبط داـدعت هب هك دشاب ىـوحن�هب
ىساسا ىاه�توافت ى�هطساو هب نوگانوگ تاقبط ىاه�باتك اريز .دوش هتفرگ رظنرد نارواد
نمض .دنتسين رگيدكي اب هسياقم لباق و سنج كي زا ،هدش هئارا ىاوتحم و ديلوت فادها رد
ىاه�باتك نيرت�بسانم دنناوتب نآ هب لسوت اب هك ىرابخا زا عالطا ،زين نيبطاخم رظن زا هك�نآ
ار دوخ ـهب طوبرم ىلـيصحت ىاه�هياپ و ـىشزومآ ىاه�هزوح زا ضورـفم تاقبط رد هدش ـديلوت

.تسا تيمها زئاح رايسب ،دننك ىياسانش
در جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، بخش جانبى به�معرفى نوآورى�ها و ابتكارات در جهت 

تدوين يك�رويكرد، و روش و الگوى تدريس متـفـاوت در آمـوزش مـهـارت�هـاى زبـان فـارسـى
اختصاص داده شود تا راه براى ظهور خالقيت�ها در اين حوزه بسته نماند.

م تجربىش علوه-ى آموزحوز 
تأثير شگرف علوم تجربى بر توسعه�يافتگى و بهبود زندگى بشر انكارناپذير است. در اين زمينه،
توجه به آموزش علوم تجربى براى نيل به توسعه�ى پايدار در هر كشور ضرورى است. توسعه جز
با پرورش و تربيت شهروندانى كه از دانش و اطالعات كافى در تمام زمينه�هاى علمى برخوردار
باشند، علمى بينديشند و علمى عمل كنند، و بتوانند آن�چه را كه آموختـه�انـد در زنـدگـى روزمـره

به�كار گيرند، امكان�پذير نخواهد شد.

اعده-گيرى از قوبهر
سم-الخطر

ت-هاىو صور
شتن كلمه-هاصحيح نو

ليددر تو
شىكتاب-هاى آموز

 بسيار
حائز اهميت است
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بديهى است كه آموزش و پرورش رسمى در كشور ما، عهـده�دار ايـن امـر خـطـيـر اسـت، امـا
پيشرفت سريع علوم و حجم عظيم مفاهيم و يافته�هاى علمى كه هر روز نيز بر ميزان آن افزوده
مى�شود، فعاليت ديگر بخش�هاى فرهنگى جامعه را اجتناب�ناپذير مى�سازد. آموزش و پرورش
شهروندان با هدف دست�يابى به توسعه�ى پايدار نيازمند حركت منـسـجـم و هـمـاهـنـگـى تـمـام
بخش�هاى فرهنگى است كه به شكلى در آموزش و پرورش عمومى نقش مؤثرى ايفا مى�كنند.
به همين دليل، جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، فرصت مناسبى براى شناسايى و مـعـرفـى
چنين كتاب�هايى به دانش�آموزان، معلمان و كارشنـاسـان و سـپـاس از مـؤلـفـان، مـتـرجـمـان و

دست�اندركارانى است كه به تهيه، چاپ و نشر اين كتاب�ها پرداخته�اند.
كميته�ى داورى كتاب�هاى آموزشى در حوزه�ى درس علوم تجربى دوره�ى ابتدايى با در نظـر
داشتن اين مطالب، كار داورى و بررسى كتاب�هاى دريافتى در اين حوزه را در دو مرحله انجـام
داد. به�طورى�كه در ادامه نظر پديدآورندگان كتاب�هاى آموزشى را به موارد مطروحه�ى زير جلب

مى�نمايد:
. شناساندن جنبه�هاى كاربردى علوم تجربى و نقش اين علوم و توسعه�ى پايدار، موضوعى١

است كه ضرورت دارد، ناشران آن را مد�نظر داشته باشند.
. تدوين و تألي� كتاب�هايى كه در حوزه�ى ياد شده براى دانش�آموزان منتشـر مـى�شـونـد،٢

بايد عالوه بر ارائه�ى مفاهيم علوم تجربى، به برقرارى ارتباط با زندگى و نيازهاى دانش�آموزان
نيز توجه شود. اين كتاب�ها بايد بر پرورش خالقيت و ايجاد نگرش علمى در آنان مبتنى باشند.

. بجاست كه براى هدر نرفتن سرمايه�ها در نشر، ناشران از هدف�هاى آموزش علوم تجربى٣
و به�طور كلى هدف�هاى آموزش علوم در دنيا، و به تبع آن در ايران آگاه باشند.

. از آن�جا كه در فرايند داورى، به ميزان هماهنگى محتواى كتاب�هاى آمـوزشـى، از نـظـر٤
انتخاب و سازمان�دهى، با ويژگى�هاى مخاطبان توجه مى�شود، ضرورى است كه توليدكنندگان

كتاب�ها، گروه سنى مخاطب خود را به�وضوح مشخص كنند.
. با توجه به سهم ناچيز توليد بومى (تألي�) در برابر موج بسيار قوى واردات (ترجمه)، الزم٥

است توليدكنندگان و ناشران عزيز براى اين موضوع مهم اهميت بسيار قائل شوند.
. در تألي� كتاب�ها، از روش ياددهى سنتى پرهيز و به روش�هاى تدريس فعال توجه خاص٦

مبذول شود.
. تناسب سطح واژگان به�كار رفته در متن با سن و دوره�ى تحصيلى مخاطب رعايت شود.٧
. آموزش زبان فارسى به�طور غير�مستقيم تقويت شود.٨
. به سفيدخوانى بيشتر توجه شود.٩

. الزم است نويسندگان و ناشران، به توليد كتاب�هاى مهارتى و روشى براى معـلـمـان و١٠
اوليا، و هم�چنين كتاب�هايى كه سواد علمى را گسترش مى�دهند و مـهـارت�هـاى فـرايـنـدى در

پروژه�هاى عملى و هنرى را در نظر دارند، توجه بيشترى نشان دهند.

گيرىش-هاى ياددهى-ـ-يادش روه-ى آموزحوز 
آمادگى براى زندگى، در جهانى كه «هر لحظه در تغيير است»، نيازمند به�كارگيرى روش�هاى

مناسب ياددهى�ـ يادگيرى در زندگى، اعم از خانه، مدرسه و اجتماع است.

داليل انتخاب
گزيده وآثار بر

اندتقديرى مى-تو
در تصميم-گيرى

مخاطبين در اقدام
به تهيه و مطالعه-ى

اين آثار
ايىتأثير به-سز

داشته باشد
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اين نكته، سنگينى بار كتاب�هاى حوزه�ى «روش�هاى ياددهى�ـ يادگيرى» را در مجموعه�ى
دشاب دوصقم ىاسرً الماك دروم نيا رد ىنتنوم نخس دياش .دنك�ىم نشور هرشتنم ىاه�باتك
مشش ى�هراونشج نارواد دركيور ».دياب�ىم هدرورپ زغم ،ديآ�ىمن راك هب هتشابنا زغم« :تفگ هك
.تسا هدوب نيمه زين ىشور ىاه�باتك هزوح رد

رد نتفـرگ�رارق ىارب طيارش ـدجاو هورگ نيا ىريـدقت و هديزگرب ىـاه�باتك هناـتخب�شوخ
:دوش�ىم هيصوت دنمجرا ناگدنسيون و نارشان هب ،هاگن نيا اب و دنا�هدوب دركيور نيا

دوخ ىاه�تيلاعف زكرم رد ار ـ�…و ناحتما ىاهزاين هن ـ�نابطاخم ىگدنز ىعقاو ىاهزاين  
.دنهد رارق

.دننك هجوت اه�لاثم و تاحيضوت ندرك ىموب و ندوب�ىموب عوضوم هب  
اريز ؛دنهد رارق دوخ راك ى�همانرب ى�هحول�رس رد ار »ون« هب ندروآ ىور و دنزيهرپب راركت زا  

.»تسا رگد ىتوالح ار ون« هك
.ىسرد ىاه�باتك ىاوتحم هن ،دنشاب هتشاد رظن رد ار ىسرد ىاه�همانرب فادها  

.دنشوكب اه�همجرت و اه�هتشون رد نخس رتشيب هچره ىياويش و ىياور تهج رد  
هيكت اب ،ىريگداي تيريدم دنيارف رد ىعقاو طيحم رد ىلمع و دنتسم ىاه�هبرجت ى�هئارا هب  

.دنشاب هتشاد هجوت ديدج ىاه�شور رب

ىعامتجا تاعلاطم شزومآ ى-هزوح 
اهدوبمك ،ىعامتجا تاعلاطم ى�هنيمز رد هدش�رشتنم ىاه�باتك ىسررب زا سپ ،نارواد تئيه

ىاه�باتك ناگدنسيون و مرتحم نارشان زا هك دندرك ىياسانش هنيمز نيا رد ار ىدج ىياهألخ و
ـاهدوبمك ـعفر ى�هنيمز رد ـهللاءاشنا و ـدننك هجـوت دراوم نيا هب ،دـوش�ىم تساوخرد ـىشزومآ
:دنشوكب

اي هتشون ىعامتجا ى�هزوح رد ،ىعامتجا تـاعلاطم ى�هنيمز رد دوجوم ىاه�باتك بلغا .١
ىدـاصتقا و ىخيرات ،ىيايفارغج ىاه�شزومآ ى�هنيمز رد ىـدج ىدوبمك و تسا هدش همجرت
�لتخم ىاه�طيحم و قطانم ،ناريا ىعيبط ىاه�ليسناتپ تخانش هب ،لاثم ىارب .دراد دوجو
ىهجوت …و اه�تانق ،اه�لپ ،اهدس ،ناريا توافتم ىحاون رد طيحم و ناسنا ى�هطبار ،روشك
.تسا هدشن

،اهزاين و ىگنهرف و ىخيرات ثاريم ،ىخيرات عياقو ىفرعم و ىخيرات ىاه�شزومآ ىاج .٢
.تسا ىلاخ توافتم نورق رد و هتشذگ رد مدرم ىعامتجا ىگدنز ىگنوگچ اي و

،لوپ ىفرعم و ،زادنا�سپ و هجدوب ،هنيزه ،فرصم ىاهوگلا ،ىداصتقا ىاه�شزومآ هب .٣
.تسا هدشن ىهجوت مهلاثما و هميب ،كناب

و ناـدنمشناد ،رخافم ىفـرعم هب هك ىياه�باتك داـدعت ،هدش�رشتنم ىاه�بـاتك نايم رد .٤
،رگيد ترابع�هب .تسا دودعم رايسب ،دنزادرپ�ىم ناريا روشك ىگنهرف ـ�ىملع ىاه�تيصخش

.دريگب رارق هجوت سأر رد ناكدوك ىناريا ـ�ىمالسا تيوه ىاقترا دياب
ترياغم ام گنهرف اب ًالومعم ـهك تسا همجرت هنيمز نيا رد هدش�رشتنم ىاه�باتك رثكا .٥

و تقو ىاج�هب نامجرتم و نارشان هك دراد �سأت ىاج .تسا سونأمان اه�هچب ىارب اي و دراد
ىعـامتجا ـلئاسم ـهب ،دنـنك�ىم هرمزور و هدـاس لئاـسم ىخرب ى�ـهمجرت فـرص هك ىا�هـنيزه

اىبجاست كه بر
فتنهدر نر

مايه-هاسر
در نشر

ان از هدف-هاىناشر
م  در دنياش علوآموز

 و به تبع آن
اندر اير

آگاه باشند
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ىشالت ام ىموب گنهرف اب بسانتم مزال ىاه�شزومآ ى�هنيمز رد و دنرادن هجوت روشك ناكدوك
.دننك�ىمن

و تاعوضـوم اب هدش�ـرشتنم ـىليـمكت و ىياـزفا�شناد ىاه�بـاتك طاـبترا ،ىلك رـوط هب .٦
.تسا �يعض ىعامتجا تاعلاطم ىسرد ى�همانرب

ىاه�بـاتك ،رورم و روبع تاررقم و ىگدـننار و ىيامنهار ريظن ،تـاعوضوم زا ىخرب رد .٧
،ىلحم حطس رد و روشك رد ىعامتجا ىاهداهن ى�هرابرد اما ،تسا هدش همجرت و ديلوت ىدايز

سيلپ ،ناكدـوك صاخ ىاه�ىرامـيب زا تيامح ،نـيلولعم زا ـتيامح نمـجنا ،سناژروا نوچ
ىخرب رد و دح زا ـشيب راركت تـاعوضوم ىخـرب رد ،رگيد تراـبع�هب .درادن دوجو ـىباتك …و
.دراد دوجو ىدج ألخ تاعوضوم

اه�بـاتك ـرثكا رد ًالـوـمعم ،نازـومآ�شناد ىاـرب نيـرمت و رـاك ىاه�بـاتك ى�ـهنـيمز رد .٨
داهنشيپ اذل .دوش�ىم هدهاشم ىباي�شزرا نونف اب هطبار رد ىياه�ىتساك اي و ىملع ىاه�طلغ
باتك ىسررب هب ،اه�باتك هنوگ�نيا ىراپس�پاچ�هب زا لبق ،طبر�ىذ نارشان و نافلؤم ،مينك�ىم
.دننك مادقا ىشزومآ ـ�ىملع راتساريو كي طسوت

شزومآ و سيردت ىا�هفرح ىاه�تراهم و ناريبد ىيازفا�شناد ى�هنيمز رد ،ىلك روط هب .٩
.دراد دوجو دوبمك تدش�هب ىعامتجا تاعلاطم

راشتنا ىاقترا و صياقن عفر تهج رد قوف دراوم هب هجوت اب ،نافلؤم و نارشان هك تسا ديما
.دنرادرب ماگ اه�نآ رتشيب ندوب رثؤم و ديفم و ىشزومآ ىاه�باتك

رنه شزومآ ى-هزوح 
و داش ىا�هيحور داجيا اب دناوت�ىم هك تسا ـىيادتبا ى�هرود ىسرد ىاه�همانرب زا ىكي رنه

نيا رد رنه ىسرد ى�همانرب دـركيور .دراذگب ريثأت هرود نيا سورد ى�همه ـرب ،رگوج�و�تسج
و ليخت هنادازآ نازومآ�شناد هك ىياضف رد ىرنه تيلاعف ماجنا .تسا »ىرنه تيبرت« ،هرود
اديپ شرورپ ناشركفت و شوه ى�ـهتفهن ىاه�تيفرظ ،دوش تيوقت ناشساـوح ،دننك هشيدنا

ىرـنه تيبرت هب ،دـوش افوكش ناـشياه�تيقالخ و دبـاي هعسوت ناـشتاساسحا و �طاـوع ،دنك
،تيدودحم عون ره داجيا و دوش�ىم تيقالخ عنام وگلا عون ره ى�هئارا ،هرود نيا رد .دماجنا�ىم
.ساسحا و هشيدنا ،قالخ مسجت ،ليخت ى�هنادازآ زاورپ عنام

ىـايحا هك مـينك�ىم راـزگرب ىطياـرش رد ار دشر ىشزومآ ىـاه�باتك ى�هراوـنشج نيـمشش
ىارجا دراو رـنه ديدج ـىسرد ى�همانـرب .تسا هدش زـاغآ اه�ناـتسبد رد رـنه ىسرد ى�همـانرب

رارق همـانرب نيا ششوپ تـحت نازومآ�شناد زا ىريثك داـدعت هلاس ره و تسا هـدش ىرسارس
ريسم رد ار نايبرم و ناملعم دناوـتب هك ىبسانم ىاه�باتك هب زاين ،ليلد ـنيمه هب .دنريگ�ىم

هنافسـأتم اما .دوش�ىم ساسحا همه زا شـيب ،دنك كمك نازومآ�شناد ىرنه تـيبرت حيحص
هدش�همجرت ىاه�باتك اب هسياقم رد ،رنه شزومآ ى�هزوح رد ىفيلأت ىاه�باتك رامش مه زونه
.تسا مك رايسب

نازومآ�شناد ىرنه تيبرت رد بوخ ىاه�باتك ى�هدنزرا رايسب ريثأت هب داقتعا اب تئيه نيا
ىاه�هيصوت و اهداهنشيپ ،ىيادتبا ى�هرود ناملعم ىاه�ىدنمناوت ىفيك ىاقترا هب كمك ىتح و
:دراد�ىم ميدقت مرتحم نافلؤم و نارشان هب ريز حرش هب ار دوخ

در تأليh كتاب-ها
ش ياددهى سنتىاز رو

هيزپر
ش-هاىو به رو

تدريس فعال
جه خاصتو

دمبذول شو
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ىارب مزال طرش ،ىمـالسا ناريا ىنيد ـ�ـىلم ىاه�شزرا و ىـگنهرف مـيهافم رب ـديكأت .١
.تساه�باتك شريذپ

نيا ىاه�باتك ى�هحولرس دياب هراومه ناريا ىگنهرف ثاريم ى�هعاشا و ظفح هب هجوت .٢
حوزه باشد.

. استفاده از نتايج پژوهش�هاى محض و كاربردى در مبانى نظرى هنر و روش�هاى خالق٣
آموزش هنر، به ارتقاى كيفى تأليفاتى كه با ويژگى�هاى فرهنگى و نيازهاى دانش�آموزان ايرانى

هماهنگ است، كمك شايانى خواهد كرد.
. تقويت حواس، تخيل، تفكر، خالقيت و نوآورى، توسعه�ى هوش�هاى چندگانه، صحت و٤

به�روز بودن محتوا و كيفيت فيزيكى كتاب در مكتوبات آموزشى حوزه�ى هنر، بايد از كيـفـيـت و
سطح باالترى نسبت به ساير كتاب�هاى آموزشى برخوردار باشد.

. براى شكوفايى خالقيت دانش�آموزان الزم است از هرگونه الگوپردازى در اجرا و تمرين٥
مهارت�هاى هنرى اجتناب شود.

. بهتر است ناشران محترم به جاى ترجمه�هايى كه با فرهنگ كودكان ايرانى بيگانه است،٦
زمينه را براى توسعه�ى تأليفات ايرانى فراهم كنند.

. حمايت ناشران و مؤلفان محترم هماهنگ با نيازهاى آمـوزشـى، از سـوى دسـتـگـاه�هـاى٧
ذى�ربط، براى اشاعه�ى برنامه�ى درسى هنر در جامعه، ضرورى است.

ناگدنسيون و نارشان هب 
دصيه مى-شوتو

نامه-هاى اهداف بر
ا در نظرسى ردر

داشته باشند، نه
اىمحتو

سىكتاب-هاى در


