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ش نظرىه-هاى آموزان حوزال`) بيانيه-ى هيئت داور

سىش ادبيات فاره-ى آموزحوز
 در گستره�ى تاريخ فرهنگ، ارج و اعتبار هر عصر ونسلى به آثار مكتوب آن بازبسته است. به
بيان ديگر، «كتاب، آينه�اى است» كه رخسار فكر و فرهنگ و اوج و فرود انديشگانى مردمانش

(ع) كتاب را بوستـان انـديـشـه�ورزانعلـىرا به جلوه مى�آورد. از اين روست كـه امـيـر مـؤمـنـان 
دانسته�اند. با چنين جايگاه عظيم كتاب در قلمرو باورشناختى و هنجارهاى فرهنگى، اكنون بايد
ديد كه آيا هنوز كتاب همان شكوه و جالل گذشته�ى خود را حفـظ كـرده اسـت يـا نـه؟! يـافـتـن
پاسخى همه�سويه براى اين پرسش، نيازمند نگرشى فراگير به فراخناى فرهنگ ملى است. زيرا

تمام زواياى جامعه و بافت�هاى آن در شكل�گيرى اين رويكرد، نقشمند و اثرگذارند.
 جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد يكى از خيزش�هاى فرهنگى است كه براى سامان�دهى

 روان كتاب�هاىِكتاب�ها در كشور مى�كوشد تا از رهاورد اين تب و تاب فرهنگى، پااليشى در رود
آموزشى پديد آورد و آن را به پهن�دشت�هاى گهرخيز ذهن و زبان كتاب�خواهان و كتاب�خوانان

رهنمون سازد.
 گروه داوران رشته�ى زبان و ادبيات فارسى، بر بنياد اين رويكردهاى فرهنگى و باور به منزلت
رفيع كتاب و نقش آن در پروردن و بارور ساختن شكوفه�هاى اين سرزمين، به بررسى و سنجش
كتاب�هاى راه يافته به اين «هماورد فرهنگى» پرداخته است. پس از گفت�وشنودهاى اولـيـه و
بحث و بررسى، آثار را در اين رده�ها طبقه�بندى كردند: ١. داستانى، ٢. پژوهشى، ٣. آموزشى،

٤. كمك�درسى.
 تمامى آثار به صورت چرخشى، در اختيار داوران نهاده شد و با توجه به معيارهاى تعيين�شده
در نمون برگ�هاى ارزش�يابى، در بوته�ى نقد و بررسى و داورى قرار گرفتند. ميانگين نمره�هاى
داوران محاسبه شد و آثار داراى باالترين امتيازها به مرحله�ى دوم داورى راه يافتند و در نهايت

در اين مرحله، آثار برگزيده و تقديرى شناسايى و معرفى شدند.
 گروه داوران ضمن سپاس�گزارى و قـدرشـنـاسـى از پـويـه�هـاى هـمـه�ى فـرهـنـگ�تـبـاران و
مشعل�داران اقليم كتاب كه در اين هماورد علمى ـ آموزشى و فرهنگى شركت كردند، برخى از

برجسته�ترين ويژگى�هاى مورد توجه در داورى را فراياد مى�آورد:
 نوآورى و خالقيت در چگونگى عرضه و ارائه�ى محتوا، از ١. نوآيينى و تازگى ساختارى:

گام�هاى بسيار مؤثر در گيرايى اثر و تسخير دنياى خواننده تواند بود كه دريغا بيشينه�ى كتاب�ها
از اين زيور، پيراسته�اند.

 سخن نو و نگاه تازه و خلق معانى بديع يكى ديگر از انتظارات ٢. مضمون-آفرينى و نوآورى:
و ويژگى مورد توجه داوران بوده است.

 پيوستگى با مبانى نظـرى و آمـوزه�هـاى ٣. هم-خوانى و هم-آوايى با برنامه-هـاى درسـى:
محتوايى برنامه�هاى درسى از ويژگى�هاى اصلى كتاب�هاى جشنواره براى رسيـدن بـه مـراتـب

نهايى است.
 پرورده�گويى و رعايت حال و مقام خواننده، نشان بالغت اثـر اسـت. ٤. مخاطب-شناسـى:

كتاب سنجيده، آن است كه نويسنده�اش با شناخت دقيق نيازها و خواهـانـى�هـاى مـخـاطـبـش،
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سر فراگوش وى آورد و به قدر درك و فهم وى سخن بگويد.
 انتظار مى�رود هر اثر پژوهشى، علمى و آموزشـى، مـعـيـارهـاى اولـيـه�ى ٥. هنجارمـنـدى:

كتاب�نويسى را رعايت كند. استفاده�ى درست و بجا از منابع و مآخذ، حفظ امانت خرمن ديگران
و پاى�بندى به هنجارهاى اخالقى، بر ارزش و اعتبار اثر مى�افزايد و صدالبته خود، سـرمـشـقـى

نيكو براى نوجوانان و جوانان دانش�پژوه به�شمار مى�آيد.
 گروه داوران اميدوار است در جشنواره�هاى پسينى، همه�ى آثار به هنجارهاى علمى، اخالقى،

آموزشى و دينى آراسته و از هرگونه كاستى و ناراستى پيراسته باشند.

ش تاريخه-ى آموزحوز
 امروزه متخصصان مسائل فرهنگى و اجتماعى، بر نقش تاريخ در شناساندن هويت تاريخى
به نسل جوان تأكيد دارند. خوش�بختانه انتشار كتاب�هاى كـمـك�آمـوزشـى حـوزه�ى تـاريـخ، در

سال�هاى اخير با استقبال چشم�گيرى بين اوليا و دانش�آموزان مواجه بوده است.
 اهميت كتاب�هاى كمك�آموزشى در اين است كه به تكميل حلقه�ى آمـوزش تـاريـخ كـمـك
مى�كنند؛ چرا كه مملكت ما كشورى با سابقه�ى تاريخى طوالنى است و نمى�توان جزئيات حوادث
و رخدادهاى آن را در كتاب�هاى درسى گنجاند. به�عالوه، از طريق اين�گونه كتاب�ها مى�تـوان
انگيزه�ى مطالعه�ى تاريخ را در نسل جوان افزايش داد. ثمره�ى چنيـن فـرايـنـدى در درازمـدت،
آشنايى جوانان با فرهنگ و تمدن، باورها، آداب و رسوم، و اعياد و سنت�هاى دينى و ملى است

كه خود مناسب�ترين راه براى مقابله با تهاجم فرهنگى بيگانگان به�شمار مى�رود.
 امروز حركت ما بايد براساس معيارهاى جهانى با توجه به فرهنگ و اصالت�هايمـان صـورت
گيرد. استحاله�ى فرهنگى، اعتقاد به تقدير و تسليم، تفكر قضا و قـدرى، اعـتـمـاد عـمـومـى بـه
نظريه�هاى موهوم غيرواقعى و غيرمنطقى، كليدهايى براى خودباختگى فرهنگى و محو هويت
دينى و ملى هستند. اهميت كتب تاريخى در سال�هاى اخير، به خودشناسى و فرهنگ ملى براى

استمرار يك شخصيت فرهنگى مشخص ايرانى است كه به�ويژه تاريخ بايد متولى آن باشد.
 در اين دوره از جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، از ميان كتاب هايى كه به دبيـرخـانـه�ى
جشنواره رسيد؛ بيشترين آن�به دانش�افزايى معلمان و دانش�آموزان، كمك مى�كنند. موضوعات
كتب ياد شده، سير انديشه و تفكر، اساطير، شخصيت�ها و حوادث تاريخى را شامل مى�شوند.
 مالك�هاى داوران در ارزيابى�كتاب�ها عبارت�اند از: توجه به جذابيت ظاهرى و ابعاد و قطـع
كتاب، تناسب و اشتراك موضوعى با كتب درسى، ساده و روان بودن متن، متناسب بودن واژه�ها
با سطح درك دانش�آموزان، استفاده از تصوير، جدول و نمودار، متناسب بودن مفاهيم بصرى با

محتواى كتاب، برخوردارى از سنديت تاريخى، و انسجام و پيوستگى مطلب.
 در پايان توصيه�هاى داوران به مؤلفين و ناشران محترم به شرح زير است:

 در كتاب نيامده�اند.ً ١. طرح پرسش�ها و موضوع�هايى كه صريحا
 ٢. توجه به فهرست عناوين با ذكر صفحات.

 ٣. مشخص كردن سن مخاطب.
 ٤. استفاده از نقشه، تصوير و شكل، و جدول�هاى مناسب با توضيح مربوط به هر كدام.

 ٥. معرفى منابع مستند و قومى و ذكر منابع و مآخذ مورد استفاده.

گانبيشتر نويسند
شجنبه-هاى پرور

ت-هاى بنيادىمهار
ت-هاى تجربى مهار

سش-هايى طرح پر
مينه-ى تفكر نقاددر ز
هششگرى و پژو كاو

داخته-اندكمتر پر
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 ٦. توجه به ويژگى�هاى مخاطب در نوشتن اثر.
 ٧. هم�سويى و هماهنگى اثر با كتب درسى.

 ٨. استفاده از عكس، تصوير و نقشه�ى مناسب و مرتبط با موضوع بين صفحه�ها.
 ٩. ترجمه�ى روان و استفاده از جمله�ها و كلمات ساده.

ش دينىه-ى آموزحوز
تأمل در تعري{ فرايند و مؤلفه�هاى تعليم و تربيت، بيانگر تفاوت اساسى است كه ميان تعليم
و تربيت دينى با ساير حوزه�هاى آموزش و تربيت وجود دارد. هدف دين الـهـى هـدايـت انـسـان
است به سوى شناخت خدا و ايمان به او، شناخت هدايتگران الهى، انبيـا و رسـوالن، تـوجـه بـه
معاد و جهان آخرت و عمق بخشيدن به درك حقايق دينى و عمل به دستورات الهى بـه مـنـظـور

رسيدن به هدف و غايت خلقت انسان كه همان قرب الهى است.
(انديشـه)،عقل با توجه به اهداف دين الهى، هدف تعليم و تربيت دينى نيـز در سـه حـوزه�ى 

(رفتار) تعيين مى�شود و اين حوزه�ها به�صورت مستقيم بـر يـكـديـگـر اثـرعمـل (قلب) و ايمـان 
مى�گذارند و رابطه�ى متقابل دارند. يعنى شناخت بر ايمان و ايمان بر عمل تأثيرگـذار اسـت. در

حقيقت، عمل ثمره�ى ايمان و تثبيت�كننده�ى آن است.
بدين�ترتيب، دين�دارى قدم گذاردن در راهى است كه خدا براى رشد استعدادهاى انسان از
طريق رسوالن خود ابالغ كرده و منطبق با ابعاد فطرى، قلبى، جوانحى و جوارحى وجود ماست.

 بيان محتواى دين و استدالل آن نيست، بلكه آموزش مبتنى بر اقناعًتعليم و تربيت دينى صرفا
فكرى و عقلى و راهنمايى براى ايجاد حب و شوق و كمك در انجام عمل صالـح را نـيـز شـامـل
مى�شود. برنامه�ى درسى دينى و قرآن در آموزش و پرورش اصول زير را در مـتـن كـتـب درسـى

پى�گيرى مى�كند:
. توجه به تفكر عقلى١
. جمع�گرايى عقل و عرفان٢
. زيبايى�گرايى٣
. اعتدال�گرايى٤

ىاه�هزوح ،قـوف لوصا ـهب هجوت ـاب ،ىشزـومآ ىاه�باـتك ناگـدننكـديلـوت هك تسا ـنيا راـظتنا
ىاه�هزـوح و فادها هب هجوت ـاب ،هراونشج زا هرود نيا نارواد .ـدنهد رارق هجوت دروم ار هـدش�حرطم
تيبرت و ميلعت فادها ًاضعب هك دنتخادرپ ىياه�باتك هعومجم ىسررب هب ،ىسرد ى�همانرب رد هحورطم
.دنك عفترم ار ناوج لسن ىاهزاين ىدح ات دناوت�ىم هك دندوب هدروآرد ريرحت هب ابيز ىملق اب ار ىنيد
هدش ماجنا ىياه�تكرح هچرگا .تسا ىلاخ رايسب هزوح نيا رد ىروآون و تيقالخ ىاج نانچ�مه اما
.دشاب وگ�خساپ ار زورما ناوج لسن ىاهزاين لمع نيا نتفرگ تعرس ميراوديما ىلو ،تسا

ش رياضىه-ى آموزحوز
 طى سال�هاى اخير آموزش رياضى رشد فزاينده�اى داشته است، به گونه�اى كه بسـيـارى از
نظريه�هاى نوين ياددهى و يادگيرى در زمينه�ى علوم رياضيات پديد آمده است. از نظر آموزشى،
درك مفهومى مفاهيم رياضى، به�كار بردن مهارت�هاى رياضى نظير حدسيه�سازى، تقريب زدن،

تأكيد بيش از حد
بر امتحانات كتبى

اشى ركتاب-هاى آموز
به سمت كليشه-سازى
سوق داده

گانندو پديدآور
اشى ركتاب-هاى آموز

جه به تنوعاز تو
تسا هتشادزاب ىروآون و
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حل مسئله، ايجاد ارتباط بين مفاهيم و مدل�سازى مفاهيم رياضى در بستر واقعى و طبيـعـى بـه
جاى انباشت دانش رياضى، از رويكردهاى نوين برنامـه�ى درسـى ريـاضـى اسـت. هـم�چـنـيـن،
كاربردى كردن مفاهيم رياضى و خارج كردن آن�ها از حالت مجرد و انتزاعى، رشد خـالقـيـت و
نوآورى در دانش�آموز، و استفاده از شيوه�هاى نوين ارزش�يابى، از جـمـلـه رويـكـردهـاى ديـگـر

برنامه�ى درسى رياضى است.
 با توجه به رويكردهاى اشاره شده و اهداف نگرشى، دانشى و مهارتى تعيين�شده، كتاب�هاى
حاضر در جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رياضى توسط گروه رياضى مورد ارزيابى�قرار گرفت.

 هيئت داوران پنج رده براى بررسى آثار درنظر گرفت كه عبارت-اند از:
 ١. كتاب�هاى دانش�افزايى دانش�آموزان؛

 ٢. كتاب�هاى هم�پايه�ى كتاب�هاى درسى با شيوه�ى متفاوت از كتاب�هاى درسى؛
 ٣. كتاب�هاى سرگرمى رياضى، دايرةالمعارف رياضى و تاريخ رياضى؛

 ٤. كتاب�هاى المپياد و مسابقات رياضى و مباحث آن�ها؛
 ٥. كتاب�هاى دانش�افزايى معلمان.

رد تاديلوت نازـيم هب هجوت اب و هراـونشج ى�هنـاخريبد هب هدـيسر راثآ هعومـجم هب ىلك ىهـاگن اب 
.دندش باختنا ىريدقت ىاه�باتك ناونع هب باتك ود ،بسانم ىاه�باتك نايم زا ،الاب ىاه�شخب

 هيئت داوران ضمن تقدير و تشكر از يكايك مؤلفان، مترجمان و نـاشـران ارجـمـنـد و ابـراز
خرسندى از شيوه�هاى نوين پيشنهاد مى�كند:

.دنهد رارق رظندم ار�ىباي�شزرا عونتم ىاه�هطيح و اه�هويش ،ىسرد�كمك ىاه�باتك {يلأت رد .١ 
 ٢. در محتواى نوشتارى كتاب، به ايجاد انگيزه در مخاطبان براى يادگيـرى تـوجـه خـاصـى

مبذول دارند.
 ٣. در چاپ كتاب از تصاوير جذاب و متناسب با موضوع بهره بگيرند.

 ٤. شيوه�هاى فعال يادگيرى را مورد توجه قرار دهند.
 ٥. از فناورى اطالعات و ارتباطات به صورت خاص استفاده كنند.

 ٦. در راستاى تحقق هدف�هاى آموزشى و برنامه�ى درسى گام بردارند.

ش زبان انگليسىه-ى آموزحوز
هب نازومآ�نابز لابقا و ىريگداي و شزومآ دنور رد ىشزومآ ىاه�بـاتك تيمها هب هجوت با 

.تسا ريذپان�بانتجا ىترورض هلوقم نيا هب هژيو هجوت ،ىسرد باتك رانك رد اه�نآ زا هدافتسا
ـاتسار ـنيا رد ىشزـومآ ىزير�ـهمانـرب و شهوـژپ نامزـاس »ىشزـومآ�كـمك تاراـشتنا ـرتفد«
ى�همانرب اب وس�مه راثآ زا تيامح اب ات تسا هديد كرادت ار دشر ىشزومآ ىاه�باتك ى�هراونشج
،ـاـتسار ـنيا رد تسا ـىـهيـدب .دهد نـامـاس ـتيـفـيك ىـاقترا ـتـهج رد ار ـرشن رازـاب ،ـىسرد
ىاه�باـتك ناگدنروآديدپ ىـاشگهار دناوت�ـىم راثآ ىسررب ىـاهرايعم دروم رد ـىناسر�عالطا
ى باشد. در بررسى كتاب�هاى آموزشى زبان انگليسى موارد زير مورد تـوجـه داوران قـرارشزومآ

گرفت:
 رويكرد ساختارى برنامه�ى درسى زبان انگليسى و تأكيد بيش از حد بر امتحـانـات كـتـبـى

اهميت كتاب-هاى
شىكمك-آموز

در اين است كه
شزومآ ى-هقلح ليمكت هب

كمك مى-كنند
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مبتنى بر اجزاى زبان به�جاى مهارت�هاى زبان، كتاب�هاى آموزشى را به سمت كـلـيـشـه�سـازى
سوق داده و پديدآورندگان كتاب�هاى آموزشى را از توجه به تنوع و نوآورى بازداشته است. اين
روند در نهايت به افت كيفيت انجاميده و بر آموزش نيز تأثير منفى بر جاى گذاشته است. در عين
حال، على�رغم محدوديت برنامه�ى درسى اميد مى�رود، با توجه به معيارهاى انتخاب كه در ادامه

به آن�ها اشاره مى�شود، جنبه�هاى مثبت برنامه تقويت شود.
 طبقه�بندى سه�گانه�ى آثار به كتاب�هاى كار و كمك�آموزشى، كتاب�هاى آزمون و امتحان،
و كتاب�هاى مرجع، اين نكته را مورد تأكيد قرار مى�دهد كه پديـد آوردن آثـار در چـارچـوب ايـن
طبقه�بندى مى�تواند به تثبيت معيارهاى كيفى هر طبقه بينجامد و به زبان�آمـوزان نـيـز در جـهـت

خريد كتاب مورد نياز كمك كند.
 معيارهاى انتخاب كتاب�هاى آموزشى برتر و تقديرى عبارت�اند از:

 پوشش دادن به تمامى اهداف برنامه�ى درسى و پر كردن شكاف�هاى يادگيرىجامعيت: 
كه به دليل كم بودن فرصت تمرين در كتاب درسى ايجاد مى�شود.

 رعايت ميزان اهميت هر يك از مهارت�ها و اجزاى زبان براساس برنامه�ى درسى.توازن: 
.نازومآ�شناد ىنابز شناوت حطس اب هدافتسا دروم نابز ىراوشد حطس بسانت :ىنابز بسانت 
 استفاده از جمالت و عبارات مصطلح در زبان روزمره.كاربردى بودن زبان: 
 توجه به نيازهاى زبانى دانش�آموزان و تقويت خوداتكايـى از طـريـق ايـجـادخودآموزى: 

زمينه استفاده از راهكارهاى مؤثر يادگيرى.
تناسب سازمان-دهى محتواى كتاب آموزشى با محتواى كتاب درسى 
تناسب طرح-بندى كتاب با سن، سطح توانش زبانى و عالقه-هاى دانش-آموزان 

 در پايان، آن�چه كه مهم�ترين عامل ارتقاى كيفيت كتاب�هاى كـمـك�آمـوزشـى اسـت را بـار
ديگر يادآور مى�شويم و آن تغيير و اصالح اساسى در برنامه�ى درسى زبان انگليسى و به تبع آن،

تغيير و اصالح اساسى كتاب�هاى درسى زبان انگليسى است.

ش زيست-شناسىه-ى آموزحوز
هزورما .تسا هدنز ىاـيند تخانش و هعلاطم زا ـرتارف ىملع زورما ىايند رد ـىسانش�تس زي

.دنا�هتفرگ ربرد ار ىمدآ ىگدنز داعبا ى�همهً ابيرقت ىسانش�تسيز ىاه�شهوژپ زا لصاح جياتن
تالوصـحم تيمك و تـيفيك دوـبهب ىارب شالت اب نـاهج دشر هب ور تـيعمج ىاذغ ـنيمأت زا

ذاـختا ،ىطيحم�تسيز ىاه�ىگدولآ ـعفر ىارب ديدج ىاهراكهار ى�هئارا ات ـهتفرگ ىزرواشك
نارگشهوژپ شالت ىاه�هصرع زا ىگمه …و ىكيتنژ ىاه�ىراميب نامرد رد نيون ىاهدركيور
هب ىا�هزات ىاهديون ىـتسيز ىروانفونان و ىدايـنب ىاه�لولس ،نينچ�مه .ـتسا سانش�تسيز
ملع ىـاه�شهوژپ هك ديد ناوت�ىم ىگداس ـهب .دنهد�ىم رت�ملاس ىگدنز ـنتشاد ىارب ناسنا
رثا زين نآ ىدامريغ ىاه�هبنج رب هكلب ،ناسنا ىگدنز ىدام ىاه�هبنج رب طقف هن ىسانش�تسيز
خساپ و ىمدآ ىور شيپ لئاسم لح رد ىرت�ىداينب و رت�ىديلك شقن زور هب زور و دنراذگ�ىم
بسانتم ار روشك ره رادياپ ى�هعسوت رگا ميا�هتفگن فازگ ساسا نيا رب .دنباي�ىم وا ىاهزاين هب
و نازير�همانرب ،ناراـذگ�تسايس شالت و هجوت و نآ رد ىسانش�تسيز ملع ـتفرشيپ نازيم اب

نآ نادنورـهش ىسانش�تـسيز داوس شرتسگ ـهب شرورپ و شزومآ ناراكردنا�تسد ًـاصوصخ

د هر اثرانتظار مى-رو
هشى، علمىپژو

شىو آموز
ليه-ىهاى او معيار

اكتاب-نويسى ر
عايت كندر
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م.ينك مالعا روشك
و شزـومآ ى�هدهع رب ًاميقـتسم ام روشك رد ىسانش�ـتسيز داوس شرتسگ تيلـوئسم هچرگ

ىاه�هزوح عونت ليلد هب ىمسرريغ شرورپ و شزومآ هك دوب لفاغ ديابن اما ،تسا ىمسر شرورپ
رد .دوش دراو مهم نيا رد ىمسر شرورپ و شزومآ زا رتدماراك و رترثؤم دناوت�ىم هاگ ،تيلاعف
ىسانش�تسيز داـوس شرتسگ رد هك ىـلقتسم شقن ـرب هوالع ىشزومآ ىاه�باـتك ،نايم نيا
دماراك و راذگرثا روشك رد ىسانش�تسيز ىسرد ى�همانرب تيوقت و ىنابيتشپ هاگياج رد ،دنراد
ىاه�هديدپ هب تبسن ىواكجنك سح شرورپ ،ىسانش�تسيز داوس شرتسگ رب هوالع .دنتسه
،نآ لئـاسم ـلح نيـنچ�مه و تـسيز�طيـحم ظفح و ـتمالس هب ـتبـسن هقالع دـاجيا ،ىـتسيز
ريـاس تايح قح و دوخ ـىگدنز هب تبـسن تيلوئـسم سح و هناداقن ـركفت شرورپ هب ـنتخادرپ
ىاه�باتك ناگدننكديلوت و ناگدنروآديدپ تسا هتسياش هك دنتسه ىدراوم زا ،هدنز تادوجوم
و ىباي�شزرا عونتم ىاه�شور هب نتخادرپ زا و دنزرو مامتها اه�نآ هب ىسانش�تسيز ىشزومآ
.دنشابن لفاغ ىباي�شزرادوخ صوصخ�هب

و ـدقن تصرف نيموس »دشر ـىشزومآ ىاه�باتك ى�هراونـشج نيمتفه« ددم ـهب هك نونكا 
ىرواد تئيه ،هدمآ مهارف ىسانش�تسيز ىشزومآ ىاه�باتك راشتنا رد دوجوم تيعضو ىسررب
ىاه�باتك ى�هرابرد ىرواد هب ريز ىلك ىاه�صخاش نتفرگ رظنرد اب ىسانش�تسيز ى�هزوح رد
ست:ا هتخادرپ هراونشج ىياهن ى�هلحرم هب هديسر

 ١. تحقق هدف�هاى برنامه�ى درسى در محتواى كتاب؛
 ٢. اعتبار و سازمان�دهى علمى؛

 ٣. الگوى نگارش كتاب؛
 ٤. ساختار ظاهرى كتاب.

 هيئت داوران با تشكر از مؤلفان، مترجمان و ناشران محترمى كه به نـحـوى در راه آمـوزش
زيست�شناسى گام برمى�دارند، موارد حاصل از اين بررسى را به شرح زير اعالم مى�دارد:

 كتاب�هاى راه�يافته به مرحـلـه�ى نـهـايـى، در گـروه�هـاى دانـش�افـزايـى بـراى مـعـلـمـان،
دانش�افزايى براى دانش�آموزان و كتاب�هاى كار و تمرين قرار دارند.

 در گروه كتاب�هاى دانش�افزايى، ناشران محترم هم�چنان به توليد كتاب�هاى ترجمه�اى 
اقبال بيشترى دارند. از طرف ديگر، تشتت در كاربرد واژگان معادل و يك�دست نبودن ترجمه،

 در كتاب هايى با چند مترجم، استفاده از اين كتاب�هـا را دشـوار مـى�سـازد. بـعـضـى ازًخصوصـا
مترجمان به اهميت شكل�ها و ترجمه�ى آن�ها توجهى ندارند، به طورى كه از ترجمه�ى توضيحات

شكل�ها غافل مى�مانند.
 اگرچه بعد از برگزارى اولين دوره�ى جشنواره مربوط به دوره�ى متوسطه و نظرى، تـعـداد

 به گونه�اى طراحى و تأليـ{ًكتاب�هاى كار و تمرين افزايش يافته�اند، اما اين كتاب�ها معمـوال
شده�اند كه فرصت خودارزش�يابى�را از دانـش�آمـوزان مـى�گـيـرنـد. عـالوه بـر ايـن، از كـيـفـيـت

صفحه�آرايى و چاپ مطلوبى�هم برخوردار نيستند.
 كتاب�هاى دانش�افزايى براى دانش�آموزان دوره�ى متوسطه و پيش�دانشگاهى اندك�اند.
 كتابى كه با هدف تقويت مهارت�هاى معلم زيست�شناسى تأليـ{ يـا تـرجـمـه شـده بـاشـد،

مشاهده نشد.

ستاستفاده-ى در
و بجا

از منابع و مآخذ
ش و اعتبار اثربر ارز

ايدمى-افز
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 اهداف برنامه�ى درسى، هم�چنان مورد كم�توجهى قرار مى�گيرند.
النجمان و مسئولفان، متران، مؤپيشنهاد به ناشر

 ١. هيئت داوران در اين دوره، هم�كالم با داوران دو دوره�ى قبل، خواستار توجه بيشتر مؤلفان
و ناشران به برنامه�ى درسى و اهداف آن است. پيشنهاد مى�شود كه مسئوالن جشنـواره بـه هـر
ترتيب ممكن، برنامه�هاى درسى مكتوب و مصوب را در اختيار ناشران و فعاالن حـوزه�ى نـشـر

قرار دهند.
 ٢. بجاست كه از مؤلفان حمايت�هاى الزم در زمينه�ى تألي{ كتاب�هاى دانش�افزايى به�عمل

آيد.
 ٣. مؤلفان در تألي{ كتاب�ها به رويكردهاى آموزشى توجه بيشترى داشته باشند.

 ٤. شـايـسـتـه اسـت كـه مـؤلـفـان در تـألـيـ{ كـتـاب�هـاى كـمـك�درسـى و دانـش�افـزايــى در
زيست�شناسى، به�خصوص براى دانش�آموزان، عالوه بر انتقال مفاهيم علمى به موضوع ارتباط
اين مفاهيم با زندگى روزمره و كاربرد آن�ها در زندگى بپردازند. هم�چنين، پرورش تفكر انتقادى

و خالقيت از ديگر رسالت�هاى كتاب�هاى آموزشى در اين علم است.
 ٥. بجاست كه ناشران، در حمايت از تألي{ كتاب�هاى آموزشـى و كـمـك�درسـى، در جـهـت
توليد بانك عكس و تصاوير بومى اقدام كنند تا از استفاده�هاى ناشيـانـه از مـنـابـع ايـنـتـرنـتـى و

كتاب�هاى خارجى كه به اصالت و قوت كتاب آسيب مى�رسانند، جلوگيرى شود.
 ٦. ناشران و مترجمان در فرايند توليد كتاب�هاى ترجمه�اى بايد به امر مهم ويرايش علمى و

ادبى�توجهى درخور و شايسته داشته باشند.
 ٧. درحال حاضر، فناورى اطالعات و ارتباطات فرصت خوبى براى تقويت و تثبيت آموزش و
يادگيرى مفاهيم علمى، ايجاد نوآورى و پرورش خالقيت فراهم كرده است. پويانمايى، تصاوير
تعاملى و بسيارى از امكانات و فرصت هايى كه اين فناورى در اختيار اسـتـفـاده�كـنـنـدگـان قـرار
مى�دهد، مى�توانند بستر مناسبى براى تقويت آموزش زيست�شناسى باشند و ناشران نبايد از آن�ها

غفلت كنند.
 ٨. پيشنهاد مى�شود كه در ابتدا، بخش بررسى آثار الكترونيك به صورت جنبى در جشـنـواره

قرار گيرد و به مرور زمان اهتمام و توجه بيشترى به آن شود.
 ٩. كتاب�هاى تست و آمادگى كنكور هر ساله بخش قابل�توجهى از كتـاب�هـاى ارسـالـى بـه
جشنواره را به خود اختصاص مى�دهند. از آن�جا كه آموزش و پرورش متولى امر گزينش دانشجو
نيست، پيشنهاد مى�شود كه اين كتاب�ها در جشنواره�اى مستقل و متناسب بـا اهـداف گـزيـنـش

دانشجو در دانشگاه�ها بررسى شوند.

ش شيمىه-ى آموزحوز
هك دنوش�ـىم هئارا رازاب رد ىشزومآ و ىسرد�كـمك ىاه�باتك زا ىرامش�ـىب دادعت هزورما 

ـهب ىشزومآ ى�هعماج زاين و ـىسرد ىاه�باتك ىياوتـحم و ىراتخاس رييغت ،ـاه�نآ دوجو ليلد
،»ىشزومآ�كمك تاراشتنا رتفد« ،تسا رايسب اه�باتك نيا عونت هك اج�نآ زا .تساه�باتك نيا
ار هديزگرب راثآ ،رازبا نيا اب ات تسا هتخادرپ دشر ىشزومآ ىاه�باتك ى�هراونشج ىرازگرب هب

ىـاه�كـالم .دزـاس ـرت�نـاسآ ار نـاـبطـاـخم ىاـرب ـبسـاـنم بـاـتك ـشـنيـزگ و ـدـنك ـىفـرـعم

لفان در تألي`مؤ
سىكتاب-هاى كمك-در

ه-ها و حيطه-هاى شيو
اش-يابى-رمتنوع ارز

ار دهندمدنظر قر
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ىشزومآ�كـمك و ىسرد ىاه�بـاتك ىارب هـدش�نيودت ىـاه�فده رب ـىنتبم ـاه�باتك�ـىبايزرا
باختنا نابطاخم زاين ساسارب ىشرگن و ىتراهم ،ىشناد دعُب هس رد اه�كالم نيا .دنتسه

شده�اند.
 هيئت داوران، كتاب�هاى اين حوزه�ى آموزشى را كه به دبيرخانه ى جشنواره رسيده بود را در
حوزه هاى كتاب�هاى كار و مطالعه�ى دانش�آموز، آموزش معلمان و حوزه�ى دانش�افزايى معلمان

و دانش�آموزان طبقه بندى نمود.
 در مجموعه�ى اين كتاب�ها مؤلفان تالش بسيارى در زمينه�ى پوشـش دادن بـه هـدف�هـاى
كتاب درسى و گسترش اطالعات موردنظر برنامه�ى درسى داشته�اند. با وجود اين، بررسى دقيق
محتواى كتاب�ها نشان داد، در حوزه�ى كتـاب�هـاى كـار و مـطـالـعـه�ى دانـش�آمـوزان، بـيـشـتـر
نويسندگان فراهم آوردن بسترى مناسب براى ورود دانش�آموزان به مراكز آموزش عالى را اساس
كار خود قرار داده�اند و به تحقق هدف�هاى آموزشى و تعليم و تربيت، چون جنبه�هـاى پـرورش
مهارت�هاى بنيادى، مهارت�هاى تجربى، طرح پرسش�هايى در زمينه�ى تفكر نقاد، كاوشگرى و

پژوهش كمتر پرداخته�اند.
 متأسفانه در حوزه�ى آموزش معلمان در زمينه�ى شيمى با كمبود چشم�گير تأليفات مواجه هستيم

كه اميد است در سال�هاى آينده به اين مهم توجه بيشترى شود.
 در سازمان�دهى بيشتر كتاب�هاى حوزه�ى دانش�افزايى معلمان و دانش�آموزان، هدف�هاى

 محقق شده�اند. با اين حال، در محتواى اين كتاب�ها، ايرادهـايـى چـونًبرنامه�ى درسى نسبتـا
فقدان يا ضع{ ويرايش علمى و ادبى و كم�رنگ بودن مسائل كاربردى، واقعى و مرتبط با زندگى

مخاطبان به چشم مى�خورد.
 هيئت داوران ضمن تقدير و تشكر از تالش ارزنده�ى مؤلفان، مترجمان و ناشران به منظور
بهبود و ارتقاى هرچه روزافزون�تر كتاب�هاى كمك�درسى و آموزشـى، رعـايـت مـوارد زيـر را در

تألي{ كتاب�ها پيشنهاد مى�كند:
١. شيوه�ها و حيطه�هاى متنوع در پرسش�ها و فعاليت�هاى كتاب مدنظر قرار گيرند.

٢. از شيوه�هاى نوين آموزش و فناورى اطالعات استفاده شود.
٣. نقش معلم به عنوان راهنما، و نقش دانش�آموز به عنوان فردى فعال در فرايند ياددهـى ـ

يادگيرى، مورد توجه ويژه قرار گيرد.
٤. به مسائل كاربردى ـ اجتماعى مطابق با نياز مخاطبان، به منظور ايجاد انگيـزه در آن�هـا،

پرداخته شود.
.دوش هدافتسا شزومآ ىزاس�ناسآ روظنم هب باتك ىاوتحم و عوضوم اب بسانتم اهريوصت زا .٥
.دنك داجيا قالخ نابطاخم ندنارورپ ىارب ار هنيمز هك دشاب ىا�هنوگ هب باتك ىهد�نامزاس .٦

ش فيزيكه-ى آموزحوز
 با نگاهى گذرا به مجموعه مقاالت منتـشـر شـده تـوسـط سـازمـان�هـاى دولـتـى و نـهـادهـاى
خصوصى، برگزارى همايش�هاى خرد و كالن، تأكيد كارشناسان دفتر برنامه�ريزى و تألي{ كتب
درسى در زمينه�ى اهداف برنامه�ى درسى و تألي{ كتب درسى، متوجه مى�شويم كه اين اهداف
در طول چند دهه�ى اخير، تحوالت قابل مالحظه�اى داشته�اند؛ از جمله اين اهداف جديد مطرح

انلفان و ناشرمؤ
استاى تحققدر ر

ىاه-فده
ىسرد ى-همانرب و ىشزومآ

نددارگام بر
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شده�اند:
 آموختن براى درست زيستن؛

 تأكيد بر سه حيطه�ى نگرش، مهارت و دانش؛
 كاهش نقش دبير به عنوان تنها متكلم؛

 روى آوردن به روش�هاى سنجش و ارزش�يابى�جديد، مانند ارزش�يابى�مستمر؛
 تأكيد بر رويكردهاى «فرايندنگر»؛

 توجه به نقش و آثار دانشمندان و ارج نهادن به زحمات آنان؛
 ارائه�ى روش�هاى علمى حل مسئله؛

 با عنايت به اين تغييرات قابل مالحظه، انتظار مى�رفت و مى�رود كه سرعت تعقيب و تحقـق
اهداف جديد بيش از آن باشد كه شاهد هستيم. ولى با نگاهى اجمالى به كتاب�هاى رسيـده بـه
دبيرخانه�ى هفتمين جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد مى�توان ادعا كـرد كـه ايـن كـتـاب�هـا
نتوانسته�اند اهداف برنامه�ى درسى را پوشش دهند و از نظر روش�هاى ارائه�ى محتوا، ساختـار
ظاهرى كتاب، تأكيد بر فرايندهاى مهارتى و… خالقيتى در آن مشاهده نمى�شود. حتى به�نظر
مى�رسد كه در بعضى موارد، به�طور مجدد دچار نوعى ارائه�ى الگوى ثابت شده�ايم و خالقيتى در

 موفق معرفى شده در جشنواره�ى قبلى (آبان ١٣٨٤) صورت نپذيرفتهًتوسعه�ى الگوهاى نسبتا
است.

 داوران اين دوره از جشنواره، جلسات متعددى را با دبير جشنواره و كارشناسان دبيرخانه برگزار
كردند. در اين جلسات، ابتدا به نقد جدول�هاى ارزش�يابى�دوره�هاى قبل در دروس علـوم پـايـه

پرداختند و سپس جدول جديدى را با اين شاخص�ها ارائه دادند:
 اعتبار محتواى علمى
 روش ارائه�ى محتوا

 ارزش�يابى(خودارزش�يابى)
 ساختار فيزيكى و چاپ كتاب

 كيفيت نگارش
 توجه به نياز واقعى مخاطبان
 ايجاد فرصت�هاى يادگيرى

 انطباق كتاب�هاى كمك�درسى با محتواى كتاب�هاى درسى
 ارائه�ى پرسش�هاى مفهومى

 استفاده از تصاوير و نمودارهاى جذاب و هماهنگ با اهداف آموزشى
تقسيـم كـردنـد وكمك-آمـوزشـى و كمك-درسـى سپس داوران كتاب�هـا را بـه دو دسـتـه�ى 

،تأليـفـىكوشيدند، دسته�بندى�هاى ديگرى نـيـز درون ايـن دو دسـتـه ارائـه دهـنـد؛ از جـمـلـه: 
،كار و تمرين دانش-آموز، موضوعـى، جمع-آورى و اقتباس، تألي` و ترجمـه، ترجمه-اى

در جهت عمق بخشيدن به مهارت�هـاى نـظـرى وتكميلى  سنجش و ارزش-يابى-تحصيـلـى،
عملى، و…

 هيئت داوران ضمن تشكر از ناشران، مؤلفان، مترجمان، ويراستاران و تمام افراد دخيل در
نشر و توليد كتاب آموزشى، پس از بررسى�هاى به عمل آمده و برگزارى جلسات كـارشـنـاسـى،

انهيئت داور
جه بيشتراستار توخو

انلفان و ناشرمؤ
سىنامه-ى دربه بر

و اهداف آن است



٤٩
٧٨٣١ پاييز

≤¥

متأسفانه هيچ كتابى�را شايسته�ى رتبه�هاى برگزيده و تقديرى ندانستند. در خـاتـمـه، داوران در
جهت بهبود توليد و نشر كتاب�هاى آموزشى، پيشنهادهاى زير را ارائه كردند:

 ١. ارائه�ى كتاب�هاى مرجع و مناسب براى دبيران و دانش�آموزان توسط ناشران دولتى.
 ٢. ارائه�ى ترجمه�ى سليس و روان، آن�چنان كه به محتواى علمى كتاب آسيبى نرسد.

 ٣. اهتمام بيشتر ناشران به ويرايش علمى و فنى.
 ٤. ارائه�ى كتاب�هاى كمك�درسى و كمك�آموزشى براى دانش�افزايى دبيران.

٥. ارائه�ى كتاب�هاى راهنماى دبير براى تمام كتاب�هاى درسى. با گذشت حدود شش سال
از تألي{ آخرين كتاب فيزيك ـ پيش�دانشگاهى ـ و حدود ١٠ سال از توليد اولين كتاب فيزيك

در نظام سالى ـ واحدى، تنها يك كتاب راهنماى دبير در درس فيزيك وجود دارد.
 ٦. ارائه�ى كتاب به شيوه�هاى الكترونيكى و ديجيتالى.

فه-اى وحرش فنى-وه-هاى آموزان حوز ب) بيانيه-ى هيئت داور
دانشكار

ش برقه-ى آموزحوز
هيأت داوران گروه برق، ضمن تقدير و تشكر از زحمات مؤلفان، مترجمان، ناشران و مجريان
جشنواره، طى جلسات متعدد كتاب�هاى دريافتى به دبيرخانه�ى هفتمين جشنواره�ى رشد را مورد

 مالك براى٣٩بررسى قرار داد. ابتدا حوزه�هاى ارزش�يابى را مشخـص كـرد و بـه دنـبـال آن، 
ارزش�يابى كتاب�ها درنظر گرفت. به هر مالك نيز وزن خاصى داده شد.

تعدادى از مالك�هاى داورى عبارت بودند از:
 هم�سو بودن با برنامه�ى درسى (پشتيبانى از برنامه�ى درسى)

 ارتباط محتوا با نياز مخاطبان
 اعتبار علمى و به�روز بودن

 كيفيت سازمان�دهى محتوا
 كيفيت چاپ و استفاده از تصوير و نقشه

اعضاى اين هيئت، مواردى به شرح زير را به همه�ى دست�اندركاران انتشار كتاب�هاى آموزشى
و مسئوالن جشنواره توصيه مى�كند:

. ذكر دقيق منابع و مآخذ به كار رفته و رعايت امانت در نقل مطالب، از جمله نكاتى است كه١
در بسيارى از كتاب�هاى ارسالى به جشنواره، توجه چندانى به آن نشده بود. اين موضوع تـوجـه

مؤلفان را مى�طلبد.
هب قرب ى�هتشر ـىسرد�كمك و ىسرد ىاه�باتك دـيلوت و هيهت ىارب ىصـخشم ىوگلا .٢

ى�هتشر سانشراك اب ،رشن اي {يلأت هب مادقا هنوگ ره زا لبق ناشيا .دوش هئارا نارشان و نافلؤم
.دننك تروشم {يلأت رتفد قرب

. برگزارى جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، از طريق جرايد، رسانه�ها و… بـه اطـالع٣

هارالن جشنومسئو
بوتكم ىسرد ىاه-همانرب

اب رو مصو
اندر اختيار ناشر

ه-ى نشرو فعاالن حوز
ار دهندقر
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ناشران و عموم عالقه�مندان برسد. اطالع�رسانى به همه�ى ناشران مى�تواند به غناى جشنـواره
بيفزايد.

. با توجه به كمبود مؤلفان خبره، نياز به تربيت مؤل{ و حمايت از آن�ها احساس مى�شود. در٤
اين راستا، آموزش و حمايت از افراد مستعد و خالق بايد سرلوحه�ى كار قـرار گـيـرد تـا شـرايـط

براى رشد و تربيت آن�ها فراهم آيد.
. نتيجه و ماحصل برگزارى اين جشنواره، بايد عالوه بر تقدير از مؤلفان و ناشران برتر، بـا٥

حمايت مالى از توليدات آن�ها نيز همراه باشد و به نحوى آثار برگزيده در هر حوزه خريدارى و در
اختيار مراكز آموزشى قرار گيرد. در اين راستا، تجهيز كتاب�خانه�هـاى مـدارس بـا كـتـاب�هـاى

برگزيده مى�تواند مفيد واقع شود.
. به علت تغييرات گسترده و متنوع در كتاب�هاى درسى فنى�وحرفه�اى و نيز سرعت بـاالى٦

تغييرات فناورى، نياز بيشترى به كتاب�هاى كمك�آموزشى احساس مى�شود. متأسفانـه تـعـداد
كتاب�هاى رسيده به جشنواره در اين حوزه قابل توجه نبود و نيز با الگوهاى تعـريـ{ شـده بـراى
تدوين كتاب�هاى كمك�آموزشى انطباق چندانى نداشت. الزم است نويسندگـان و نـاشـران بـه

اين موضوع توجه كنند.

ترش كامپيوه-ى آموزحوز
هيئت داوران، ضمن پاسداشت تالش�هاى انجام شده در حوزه�ى كتاب�هاى آموزشى گروه

رايانه، توجه به موارد زير را حائز اهميت مى�داند:
 معيار درنظر گرفته شد و١٦. براى بررسى كتاب�هاى ارسال شده به دبيرخانه�ى جشنواره، ١

تمامى كتاب�ها در دو مرحله ارزيابى شدند.
. على�رغم تمامى تالش�هاى صورت گرفته در تأليـ{ كـتـاب�هـا، هـيـچ كـدام از كـتـاب�هـا٢

نتوانستند امتياز الزم براى كتاب برگزيده را كسب كنند.
. درنهايت چهار كتاب به عنوان كتاب�هاى شايسته�ى تقدير انتخاب و معرفى شدند.٣
. هيئت داوران پيشنهاد مى�كند، در تألي{ كتاب�ها به موارد زير عنايت بيشترى شود:٤

 تألي{ به نحوى صورت گيرد كه خالقيت و ابتكار را در مخاطب برانگيزد.
 كتاب، قدرت حل مسئله را تقويت كند.

 نگارش كتاب يا ترجمه، به زبان و فرهنگ ايرانى ـ اسالمى نزديك باشد.
 از رسانه�هاى به�روز، بيشتر استفاده شود.

 كتاب آمادگى نسبى براى جذب در بازار كار را فراهم آورد.
 خودآموزى و خودارزيابى رعايت شود.

ش كشاورزىه-ى آموزحوز
 با توجه به اقليم�هاى متفاوت در كشور ما، بخش كشاورزى بالقوه قادر است، بيشترين سهم
را در توليد ناخالص ملى داشته باشد. بديهى است توسعه�ى آمـوزش�هـاى صـحـيـح و بـه روز در
كشاورزى، براى همه�ى شاغالن در اين بخش زمينه�ى افزايش كمى و كيفى توليدات كشاورزى
را فراهم مى�آورد. افزايش توليد در واحد سطح، بهره�بردارى از زمين�هاى زير كشت براى توليد

لفانمؤ
در تألي` كتاب-ها

شىدهاى آموزبه رويكر
ىرتشيب هجوت

دنشاب هتشاد
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بيشتر از يك بار در سال، معرفى و پرورش نژادهاى جديد دام و طيور، توسعه�ى وسيع پرورش
آب�زيان، استفاده�ى صحيح از منابع طبيعى، حفاظت از محيط�زيست و… نشان�دهنده�ى جهش
علمى شديد در حوزه�ى علوم كشاورزى در سال�هاى اخير و نگاه علمى به توليد در بخش كشاورزى
است. با عنايت به اين مهم كه نقش آموزش در توسعه�ى كمى و كيفى توليدات كشاورزى غيرقابل
انكار است ورود ناشران و مؤلفان بخش خصوصـى در عـرصـه�ى بـسـط عـلـوم در آمـوزش�هـاى
فنى�وحرفه�اى از طريق انتشار كتاب�هـاى كـمـك�آمـوزشـى و كـمـك�درسـى مـى�تـوانـد يـكـى از
مؤلفه�هاى مهم در توسعه اين�گونه آموزش�ها به شمار آيد. بنابراين به نظر مى�رسد براى استفاده
بهينه از نهادها بايستـى بـه تـوسـعـه دانـش روز عـلـوم مـخـتـلـ{ كـشـاورزى در بـيـن شـاغـالن و

فارغ�التحصيالن و عموم جامعه�ى كشاورى اهتمام ورزيم.

ادهش مديريت خانوه-ى آموزحوز
از آن�جا كه رشته�ى مديريت خانواده ميان�رشته�اى و از عناوين متنـوع بـرخـوردار اسـت، و از
سوى ديگر، تعداد صفحات محدود و ورود به همه�ى مباحث در هر درسى از حوصلـه�ى سـاعـت
درسى خارج است، تألي{ كتاب�هاى كمك�درسى و دانش�افزايى براى كتاب�هاى درسى رسمى
كه در واحدهاى آموزشى تدريس مى�شوند، با عنايت به تعري{ كتاب�هاى آموزشى و ويژگى�هاى
آن�ها از ديد «دفتر انتشارات كمك�آموزشى»، ضرورت دارد. اين كتاب�ها مى�توانند به تقويـت
يادگيرى، فراهم كردن شرايط آموزش جبرانى، افزايش عمق يادگيرى و… هم�چنين باال بردن

سطح علمى هنرجويان، هنرآموزان و افراد عالقه�مند كمك كنند.
كتاب�هايى كه در زمينه�ى مديريت خانواده به هيئت داوران ارجاع شده�اند، با وجـود داشـتـن
مطالب مفيد براى مخاطبين، به نظر مى�رسد كه در چارچوب طبقه�بندى و تعاري{ دفتر انتشارات
كمك�آموزشى نيستند. هم�چنان كه در سال�هاى گذشته تأكيد شده، الزم است مؤلفان و ناشران
محترم، با توجه به محتواى كتاب�هاى درسى و با عنايت به ضوابط كتاب�هاى كـمـك�درسـى و

دانش�افزايى، به تألي{ و نشر كتاب�هاى مورد نياز هنرجويان دست بزنند.
در بررسى كتاب�هاى رسيده مشخص شد، بخش اعظمى از اين كتاب�ها اصول برنامه�ريزى

 از ويژگى�هاى عمومى تعري{�شده براى كتاب�هاى آموزشىًدرسى را رعايت نكرده�اند و اصوال
برخوردار نيستند. هم�چنين در اغلب اين كتاب�ها، توسعه�ى مهارت يادگيرى هنرجويان در زمينه�ى
كتاب�هاى درسى تخصصى و يا مرتبط بودن محتواى كتاب با مطالب درسى و هم�چنين ايجـاد

 ارائه�ى مطالبّ در حدًزمينه�ى خالقيت و ابتكار در هنرجو ناديده گرفته شده است و كتاب�ها صرفا
علمى، بدون توجه به ساختار در نظر گرفته شده براى كتاب�هاى آموزشى انتشار يافته�اند.

در پايان، با توجه به عالقه�مندى «سازمان پژوهش و برنامه�ريـزى آمـوزشـى» بـه مـشـاركـت
مؤلفان و ناشران محترم در تألي{ و چاپ كتاب�هاى آموزشى و كمك�درسى، اميد است ايشان
ضمن مشورت با كارشناسان و صاحب�نظران رشته�ى مديريت خانواده و آشنايى كامل با محتواى
آموزشى اين رشته و هم�چنين درنظر داشتن ضوابط دفتر انتشارات كمك�آموزشى، فعاليت كنند

تا زحمات ايشان مخاطبين بيشترى را پوشش دهد.
هيئت داوران،كتاب�هاى رسيده را بررسى و ارزيابى كرد و كتاب�هاى مذكور را با كتب درسى

.بهداشت فردى و عمـومـى٢رسمى رشته ياد شده، يعنى با كتـاب�هـاى ١.�بـهـداشـت خـانـواده 
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.�تدارك و١.�روان�شناسى رشد را در بررسى بخش كتاب�هاى پزشكى خانواده و كتاب�هـاى: ٣
.�تغذيه و بهداشت مواد غذايى در بخش كتاب�هاى: طبخ مواد غذايـى و خـواص٢تهيه�ى غـذا 

ويتامين�ها و مواد معدنى در غذا را مورد بررسى و ارزيابى قرار داد.

ش مكانيكه-ى آموزحوز
 جشنواره�ى رشد، به دليل ايجاد هم�سويى بين اهداف كتاب�هاى آموزشى با كتاب و برنامه�ى
درسى آموزش�هاى رسمى كشور، نقشى قابل�توجه و تعمق و جايگاهى ويژه دارد. هيئت داوران
حوزه�ى مكانيك، به منظور بهبود روند توليد كتاب�هاى آموزشى، پيشنهادات و توصيه�هاى زير
را براى اطالع ناشران، مؤلفان و مترجمان ارائه مى�كند و اميدوار است، در اين زمينه�ها گام�هاى

ارزشمند و مؤثرى برداشته شود:
هدـرـتسگ و ـبسـاـنم روط ـهب ـدشر ـىشزومآ ىـاه�بـاـتك ى�هراوـنـشج ىراـزگرب فاـدها 

.دوش ىناسر�عالطا
 فضاى مناسبى براى تعامل ناشرين و مؤلفان با كارشناسان حوزه�هاى برنامه�ريزى درسى

فراهم آيد.
 «ويژگى�هاى كتاب آموزشى» و نقطه�نظرهاى جشنواره براى ناشرين و مؤلفين شرح داده

شود.
ـنيفلؤم و ـىسرد ىاه�باتك ى�هزوح ـنيفلؤم تكرـاشم اب ىـملع ىاه�تسـشن ىرازگرب 

.دوش ىزير�همانرب ىشزومآ�كمك ىاه�باتك ى�هزوح
 مقايسه�ى تعداد كتاب�هاى شركت داده شده در دوره�ى قبلى و دوره�ى فعـلـى جـشـنـواره،
عدم�استقبال ناشرين و يا كاهش تأليفات در حوزه�ى مكانيك را نشان مى�دهد كه الزم است اين

موضوع مورد توجه قرار گيرد.
 با توجه به سرعت تغييرات فناورى در حوزه�ى مكانيك و تغييرات برنامه�ى درسـى شـاخـه
فنى�وحرفه�اى و كاردانش آموزش رسمى كشور، متأسفانه كـتـاب�هـاى جـديـدالـتـألـيـ{ بـخـش

خصوصى در اين حوزه متناسب با تغييرات فناورى نيستند.
 در پايان خاطرنشان مى�سازد، برخى از كتاب�هاى ارائه�شده در جشنواره، به لحاظ متنـاسـب
بودن با برنامه�ى درسى و نيازهاى علمى و عملى هنرجويان، مورد توجه هيئت داوران قرار گرفت.

ادش موه-ى آموزحوز
 هيئت داوران با تعيين زمينه�هاى مرتبط با برنامه�ى درسى، كار خود را آغاز كرد. اين زمينه�ها
عـبـارت�انـد از: «دانـش�افـزايـى»، «مـهـارتـى و روشـى»، «كـار و تـمـريـن»، «ارزش�يـابـى» و
«فعاليت�محورى» كه در هر زمينه فهرست وارسى (چك�ليست) مربوطه تهيه و تنظيم شد. پس

» قرار گرفتند.فعاليت-محورى» و «دانش-افزايىاز بررسى، كتاب�هاى موردنظر در دو گروه «
در مرحله�ى بعد، هر كتاب را دو نفر از كارشناسان مطالعه و ارزيابى�كردند و جدول ارزش�يابى�براى

هر يك تكميل شد. درنهايت، به هر كتاب ميانگين امتياز داوران تعلق گرفت.
 متأسفانه هيئت داوران هيچ يك از كتاب�ها را شايسته�ى عنوان «كتاب برگزيده» ندانست و
تنها يك كتاب به عنوان كتاب «قابل تقدير» انتخاب شد. با توجه به تجربيات گذشته و به منظور
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هرچه پربارتر شدن جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، پيشنهاد مى�شود:
 ١. در جهت ارتقاى فرايند داورى در سال�هاى آتى، تمامى مراحل گزينش از ابتدا تا انتها بر
عهده�ى يك گروه داورى با اعضاى ثابت و مشاوران قرار گيرد. توصيه مى�شود اين گروه داورى
به شكل مستمر به رصد كتاب�هاى كمك�درسى و بررسى و انتخاب آن�ها در طـول سـال اقـدام
كند. هم�چنين، موضوعات مورد نياز در هر رشته توسط اين گروه به مؤلفان و ناشران ارائه شود.
 ٢. فرايند اطالع�رسانى به مؤلفين و ناشرين در مورد معرفى كتاب�هاى آموزشى ضعي{ است

و اميدواريم، با فعال شدن گروه داورى ثابت، اين عيب مرتفع شود.
 ٣. انتخاب دقيق كتاب�هاى آموزشى مرتبط با هر رشته، به بررسى و كار كارشناسى نياز دارد
و الزم است در سال�هاى آتى به اين موضوع توجه بيشترى مبذول دارند؛ به گونه�اى كـه تـنـهـا

 مرتبط با رشته به مرحله�ى داورى راه يابند.ًكتاب�هاى كامال
 ٤. الزم است سرفصل�هاى مناسب براى تألي{ يا ترجمه�ى كتاب بين�رشته�اى، به�خصوص

رشته�هاى حوزه�ى مواد، استخراج و در اختيار مؤلفين و ناشرين قرار گيرد.
 ٥. نياز است از مؤلفين كتاب�هاى آموزشى بانك اطالعاتى تهيه شود تا در صـورت نـيـاز بـه

تألي{ كتاب يا جزوه، از ايشان كمك گرفته شود.
 ٦. رشد علم و فناورى و توسعه�ى سريع صنايع بنيادى در كشور، توجه به رشته�هاى صنـايـع
شيميايى، متالوژى، سراميك، معدن، نساجى و سيمان را ايجاب مى�كند. لذا ارتباط با صنـايـع
مادر در زمينه�ى پشتيبانى از آموزش�هاى فنى�وحرفه�اى، به شكل تألي{ و ترجمه�ى كتاب�هـاى

آموزشى توصيه مى�شود.

ش هنره-ى آموزحوز
 در سال�هاى اخير، آموزش هنر در شاخه�هاى فنى�وحرفه�اى و كاردانش روند رو به رشدى را
طى كرده و در اين راه موفقيت�هاى ارزنده�اى به دست آورده است. روند افزايش كيفى و كمـى
رشته�هاى هنرى، توجه به رويكرد يادگيرى و آموزش مهارت�ها به جاى انباشتن دانش، كاربردى
كردن آموزش به جاى بيان انتزاعى مفاهيم، گسترش رشته�هاى هنرى با توجه به نياز بازار كار و
شرايط جامعه�ى كنونى، همگى ضرورت توجه به تألي{ كتاب�هاى آموزشى را الزامى مى�كـنـد.

در اين جشنواره نيز شاهد روند رشد ـ اگرچه اندك ـ اين مضمون بوده�ايم.
آثار ارسالى در حوزه�ى آموزشى هنر  در زمينه�هاى آموزش نقاشى، طراحى، معمارى، نمايشى،
عكاسى و… به دفتر جشنواره رسيد. اميد است ناشران كتاب�هاى هنرى، با تـوجـه بـيـشـتـر بـه
مباحث جديد و نو، و تنوع كتاب�هاى آموزشى هنر در موضوع�هاى گوناگون، در جشنـواره�هـاى

بعدى شركت كنند.
هيئت داوران با توجه به بررسـى كـتـاب�هـاى آمـوزشـى يـاد شـده، مـوارد زيـر را بـه نـاشـران،

نويسندگان و دست�اندركاران حوزه�ى آموزشى هنر توصيه مى�كنند:
. هيئت داوران انتظار داشت، در كنار ترجمه با آثار تأليفـى بـيـشـتـرى روبـه�رو شـود؛ تـنـوع١

رشته�هاى هنرى، توجه به اقليم و شرايط اجتماعى و جغرافيايى و تنوع هنرهاى سنتى و بومـى
ايرانى، در اين بخش نيز هم�چنان مانند سال�هاى گذشته مورد بى�مهرى و كم�لـطـفـى نـاشـران

قرار گرفت.
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. توجه جدى ناشران به منابع علمى جديد، استفاده از مترجمان حرفه�اى و مخاطب�شناسى،٢
نكته�ى مهمى است كه براى توليد كتاب�هاى آموزشى نمى�توان از آن چشم�پوشى كرد. هم�چنين،
با وجود فناورى�هاى جديد و هنرهاى موجود در توليد كتاب توسط ناشران بين�المللى، ناشـران

داخلى در توليد و مهندسى كتاب تالش خاصى به خرج نمى�دهند.
. ضع{ اطالع�رسانى و حضور نداشتن همه�ى ناشران هنرى، نكته�ى قابل�مالحظه�اى است٣

كه دست�اندركاران جشنواره را بايد به اتخاذ روش مناسب وادار كند تا همه�ى ناشران تخصصى،
فرصت شركت و ارائه�ى آثار خود را در اين جشنواره بيابند.

. خريدارى كتاب�هاى مطلوب و مناسب براى تجهيز كتاب�خانه�هاى مدارس مى�تواند سبب٤
تقويت مالى ناشران و توليد كتاب�هاى بيشترى شود.

تألي` به نحوى
د كهت گيرصور
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