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ش تاريخه-ى آموزحوز 
 كشور عزيز ما ايران، براى همه روشـنًجايگاه وقايع و رخدادهاى تاريخ جهان و مخصوصـا

است. با عبرت از حوادث تاريخ، مى�توانيم زندگى دل�خواه و آرمانى پـربـار و پـرتـالشـى داشـتـه
باشيم و در اين رهگذر، هويت تاريخى خودمان را به نسل�هاى آينده انتقال دهيم. دبيرخـانـه�ى
جشنواره�ى رشد انتظار دارد، كتاب�هاى آموزشى تاريخ بتوانند برانگيـزانـنـده، تـقـويـت كـنـنـده،
اطالع�دهنده، و يادآورى كننده�ى هويت تاريخى ملت مسلمان ايران باشند. به عالوه، آمـوزش
را مولدتر، انفرادى�تر، مؤثرتر، و يادگيرى را فورى�تر سازند. به عبارت ديگر، شالوده�ى علمى�ترى

به كار تعليم�و�تربيت بدهند و برابرى در دست�رسى به آموزش�و�پرورش را تأمين كنند.
آثـار ارسـالـى بـه حـوزه�ى آمـوزش تـاريـخ بـيـشـتـر از گـروه كـتـاب�هـاى دانـش�افـزايـى بـراى

 تكرارى و مـشـابـهًدانش�آموزان، و موضوعات كتـاب�هـاى كـمـك درسـى و آمـوزشـى، عـمـومـا
موضوعات كتاب�هايى بودند كه در بازار كتاب فراوان يافت مى�شوند. هيئت داوران، با توجه به
بررسى كتاب�هاى آموزشى ياد شده، و به منظور افزايش كيفيت كتـاب�هـاى كـمـك آمـوزشـى،

نكات زير را به ناشران، مؤلفان و مترجمان محترم توصيه مى�كند:
.� پرداختن به همه�ى ابعاد تاريخ ايران  و تاريخ اسالم؛١
. پرهيز از انتخاب موضوعات تكرارى؛٢
. متناسب ساختن حجم و محتواى مطالب با حوصله�ى مخاطبان؛٣
. اعتدال در قضاوت درباره�ى شخصيت�ها، رخدادهاى تاريخ و پرهيز از قضاوت�هاى مطلق٤

و يكسويه درباره�ى تاريخ ايران و تاريخ اسالم؛
. توجه به رويكردهاى جديد كتاب�هاى آموزشى، و نوشته�هايى كه در ايـن زمـيـنـه تـوسـط٥

مراجع معتبر انتشار مى�يابند؛
. تهيه�ى طرح�هاى جذاب و مناسب روى جلد؛٦
. استفاده�ى بجا و مناسب از تصاوير (نقاشى، عكس، جدول و نمودار) و سرگرمى، بازى و٧

انبيانيه&ى هيئت داور
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… متناسب با ذوق و شوق نوجوانان؛
. توجه هرچه بيشتر به هويت اسالمى و ملى تاريخ اين مرز و بوم كه جايگاه ويژه�ى در گروه٨

كتاب�هاى دانش�افزايى دانش�آموزان دارد؛
. به�كارگيرى روش�هاى صحيح و استاندارد ارائه�ى مطالب آموزشى با تكيه بر جنـبـه�هـاى٩

تاريخى آن؛
. رعايت توازن در توجه به  جنسيت در محتواى نوشتارى و تصويرى.١٠
. كاربردى نمودن موضوعات كتاب، و افزودن جنبه�هاى پـنـد و عـبـرت، خـودشـنـاسـى و١١

خداشناسى، و پيوند دادن آن�ها با نيازهاى دانش�آموزان كشور؛
. ارزيابى كتاب�هاى ترجمه�اى با ميزان و معيارى جداگانه؛١٢
. تالش در زمينه�ى رشد كيفى كتاب�هاى تأليفى، نسبت به ترجمه�اى.١٣

ش تعليمات اجتماعىه-ى آموزحوز 
توجه به «ارزش�ها و نيازهاى آموزشى جامعه»، «توانايى ذهنى، عالقه�ها و نيازهاى آموزشى
مخاطبان» و «دانش تخصصى» به عنوان منابع تدوين اهداف، از اصول برنـامـه�ريـزى درسـى
است كه در توليد راهنماى برنامه و محتواى كتاب�هاى آموزشى تعـلـيـمـات اجـتـمـاعـى دوره�ى
راهنمايى تحصيلى نيز مدنظر قرار گرفته است. نگاهى كنجكاوانه به اهداف اين دروس بـر مـا
روشن مى�سازد كه در حوزه�ى تعليمات اجتماعى، آن�چنان كه اهداف مهارتى و نـگـرشـى مـورد
توجه هستند، شايد اهداف شناختى مدنظر قرار نگرفته باشند. تقويت مهـارت�هـاى ارتـبـاطـى و
اجتماعى و كسب توانايى الزم براى ايجاد رابطه با گروه�هاى مختل� و ايـفـاى نـقـش مـؤثـر در
آن�ها، تقويت مهارت�هاى فرايند تفكر و كسب توانايى پژوهش و بررسى مسائل مورد عالقه و

نياز خود، از جمله اهدافى است كه در اين حوزه مورد تأكيد قرار گرفته است.
با اين مقدمه، كتاب�هاى شركت كننده در اين جشنواره براساس موارد مطروحه�ى فوق مورد

ارزيابى داوران قرار گرفت و در پايان اين نتايج حاصل شد:
.� تعداد كتاب�هاى توليد شده براى قشر نوجوان نسبت به كودكان و بـزرگ�سـاالن بـسـيـار١

اندك است كه اين مى�تواند ناشى از علل متفاوتى مانند بى�توجهى به اين دوره�ى سنى، ابهام و
دشوارى در پرداختن به مسائل در موضوعات ضرورى دوره�ى نوجوانى و … باشد. در حالى كه
دوره�ى نوجوانى، دوره�اى مهم از زندگى ما انسان�هاست و دنيايـى از تـنـاقـض�هـا، تـرديـدهـا و
مشكالت ناشى از آن�ها را براى اين قشر بـه�هـمـراه دارد. لـذا هـدايـت، راهـنـمـايـى و حـمـايـت

متخصصان و تالش اشاعه�دهندگان مطالب خاص اين دوره�ى سنى ضرورت دارد.
.� در حالى كه تأكيد راهنماى برنامه و محتواى كتاب�هـاى تـعـلـيـمـات اجـتـمـاعـى بـر رشـد٢

مهارت�هاست و براى نيل به اين هدف، فعاليت�هاى گنجانده شده در كتاب�هاى فوق، فرصت و
امكان رسيدن به اين مهارت�ها را فراهم مى�كنند، متأسفانه كتاب�هاى كار، تمرين و فعاليت، با
پرداختن صرف به مفاهيم شناختى و تقليل آن�ها در سطح حفظ كردن، مانع بزرگى در راه تحقق

اهداف فوق هستند.
براى كاستن از اين مشكل و رفع آن، به ناشران و مؤلفان پيشنهاد و توصيه مى�شود، در تهيه
و تدوين كتاب�هاى فوق، با پرهيز از ارائه�ى پاسخ به فعالـيـت�هـا و حـل  آن�هـا،  فـرصـت�هـاى

ىاه باتك
خيرات ىشزومآ

تيوقت ،هدننازيگنارب
هدننك

هدنهد عالطا
ى هدننك ىروآداي و

ىخيرات تيوه
ناريا ناملسم تلم

دشاب
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مجددى را براى رشد مهارت�هاى موردنظر و رشد خالقيت دانش�آموزان فراهم سازند.
.� با توجه به حجم محدود تعيين شده براى كتاب�هاى تعليمات اجتماعى كه فرصـت طـرح٣

همه�ى مهارت�هاى اجتماعى موردنظر را براى نوجوانان با دشوارى روبه�رو مى�سازد، پيشنـهـاد
مى�شود ناشران و مؤلفانى كه در كتاب�هاى خود در اين حوزه، به پرورش مهارت�هاى ارتباطى و

اجتماعى و هم�چنين مهارت�هاى فرايند تفكر توجه خاص دارند، حمايت و تقدير به عمل آيد.

آنه-ى تعليم و تربيت دينى و قر حوز 
«هوالذى بعث فى�االميين رسوال منهم يتلواعليهم آياتـه و يـزكـيـهـم و يـعـلـمـهـم�الـكـتـاب و

الحكمة.»
«خداوند از ميان مردم پيامبرى برگزيد تا پيام�هايش را به آن�ها برساند، زنگار از دل�هايشان

بزدايد و ايشان را كتاب و حكمت �آموزد.»
دين اسالم فرهنگ وسيع و گسترده�اى دارد و به دليل شخصيـت بـا ابـعـاد وجـودى انـسـان،

همه�ى جنبه�هاى زندگى او را در برمى�گيرد: «فطرت الله التى فطرالناس عليها.»
خداوند به تأكيد از پيامبرش خواست كه با تذكر  ضمير خفته�شان را بيدار كند (… فذكر انما

ر، ان الذكرى تلفغ المؤمنين). پيامبر عظيم�الشأن (صلى�الله�عليه�و�آله)، هدف از بعثتّانت مذك
خود را، اتمام و اكمال خصايص اخالقى بيان داشت: «انى بعثت التمم مكارم االخالق.»

بنابراين اگر بخواهيم نمودارى بر مبناى آموزه�هاى دين، ترميم كنيم، سهم فراوان اين نمودار
را اخالق به خود اختصاص خواهد داد بر همين اساس زيربناى قرآن و سنـت، يـكـى از اهـداف
تعليم�و�تربيت دينى در نظام ما، ارتقاى سطح معرفتى و اخالقى جامعه و جـوانـان اسـت. از ايـن

رف كليشه�هاى رايج،ِرهگذار، امروز بهترين شيوه�ى تعليم�و�تربيت، پرهيز از قالب�هاى نقلى و ص
پردازش موضوع با روش�هاى غيرمستقيم و استفاده از مضامين شيرين، مؤثر و جذاب، با ادبيات
و شيوه�هايى است كه با توانايى ذهنى و روحى و نيازهاى امروز مخاطب ما در دوره�ى راهنمايى
متناسب باشد. اين شيوه عالوه بر آن مى�تواند و بايد، انديشه�ى جوان را با مسائل درگير سازد و

از حالت ركود خارج كند و به آنان روحيه�ى سرزندگى و شادابى ببخشد.
 چنين فرموده�اند: «خداوند رحمت كند كسى را كه مردم را به ما عالقه�مند نمايد.»امام صادق

و اين مهم نيز به انجام درست نمى�رسد، مگر با نو شدن شيوه�ها و راه�هاى ارائه و تعميق معرفت
و اخالق.

طقف ،لاسما ى�هراونشج ىنيد ـتيبرت�و��ميلعت ى�هزوح رد هنافسأتم ،قوف بلاطم هب هجوبا ت
ىلزان رايسب تيمك زا دننك تكرش رگيد ىاه�هورگ ـتبسن هب  مه هك دريافتىباتك ناونع تعداد

ىباي�شزرا ىاه�كالم ثحـبم رد هك تشاد ىياه��عض ـىفيك ى�هبنج زا ـمه و دوب رادروخرب
،ـام دهعـتم ناگدنـسيون و مرتـحم نارشان هك ـميراوديما لاح ـره رد .دش دهاوخ هرـاشا نادب
ىاه�همانرب رد )ىليصحت ىيامنهار( ام ى�هعماج زاس�تشونرس و ساسح رايسب ى�هرود نيا ىارب
زا شيب نـاناوجون ىلاـعت و دشر ى�هنيمز ـات دننيبب كراـدت ار ىروخرد و هژيو هاگيـاج دوخ ىتآ
و ىرواد ىارب مزال ىاه�ىسررب و ثحب زا سپ ،هراونشج زا هرود نيا نارواد.ديآ مهارف شيپ
ىدنب�عمجو اهرايـعم همادا رد هك دندرك نيودت و هـيهت ار رايعم تفه ،دوجـوم راثآ ىباي�شزرا
.دوش�ىم ميدقت راث�آ

شىكتاب-هاى آموز
با نسخه-هايى

مشابه از يكديگر
ها، عاليقبه نياز

گذارىان اثرميز
شىو اهداف آموز

دجه نمى-شوتو



٦٦٦٦
٦٨٣١ پاييز

≤∞

ش-يابىمالك-هاى ارز
 عبارت است از تنـاسـب مـحـتـوا بـا. محتواى علمى و كيـفـيـت سـازمـان-دهـى مـحـتـوا:١

توانايى�هاى ذهنى و علمى مخاطبان به طور اعم و تناسب آن�ها با اهداف برنامه�ى درسى دوره�ى
راهنمايى، استحكام و اتقان محتوا به استناد مبانى دين كه سبب پرهيـز از شـيـوع و گـسـتـرش
ّ«خرافه» و نيز بيان رويدادهايى مى�شود كه دليل عقلى و نقلى واضح و روشنى بـر تـأيـيـد يـا رد
آن�ها در دست نيست، و يا مواردى كه نه تنها مشكلى را مرتفع نخواهد كرد، بلكـه بـدون شـرح
آن�ها، شبهه يا ابهام به�وجود مى�آيد. و موضوع ديگر اين بند، نوآورى در طرح مطالب و داشتن
نگاه تازه به موضوع، به�عالوه انطباق مطالب با جديدترين دستاوردهاى علمى است. عالوه بـر
آن، دقت در نقل و ثبت متون، احاديث و روايات و نيز بيان و پردازش ترجمه�ى روان مضامين از

متون در اين دوره بسيار مهم است.
با توجه به اين مالك، كتاب�هاى اندكى شايسته�ى تقدير و رتبه�هاى ممتاز شناخته شدند.

 عبارت است از توجه به نيازهاى ويـژه،. ارتباط محتوا به زندگى و نيازهاى مخاطـبـان:٢
عاليق و پاسخ�گويى به كنجكاوى�هاى مخاطبان اين دوره، و نگاه و بيانى مؤثر و تأثيرگـذار در

زندگى فردى و اجتماعى ايشان.
فقدان كتاب�هايى كه در يادگيرى مدرسه�اى فراگيرندگان با عنوان كمك آموزشى نقش ايفا
كنند، مشهود است. بيشتر كتاب�هاى مذهبى به گونه�اى نسخه�هايى مشابه از يكـديـگـرنـد و در
جريان نقل درس�هايى از زندگى ائمه�ى اطهار (عليهم�الـسـالم)، بـه نـيـازهـا، عـاليـق، مـيـزان

اثرگذارى و اهداف آموزشى توجه نمى�شود.
 عبارت است از فراهم ساختن موقعيت�هاى تفكر. پرورش مهارت-هاى يادگيرى و تفكر:٣

در فرآيند يادگيرى، پرورش و روحيه�ى خالقيت مخاطبان، طرح پرسش�هاى مناسب با معيارهاى
صحيح ارزشيابى كه از ويژگى�هاى يك كتاب �آموزشى خوب و مؤثر مى�باشـد در كـتـب عـرضـه

شده مهجور و بيگانه مانده است.
 عبارت است از پرورش حس زيبا�شناسى در مخاطب. تقويت. پيام-هاى نگرش و گرايشى:٤

احساس همگرايى نسبت به موضوع طرح شده كمك به پرورش فضايل اخالقى و اميدبخـش،
كمك به خودشناسى و دريافت هويت دينى كه خأل آن�ها در كتب فعلى، جز در معدودى از آن�ها

محسوس است.
 عبارت است از بهره�گيرى از نمادهاى تصويرى، رو و پـشـت جـلـد و در. تصوير و طـرح:٥

متن، روايى و هم�خوانى تصاوير با موضوع كتاب، هم�خوان با شعائر اسالمى در قالب رنگ�هاى
شاد، صفحه�آرايى و زيباسازى متن، و سفيدخوانى.

فقدان اين بند در كتاب�هاى داراى مضامين دينى، با توجه به نياز روحى و عاطفى مخاطبـان
اين دوره، سؤال برانگيز و تأس� آور است.

 عبارت است روايى متن، تناسب واژگان و عبارات با فهم مخاطب و. كيفيت و بيان نثر:٦
قواعد نگارش و عناوين و نمادهاى آسان كننده�ى يادگيرى.

در بيشتر آثار اين دوره، اين مالك كمتر مد نظر قرار گرفته است و سطـح واژگـان بـا سـطـح
مخاطب همراهى خوبى ندارد.

 عبارت است از، حجم، قطع و استحكام صـحـافـى و. ساختار فيزيكى و كيفـيـت چـاپ:٧

آورىخالقيت و نو
اندر دانش-آموز

كاهش نقش
سنتى معلم

ت ايجادضرور
ه-اىش تازنگر

ا در تأليhر
شىكتاب-هاى آموز

 در ذهن تداعى
مى-كنند
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ى و روان�شناختى دوره�ىّزه و نوع حروف و تناسب موارد ياد شده با ويژگى�هاى سنمهم�تر، اندا
راهنمايى.

چند  پيشنهاد
.�  پيشگيرى از موازى كارى در راستاى كارهاى انجام شده پيشين.١
. دقت در نقل و ثبت روايات پيامبر اعظم (صلى�الله�عليه�آله) و اهل بيت (عليهم�السالم) با٢

استفاده از منابع اصلى و مرجع.
. مستند بودن روايات و داستان�هاى عبرت�انگيز اهل بيت (عليهم�السالم) در راستاى نيازها،٣

عاليق و توان ذهنى مخاطبان.
. پرهيز از بيان اصطالحات فنى و فقهى خارج از توان ذهنى مخاطب، ضمن بيان مضامين.٤
. رعايت اصل حفظ حرمت و ادب در خورشأن در نقل سيره�ى ائمه (عليهم�السالم) در عين٥

سادگى و روانى متن .
. جلوگيرى از تهيه�ى كتاب�هاى كليشه�اى با عنوان كتاب�هاى كمك آموزشى در راسـتـا و٦

هم جهت با كتاب�هاى آموزشى درس�هاى ديگر دوره�ى راهنمايى تحصيلى.
. حمايت ناشران محترم از آثار علمى و اخالقى كه با روش خالق، آموزه�هـاى ديـنـى را بـه٧

شيوه�اى غيرمستقيم به مخاطب انتقال مى�دهد.

افياش جغره-ى آموزحوز 
طى سال�هاى اخير، آموزش جغرافيا روند رو به رشدى را طى كرده و در اين راه، موفقيت�هاى
ارزنده�اى حاصل شده است. توجه ويژه به آموزش با رويـكـرد مـفـهـومـى، اسـتـفـاده از فـنـاورى
اطالعات، روش�هاى فعال تدريس با رويكرد يادگيرى مشاركتى و فـرايـنـد مـحـورى، آمـوزش
مهارت�ها به جاى انباشتن دانش�ها، توجه ويژه به شيوه�هاى گوناگون ارزش�يابى، رشد خالقيت
و نوآورى در دانش�آموزان،كاهش نقش سنتى معلم و افزايش نقش واقعى وى به عنوان راهبر و
تسهيل كننده�ى امر آموزش، همگى ضرورت ايجـاد نـگـرش تـازه�اى را در تـألـيـ� كـتـاب�هـاى
آموزشى، در ذهن تداعى مى�كنند. از طرف ديگر، توليد اين�گونه كتاب�ها به منظـور گـسـتـرش
دانش معلمان و دانش�آموزان در حوزه�ى جغرافيا، توانمند كردن معلمان در زمينه�ى تـدريـس و
نيز تعميق يادگيرى�ها و آموخته�هاى دانش�آموزان از اهميت بااليى برخوردار است؛ به ويژه آن
كه توليد چنين كتاب�هايى، مشاركت وسيع بخش خصوصى، نويسندگان و مؤلفـان مـحـتـرم را

طلب مى�كند.
بر اين اساس، هيئت داوران گروه جغرافيا، در خـصـوص كـتـاب�هـاى رسـيـده بـه شـشـمـيـن
جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد ويژه�ى دوره�ى راهنمايى، نظر خـود را بـديـن شـرح اعـالم

مى�دارد:
. انتظار مى�رفت، با توجه به گستردگى علم جغرافيا، كتاب�هاى مـتـنـوعـى در مـوضـوعـات١

گوناگون جغرافيايى در اين جشنواره مشاهده شود، اما چنين نبود و اميد است در جشنواره�هـاى
�آتى اين كمبود برطرف شود.

. در اين دوره، تعداد كتاب�هاى ترجمه شده، نسبت به كتاب�هاى تأليفى زياد بود.٢

بعضى از كتاب-هاى
، تمرين و فعاليتكار

فداختن صربا پر
به مفاهيم شناختى

دندر سطح حفظ كر
گى مانع بزر

اهدر ر
تحقق اهداف هستند
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. تعداد كتاب�هاى مربوط به مسائل و مشكالت جغرافيايى عصر ما، در اين دوره نسبت بـه٣
گذشته افزايش يافته كه ناشى از تغيير نگرش و ديدگاه مؤلفان و مترجمان محترم است.

. كمبود كتاب در حوزه�هاى كار و فعاليت�هاى يادگيرى دانش�آموزان و سنجش و ارزش�يابى٤
در اين دوره بسيار مشهود است.

. كتاب�هاى ارسالى در حوزه�ى دانش�افزايى دانش�آموزان و هم�چنين كار، تمرين و فعاليت٥
دانش�آموزان، به حيطه�ى شناختى تكيه داشتند و دو حيطه�ى مهارتى و نگرشى كم�تر مورد توجه

قرار گرفته بودند.
هيئت داوران گروه جغرافيا، ضمن تقدير و تشكر و ابراز خرسندى از تمايل مؤلفان، مترجمان
و ناشران به استفاده از شيوه�هاى نوين آموزش، پيشنهاد مى�كند كه اين گروه از انديشمندان به

توصيه�هاى زير توجه خاص مبذول فرمايند:
.� در راستاى تحقق هدف�هاى برنامه�ى درسى گام بردارند.١
.� نقش�هاى نوين معلم و دانش�آموز را در فرايند ياددهى ـ يادگـيـرى در آثـارشـان نـمـايـان٢

سازند.
. شيوه�هاى فعال يادگيرى را در آثارشان اعمال كنند.٣
. از فناورى اطالعات و ارتباط به صورت خاص استفاده كنند.٤
. از جديدترين دستاوردهاى علمى و تحقيقاتى بهره بگيرند.٥
. به مسائل كاربردى، واقعى و مرتبط با زندگى روزمره توجه ويژه داشته باشند.٦
. از تصاوير جذاب و متناسب با موضوع بهره بگيرند.٧
. شيوه�ها وحيطه�هاى متنوع خود ارزش�يابى را به فراگيران معرفى كنند.٨
. در ايجاد خالقيت و اعتماد به نفس در دانش�آموزان بكوشند.٩

فنفه-وش- حره-ى آموز حوز 
ميزان توليد علم يكى از شاخص�هاى رشد و توسعه�ى كشورهاست و تألي� و توليـد مـطـلـب
علمى، ادبى و فنى نيز به تبع آن از شاخص�هاى مهم پيشرفت به�شمار مى�رود كه نشان مى�دهد،
افراد جامعه عالوه بر توليد علم قادرند آن را به شيوه�ى صحيح مكتوب و از آن دفاع كنند و براى
نسل آينده حفظ نمايند. يكى از روش�هاى حفظ دستاوردهاى علمى، ادبـى، فـنـى و… تـألـيـ�

كتاب در حوزه�هاى مربوطه است.
تألي� خوب، تأليفى است كه عالوه بر پاسخ�گويى به نياز مخاطب خود بتواند، براى ادامه�ى
مسير مطالعه، راهنمايى�هاى الزم را ارائه دهد. در هر تأليفى الزم است كه هدف براى مخاطب

 روشن باشد و مطالب و موضوعات همان هدف�ها را دنبال كنند. اگر تألي� بتواند نگرشًكامال
مثبت را نسبت به كسب علم و مهارت در فرد ايجاد و يا تقويت كند، مى�تـوانـد مـوجـبـات رشـد و

توسعه�ى فردى و اجتماعى را براى وى و آحاد جامعه فراهم آورد.
كتاب�هاى درسى وظيفه�ى انتقال بخشى از اين علوم و فنون را به عهده دارند. ولى با توجه به
محدوديت ظرفيت كتب درسى و نياز مخاطبان، بايد از امكانات ديگر جامعه نيز در يارى رساندن
به معلمان و دانش�آموزان استفاده كرد. يكى از اين امكانات، انتشار كتب آموزشى مـنـاسـب در
رابطه با محتواى اين درس است كه براى رشد هرچه بيشتر اين توليدات، جشنواره�ى كتاب�هاى

ب،تأليh خو
تأليفى است

ه بركه عالو
پاسخ-گويى
به نياز مخاطب

اندد بتوخو
اى ادامه-ى مسيربر

مطالعه
ماهنمايى-هاى الزر

ائه دهدا ارر
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دركيور رييغت هب هجوت اب
فنفه-وسى حركتاب در

شايسته است
جمانلفان و متر مؤ

ليد كتاب-هابه تو
تبه صور

ه-اىايندى ـ پروژفر
نددازبپر

آموزشى رشد كمر همت بسته است. اين جشنواره، ضمن تشويق مؤلفان و ناشران براى ارائه�ى
توليدات بهتر، به رشد و توسعه�ى اين�گونه توليدات كمك مى�كند تا ايـن تـألـيـفـات در خـدمـت
دانش�آموزان، معلمان و خانواده�ها قرار گيرند و دست�يابى به اهداف آموزش�وپرورش را تسهيل

كنند.
هيئت داوران ششمين جشنواره كتاب�هاى آموزشى رشـد، بـا تـوجـه بـه بـررسـى كـتـاب�هـاى

دريافتى، نظر پديدآورندگان كتاب�هاى آموزشى را به نكات زير جلب مى�نمايد:
ال�) نقاط قوت

. در بخش كتاب�هاى فرايندى و پروژه�اى، كتاب�ها از ظاهر و تصاويرى مناسب و جالب، و١
راهنمايى و هدايت واضح و روشن دانش�آموزان تا پايان پروژه برخوردارند.

. اكثر كتاب�ها داراى متن�هاى روان و سليس و مناسب براى مخاطبان هستند.٢
. در انتخاب موضوعات براى ترجمه و تألي�، تاحدودى به فـرهـنـگ و ارزش�هـاى كـشـور٣

ايران توجه شده است.
. بيشتر اين كتاب�ها، تا حدودى زيادى به نياز مخاطبان توجه داشته�اند.٤

hب) نقاط ضع
. اكثر كتاب�هايى كه به جشنواره ارجاع شده�اند، به صورت ترجمه هستند و كتاب�هاى مؤلفان١

داخلى بسيار محدودند.
. در بيشتر كتاب�ها به پيش نياز مطالب توجهى نشده است.٢
. تصاويرى كه در برخى از كتاب�ها مورد استفاده قرار گرفته�اند، از جذابيت و كيفيت مناسبى٣

برخوردار نيستند.
. در تألي� محتواى كتاب�ها، به تقويت روحيه�ى پژوهش و تحقيق توجـه چـنـدانـى نـشـده٤

است.
. در برخى از كتاب�ها، منابع و مآخذ و فهرست موضوعى ذكر نشده است.٥
. در اكثر كتاب�ها، به خصوص كتاب�هاى فرايندى ـ پروژه�ا�ى، به رعايت نكـات ايـمـنـى و٦

بهداشتى و حفظ محيط زيست توجهى نشده است.
. بيشتر كتاب�ها، بخش كوچكى از اهداف درس حرفه�وفن را پوشش مى�دهند.٧
. به فرايند پرورش استعداد و خالقيت توجه اندكى شده است.٨

پيشنهادات
. تالش بيشترى در جهت برطرف كردن نقاط ضع� ذكر شده، توسط نـاشـران و مـؤلـفـان١

صورت گيرد.
. مؤلفان داخلى اولويت اول را به تألي� كتاب بدهند و در درجه�ى دوم به ترجمه بپردازند.٢
. كتاب�ها به گونه�اى تدوين شوند كه با توجه به موضوعات متفاوت درس آموزش حرفه�وفن،٣

موضوعات بيش�ترى از كتاب را پوشش دهند تا تهيه�ى كتاب براى مخاطبان نيز از نظر اقتصادى
به صرفه باشد.

. اهداف كلى و جزئى كتاب در ابتداى كتاب و يا هر بخش ذكر شود.٤
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گى-هاىويژ
شىكتاب-هاى آموز

اندمى-تو
در خدمت

سعه-ىشد و تور
انگيرى دانش-آموزياد

دار گيرقر

. الزم است، مؤلفان و مترجمان به رعايـت اصـول نـگـارش زبـان فـارسـى و عـالمـت�هـاى٥
دستورى توجه بيش�ترى معطوف دارند.

. با توجه به تغيير رويكرد كتاب درسى حرفه�وفن شايسته است، مؤلفان و مترجمان به توليد٦
كتاب�ها به صورت فرايندى ـ پروژه�اى بپردازند و موجب تـقـويـت مـهـارت�هـاى عـلـمـى و فـنـى

دانش�آموزان شوند.
. در تدوين كتاب�ها، مؤلفان و مترجمان به حيطه�هاى گوناگون يادگيرى (شناختى، مهارتى٧

و نگرشى)  اهتمام بيشترى بنمايند.
. از آن�جا كه تقويت بنيه�ى علمى، كسب مهارت�هاى جديد تدريس و به�روز�بودن دانـش و٨

معلومات دبيران از مسائل پر اهمـيـت اسـت، لـذا ضـرورت دارد كـتـاب�هـايـى نـيـز در زمـيـنـه�ى
دانش�افزايى دبيران انتشار يابند.

. شايسته است، ناشران و مؤلفان در جهت شناساندن رشته�هاى تحصيلى و مشاغل متفاوت٩
جامعه به دانش�آموزان، تالشى ويژه داشته باشند.

. محتواى كتاب�ها به گونه�اى تدوين شوند كه با انجام فعاليت�هاى گروهى، مهارت�هاى١٠
اجتماعى دانش�آموزان نيز افزايش يابد.

. به سطوح يادگيرى در تألي� كتاب�ها توجه بيش�ترى مبذول شود.١١
. علم و فناورى در كتاب�ها به صورت درهم تنيده مطرح شوند.١٢
. در تألي� كتاب�ها، به پيش�نيازها اهتمام بيشترى شود.١٣

ش رياضىه-ى آموز حوز 
كاربرد وسيع رياضى در حوزه�هاى گوناگون علوم متفاوت، ضرورت اهتمام دست�اندركـاران
تعليم و تـربـيـت كـشـورمـان را در زمـيـنـه�ى ريـاضـى و آمـوزش آن، بـه�خـصـوص بـراى هـمـه�ى

دانش�آموزان ايجاب مى�كند.
در كنار كتاب�هاى درسى كه دانش�آموزان، آن�ها را طى دوره�هاى گوناگون تحـصـيـلـى فـرا

مى�گيرند، وجود كتاب�هاى كمك�آموزشى از چند منظر قابل توجه است:
ىاهريوصت ،ـاه�لاثم هئارا هارـمه هب ،ىسرد ميهـافم سيردت ديـدج ىاه�شور ى�هئارا 

تاعـوضوم رت�قيمع و رتهب ىريگداي و نيرمت روظنم هب ،لئـاسم ددعت و ،عونتم و بسانتم
؛ىسرد

ىسرد تاعوضوم رد ىرتشيب بلاطم نتسناد هب دنم�هقالع هك ىنازومآ�شناد ىيازفا�شناد 
؛دنتسه

ىهدداي رتديدج ىاه�شور اب اه�نآ نتخاس انشآ و ىسرد تاعوضوم رد ناملعم ىيازفا�شناد 
؛ىريگداي و

 ارائه� روش�هاى متنوع در ارزش�يابى مفاهيم درسى.
اين ويژگى�هاى كتاب�هاى آموزشى غيررسمى مى�تواند در خدمت رشد و توسعـه�ى يـادگـيـرى
دانش�آموزان قرارگيرد. از سوى ديگر، در نظر داشتن معيارهايى بـه شـرح زيـر، بـراى ارزيـابـى

كتاب�هاى آموزشى رياضى ضرورى است:
 اعتبار علمى كتاب� كه نشانگر تسلط نويسنده بر دانش موضوعـى اسـت؛ از اهـمـيـت ويـژه�اى
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م تمرين وبين مفهو
مونآز

در بعضى از
كتاب-هاى
شىكمك-آموز

تمايز علمى لحاظ
نشده است

برخوردار است.
 تناسب اهداف آموزشى كتاب با روش�هاى ياددهى ـ يادگيرى؛

 توجه به تاريخ رياضيات ايرانى ـ اسالمى و كاربردهاى رياضيات در علوم ديگر؛
 كيفيت ويرايش علمى و ادبى كتاب؛
 تناسب صفحه�آرايى و كيفيت چاپ؛

 ذكر منابع كتاب�ها، فهرست واژگان و فهرست موضوعى.
معيارهاى فوق، از جمله معيارهاى داوران در ارزش�يابى كتاب�هاى اين حوزه بوده�اند.

در خاتمه هيئت داوران با بررسى كتاب�هاى رسيده به دبيرخانه، متأسفانه كتابى را كـه حـائـز
رتبه�ى برگزيده و تقديرى باشد را نتوانست معرفى نمايد.

ش زبان انگليسىه-ى آموز حوز 
امروزه در كشور ما، يادگيرى زبان انگليسى به نيازى جدى تبديل شده و از كودكان خردسال
تـا نـوجـوانـان، جـوانـان و بـزرگ�سـاالن را بـه خـود جـذب كـرده اسـت. در ايــن مــيــان، وزارت
آموزش�وپرورش به عنوان بزرگ�ترين متولى امر آموزش در كشور، بيشترين تعداد زبان�آموزان

 با محوريت كـتـابًو معلمان زبان انگليسى را در اختيار دارد. زبان�آموزى در مدارس مـا عـمـدتـا
درسى انجام مى�شود و كتاب درسى به عنوان نقشه�ى اصلى آموزش زبان انگليسى، مسير ياددهى

ـ يادگيرى را براى دانش�آموزان و معلمان مشخص مى�كند.
عالوه بر كتاب درسى، هميشه اين تمايل از سوى دانش�آموزان و معلمان وجود داشته است
كه با استفاده از كتاب�هاى كار،كتاب�هاى معلم، نوارهاى درسى و وسايل كمـك�آمـوزشـى، بـه
تحكيم و تعميق آموزش بيفزايند. به نظر مى�رسد كه توليد اين مجموعه�ى آموزشى از وظايـ�

وزارت آموزش�وپرورش است كه متأسفانه تاكنون مورد كم�توجهى قرار گرفته است.
بديهى است كه كتاب�هاى درسى، بنابر ظرفيت خاص خود و نيز محدوديت�هايى كه همواره
در ساعات تدريس وجود دارد، نمى�توانند به�طور مبسوط تمامى جزئيات برنامه�ى درسى وزارت
آموزش�وپرورش و فعاليت�هاى مربوطه را پوشش دهند. از اين�رو، تهيه و تدوين انواع كتاب�هاى
آموزشى ضرورت دارد. اما اين ضرورت فقط به تمرين�هاى امتحان كتبى مـحـدود نـمـى�شـود،
بلكه به همه�ى مهارت�هاى زبانى، هم در حيطه�ى شفاهى و هم در حيطه�ى كتبى بايد انديشيد و

به تألي� و انتشار كتاب�هاى متنوع پرداخت.
خوش�بختانه در سال�هاى اخير، انتشار كتاب�هاى آموزشى، رشد قابل توجهى داشته، به نحوى
كه توانسته است، با خلق و معرفى شيوه�هاى نوين آموزشى، بستر مناسبـى بـراى زبـان�آمـوزان

فراهم آورد. اما هنوز تا شرايط ايده�آل فاصله�ى زيادى وجود دارد.
آن�چه به عنوان دستاورد نويسندگان كتاب�هاى آموزشى زبان انگليسى در فاصله�ى سال�هاى

ـ ٨٥  در اختيار جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد قرار گرفته است، به استثناى اندكى١٣٨٣ 
معدود، همگى در حيطه�ى كار و تمرين و آزمون قرار داشته�اند. با اين وص�،بين مفهوم تمرين

و آزمون تمايز علمى لحاظ نشده است.
 اهداف و شيوه�هاى مشابه داشتند و داراى كاركردهاى يكسان و مشابهًآثار بررسى شده عمدتا

بودند. بنابراين نمى�توان سال�هاى ياد شده را به عنوان سال�هاى نوآورى و خالقيت نويسندگان
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اى ايجاد تحولبر
ليد كتاب-هاىدر تو

شىآموز
لى درنخست تحو

ايند ياددهى ـفر
گيرىياد

دت پذيرصور

كتاب�هاى آموزشى بر شمرد و به همين دليل، هيچ اثرى به عنوان اثر برگزيده شناخته نشد. لذا
به منظور ارتقاى سطح كيفى اين كتاب�ها و افزايش آگاهى مؤلفين و ناشرين محترم، پيشنهاد

مى�شود:
براى ايجاد تحول در توليد كتاب�هاى آموزشى، نخست تحولى در تألي� كتاب�هاى درسى از
ـ يادگيرى صورت پذيرد. اگر همه�ى ابعاد وجودى دانش�آموزان در يادگيرى نظر فرايند ياددهى 
درگير شود، در آن صورت يادگيرى اتفاق خواهد افتاد و پايدار خواهند ماند. اگر كاربرد مطالب
و آموخته�هاى زبانى با مهارت�هاى زندگى تركيب شوند، آموزش زبان انگليسى موفـقـيـت�آمـيـز

 اكتفا(recogmition)خواهد بود. در نتيجه، كتب درسى و آموزشى نبايد به مرحله�ى تشخيص 
 را مدنظر قرار دهند. الزم است در سازمان�دهى(Production)كنند، بلكه بايد مرحله�ى توليد 

محتواى كتاب�ها، شيوه�هاى فعال خود يادگيرى در زبان�آموزان تقويت شود و محتوايى منطبق
با جديدترين دستاوردهاى علمى و به صورت جالب و جذاب تدوين يابد.

در پايان تأكيد مى�شود، براى توفيق در آموزش زبان انگليسى در مدارس، نياز جدى به بازنگرى
در اهداف و شيوه�هاى آموزش و ارزش�يابى احساس مى�شود.

سىش زبان و ادبيات فاره-ى آموز حوز 
زبان و ادبيات فارسى، شناس�نامه�ى فرهنگ و هويت ايرانى و خاستگاه واالترين، پاياترين و
پوياترين انديشه�هاست. زبان و ادبيات فارسى، آينه�ى عواط�، آرمان�ها، دغدغه�ها و آمال ملتى
است كه در نشيب و فرازهاى تاريخى استوار و سـربـلـنـد راه سـپـرده و بـه امـروز رسـيـده اسـت.
پاس�داشت اين فرهنگ و زبان، مسئوليتى خطير، بنيادين و همگانى است كه نسل�هاى آيـنـده

بدان نيازمند و از آن سرچشمه سيراب خواهند شد.
نكته�اى كه نبايد از آن غافل شد، تأثير ژرف زبان و ادبيات در مجموعه�ى آموزش است. زبان
و ادبيات ما در همه�ى درس�هاست و بخشى از نارسايى�ها، افت�ها و آفـت�هـا در ديـگـر دروس،

محصول ناتوانى دانش�آموزان در توانمندى�ها و مهارت�هاى الزم زبانى و ادبى است.
ناشران كتاب�هاى آموزشى در رشد، تعميق و اعتالى آموزه�هاى درسى و از جمله تقـويـت و
تعميق دروس زبان و ادبيات، نقش و جايگاهى مؤثر و مهم دارند و حاصل تالش آنان در تحقق

اهداف آموزشى كتاب�هاى درسى، راه�گشا و بسيار تأثيرگذار است.
جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، كوششى ارجمند و ستودنى در تـحـلـيـل و نـقـد جـريـان
كتاب�هاى آموزشى است. اين جشنواره تنها به معرفى قله�ها نمى�پردازد، كه كاستى�ها و دره�هاى
فراروى نشر اين�گونه كتاب�ها را نيز باز مى�نمايد. بى�ترديد نـاشـران عـزيـز بـا مـرور داورى�هـا،
تصميماتى روشن�تر، منطقى�تر و بايسته�تر در نشر كتب خويش خواهند داشت و با اصالح جريان

كار خويش، خدماتى ارزنده�تر و مؤثرتر به نسل دانش�آموز ارائه خواهند كرد.
كتاب�هاى ارسالى زبان و ادب فارسى به ششمين جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، چه از
لحاظ كمى و چه از نظر كيفى، گواه تالش روبه� رشد ناشران و مؤلفان عزيز در تألي� كتاب�هاى

آموزشى است، اما هنوز تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله فراوان است.
هيئت داوران، كار بررسى و داورى را در دو مرحله انجام داد: در نخستين مرحله بـه بـررسـى
معيارهاى داورى و نوعى تعادل و يگانه�انديشى در كار داورى پرداخت و در مرحله�ى بـعـد، كـار
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سايى-هابخشى از نار
و افت-ها

سدر ديگر درو
انىمحصول ناتو

اندانش-آموز
مت-هاى الزدر مهار

زبانى و ادبى است

داورى را در چهار جلسه به شكل انفرادى به انجام رساند. از مجموع كتاب هـاى دريـافـتـى، دو
مجموعه كتاب به عنوان برگزيده و سه كتاب نيز به عنوان تقديرى انتخاب شدند.

معيارهاى داورى هيئت داوران به شرح زير است:
. محتوا و هم�خوانى آن با اهداف برنامه�ى درسى (تناسب و سازمان�دهى، اصول انتخـاب١

محتوا، بيان اهداف، و هم�سويى با اهداف برنامه).
. مخاطب�شناسى (توجه به توانايى�هاى ذهنى، نيازها، خود يادگيرى، و خود ارزش�يابى).٢
. نگارش و ويرايش كتاب (روانى متن و پيراستگى متن از غلط�هاى دستورى، نگارشـى و٣

اماليى).
. معيارهاى كتاب��سازى (رنگ، تصوير، و ساختار فيزيكى، صفحه��آرايى).٤
. خالقيت و نوآورى (شروع و پايان مناسب، نگاه متفاوت به زبان و ادبيات فارسى، و انطباق٥

با نيازهاى روز).
هيئت داوران بر خود واجب مى�داند، به منظور پيشرفت و بهبود روزافـزون وضـعـيـت تـولـيـد
كتاب�هاى آموزشى زبان و ادبيات فارسى و نيز اجراى بهتر جشنواره�هاى آينده، موارد زير را بـه

عنوان توصيه به اطالع برساند:
. استفاده از رويكردهاى نوين آموزشى هم�چون فعاليت�محورى، هم�يارى و مشاركت، حل١

مسئله و…؛
. به كار بردن شيوه�هاى متنوع براى صفحه�آرايى، تصويرسازى و كتاب�سازى؛٢
. در اختيار قرار دادن شيوه�نامه�ى مصوب رسم�الخط و ويرايش؛٣
. مشاركت تشكل�ها و انجمن�هاى علمى و ناشران حوزه�ى كتاب�هاى آموزشى در تهـيـه و٤

تدوين استانداردهاى مربوط به كتاب�ها؛
. توجه به برنامه�ى درسى زبان و ادبيات فارسى در تهيه و تدوين كتاب�هاى آموزشى.٥

ش زبان عربىه-ى آموز حوز 
زبان عربى به عنوان زبان� وحى و فرهنگ غنى اسالمى و حلقه�ى پيوند ميان امت اسالمى، از
جايگاهى رفيع در ميان پيشوايان و بزرگان دين برخوردار است. اين زبان گرچه مورد توجه همه�ى
ملل اسالمى قرار گرفت، اما ايرانيان بيش از ساير ملل اسالمى به اين زبان توجه كردند و آن را
در زبان فارسى، نيك به كار بستند. به اعتراف علماى مسلمان و نيز شرق�شناسان، خدماتى كه
ايرانيان به زبان و فرهنگ اسالمى تقديم داشتند، بيش از ساير ملل اسالمى بوده است. شهرت
و آوازه�ى دانشمندان مسلمان ايرانى و خدمات آنان بـه ديـن و فـرهـنـگ اسـالمـى، هـمـواره در

خاطره�ى تاريخ جاودان خواهند ماند.
با ورود اسالم به ايران زمين، ايرانيان با شور و هيجانى وص��ناپذير به يادگيرى زبان عربى
روى آوردند، آن را به عنوان زبان دين و تمدن اسالمـى از جـان و دل پـاس داشـتـنـد، و در ايـن
راستا،تأليفاتى بى�شمار در علوم گوناگون به�ويژه علوم زبان عربى نگاشتند؛ تا آن�جا كه آثارشان

هنوز به عنوان مرجع بى�بديل علوم ادبى مورد عنايت ادب دوستان و ارباب هنر است.
آموزش زبان عربى در گذشته با فراز و نشيب�هاى متفاوتـى روبـه�رو بـوده اسـت. شـيـوه�هـاى
آموزش آن نيز دچار نوسانات و تغييرات متناوبى بوده است. طى دهه�ها و سده�هاى مـتـمـادى،
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شىكتاب-هاى آموز
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ان نيزدانش-آموز
دجه شوتو

آموزش زبان عربى مبتنى بر شيوه�ها و الگوهاى سنتى بود. اما به تدريج سير تطور و تـكـامـل را
پيمود و رفته رفته نگاه يكسويه به زبان عربى، به نگاهى جامع�تر مبدل گرديد و بر همين اساس،

بار قواعد سبك�تر و بار مفاهيم و معانى سنگين�تر شد.
به دنبال تغيير رويكرد برنامه�ى درسى، الجرم هم�سويى و هماهنگى حوزه�ى نشر كتاب نـيـز
طبيعى مى�نمود. در اين زمينه، ناشرانى مبدع و خالق، با تالشى مخلصانه از توانمندى معلمان
مبتكر و دلسوز بهره جستند و كتاب�هايى به مراتب بهتر از گذشته را در معرض ديد و استفاده�ى
دانش�آموزان و معلمان گذاشتند كه كتاب�هاى انتخاب شده در ششمين جشنواره�ى كتاب رشد،

نمونه�اى از آن�هاست.
هيئت داوران، فعاليت در زمينه�هاى زير را به ناشران محترم معرفى و توصيه مى�كند:

. ترجمه و تعريب؛١
. درك مطلب؛٢
. مكالمه در سطوح مبتدى، متوسط و پيشرفته؛٣
. داستان و نمايش�نامه�هاى ساده؛٤
. فرهنگ لغت از عربى به فارسى و بالعكس؛٥
. توليدات سمعى و بصرى و نرم�افزارهاى چند رسانه�اى؛٦
. تقويت مهارت�هاى آموزشى و حرفه�اى دبيران عربى و تجميع تجربيات آنان در اين زمينه؛٧
. كتاب�هاى كار مبتنى بر برنامه�ى درسى وزارت آموزش�وپرورش.٨

هيئت داوران انتظار دارد، در جشنواره�هاى آينده شاهد حضور چشم�گير ناشـران مـحـتـرم در
عرصه�هاى فوق باشد. بديهى است، توليداتى كه در اين زمينه واجد شرايط الزم تشخيص داده

شوند، از حمايت «سازمان پژوهش و برنامه�ريزى آموزشى» برخوردار خواهند شد.
انتظار هيئت داوران آن بود كه در هر يك از حوزه�هاى معرفى شده توسط دبيرخانه�ى جشنواره
به داورى بنشيند، اما در اين ميان عمده�ى تأليفات در زمينه�ى كتاب�هاى كمك درسى و كتاب�هاى
كار و تمرين بود كه البته خود اين موضوع بيانگر توجه دبـيـران ارجـمـنـد بـه تـثـبـيـت يـادگـيـرى
دانش�آموزان است. اما انتظار مى�رود كه در سال�هاى آتى در هر يك از حوزه�هاى معرفى شده

شاهد آثارى ارزنده باشيم.

م تجربىش علوه-ى آموز حوز 
امروزه متخصصان و صاحب�نظران تعليم و تربيت، بر عامل نيروى انسانـى كـارامـد و داراى
سطح باالى سواد علمى، پرورش مهارت�هاى فرايندى و فـنـاورى اطـالعـات و ارتـبـاطـات، بـه
مقوله�ى يكى از عوامل اساسى توسعه�ى پذيرى جامعه تأكيد مى�كنند. از اين�رو در جهان امروز،
تمام كشورها مى�كوشند سطح سواد علمى و فناورانه�ى جامعه�ى خود را بهبود بخشند تـا از ايـن
راه، زمينه�ى توسعه�ى پايدار را در كشور خود فراهم آورند. يكى از عواملى كه به�طور مستقيم بر
سطح سواد علمى، پرورش مهارت�هاى فرايندى و فناورى اطالعات و ارتباطات مردم هر جامعه
اثر مى�گذارد، كيفيت انتخاب و سازمان�دهى محتواى علوم تجربى در آموزش�وپرورش رسمى

كشور است.
هيئت داوران حوزه�ى آموزش علوم تجربى، ضمن اميد به آينده، توصيه�هايـى را بـه مـنـظـور
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تقويت جايگاه بايسته�ى اين رشته�ى علمى در عرصه�ى طراحى و انتشار كـتـاب�هـاى آمـوزشـى
بدين شرح ارائه مى�دهد:

. در انتشار كتاب�هاى آموزشى، به مقوله�ى سواد علمى و فنـاورى اطـالعـات و ارتـبـاطـات١
توجه بيشترى مبذول شود.

. ناشران كتاب�هاى آموزشى، كمبود آثار تأليفى در حوزه�ى آموزش علوم�تجربـى را تـا حـد٢
امكان جبران كنند.

. پرورش مهارت�هاى فرايندى، عملى و پروژه�اى مدنظر قرار گيرد.٣
. به اهداف برنامه�ى درسى، به�ويژه مهارتى و نگرشى، كم توجهـى شـده اسـت و بـيـش از٤

پيش بايد به آن�ها پرداخت.
. در بخش ويژگى�هاى محتوا و تعامل آموزشى، به «بيان خود آموز» بيشتر توجه شود.٥
. در بخش ويژگى�هاى اصول طراحى، به پيام آموزشى، عالقه�ى مخاطبان و قطع كتاب و٦

ابعاد آن، اهميت بيشترى داده شود.
. انطباق محتوا با شرايط زندگى و جغرافياى كشور بيشتر مورد توجه قرار گيرد.٧
. به منظور افزايش صالحيت�هاى حرفه�اى معلمان و هم�چنين افزايش آگاهى والدين كار٨

بيشترى صورت گيرد.
. در كتاب�هاى اين حوزه، به خالقيت و نوآورى و هم�چنين ترجمه�ى توأم با تألي� بها داده٩

شود.
. در كتاب�هايى كه در حوزه�ى علوم تجربى براى دانش�آموزان انتشار مى�يابند، عالوه بر١٠

ارائه�ى مفاهيم علوم، به برقرارى ارتباط با زندگى و نيازهاى دانش�آموزان نيز توجه شود.
. بجاست كه به منظور هدر نرفتن سرمايه�ها در نشر، ناشران از هدف�هاى آموزش درس١١

علوم تجربى در دنيا و به تبع آن در ايران، آگاه باشند.
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