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سال مقاله و يادداشتان اراخوفر¥

 مقاالت<اهنماى تهيهر

ليد�كننده�ى دانش،كدام� يك؟)ف�كننده يا تومصر(مقالهسر

دها، اهداف نوين حاكم برد اصول، رويكرگر(ميز شناسانهنگاه كار
شى )كتاب�هاى آموز

هاراهى: مشكالت نشر و تأثير جشنوخونظر

ه	ىارمين جشنوارى چهارگزچكيده	اى از يافته	هاى ارزيابى بر
)٨٣ماه شد (آذرشى ركتاب	هاى آموز

ليددى اثربخش در توانان، رويكرجوكان و نودادبيات كو
شىكتاب	هاى كمك	آموز

گان، به چه نكاتى بايدنداگيراى فرهنگام انتخاب كتاب بر
دجه كرتو

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ادانمحمد مهدى ر

محمد على شامانى
سيد امير رون

احمد شريفان

∑

محمد على شامانى
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»ُ.ِ اهللاُِةَفْرعَ مِمِْلعْ الُةَرمَ: « ث)ع(ت علىحضر
 دانش، شناختن خداست.\ه                  ميو

رر الكلمُ الحكم و دُ غرر  
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

هش چكيده	ى يافته	هاى يك پژو

شى فلسفهش كتاب	هاى آموزاى نگارصيه	هايى بر تو

ارى نمايشگاه	هاى بين	المللى كتابگزمان	بندى برست زفهر

گاناننداهى از خوخونظر

ادمحمد حسين معتمد ر

فاطمه حدادى

فده اب ،»هناوج« ىشهوژپ ـ ىليلـحت،ىشزومآ \همان�لصف
،»ىشزومآ ناگدنسيون و نارشان« اب رت�كيدزن طابترا ىرارقرب
رد بسانم ىشزـومآ ىاه�باتك ديلوت ـهب هطوبرم ثحاـبم \هنيمز رد
\هصرع هب اپ ،ناهج ىملع ىاه�تفرشيپ و تالوحت ىسررب و روشك
زا ميناوتب هك تسا دوصقم نيا هب ام \هزات ىاه�ماگ .تشاذگ دوجو

و شزومآ ىـاه�فده ـققـحت ىاتسار رد ،نـاگدنروآـديدپ ـقيرط
ىشزومآ ىاه�باتك ديلوت تيفيك ،ايوپ و رمتسم تروص هب شرورپ
.ميشخب اقترا ار

مـاظن زـوـسلد نارـظن�ـبحـاص و نادـنـمـشيدنا زا ،ور�ـنيا زا
ماظن ىيافوكش ىارب ار شنتفگزاب هك هچنآ ميراد نآ بلط ،ىشزومآ
ناـيم رد ام ـاب ،دـنناد�ىم مزال رـوشك ـىشزومآ ىـاه�باـتك دـيلوت
.ميتسه امش ىاهداقتنا و اهداهنشيپ ،اه�هتشون رظتنم .دنراذگب



ر   
بها

١٣
٨٤

 
π

٤

و
گانندگان و پديـدآوران، نويسنـد صاحبنـظـر\انه»، از كليـههشى «جـوشى تحليلـى پـژو آموز\فصل�نامـه
ت مى�كند، مقاالت وشى دعوليد كتاب�هاى آموزشى و انديشمندان عالقه�مند به مباحث توكتاب�هاى آموز

سامان�بخشـى \خانهاى دبيـر، برعات زيرضواهنماى تهيه مقاله تـحـت مـوجه به را با تود ريادداشت�هاى خـو
ند:سال دارشى اركتاب�هاى آموز

شى)ليد كتاب�هاى آموزها در تومطالعات تطبيقى (تجربيات ساير كشور. ١
شىليد كتاب�هاى آموزتباطات در تواع فناورى اطالعات و ارد انو كاربر.٢

شىدهاى كتاب�هاى آموزگى�ها و استاندار تبيين ويژ.٣
ترشى مناسب و برصيفى كتاب�هاى آموزفى تو معر.٤

شى داخل و خارج از كشورفى نشريات، منابع علمى و بانك اطالعات كتاب�هاى آموز معر.٥
شى مناسبليد كتاب�هاى آموز آسيب�شناسى تو.٦

شىسنجى آموز نياز.٧
 مخاطب�شناسى.٨

فقاتى موسسه�هاى انتشارشى و مؤفى طرح سامان�بخشى كتاب�هاى آموز معر.٩
شيابىدارزگيرى و خوديادش�هاى نوين خو تبيين رو.١٠

شىليد كتاب�هاى آموزكت در تو مديريت و مشار.١١
شىشيابى كتاب�هاى آموزليد و ارزنامه�ريزى، تودهاى براهبر تبيين ر.١٢

شىليد كتاب�هاى آموز تو\هاى آيندهنما و چشم�انداز دور.١٣
شى مناسبليد كتاب�هاى آموزدها، اهداف نوين حاكم بر تو تبيين اصول، رويكر.١٤

شتادداي
ناوخارف

مقالهلاسرا
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 يافته�هاى علمى\سانى، اشاعه» با هدف اطالع�رانهجوهشى «شى، تحليلى و پژو آموز\نشريه
ليـدايند تـوط به فر مباحث مـربـو\مينـهان در زو ايده�هاى نو و تبادل نظر و تجربه بيـن صـاحـبـنـظـر

استاى تحقـقگان در رنـدد تا از اين طريق، پـديـدآورشى مناسب منتشـر مـى�شـوكتاب�هاى آمـوز
ايندد بيفزفه�اى خو حر\ت مستمر و پويا بر غناى دانش تجربهش، به صورش و پرورهدف�هاى آموز

تقا بخشند.ا ارشى رليد كتاب�هاى آموزد، كيفيت توجوفيت�هاى مو ظر\گيرى بهينهو با به كار

 مقاله<اهنماى تهيهر
 كه به منظـورشـىكتاب	هاى آمـوز \صهم عران و انديشمندان محـتـراز استادان، صاحبنـظـر

ند تقاضـاسال مـى�دارانه» اراى انتشـار در «جـوا برد راهى با اين فصل�نامه، مقـالـه�هـاى خـوهمـر
مايند:عايت فرا رد، نكات زير رمى�شو
شته تجاوز نكند. دست نو\ صفحه١٣ تايپ شده و \ صفحه٨ حجم مطالب از  
ضوع باشد.ضوع، نتيجه و جمع�بندى مو مو\تاه، سابقه مقاله حاوى مقدمه�اى كو 
د.سال شو اصلى مقاله ار\ نسخه 
سالاه آن ارانى داشته باشد و متن اصلى همرجمه شده بايد با متن اصلى همخو تر\ مقاله 

ماييد.ا قيد بفرضوع را خالصه مى�كنيد، اين مود. چنانچه مقاله رشو
سيده باشد. ديگرى به چاپ نر\ مقاله در مجله يا نشريه 
د.ها، شكل�ها و عكس�ها، در متن مشخص شودارار دادن جدول�ها، نمو محل قر 
دت مقالهسيده مختار است و از عوايش و تلخيص مقاله�هاى رد، قبول، ويرانه» در ر «جو 

نيز معذور مى�باشد.
 سامان�بخشى كتـاب�هـاى\خانـهأى و نظر «دبيـر مبين رًتـاانه» ضروراى مندرج در «جـو آر 

د نويسنده ياگان با خـوانندسش�هاى خوليت پاسخگويى بـه پـراين، مسؤوشى» نيست. بنابـرآموز
جم است.متر

د:تيب زير تنظيم شواى تدوين مقاله، به ترد استفاده بر اطالعات كتابدارى منابع مور 
جم (اگر مقاله يا كـتـاب نام نويسنده، نام كتاب يا مقالـه، نـام مـتـرد كتاب	ها:ال\) در مـور

 صفحه.\ه، شمار، سال نشر، محل نشرجمه باشد)، نام ناشرتر
جمه باشد)، نام مجلهجم، (اگر مقاله تر نام نويسنده، نام مقاله، نام مترد نشريه:ب) در مور
 صفحه.\ه، شمار مجله، سال نشر\هيا نشريه، شمار

س محل علمى يا سمت، آدر\جهجم، درنده يا مترگى نگاراد نام و نام�خانو\ا به ضميمه مقاله ر 
ماييد:سال فرس زير ار تلفن، به آدر\هنت و شماركار يا سكو

التا مق�ى تهيهاهنمار

،،،،

٢٦٨ش، پالك ش و پرورت آموزار وز٤ه انشهر شمالى، ساختمان شماران، خيابان ايرتهر
انه» «جو\شى، فصل�نامهات كمك آموزدفتر انتشار
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ف#كننده يا توليد#كننده#ى دانش،مصر
 كدام# يك؟

سرمقالهسرمقالهسرمقالهسرمقالهسرمقاله

؛ـتسا نوگـانوگ ىـاه�ـهصرع رد ـون ىاه�ـشسرپ ى�هراـزه ،موس ى�هراـزه
تارييغت نيرت�ىدج زا ىكي .تسا هدروآ ديدپ ار رييغت نارازه دوخ اب هك ىا��هرازه
تجديدنظر در حوزه�ى «توليد دانش» است. اين تغيـيـر مـا را بـا ،ناـهج حطس رد

چالش اساسى در عرصه�ى تعليم و تربيت روبه�رو مى�كند. تبيين مسأله�ى بـسـيـار
مهم «مديريت دانش»، نقش كليدى و راهبردى در تـوسـعـه�ى آمـوزش و پـرورش
دارد؛ ضرورتى كه ما را به مطالعه� و پژوهشى جدى دعوت مى�كند. در فصل انبوه

ار ام نآ هب ىهجوت�ىب .تسا ىديلك و ساسح اطالعات،مديريت دانش امرى بسيار
ى�هـطساو هب ،ام زا ار ىياـهبنارگ ىاه�تصـرف و درك دهاوخ قرغ تاعـالطا هوبنا رد
.ديدزد دهاوخ ،هدش ديلوت تاعالطا ىاه�هارگرزب رد »ندز�هسرپ«

امروز بايد فرزندانمان را براى استفاده از دانش، توانا كنيم. توانايى استفاده از
دانش� نياز به يك برنامه��ى دقيق و جدى دارد؛ برنامه�اى كه در دل خود خالق، زنده

و پويا باشد تا بتواند در مقابل اين چالش، فرصت�هاى تازه را معرفى كند.
ى�هخرچ هب دورو و دوجوم طيارش زا لاقتنا ىارب بسانم ىراكهار ىياسانش

تيعضو دياب هك ىرييغت ؛تسا ىساسا دركيور رييغت كي مزلتسم ،تيريدم نيا
رد دياب رـييغت نيا .دهد رييغت ـشناد ��ى»�هدننك ديلوت« هب »هدـننك�فرصم« زا ار ام

باـتك ىنـعي ،نآ شخب ـنيرت�ـمهم و ىسرد ى��ـهمانرب ـىنورد رصـانع و راـتخاس
.دريگ تروص ىشزومآ

بى�ترديد با توليد كتاب به شيوه�ى سنتى، هماره در نقش «مصرف�كننده» باقـى
خواهيم ماند. ماندن در موقعيت مصرف كننده ما را با شرايطى دشوار و شكننده در
جهان كنونى روبه�رو خواهد كرد. براى ماندن در جغرافياى دانايى، بايد جوانانى
توليد كننده�ى دانش داشته�باشيم تا بتوانيم با دستيابى به دانش، مقتدرانه در جهـان

اعالم حضور كنيم.
ورود به بازار دانش نيازمند درك دقيق اين شرايط است. به اين مـنـظـور بـايـد

 بررسى كنيم. و البـتـهًزيرساخت�هاى توليد دانش� و شيوه�هاى انتقال آن را دقـيـقـا
سهم جدى كتاب�هاى آموزشى را هرگز از نظر نبايد دور داشت.

محمد على شامانى
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هاشار
 در محل برگـزارى چـهـارمـيـن٨٣ دفتر انتشـارات كـمـك آمـوزشـى، دوم آذرمـاه 

جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد (تاالر حركت)  ميزگـرد «اصـول، رويـكـردهـا،
اهداف نوين حاكم بر كتاب�هاى آموزشى» را بـرگـزار نـمـود.در ايـن نـشـسـت آقـايـان

  معاون�هاى دفترمحمدعلى شامانـى و مرتضى مجدفـر مدير كل،  عليرضاحاجيان�زاده
 ابوالقاسم،  استاد دانشگاه� و آقايان مهندسگوياانتشارات كمك�آموزشى، خانم دكتر 

، مديرميثمى  معاون دفتر  برنامه�ريزى تأ�ليc كتاب�هاى فنى�وحرفه�اى، دكتر جاريانى
انتشارات انديشه�سازان و صاحب�نظران ديگر حضور داشتند. از ميانه�ى بحـث نـيـز،
برخى از چهره�هاى فرهنگى و علمى به ميزگرد پيوستند و زواياى گوناگون مباحـث را

مورد بازكاوى و بررسى دقيق قرار دادند.

شىدها، اهداف نوين حاكم بر كتاب�هاى آموزل، رويكرد اصوگرميز

ا همچون مادهنه اى كه محتواجه شويم ... به گوا مونه بايد با محتوچگو
د، نه چون غذاى فكرى آماده كه مانند كاالىفته شوهش فكرى در نظر گرپژو

د.ده شوفته و خوره، پذيرخريدارى شده از مغاز
                                                                                                         ديويى                                 

ÁU~½
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 كارشناسان، به كتاب�هايى كهمجدفر:
در كنار كتاب�هاى رسمـى درسـى مـنـتـشـر
مى�شوند، نام�هاى متفاوتى داده�اند؛ مثل:
آموزشى، كمك�آموزشى، كمك درسى و
حل�المسائل. در واقع، اولين مشكل ما اين
است كه تعريc مشخص و استانداردى را
در اين حوزه شاهد نيستيم. اين�كه چه كتابى
آموزشى است و چه كتابى كمـك�درسـى و
كمك آموزشى، و از ميان كمك�درسى�ها،
كدام حل�المسائل است و كـدام خـالقـيـت
cمحور، هنوز محل مناقشه است و تعريـ
دقيق آن�ها بحث�هاى متفاوتى را مى�طلبد.
من در ادامه فقط ديـدگـاه خـودم را مـطـرح

مى�كنم.
 از آن�جا كه نظام آموزشى ما مـتـمـركـز
است و هنوز نتوانسته�ايم، سيـاسـت چـنـد

تـألـيـفـى را بـه�صــورت
گسترده جارى و سـارى
كنيم، در هر درس فقط
يك كتاب درسـى بـراى
كل نظام آموزشى وجود
دارد. البته در بعضـى از
رشـتـه�هـا و بـعـضــى از
پايه�هاى تحصيـلـى، بـه
ندرت چند تاليc وجود
دارد؛ مثل جـغـرافـيـاى
دوم دبيرستـان كـه چـنـد
كــتــاب درســـى دارد و
معلم�هـا بـه نـوعـى حـق
انـتـخـاب دارنـد. يـا در
درس پـــــــرورشــــــــى

دوره�هاى متوسطه و راهنمايى، شش كتاب
را معرفى مى�كنند و معلم دو كتـاب را طـى
يك دوره�ى آموزشى انتخاب مى�كند. ولى
نزديك به صددرصد درس�ها، يك كـتـاب
مشترك براى همـه�ى دانـش�آمـوزان وجـود

كتابدارد كه اسم اين كتاب مـشـتـرك را «
» مى�گذاريم.درسى

 كتاب�هايى كه در بازار، در حوزه�هاى
متفاوت در حال انتشارند و ممكن است بـا
نگاهى به كتاب�هـاى درسـى يـا بـه�صـورت

» نامكمك درسـىمستقل منتشـر شـونـد، «
مى�گيرند. در اين تقسيم�بندى، من كـتـاب
«كمك�آموزشى» را به كلى كنار گذاشته�ام.
 كتاب�هايى كه در بازار منتشر مى�شوند
و ناظر بر برنامه�ى درسى رسمى هستـنـد و
براى توسعه�ى آن، برنامه و چارچـو ب در

 بهًنظر مى�گيـرنـد، مـثـال
سؤال�هاى كتـاب درسـى
پاسخ مى�دهند و براساس
سرفصل�هاى آن تـنـظـيـم
شده�اند، چه كتاب كار،
چه كتاب حل�المسـائـل،
چه كتاب�هـاى نـمـونـه�ى
ســـؤال، در دســـتــــه�ى
كتاب�هاى كمـك�درسـى

طبقه�بندى مى�شوند.
 دســتـــه�ى ســـوم را

»كــــــتـــــــاب آمـــــــوزشـــــــى«
ًنامگذارى مى�كنم. مثـال
يك ناشر خصوصى، در
ارتباط بـا تـاريـخ ايـران و
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شى اين	كه چه كتابى آموز
است و چه كتابى

سى و كمككمك	در
شى، و از ميانآموز

سى	ها، كدامكمك	در
حل	المسائل است و كدام

، هنوز محلخالقيت محور
مناقشه است و تعري\
دقيق آن	ها بحث	هاى

ا مى	طلبدتى رمتفاو
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بـراسـاس دوران�هـاى تـاريـخـى كـشــور و
ًمجموعه�اى را منـتـشـر مـى�كـنـد كـه اصـال
نگاهى به كتاب�هاى درسى ندارد. اين�گونه
كتاب�ها كمك درسى نيستند، ولى به نوعى

 تاريخ سومًممكن است به موضوعات مثال
متوسطه ما مربوط باشند.

 نكته�ى ديگـرى كـه مـى�خـواهـم بـه آن
اشاره كنم، اختالفى است كـه بـر سـر نـوع
كتاب�هاى كمك�درسـى وجـود دارد و نـيـز
سؤال اول ميـزگـرد امـروز كـه كـتـاب�هـاى
آموزشى موجود براساس چه معـيـارهـايـى
تدوين و توليـد مـى�شـونـد. مـى�دانـيـم كـه
كتاب�هاى كمك درسـى مـوجـود در بـازار
طـبـقـه�بـنـدى�هـاى گـونــاگــونــى دارنــد.
كتاب�هاى حل�المسائل از نظـر مـا مـذمـوم
هستند، اگـرچـه وقـتـى بـا نـاشـران بـحـث
مى�شود، آن�ها مى�گويند، ما به نياز بازار و
دانش�آموزان پاسخ مى�دهـيـم. اگـر هـدف
دانش�آموزان قبولـى در كـنـكـور دانـشـگـاه

است، ما به اين نياز پاسخ مى�دهيم.
 پس از اين زاويه نـمـى�تـوان از ايـن
گروه از ناشران ايراد گرفت، اما خـانـم

 مى�توانند بگويند كه اين دستهگويادكتر 
كتاب�ها چه آسيب�هايى دارند.

 مدتى آموزش�وپرورش از توليد اين
كتاب�ها ممانعت كرد و به آن�ها مـجـوز
نمى�داد و اين ناشران به چاپ زيراكسى

و بازار سياه روى آورده بودند.
 ايــن كــتـــاب�هـــا، ســـؤال�هـــاى
كتاب�درسى را پاسخ مى�دهند و باعـث
خــالقــيــت�كــشـــى در كـــالس درس

مى�شوند. دانش�آموز اين كتاب�ها را تهـيـه
مى�كند و از روى آن�ها مى�نويسد. اگر چـه

 از بازار جـمـعًامروز اين كتاب�هـا تـقـريـبـا
شده�اند، اما در مقابل، همين كتـاب�هـا بـا
نام�هاى جذاب ديگرى بـه بـازار آمـده�انـد؛
مثل استاندارد شـده، طـبـقـه�بـنـدى شـده،

هدفدار و…
 اما وقتى شما با ديد يك معلم به يـكـى
از اين كتاب�هـا نـگـاه مـى�كـنـيـد، مـتـوجـه
مى�شويـد كـه پـاسـخ صـفـحـه بـه صـفـحـه
سؤال�هاى كتاب درسى را آورده و تست و
نكته و تمرين هم به آن اضافه كرده است.

 با مقـدمـه�اى كـه بـنـده عـرض كـردم،
اكنون هركدام از دوستان اعضاى ميزگرد در
اين�باره صحبت كنند كه يك كتاب آموزشى
مناسب براساس چه اصول و معـيـارهـايـى

توليد مى�شود.
 به نظر من، وقتـى دربـاره�ىجاريانـى:

كتاب�هاى آموزشى بحث مى�شود، نـبـايـد
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مثل ساير چيزهايـى كـه از كـنـكـور صـدمـه
خورده�اند با آن�ها برخورد شود، چون بحث
را خـدشـه�دار خـواهـد كـرد. كـتـاب�هــاى
�آموزشى با هدف نوشته مى�شوند. به نـظـر
مـن، دو هـدف اسـاسـى در كــتــاب�هــاى

كمـك بـهاول آموزشـى مـطـرح هـسـتـنـد: 
دانـش�آمـوزان بـراى يـادگـيـرى بـيـش�تــر،

، ارائه�ى روش�هادومعميق�تر و مؤثرتر، و 
و پـيـشـنـهـادهـاى جـديـد بـه مـعــلــمــان و
برنامه�ريـزان درسـى و مـدرسـان. در حـال
حاضر، بعضى از كتاب�ها اين هدف�هـا را
دنبال مى�كنند. كتاب�هـاى آمـوزشـى بـايـد
بتوانند بچه�ها، معلمان و بـرنـامـه�ريـزان را
هدايت كنند. وارد بحث كنكور، سؤاالت
استاندارد و يا اسامى ديگر شدن، بحث را

خدشه�دار مى�كند.
 كـتـاب�هـاى آمـوزشـى را مـى�تـوان بـه دو

دسته تقسيم كرد: دسته ى  اول كتاب�هايى
كه، يافته�هاى علمى جديد را به مـعـلـمـان و
دانش�آموزان ارائه و معرفى مى�كنند. گاهى
هـم بـه عـنـوان كـتــاب كــمــك�آمــوزشــى يــك
سـلـسـلـه اطــالعــات اضــافــى بــه دانــش�آمــوز
مى�دهند و فناورى�هاى جديد را بـا مـعـلـم و

دانش�آموز در ميان مى�گذارند.
 دسته�ى دوم، كتاب�هاى كمك درسـى
هستند كه زمانى تحت عنوان كتاب�هاى كار
و فعاليت، منتشر مى�شـدنـد كـه بـه نـظـر مـن
كتاب�هاى بسيار مفيدى هستند. كتاب�هاى
كار و فعاليت، حل�المسائل نيسـتـنـد، ولـى
در آن�ها ابتدا بحث كتاب درسى باز مى�شود
و سپس يك مجموعه تـمـريـن و فـعـالـيـت بـه
دانش�آموز داده مى�شود كه به نظر من، حتى
براى معلمان هم منـاسـب اسـت. الـبـتـه اگـر
جنبه�ى حل�المسائل داشته باشند، به سيستم
آموزشى لطمه مى�زنند. كتاب�هاى تـمـريـن
درســـى هـــم در ايـــن گـــروه قـــرار دارنـــد كــــه
بحث�هاى كتاب درسى را گسترش مى�دهند
و در ايــن رابــطــه، نــكـــات مـــورد عـــالقـــه�ى

دانش�آموزان را نيز مطرح مى�كنند.
 به نظر من كتاب�هاى راهنماى معلم در
زمره�ى كتاب�هاى كمك درسى هـسـتـنـد.
كتاب�هاى راهنماى معلم مى�توانند خيـلـى

 در ايرانًمفيد و موثر باشند كه متأسفانه اخيرا
كم�تر از آن�ها استفاده مى�شود.

 در تقسيـم�بـنـدى كـتـاب�هـاىميـثـمـى:
آموزشى، به كتاب�هايى برمى�خوريم كه بر
مبناى برنـامـه�ى درسـى تـألـيـc و تـنـظـيـم
شـده�انـد. روى آن�هـا اسـم كـمـك درسـى
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بگذاريم يا هر اسم ديـگـرى، فـرق زيـادى
ندارد. اسم زياد مهم نيست و بهتر است،
زمانى را كه قرار است صـرف نـامـگـذارى

كنيم، به ريشه�يابى مسأله بپردازيم.
 مـى�تـوانـيـم از نـاشـران ايـن كـتـاب�هـا
بپرسيم: چرا كتاب�ها را مطابق برنامه�هاى
درسى توليد نمى�كننـد؟ چـرا بـراى تـولـيـد
كتاب، كار كارشناسى انجام نمى�دهند؟ يا
چرا براى تـطـبـيـق تـولـيـدات بـا مـحـتـواى

برنامه�ى درسى تالش نمى�كنند؟
 به عنوان يك ناشر خصوصى، اولـيـن
سؤالى كه پس از شنيدن اين مطلب به ذهنم
مى�رسد، اين است كه: بـرنـامـه�ى درسـى
كو؟ يك برنامه�ى درسى تخيلى كه ارائـه و
آموزش داده نشده و حتى به�درستى تدويـن
نشده است. آيا در حال حـاضـر مـا بـا يـك
برنامه�ى درسى منظم و مدون سروكار داريم
يا خير؟ اين برنامه� را بارها خواسته�ايم. البته
در بعضى از درس�ها نسخه�هاى آزمايـشـى
اين متون را ديده�ايم، اما بـرنـامـه�ى كـامـل
درسى خير! سؤال ما اين�است كه برنامه�ى
درسى كجاست تا ما و ديگران بر مبناى آن
كتاب توليد كنيـم؟ اگـر وجـود دارد، بـايـد
روى سايتى قرار بگـيـرد تـا هـمـگـان بـه آن

دسترسى پيدا كنند.
 از طرف ديگر، نبايد از من ناشر انتظار
داشته باشند كه برنامه�ى درسـى را بـه�طـور
تمام و كمال محور كار خود قرار دهم و بر
مبناى آن كتاب�آموزشى توليد كنم. به ايـن

 ماz، همهًبرنامه انتقاداتى وجود دارد. مثـال
سال�ها رياضى خوانـده�ايـم و مـسـألـه حـل

كرده�ايم، ولى يك�بار هم مطـرح نـشـد كـه
دانش�آموز با چه شيوه�اى مسأله حل كـنـد،
نگاه و جريان تفكر او در حل مسأله چگونه

 سير حركت ذهن هنگـام حـلًباشد يا اصال
يك مسأله چيست. من احساس مى�كنـم،
اگر برنامه�ى درسى به اين موارد نـپـردازد،
از لحاظ برنامـه�ريـزى نـاقـص اسـت. و يـا
كتاب فلسفه�ى سـوم مـتـوسـطـه، داسـتـان�
زنـدگـى افـراد اسـت و  فـلـســفــه�اى در آن

نيست.
 من به عنوان يـك نـاشـر خـصـوصـى،
برنامه�ى درسى مبناى ايـن كـتـاب را قـبـول
ندارم و احساس مى�كنم كه خود اين برنامه

نقص دارد.
 بحث ديگرى كه هميشه از آن به عنوان
يك عامل مخرب ياد مى�شـود، مـسـألـه�ى
كنكور است. من نمى�دانم چرا در هر جمع
و محفل آموزش�وپرورش كه مى�نشينـيـم،

 مطرح مى�شود، كه كنكـورًاين قضيه دائما
چه صدماتى زده است. به فرض كه اين�طور
بـاشـد، بـايـد بـررسـى كــرد، چــه�قــدر از

 اگرًمشكالت تقصير كنكـور اسـت؛ مـثـال
دانش�آموز سوم دبستـان ريـاضـى را خـوب
متوجه نشود، ربطى به كنكور نـدارد. ايـن
خود جاى تفكر دارد. منظور من اين است
كه به نقطه ضـعـ�cهـاى خـود بـپـردازيـم و

افكنى نكنيم.رخداى ناكرده ف
 بنده به عنوان يك ناشـر خـصـوصـى،

 بـه�طـور كـامـل بـا پـاسـخـگـويـىًشـخـصـا
ًسـؤال�هـاى كـتـاب�هــاى درســى شــديــدا
مخالفم، اما اين مـسـألـه فـقـط در شـرايـط
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كـنـونـى جــامــعــه�ى مــا وجــود دارد و در
 ناشرىًكشورهاى ديگر مطرح نيست. مثال

كتاب «فيزيك هاليدى» را چاپ مى�كـنـد و
بعد از آن، پاسخ به مسائل كتاب را منتشـر
مى�كند و در بازار اروپا و آمريكا هم پخـش
مى�شود. اين موضوع بسيار طبيعى است و
دانشجوى آمريكايى به حل�المسـائـل نـگـاه
نمى�كند. چرا عوارضى كه در اين�جا شاهد
هستيم، در كشورهاى ديگـرى كـه چـنـيـن
كتاب�هـايـى را انـتـشـار مـى�دهـنـد، وجـود

ندارد؟
 به گمان من، يكى از داليل بروز چنين
مشكلى، وجود بستر فرهنگى خاصى است
كه ما در آن هستيم و بايد به شكل ريشـه�اى

درباره�ى آن فكر شود.
 سؤال آخرى كه مطرح شد، اين بود كه
يك كتاب آموزشى مناسب با توجـه بـه چـه
معيارهايى تأليc مى�شود؟ براى پاسـخ بـه
اين سؤال بايد به تحقيقات مـيـدانـى دسـت
يازيد. اگر از من بپرسند كه در حال حاضر

سؤاالت بر چه مبـنـايـى
تـهـيـه مــى�شــونــد، دو
بخش را در ذهن دارم كه
معيارهاى آن�ها به خاطر
تفاوت ماهوى و ذاتى كه
دارند، متفاوت اسـت؛
بخـش دولـتـى و بـخـش
خـصـوصـى. هــر دوى
اين بخش�ها جز بر مبناى
يك سلسله از نيازهايـى
كــه بــيــرون احــســاس

مى�كنند، كار نمى�كنند و فكـر نـمـى�كـنـنـد
كتابى را توليد كنند كـه نـيـازى بـه آن حـس

نشود و كسى آن�را نخواند.
 اما براسـاس چـه مـعـيـارى؟ مـن فـكـر
مى�كنـم، در حـال حـاضـر فـرهـنـگ كـلـى
جامعه�ى مؤلفان ما هم مثل بخش�هاى ديگر
جامعه كه در حال گذار از مرحله�ى خاصى
است، هنوز خيلى معيارمند نشده است.

 در شاخه�ى فنى�وحرفـه�اى وجاريانى:
كارودانـش، مـا بـراى هـمـه�ى رشـتـه�هـا،
برنامه�ى درسى مدون داريم؛ در شـاخـه�ى
نظرى اطالع ندارم و دوستان بايد توضيـح

دهند.
 بحث آسيب�هاى كنكور هم مربوط بـه
ســال ســوم و پــيــش�دانــشــگــاهــى نـــيـــســـت.
مـتـأسـفـانـه از ســال اول ابــتــدايــى وارد نــظــام
مى�شود. اگر بررسى كنيـد مـى�بـيـنـيـد كـه از
ســال اول، تــســت دادن بــه بـــچـــه را شـــروع
مى�كنند و به او ياد مى�دهند كه چگونه چنـد
گزينه�اى را پاسخ دهد. بزرگ�ترين مشكـل
از ايـن�جـا نـاشـى مـى�شـود
كــــه مــــى�گــــويــــنــــد، ايــــن
درس�هـــــا در كــــــنــــــكــــــور
مــى�آيــد؛ يــعــنــى بــقــيـــه�ى
ًدرس�هـــا حــــذف! مــــثــــال
زمـانـى زمـيـن�شـنــاســى در
درس�هـاى كـنـكـور بـود و
هــمــه مــى�خــوانـــدنـــد. از
زمـانـى كـه گـفـتــنــد از ايــن
درس ســـؤال نـــمـــى�آيـــد،
ديـــگــــر هــــيــــچ�كــــس آن�را
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 بحث آسيب	هاى كنكور
مط به سال سوهم مربو

و پيش	دانشگاهى
نيست. متأسفانه از

دارسال اول ابتدايى و
دنظام مى	شو
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نمى�خواند. يعـنـى مـتـأسـفـانـه درس�هـا را بـه
درس�هـاى خـوب و بـد تـقـســيــم كــرده�انــد و
درس�هـاى بـد بـه�طـور كـلـى كــنــار گــذاشــتــه

مى�شوند.
طبقه�بندى آقاى مجدفر را بسيارگويا: 

پسنديدم كه به هر حـال كـتـاب آمـوزشـى،
كتاب آموزشى است و هركارى كـه انـجـام

دهد در جهت آموزش است.
 پس كتاب كمك�آموزشى به آن شـكـل
معنا ندارد. در نتيجه من فكر مى�كنم، هـر
قدر به تنوع و تكثر اين زمينه در ايران بيش�تر
توجه شود، به موازات آن جامعه بيش�تر از
حق و نوع انتخاب خود مطلع مى�شود. در
نتيجه ما نبايد جلوى محصول را بگيريـم و
نگران باشيم. هميشه بايد نگران اين باشيم
كه افراد توانـايـى انـتـخـاب كـردن نـداشـتـه

 به عنوان يك آموزشگرًباشند. من شخصا
فكر مى�كنم كه اگر تالش شـود و تـوانـايـى
جامعه را در بخش «انتخاب» افزايش دهيم،
خودبه�خود مسأله حل مى�شود. به هر حال
محصول عرضه مى�شود و افراد يا مى�خرند

يا نمى�خرند.
 يكى از مـشـخـص�تـريـن نـمـونـه�هـاى
نظام�آموزشى غيرمتمركز از نظر آموزشى،

آمريكاست. آمريكا طبق قـانـون اسـاسـى
خود حق نـدارد كـه آمـوزش را در سـطـح
فدرال تجويز يا توصـيـه كـنـد. ايـالـت�هـا
مسؤوليت آموزشى ايالت خود را به عهده
دارند.در همـيـن نـظـام بـه�ظـاهـر چـنـيـن
غيرمتمركز، در تمـام ايـالـت�هـا، تـعـداد
ناشرانى كـه كـتـاب�هـاى درسـى آن�هـا در

مدرسه�هـا تـدريـس مـى�شـونـد، از تـعـداد
انگشتان يك دست تجـاوز نـمـى�كـنـد. آيـا
ناشران غير عمده امكان به اصطالح رقابت
با ناشران اصلى را ندارند؟ چرا اين اتـفـاق
در نـظـامـى كـه طـبـق قـانـون ايـن�چــنــيــن

غيرمتمركز است مى�افتد؟
به شكل مرموزى در ايالت فـلـوريـدا،
هاوايى، بوستـون و لـس�آنـجـلـس، شـمـا
شاهد كتاب�هاى درسى مشترك هسـتـيـد؛
حتى كتاب�هاى درسى قطور و كتـاب�هـاى

درسى ٨٠٠ صفحه�اى.
 به همكارى كه فـرمـودنـد، بـرنـامـه�ى
درسـى در جـايـى وجـود نـدارد و بـيـش�تـر
براساس موهومات است، عرض مى�كـنـم
كه اين�گونه نيست و فكـر مـى�كـنـم كـه ايـن

برنامه وجود دارد.
 كتاب درسى تجليگاه بـرنـامـه�ى درسـى
است. اگر مى�خواهـيـد بـرنـامـه�ى درسـى را
پــيــدا كــنــيـــد، كـــار ســـخـــتـــى نـــيـــســـت، در
گاو صندوق و جاى ديگرى هم حفظ نشده
است. به كتاب�هاى درسى مراجعه كنيـد و
بـرنـامــه�ى درســى را از درون كــتــاب درســى
بيرون بياوريد. اين روشى است كه در تمام
كـشـورهـاى بـا نـظـام�هــاى مــتــمــركــز، مــثــل
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مجموعه�ى جنوب شرقى آسيا، كشورهاى
همجوار خودمان و فرانسه وجـود دارد. در
نتيجه، براى پيداكردن ريز برنامه مى�توانيـم

به آن�ها مراجعه كنيم.
 ديگر اين كه وقتـى مـى�گـويـيـم كـتـاب
كمك�درسى، اعالم مى�كنيم كه بى�كفايـت
هستيم و در بخش كتاب درسى نتوانسته�ايم
كارمان را به�درستى انجام دهيم، پس نـيـاز

 با اينًبه كمك از بيرون داريم. من شخصا
cنگاه به كتاب و به�صورت جنـبـى مـخـالـ
هستم. چون فكر مى�كنم كه آن�ها هيجانى
ايجاد مى�كنند كه خانـواده�هـا و جـامـعـه را
وادار به خريد و استـفـاده از ايـن كـتـاب�هـا
كنند؛ از ترس اين�كه مبادا نكته�اى جا بيفتد.
اما درباره�ى كتاب�هاى �آموزشى، من بسيار
عالقه�مندم كه در ايران بيش�تر با اين ديدگاه
كتاب تأليc شود تا انتخاب�هاى افراد را هم
بيش�تر و بيش�تر كند. تخصص اصلى مـن

حل مسأله است.
 ما وقتى مى�خواهيم نگاه حل مسأله را
در دانش�آموز ايجاد كنيم و رويكردهاى حل
مسأله را آموزش دهيم، بايد توجـه داشـتـه

باشيم، حل مسأله يعنى تنوع و تكثر، يعنى
اجازه�ى انتخاب و مسؤوليـت انـتـخـاب را
پذيرفتن. پس كتاب�هاى �آموزشى مى�توانند
نقش سازنده�اى در اين مورد داشته باشند.
يعنى مى�تواننـد بـه مـوضـوع درسـى كـه در
كتاب مطرح شده، از جنبه�هـاى مـتـنـوع و

متفاوت بپردازند.
 مسأله�ى ديگر اين�كـه بـايـد بـتـوانـيـم،
ساختار مسأله را به دانـش�آمـوزان آمـوزش
دهيم. به دانش�آموز ياد �دهيم كه از طـريـق
نگاه حل مسـألـه�اى كـه پـيـدا كـرده اسـت،
بـتـوانـد مـســألــه را در زمــيــنــه�هــا يــا در
موقعيت�هاى متفاوت حل كند. نگـاه حـل
مسأله�اى مى�گويد كه براى هر مسأله ده�هـا
راه�حل وجود دارد و اين به شرايط و انتخاب
شما بستگى دارد. تا وقتى كه شما بتوانـيـد
از راه�حلى كه انتخاب كرده�ايد، دفاع كنيد،
محترم و قابل قبول است. اين در ظرفيـت
يك كتاب ١٠٠ صفحه�اى درسى نيـسـت.
اما كتاب�هاى �آموزشى مـى�تـوانـنـد كـمـك
كنند، بچه�ها با چنين تنوع و تكـثـرى آشـنـا

شوند.
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 در نتيجه، من در پاسخ به اين سؤال كه
كتاب�هاى موجود براساس چه معيارهايـى
تـألـيـc مـى�شـونـد، مــى�گــويــم، چــون
كتاب�هاى موجود را زياد خوانده�ام، يعنى
حداقل ٧٠٠ عنوان كـتـاب ريـاضـى چـاپ
شـده را از ابـتـدايـى تـا پـايـان مــتــوســطــه
خوانده�ام، فكر مى�كنم كه اين كتاب�هـا در
خدمت نياز تصور شده� براى دانش�آمـوزان

 اين ظرفيت نشرًهستند و اميدوارم كه واقعا
بيش�تر به سمت بحث�هايى كه ذكر شد برود
و براساس معيـارهـاى مـحـكـم�تـر و قـابـل

دفاع�ترى، كتاب چاپ شود.
 ادب حكم مى�كند كه درحاجيان�زاده:

ابتداى جلسه بـه دوسـتـان و اسـتـادانـى كـه
حضور دارند، خير مقدم عرض كنم.

 مــن تــنــوع و تــكــثــر را در كـــتـــاب�هـــاى
آموزشى و كمك�آموزشى واقعيت مـبـاركـى
مــى�دانــم. چــون ذائــقــه�هــا، اســتــعــدادهــا و
ًسطوح دانش�آموزان متفاوت است و قاعدتا
نبايد يك نسخه براى همه�ى آن�ها بپيچيم.
 اما آنچه كه نگران�كننده است و باعـث

»طرح سامان�بـخـشـىشد كه ما بـه سـمـت «
برويم، همانا هدف روشن و مشتركى است
كه بايد در اين تنوع و تكـثـر خـود را نـشـان
دهد. در واقع، همه بايد به يك سمت پيش
برويم و مخاطبـان خـود را بـه يـك سـمـت
هدايت كنيم؛ منتها با شكل�هاى مـتـنـوع و
متعدد. همان�طور كه در صحبت�هاى قبلى
هم گفتم، هدف�هاى آموزش�وپرورش و يا
به تعبير روشن�تر و واضح�تـر، هـدف�هـاى
برنامه�ى درسى، محور تمام فعاليت�هاى ما

در طرح سامان�بخشـى اسـت. هـمـه�ى مـا
مى�دانيم، جشنواره�اى كه برگزار مى�كنيم،
گـفــت�وگــوهــاى عــلــمــى كــه داريــم،
كتابنامه�هايى كه توليد مى�كـنـيـم و تـمـامـى
فعاليت�هايى كه داريم، همه حـول مـحـور
هدف�هاى برنامه�ى درسى دور مـى�زنـنـد.
پس تالش ما به�معنى محدود كردن ناشران

نيست.
 در آغـاز اجـراى ايـن طـرح، نـاشــران
بخش خصوصى به نگرانى افتاده بودند كـه
نكنـد آمـوزش�وپـرورش مـى�خـواهـد مـا را
محدود كند. ولى ما به تدريج اعالم و ثابت
كرديم كه نه تنهـا بـه دنـبـال مـحـدود كـردن
ناشران نيستيم، بلكه به دنبـال حـمـايـت از
ناشران و پديدآورندگان هستيم و شرايط را
براى آن�ها تسهيل مى�كنيم. ايـن حـمـايـت

 هم حـمـايـت اقـتـصـادى نـيـسـت.ًصـرفـا
مطرح كردنـد،ميثمـى همان�طور كـه آقـاى 

اعـالم هـدف�هــاى آمــوزش�وپــرورش در
برنامه�ى درسى خود نوعى حمايت است.
يا همين كارى كه در دفتر انجام مى�دهيـم و
براى هر رشته و هر درس اسنادى را توليـد
مى�كنيم كه ممكن است در اصل برنـامـه�ى
درسى باشند هم نوعى حمايت اسـت. در
مـجـمـوع، مـا نــقــش خــود را در وزارت
آمــوزش�وپــرورش، نــوعــى حــمــايـــت
كارشناسانه از ناشـران بـخـش خـصـوصـى

مى�دانيم.
 من در يك جمله اين�طور نتيجه�گيـرى
مى�كنم كه ما به�دنبال استـفـاده از ظـرفـيـت
بخش غيردولتى بـراى تـحـقـق هـدف�هـاى
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آموزشى كشـور هـسـتـيـم و ايـن را مـبـارك
مى�دانيم.

 چون دولت هر قدر هـم از تـوان خـود
استفاده كنـد، نـمـى�تـوانـد بـا تـوان بـخـش
خصوصى برابرى كند. ما با اين اقدام، هم
به نفع هدف�هـاى آمـوزشـى و هـم بـه نـفـع

ناشران حركت خواهيم كرد.
 يكى از هدف�هاى كتاب�هاى آموزشى
يا كمك�آموزشى، دانش�افزايى است كه بـا
توجه به استعدادهاى متفاوت بچه�هـا بـايـد
انجام پذيرد. ما معتقديم، آنچه كه در كتاب
درسى تأليc مى�شود، حد متعارفى اسـت
كه براى هـمـه�ى دانـش�آمـوزان در سـطـوح
متفاوت الزامى است. به همين دليل هم آن
را آموزش رسمى تلقى كرده�ايـم و هـمـه�ى
بچه�ها بايد اين سطح از دانش را بـه دسـت
بياورند. اما دانش�آمـوزانـى هـم داريـم كـه
نيازهاى باالترى در زمينه�ى دانـش�افـزايـى
دارند. اين دسته را هم نبايـد مـحـروم و بـه
كتاب درسى محدود كنيم و بايد امكـانـات
درسى باالترى در جهـت دانـش�افـزايـى در
اخـتـيـارشـان بـگـذاريـم. در عـيـن حــال،
دانش�آموزانى داريم كه حتى همين مطالـب
كتاب درسى برايشان مشكل است و بـراى
درك آن�ها، به مطالب ساده و تسهيل�كننده

نياز دارند.
 پس استعدادهـاى دانـش�آمـوزان، هـم
ممكن است پائين�تر از سطح رسمى باشـد
كه بايد مطالب را برايشان تسهيل كنيـم، و
هم ممكن است باالتر از سطح رسمى باشد
كه بايد دانش�افزايى ويژه�اى براى اين دسته

فراهم كنيم.
هدف ديگـرى كـه مـا در ايـن زمـيـنـه بـايـد
دنبال كنيم، توسعـه�ى مـهـارت�هـاى عـلـمـى
است. متأسفانه نظام آموزشى ما بـه سـمـت
حافظه محورى مى�رود. بچه�ها براى اين�كه
پـاسـخ سـؤالـى را حـفـظ كـنـنـد و بـتـوانــنــد در
امتحان بـه آن سـؤال پـاسـخ دهـنـد، بـه دنـبـال
حل�المسائل مى�روند. به سؤال آقاى ميثمى
كه پرسيـدنـد: چـرا در كـشـورهـاى ديـگـر بـه
دنبال حل�المسائل نمى�روند، من اين�گـونـه
پاسخ مى�دهم كه براى دانش�آموزان آن�ها اين

 سؤال را بـهًنياز ايجاد نشده اسـت كـه حـتـمـا
همان شكلى كه در كتاب درسى آمده است،
پاسخ دهند. چه در نظام آموزش رسمى كه
مــحــور اســـت، و چـــه در نـــظـــام آمـــوزشـــى
غيررسمى، ما بايـد بـه مـهـارت�هـاى عـلـمـى

توجه كنيم و آن�را توسعه دهيم.
 نكته�ى بعد، توسعه�ى فرهنگ مطالعـه
است. به گمان مـن، اگـر مـا بـتـوانـيـم نـقـش
فرهنگ مطالعه را باال ببريم و دانـش�آمـوزان
را با كتاب و مطالعه آشتى دهيم، چه بسا در
يادگيرى به شكل غيرمستقيم به آن�ها كمك
كـرده�ايـم. مـمـكـن اسـت كـه در كـتــاب، مــا
مـحـتـواى درســى را در اخــتــيــار دانــش�آمــوز
نگذاريم، اما بتوانيم او را به كتاب خواندن
عالقه�مند كنيم. همين ايجاد عالقه، گامـى
اسـت در جـهـت كـمـك بـه فـرايـنـد يـادگـيـرى

دانش�آموز.
 صحبت�هايم را اين�طور جـمـع�بـنـدى
مى�كنم كه ما مى�خواهيم بين پديدآورندگان
و سياستگذاران آموزش و پرورش تعاملـى
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به�وجود آوريم. اگر پديدآورندگان احساس
مى�كنند كه نيـاز بـه آشـنـايـى بـا هـدف�هـاى
آموزش�وپرورش دارند، طرح مسأله كننـد
و خودشان هم به تدوين هدف�هاى آموزشى

در كتاب�هاى درسىگويـا كه به تعبير خانم 
وجـود دارنـد و فـقـط بـايـد تـدويـن و ارائـه

، اگر بخشًشوند، كمك كنند. مـتـقـابـال
خصوصى احتياج به حمـايـت بـراى رونـق
بازار خود دارد، سياستگذاران هم بايـد بـه
اين بخش كمك كنند. من فكر مى�كنم كـه

، ايجاد تـعـامـلطرح سامان�بـخـشـىهـدف 
ميان پديدآورندگان و سياستگذاران است.

تـوضـيـححاجـيـان�زاده آقـاى مـجـدفـر: 
دادند، كتاب كمك�درسـى مـى�خـواهـد بـه
كمك كتاب درسى بشتابد. نمـونـه�ى بـارز
اين كار را در فرهنگ�هاى مدرسه و فرهنگ
معاصر مى�بينم؛ فرهنـگ�هـاى فـارسـى بـه
فارسى، فارسى به انگليسى و مانند اين�ها.
اسم اين�گونه كتاب�ها را چه مـى�گـذاريـم؟
كمك�درسـى، كـمـك آمـوزشـى يـا… ايـن

 بر مبناى كتاب�هاى درسى وًكتاب�ها دقيقا
برنامه�ى درسى تدوين شده�اند، منتها براى
دانش�آموزانى كه مى�خواهند اطالعات خود
را فراتر از كتاب درسى تـوسـعـه بـدهـنـد،
ضرورى هستنـد و بـراى دانـش�آمـوزى كـه
مـى�خـواهـد فــقــط در حــد كــتــاب زبــان

مدرسه�اش كار كند، ضرورى نيستند.
 يـكـى از مـشـكـالت مــا درمـوسـايــى:

مدرسه�ها، استفاده نكـردن از كـتـاب�هـاى
مرجع است كه اين ضعـc جـاى بـحـث و
گفت�وگو دارد. با آن�كه ٤-٣ سالى است،

بخش كتاب مرجع به بعـضـى از كـتـاب�هـا
اضافه شده است، هنوز اين بـخـش جـدى
گرفته نمى�شود. اين موضوع را از وضعيت
تقـاضـا بـراى كـتـاب�هـاى مـرجـع مـتـوجـه
مى�شويم. متـأسـفـانـه در اسـتـفـاده از ايـن
كتاب�ها ضع�cهايى وجود دارد. از جمله
اين كه با كمال تـأسـc، وقـتـى از بـعـضـى
دبيران مى�پرسـيـم، چـرا كـتـاب مـرجـع را
معرفى نمى�كنيد، مـى�گـويـنـد اسـتـفـاده از
كتاب مرجع براى خود ما دشوار است و اگر
شاگردى سركالس سؤال كند، اين لغت را
چگونه پيدا كنيم و كاربرد آن به چه شكلـى
است، در خـيـلـى از مـوارد دچـار اشـكـال

مى�شويم.
 در مورد توليد كتاب�هاى مـرجـع بـراى
كودكان و نوجوانان، واقعيت امر اين�است
كه در مملكت ما چنين سنتى وجود نداشتـه
است. شما اگر همين امروز به بازار كتاب
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ايــران بــرويــد و كــتـــاب�هـــاى مـــرجـــع بـــراى
كودكان و نوجوانان را جست�وجـو كـنـيـد،
كتاب چندانى پيدا نـمـى�كـنـيـد. كـتـاب�هـاى
موجود هـم از نـگـاه كـارشـنـاسـى بـرخـوردار
نيستند. براى مثال، فرهنگى به اسم فرهنگ
كودكان و نوجوانان وجـود دارد. مـى�دانـيـم
كه شاخصه�ى اصـلـى چـنـيـن فـرهـنـگـى بـايـد
تصوير باشد، تا بتواند كودك را جلب كند،
در حالى كه انـگـار ايـن كـتـاب بـراى يـك آدم
٩٠-٨٠ ساله تدوين شـده اسـت. يـعـنـى مـا
در آغاز راه توليد كتاب مرجع براى كودكان
و نوجوانان هستيم، اما در هـمـيـن آغـاز هـم

مشكالت زيادى وجود دارد.
 نگاه ما در بخش خصوصى بـه كـتـاب
مـرجـع و تـولـيـد كـتـاب بـراى كـودكــان و
ًنوجوانـان، نـگـاهـى كـلـى اسـت و صـرفـا
مدرسه�ها را در نظر نمى�گيريم. البته مدرسه
پايه�ى كار ما است، ولـى حـوزه را وسـيـع
مى�گيريـم. در هـمـيـن�جـا، وقـتـى اصـول
اسـاسـى و درسـتـى را پـيـش مـى�گـيـريـم،
متأسفانه با مشكل مواجه مى�شويم. همان
فرهنگ�هاى مدرسه�اى را كه بـه زبـان�هـاى
متفاوت انگليسى، آلمانى يا فرانسه منتشـر
شده�اند، مثال مى�زنم. ما براى تأليc ايـن
كتاب�ها، تحقيـق كـرديـم كـه كـشـورهـاى
توسعه يافته�ى دنيا چه مى�كنـنـد، و مـا هـم
هـمـان كـار را كـرديـم. بــا ايــن حــال، از
آموزش�وپرورش بـه مـا تـلـفـن مـى�زنـنـد و
مى�گويند، اين كتاب خوب تشخيـص داده

IPAشده است، ولى چون تلفظش، تلفظ 

نيست، ما نمى�توانيم آن را معرفى كـنـيـم.

اين در حالى است كه كار ما اصـولـى و بـر
پيشرفت�هاى روز دانش زبان�شناسى مبتنى
است. در چنين وضعيتى، پرسش من ايـن

 تــاكــنــون درIPAاسـت كــه آيــا تــلــفــظ 
مدرسه�هاى ما كاربردى داشته است؟ وقتى

IPAكه استادان زبان انگليسـى مـا از تـلـظ 

عاجز هستند، بچه�ها چه�طور مى�خواهند آن
را ياد بگيرند؟ ما چون تلفظ را براى بچه�ها
ساده كرده�ايم، با چنين مـشـكـلـى روبـه�رو
شده�ايم. بـه نـظـر مـن، كـار كـارشـنـاسـى
بيش�ترى بايد صورت بگيرد. ما الگوى اين

كتاب�ها را از خودمان در نياورده�ايم.
 كتاب�هاى مرجع چند كشور را كه براى
بچه�ها نوشته بودند، مالك قرار داده�ايـم.
بعد ديديم كه كتاب مخصوص مـدرسـه�هـا
بايد به ساده�ترين شكل ممـكـن، مـصـور،
فريبا و چشم�نواز باشد. ما هم همين كار را
كرديم، ولى متأسفانه از آن�طرف بـه جـاى
تشويق، چنين برخوردهايى با ما مى�شود.
ما نبايد براساس اين الگوى خيلـى سـخـت
كـه بـه هـيـچ�كـدام از بـچــه�هــاى مــا زبــان

نمى�آموزد، آموزش زبان را جلو ببريم.
 اى كاش در ايـن جـلـسـه، ازفـروغـى:

كارشناسان مسؤول «دفتر بـرنـامـه�ريـزى و
تأليc» هم چند نفرى حـضـور داشـتـنـد تـا
پاسخگو باشند. چـرا كـه وقـتـى از كـتـاب
آموزشى ياد مى�كنيـم و مـرتـب آن�هـا را بـه
كتاب درسى مرتبـط مـى�سـازيـم، حـضـور
آن�ها مـى�تـوانـسـت بـسـيـار مـؤثـر بـاشـد.

 تشكر كنمگويـابه�جاست، از سركار خانم 
كـه مـدافـع كـتـاب�هـاى درسـى هـسـتـنـد.
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همان�طور كه ايشان گفتـنـد، بـرنـامـه�هـا را
داريم، منتهـا بـايـد بـه كـتـاب�هـاى درسـى

مراجعه و آن�ها را پيدا كرد.
 بـه نـظـر مـن، اسـتـفــاده از واژه�هــاى
استاندارد و هدفدار، مشكل مدرسـه�هـا را
براى انتخاب كتاب حل نمى�كنـد. تـولـيـد
چنين كتاب�هايى، دشوار نيـسـت. يـعـنـى
ناشر براى توليد كتاب استاندارد و در نظـر
گرفتن هدف�ها هيچ مشـكـلـى نـدارد، امـا
متأسفانه مـا از ايـن كـتـاب�هـا بـد اسـتـفـاده
مى�كنيم. با يك چاقـو هـم مـى�تـوان مـيـوه
پوسـت كـنـد و هـم خـداى نـاكـرده بـه كـار
نادرستى دست زد. اين به عدم استفـاده�ى
صحيح جامعه از اين كتاب�ها بر مى�گردد.
دو سال پيش، در جشنواره�ى رشد گفتم كه
ما بايد ذائقه�ى مخاطبان خود را تغيير دهيم.
وقتى ذائقه�ى مخاطبان جامعه�ى ما به سمت
بهره�گيرى از كتاب�هاى نه چندان مطلـوب
است، ما بايد ذائقه را تغيير دهيم، وگـرنـه
گناهـى از حـيـث اسـتـانـدارد و يـا هـدفـدار

نوشتن، متوجه ناشر نيست.
 من فكر مى�كنم راه�حل مشكلحكمى:

اين است كـه سـيـاسـتـگـذاران تـدويـن ايـن
كتاب�ها، اعم از اين�كه در بخش خصوصى

باشند يا در بخش دولتى، باال بردن ذائقه
و كم�كردن نيازهاى كاذب را محـور كـار

خود قرار دهند.
 شما اگر به كتابخانه�ى مدرسه�ها سر
بزنيد، مى�بينيد كه گرچـه آمـوزش بـراى
دانشگـاه از وظـايـc آمـوزش و پـرورش
نيست�ـ وظيفه�ى آمـوزش�وپـرورش طـى

اين دوران ١٢ سـال، آمـاده�كـردن بـچـه�هـا
براى يك مقطع از زندگـى اسـت ـ امـا ايـن
كتابخانه�ها از انواع تست زبان انباشته�اند.
 من معلم زبان هستم كه مدتى به نوعى
در كتابخانه�هاى مدرسه�ها فعاليت كرده�ام،
ده�ها كتاب متفاوت را ورق زده�ام و متوجه
شده�ام كـه هـيـچ�كـدام طـبـق تـعـريـ�cهـا و
معيارها و استانداردهاى آموزش�وپـرورش
نـيـسـتـنـد.جـزوه�اى هـسـتـنـد از آنـچــه در
كتاب�هاى درسى نـوشـتـه شـده�انـد، بـراى
پاسخ به سؤاالت كنكـور و چـه بـسـا پـر از

فروغـىغلط. اگر ما ذائـقـه�اى را كـه آقـاى 
فرمودند،گويا گفتند، و نيازى را كه خانم 

به هم نزديك كـنـيـم، بـه نـيـازى واقـعـى و
ذائـقـه�اى مـتـعـادل كـه بـه سـمــت�وســوى
كتاب�هاى علمى�تر تـمـايـل دارنـد، دسـت

مى�يابيم.
 فـكـر مـى�كـنـم راه�حـل ايـن بـاشـد كـه
كتابخانه�هاى مدرسه�ها را با كتاب�هايى كه
مـا سـيـاسـتـگـذاران مـطـلـوب تـشـخـيـص
مى�دهيم، تجهيز كنيم. شايد درست نباشد

پرويزكه نام ببرم، ولى كتاب�هايى كه استاد 
 در زمينه�ى رياضيات تـألـيـc يـاشهريـارى

ترجمه كرده�اند و يا كتابى كه پارسال خواندم
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» كه در زمينه�ى فلسفـهدنياى سوفـىبه نام «
براى كودكان و نوجوانان است و فلسفه را
به قشنـگ�تـريـن شـكـل مـمـكـن، آمـوزش
مى�دهد، مناسب هستـنـد. اگـر ايـن�گـونـه
كتاب�ها را به كتابخانه�ى مدرسه بدهيم، هم
بچه�ها كتاب�خوان مى�شوند و هـم آن نـيـاز

كاذب را كاهش داده�ايم.
» چهـارطرح سامـان�بـخـشـى «مجـدفـر:

سال است كه شـروع شـده، ولـى بـه هـيـچ
عنوان انتظار نداريم همين امروز و فـردا يـا
دو سال ديگر به نتيجه برسد و بازار آشفته�اى
را كه سـال�هـاسـت وجـود دارد، يـك�بـاره
اصـالح كـنـيـم و بـه تـدريـج بـايـد اصــالح
شود.البته ما به عنوان سيـاسـتـگـذار دفـتـر
انــتــشــارات كــمــك�آمـــوزشـــى وزارت
آموزش�وپـرورش از كـتـاب�هـاى مـنـاسـب
حمايت مى�كنيم. من خواهـش مـى�كـنـم،
آخـر كـتـاب�هـاى درسـى را ورق بـزنـيــد و
فهـرسـت نـام كـتـاب�هـايـى را كـه مـعـرفـى
شده�اند، نگاه كنيد. اغـلـب نـاشـرانـى كـه
كتاب�هايشان بـرگـزيـده شـده�انـد، اظـهـار

 دو يا سه ماه پيشًرضايت مى�كنند كه مثـال
از سـال تـحـصـيـلـى گـذشـتـه، بـعـضـى از
كتاب�هايشان به چاپ چهارم و پنجم رسيده
است. و يا مديران خوش فكر به دنبال اين
هستند كه كـتـاب�هـاى مـعـرفـى شـده را بـه
كتابخانه�هاى مدرسه�ها بسپارند تا بچه�ها به

آن�ها دسترسى پيدا كنند.
 بحث بازار تقاضا در عرصه�ىمختاباد:

آموزش�وپرورش و چگونگى شكل�گـيـرى
آن، انـدكـى پـيـچـيـده اسـت؛ چـرا كــه بــا

معيارهاى يك تقاضاى واقعى كه بـسـتـرى
واقعى آن را شكل مى�دهد، متفاوت است.
در ايـن بـازار، پـرسـش�هـايـى كـه در ذهـن
دانش�آموزان شكل مى�گيرد، پرسش�هايـى
بـرآمـده از نـيـاز درونـى آن�هــا بــه عــنــوان
دانش�آموزى كه مى�خواهد، مراحل رشد و
تكامل خود را آزادانه و مختار و با توجه بـه
فطرت انسانى�اش طى كند، نـيـسـت. ايـن
بازار براساس آن چيزى شكل مى�گيـرد كـه
حلقه�هاى واسطه�اى، چون طراحان تست
سؤال و كنكور و مانند آن�هـا، بـه شـكـلـى
ناخودآگـاه، مـهـار آن را در دسـت دارنـد.
هرقدر هم آموزش�وپرورش در اين سال�ها
تالش ورزيـده اسـت كـه بـا رهـنـمـودهـاى
دستورى فضا را تغيير دهد، مـوفـق نـشـده
است؛ چـرا كـه دانـش�آمـوز اگـرچـه بـراى
سؤال�هاى خود پاسخى نمى�يابد، اما دست
كم در مى�يابد كه با خواندن همين تست�هـا
و قبولى در كنـكـور، مـى�تـوانـد حـداقـلـى
آيـنـده�اى نـيـمـه تـضـمـيـن شـده و مـنـزلـت
اجتماعى حداقلى در جامعه بـراى خـويـش

دست و پا كند.
 به گمان من، بـراى تـغـيـيـر ايـن فـضـا
نيازمند تغيير در دو عرصه�ى نـرم�افـزارى و
سـخـت�افـزارى هـسـتـيـم و در عــرصــه�ى
نرم�افزارى بايد نـگـاه مـعـلـمـان و مـديـران
مدرسه�ها را به اين مقوله تصحيح كـنـيـم و
حـتـى بـراى مـعـلــمــان و مــديــرانــى كــه
دانش�آموزان را به سمت مطالعات عـمـيـق
سوق مى�دهند، بسترهاى تشويقى فـراهـم
كـنـيـم. از ســوى ديــگــر، در عــرصــه�ى
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سخت�افزارى همه بايد بـه سـراغ تـأسـيـس
كتابخانه�هاى مدرسه�ها و تجـهـيـز آن�هـا بـا
كتاب�هايى كه مورد نياز دانش�آموزان هستند
برويم، نه ايـن�كـه ايـن كـتـابـخـانـه�هـا را بـا
كـتـاب�هـايـى كـه مـا مـنـاسـب تـشـخـيــص
مى�دهيم، تجهيز كـنـيـم. نـظـرسـنـجـى از
دانـش�آمـوزان و اسـتـفـاده از كـارشـنـاسـان
مجرب كـتـاب�شـنـاسـى در ايـن حـوزه، از
جمله بسترهايى هـسـتـنـد كـه بـايـد فـراهـم

شوند.
 دفتر تأليc و برنامه�ريزى درسىگويا:

در اين مدت چيزهايى نوشتـه اسـت، ولـى
واقعيت اين است كه آنـچـه نـوشـتـه شـده،
تعريc برنامه�ى درسى و راهنماى برنامه�ى
درسـى نـيـسـت. چــون هــمــان�طــور كــه
مى�دانيد، هر كـارى بـراى خـود تـعـريـفـى

دارد.
 مسأله�ى ايجاد نياز، بحثى بسيار جدى
براى هر كار جذاب غيردولتى است. كسى
كه مى�خواهد حتـى كـااليـى مـثـل پـفـك را
بفروشد، اول براى آن نياز ايجاد مى�كنـد.
در اين�جا مسأله�ى مـهـم ايـن اسـت كـه مـا
مى�خـواهـيـم بـدانـيـم، بـراى كـتـاب�هـاى
آموزشى چگونه مى�شود ايجاد نيـاز كـرد.

 خوبـىًبرادرزاده�ام كـه مـدرسـه�ى نـسـبـتـا
مى�رود، در حـالـى كـه دو مـاه از مـدرسـه
مى�گذرد، يك كلمه هم از كـتـاب درسـى
خود را نخوانده و فقط تمرين�ها را از كتاب
حل كرده است. يـعـنـى كـتـاب درسـى بـه
كتاب تمرين تبديل شده است. حرف مـن
اين است كه به اين شكل كتاب درسى ارتقا

پيدا نمى�كند. كتاب درسى بايد كتاب مرجع
حـاجـيـان�زادهباشد و هـمـان�طـور كـه آقـاى 

فرمـودنـد، اگـر دانـش�آمـوز مـى�خـواسـت
مطلب بيش�ترى بداند يـا  سـرعـت خـود را
بيش�تر كند، بتواند از منابع ديگرى كـمـك

بگيرد.
 به نظر من براى ايجاد نياز، جامعه بايد
به نوعى به من كمك كند كه سطح توقعم را
باال ببرم. يكـى از راه�هـاى بـاال بـردن سـطـح
تــوقــع ، بــا رعــايــت تــنــوع و بــا نـــگـــاه حـــل
مــســألــه�اى، هــمــيــن بــحــث پــژوهــش�هـــاى
دانش�آموزى است كه در حال حاضر بـدجـا
افتاده است. در وضع فعلى، پژوهش�هاى
دانش�آموزى بار اضافى تحمـيـل شـده�اى بـر
دوش پدران و مادران و خانواده�ها هستند.
پــژوهــش دانــش�آمــوزى يــعــنــى چــگــونــگــى

استفاده از مراجع.
وظيفه�ى ما، متنوع و غنى�كردن منـابـع
تحقيقى و قراردادن اين منابـع در دسـتـرس
دانش�آموز و دانشجوست. اگر كتاب تست
مى�خواهند، از بيرون تهيه كنند. ما نـبـايـد
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عرضه كنيم و در واقع آدرس غلط به آن�هـا
بدهيم. من فكر مـى�كـنـم، پـژوهـش�هـاى
دانش�آموزى نيازهاى آموزشـى بـچـه�هـا را

متنوع�تر مى�كنند.
ما تا وقتى نگاه خود را به ارزيابى تغيير
ندهيم، كتاب �آموزشى به كتاب تست تبديل
مى�شود؛ حاال با هر جلد و زرورق جديدى
كه به بازار بيايد. رويكرد ارزشيـابـى بـايـد
تـغـيـيـر كـنـد و مـعـلـمــان تــحــت فــشــار
ارزشيابى�هاى بيرونى و اعالم نتيجـه بـراى
ارزشيابى نباشـنـد.در كـتـاب�هـاى درسـى
غـرب كـه مـا هـم از روى آن�هـا اقــتــبــاس
كرده�ايم، براى هر فعاليت آموزشى عـلـوم
١٥-١٤ فعاليت معرفى شده است. اين به
معناى آن نيست كه چـكـيـده�ى آن�هـا را بـه
بچه�ها تحميل كنيم. به اين مـعـنـاسـت كـه
حول اين ١٥-١٤ فعاليت و به همين تعداد،
مى�شود كتاب آموزشى تأليc كرد. يعـنـى
كتاب�هايى كه به بچه�ها كمك مى�كنند، بـا
رويكردهاى متفاوت به مفاهيم علوم نـگـاه

كنند.
 بـايــدًبـه نـظــر مــن اصــالجـاريــانــى :

نيازآفرينى كرد، نه نيازسنجى. بايد كـارى
كرد كه دانش�آموزان وارد مقوله�هاى جديد
شوند و بحث�هاى جديدى را ياد بگيرنـد.
متأسفانه در سيستم آموزشى ما وقتى بحث

امتحانات نهايى مطرح مى�شود، ديگر همه
سعى مى�كنند كه در وهله�ى اول، بـچـه�هـا
در امتحان نهايـى قـبـول شـونـد و نـمـره�اى
بگـيـرنـد. آمـوزش خـيـلـى بـسـتـه اسـت و
خانواده�ها با هر بضاعتى كه دارند، مـعـلـم
خصوصى مى�گيرند تا فرزندانشان امتحـان

را بگذراند.
 بچه�ها در بخش فنى�وحرفه�اى در درس
رايانه، از معلمان قوى�تر هستند؛ يعنى هم
ذهن خالق و بازى دارند و هم فنـاورى در
اختيارشان است. خود رسانه�ها هم كمك
مى�كنند كه نيازهاى جديدى تعريc شوند.
ولى متأسفانه، چون برنامه�ى آموزش بسته
است، به اين نيازها پاسخ داده نمى�شـود و
در نـهـايـت، آمـوزش بـه يــك ســلــســلــه
فرمول�هاى رياضى و درس�هايـى مـحـدود

مى�شود كه بچه�ها بايد حفظ كنند.
مـــــا بـــــچـــــه�هــــــا را الى زرورق بــــــزرگ
مــى�كــنــيــم، بــه نــحــوى كــه كــوچــك�تــريـــن
مشـكـالت خـود را نـمـى�تـوانـنـد حـل كـنـنـد.
دانش�آموز ممكن است در كنكور رتبه�ى زير
١٠٠ هم بياورد، ولى در زندگى رتبه�ى زير
يــك مــيــلــيــون مــى�آورد؛ بــه�خــاطــر ايــن�كـــه
هيچ�كس به او تربيت شهروندى را ياد نداده
است. ايـن�جـاسـت كـه وظـيـفـه�ى نـاشـران و
دست�اندركاران نشـر سـنـگـيـن�تـر مـى�شـود.
يـعـنـى آن�هـا هـم اگـر در وادى تـولـيــد تــســت
بيفتند، دائم تست بنويسنـد و كـتـاب بـيـرون
دهند، و از بحث�هاى تربيت اجتماعى غافل
شـونـد، ايـن مـعـضـل تـا قــيــام قــيــامــت ادامــه

خواهد يافت.
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 من آمارهاى سازمان سنجش راميثمى:
بـررسـى مـى�كـردم،  ديـدم كـه مـيـانـگـيــن
پاسخگويى حدود ٤٢ هزار نفـر داوطـلـب
رشته�ى تجربى در كنـكـور سـراسـرى، بـه
حدود ٣٠ سؤال رياضى كه در كنكور مطرح
مى�شود، يك سؤال است. يعنـى نـزديـك
نيم ميليون نفر فـقـط بـه يـك سـؤال پـاسـخ
مى�دهند. در رشته�ى انسانى هم، ميانگين
جمعيـت نـيـم مـيـلـيـون و خـورده�اى بـراى
پاسخگـويـى بـه ٢٠ سـؤال ريـاضـى صـفـر

 چه آموزشى به اين جمعيت نيمًاست. واقعا
ميليونى داده مى�شود كه ميانگين پاسخ آن�ها

صفر است؟
 رفــتــم و ســنــجــشــى را كـــه خـــود
آموزش�وپرورش انـجـام مـى�داد، بـررسـى
كردم. ميانگين ديپلم در رشته�ى تجربى يك
سال، ده و خورده�اى و زير يازده بـود و در

رشته�ى انسانى در خرداد زير ده بود.
 من از اين قضـيـه ايـن�گـونـه بـرداشـت
مى�كنم كه ما اگر همان روز كه مطلبى را به
دانـش�آمـوز رشــتــه�ى انــســانــى آمــوزش
مى�دهيم، از او امتحان بگيريـم، كـم�تـر از
نصc مطلب را بلد است. و اگر بعدازظهر
همان روز امتـحـان بـگـيـريـم، ديـگـر بـلـد

نيست.
نتايج تحقيق ديگرى نشان مى�دهد، اگر
دو سه روز بعد از امتحان، برگـه�ى هـمـان
ًامتحان را جلوى دانش�آموز بگذارى، تقريبا
كـم�تـر از ٣٠ درصـد از آن�هـا نــمــره�اى را
مى�گيرند كه در امتحان قبل گرفته�اند. ولى
اگر برگـه را سـه مـاه بـعـد در اخـتـيـارشـان

بگذارى، بدون اين�كه به آن�ها بگويـى ايـن
 امتحان داده�ايد، كم�تر از ٣٠ درصدًرا قبال

نمره�اى را هم كه سه ماه قبـل گـرفـتـه�انـد،
نمى�گيرند. من بر مبناى تحقيقات معتقدم،
برنامه�ى درسى رياضيات رشته�ى انسانى،
متناسب با توان تدريس معلمان تدوين نشده
است. ترجيح دارد كه مطالب به نصـc يـا
به يك سوم كاهش پيدا كند. از اول تا آخر
سال، معلم بـايـد در پـى ايـن بـاشـد كـه بـه
نحوى، اين حجم سنگين را به دانش�آمـوز
آمـوزش دهـد و او را بـه نـمـره�ى قــبــولــى
برساند. آيا دانش�آموز رشتـه�ى انـسـانـى و
كسى كه مى�خواهد اقتصاد اين مملكـت را

بگرداند، نبايد رياضى بداند؟
شما هرقدر به ناشر بگـويـيـد كـه بـراى
عالقمندسازى دانش�آموز به رياضى كتاب
آموزشى ويژه بنويس و مـن هـم آخـر از تـو
تقدير مى�كنم، زيربار نمى�رود. مى�گويد،
دانش�آموز فرصتى ندارد كه به كـتـاب�هـاى
ديگر مراجعه كند. بنابراين من معتقدم كـه
در اين بستر بايد تغييرات اساسى بـه�وجـود
بيايد، تا ميانگين نمره به ١٤ برسد و وقتـى
نمودار تهيه مى�شود، بدانيم كه ٢٥ درصد
جمعيت داراى ميانگين ١٤ هستند و بعضى
از آن�ها باالى ١٦/٥ مـى�گـيـرنـد. در ايـن
صورت ما مى�توانـيـم، بـراى گـروهـى كـه
نمـره�هـايـشـان بـاالتـر از ١٦ و ١٧ اسـت،

كتاب آموزشى توليد كنيم.
 در شروع كتاب رياضى رشته�ىگويا:

علوم انسانى سال سوم، ما تابع را معـرفـى
كرده�ايم. چگونه؟ براى بچـه�هـا تـوضـيـح
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داده�ايم كه صداى جيرجيركها در تابستان،
در هنگام شب شنيده مى�شود، اما هـمـيـن
صدا را در زمستان كم�تر مى�توان شنيد. پس

 اين موضـوع بـه دمـاى هـوا مـربـوطًحتـمـا
است. ما از اين رابطه براى مـعـرفـى تـابـع

استفاده كرده�ايم.
 اما كتاب�هاى كمك�درسى و معلـمـان
عزيز چه مى�كشند؟ به تابع آن قـدر شـاخ و
برگ مى�دهند و دامنه، برد و انواع توابع را
توضيح مى�دهـنـد كـه مـفـهـوم اصـلـى گـم
مى�شود. شما اگر بخواهيد مفاهيم كـتـاب
را آموزش دهيد، نمى�تـوانـيـد صـد كـتـاب
توليد كـنـيـد. بـايـد طـورى بـنـويـسـيـد كـه
كمك�درسـى�هـا خـريـدار پـيـدا كـنـنـد. در
نتيجه، بله! شما صحيح مى�فرماييد. وقتى
كه ارزشيابى و شاخ و بـرگ�هـاى بـيـرونـى
ربطى به ماهيت برنـامـه�ى درسـى نـداشـتـه
باشند، زياد اتفاق خواهد افتاد كه نـمـره�ى

زير ١٠ داشته باشيم.
 حرف مـن ايـن اسـت كـه نـاشـر در هـيـچ
جــاى دنــيــا بــرنـــامـــه�ى درســـى را تـــدويـــن و
سياستگذارى نمى�كند، بلكه در نهايت، در
خدمت برنامه�ى درسى است. اما بعضى از
ناشـران فـعـلـى مـا در خـدمـت بـرنـامـه درسـى
نيستند، آن�ها در خدمـت كـنـكـور هـسـتـنـد.
دانــش�آمــوز ديــگــر دنــبــال كـــتـــاب درســـى و

برنامه�ى درسى نيست.
 من از جامعه انتشاراتى و بـخـش�هـاى
خصوصى و دولتى اسـتـدعـا دارم كـه بـاور
كنند، برنامه�ى درسى حاصل سليـقـه�هـاى
پراكنده�ى افرادى خاص نيست. برنـامـه�ى

درسى يك علم و يك حوزه�ى مطـالـعـاتـى
است. نظريه�پردازى�هاى خـاص و نـتـايـج
پژوهشى پشتيبان خود را دارد. اگر به اين�ها
توجه نشود، همـان بـاليـى بـه سـر هـمـه�ى
كتـاب�هـا مـى�آيـد كـه تـا االن آمـده اسـت.
دانـش�آمـوز از مـدرسـه فـارغ�الـتـحـصــيــل
مى�شوند، ولى هنوز يك�بار هم كتاب�هاى
درسى خود را نخوانده�اند. رتبه�هاى خوبى
هم آورده�اند و همـان�طـور كـه فـرمـوديـد،
سـوادشـان بـيـش�تـر از چـنـد سـاعـت دوام

ندارد.
 در حال حاضر، كتاب�هاىتقديسيان:
 تغييرات مثبتى كرده�اند و بـاًآموزشى واقعا

١٥-١٠ سال پيش قابل مقايسه نيـسـتـنـد.
ِزمانى به ما مأموريت مى�دادند، بـه كـالس
فـالن مـعـلـم كــه رفــتــيــد، اگــر كــتــاب
كمك�آموزشى درس مى�داد، توصيه كنـيـد
آن�را كنار بگذارد، چون كتاب كمك�درسى
براى بچه�ها مناسب نيست. در حال حاضر
ديگر اين�طور نيست. تغييرات مـثـبـتـى در
كتاب�هاى درسـى، روش�هـاى تـدريـس و
آموزش�هاى معلمـان ايـجـاد شـده اسـت و
تغييرى كه در حال حـاضـر در كـتـاب�هـاى
آموزشى و كمك�درسى مى�بينيم، ناشى از

همين تغييرات مثبت است.
بـه نـظـر مـن، ســؤال اصــلــىبـيــات :

اين�است كه آيا كتاب�هاى آموزشى بايـد بـه
نياز مخاطب، يعنى دانش�آموز، پاسخ دهند
يا به نياز سيستم و دستگـاه؟ چـون بـه�نـظـر
مـى�رسـد كـه نـيــاز دانــش�آمــوز بــا نــيــاز
آمــوزش�وپــرورش مــتـــفـــاوت اســـت.
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مى�خواهم بگويم، ايـن
دو نوع نياز است و بايد
از هم تفـكـيـك شـود و
نسبت هر يك را تعيـيـن
كنيم. البته فقط ايـن دو
نـيـسـت، بـه�نـظــر مــن
اصــول ديــگــرى هـــم
هست. ما نمى�خواهيم
دانــش�آمـــوز را بـــراى
امروز تـربـيـت كـنـيـم،

قصد داريم او را براى آينده تربيت كـنـيـم.
براى ميسر شدن اين كار، چه�قـدر بـايـد بـا
دانش�آموز و با علوم نوين هماهنگ باشيم؟
اين هم يك اصل و يك ضلـع از آن اصـول
مـى�تـوانـد بـاشـد. در واقـع، كـتـاب�هـاى
آموزشى ما تا چه ميزان، خود را با تحوالت

علمى نوين هماهنگ كرده�اند.
ضلع سوم اين اصول، ارتباط با زندگى

مـــشـــكـــلـــى كـــه در حـــال حـــاضــــراســـت. 
دانـــش�آمـــوزان مـــا دارنـــد و كـــتــــاب را پــــس
مى�زنند، و معلمان هم از عهـده�ى تـدريـس
آن بـر نــمــى�آيــنــد، ايــن اســت كــه خــيــلــى از
كتاب�ها طورى تدوين شده�اند كه با فضاى
زندگـى عـمـومـى دانـش�آمـوز ارتـبـاط بـرقـرار
نــمــى�كــنــنــد و ربــطــى بــه زنــدگــى عــيـــنـــى و
عملى�شان ندارند. كتـاب�هـا خـيـلـى نـظـرى

بنابراين بايد جنبه�هاى كاربـردى،هستند. 
علمى و مهارتى آن�ها تقويت شود. يا حتى
همين كنكور كه بحث�هاى منفى بـسـيـارى
راجع به آن شد و شايد در نظام آموزشى ما
يك پارادكس منفى باشد، يعنى مـدرسـه و

سيستم مـا آزمـون مـحـور
است، در حالى�كه كتاب
درسى براى آزمون تدوين
نشده اسـت. دانـش�آمـوز
كتاب جـايـگـزيـنـى را كـه
بيرون تدوين شده است،
تهيه مى�كند تا به سيسـتـم
پــاســخ دهــد. يــعــنـــى
دانش�آموز درست حركت
مـى�كـنــد، ولــى بــا ايــن
اضالع هم�خوانى ندارد. و حاال سؤال من
همين است كه مشكل از دانش�آموز است يا
اين�كه شايد برنامه�ى درسى مـوجـود خـطـا
مى�رود. به نظـر مـى�رسـد كـه كـتـاب�هـاى
آموزشى ما يك نظام آموزشى جايگزيـن را
غيرمستقيم مطـرح مـى�كـنـنـد، چـون فـكـر
مـى�كـنــنــد نــظــام آمــوزشــى مــوجــود،
قدرت،كـفـايـت و تـدبـيـر اداره و تـربـيـت
دانش�آموختگان را براى دنياى جديد ندارد.

 ادعـا دفـتـر انـتـشـارات كـمـك�آمــوزشــى
مـى�كــنــد، در اســنــاد خــود كــه نــوعــى

٤-٥ نيا هدرك ىعس ،تسا ىزاسدرادناتسا
ضلع را  بگنجاند. به تعبير دقيق�تر، اين دفتر
مدعى است كه سعى كـرده، فـقـط بـه يـك

 نــيــاز دانـــش�آمـــوز يـــاًضــلــع، مـــثـــال
آمـوزش�وپـرورش تـوجـه نـكـنـد، بـلــكــه
تحوالت جديد و تطابق آن با زندگى عملى
و دنياى امروز را هم ببيند. اين�كه چـه�قـدر
موفق شده است، دوستان بايد نظر دهند.
من خواهش مى�كنم كه اگر موافق هستيد،
روى اين ٥-٤ اصل و اصـول ديـگـرى كـه

انبعضى از ناشر
فعلى ما در خدمت

سى نيستند،نامه دربر
آن	ها در خدمت
كنكور هستند
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دوستان بر اين�هـا مـى�افـزايـنـد، صـحـبـت
كنيم.

 قدم اول براى بهينه�سازى توليدنادرى: 
كتاب�هاى آموزشى برنامه�ريـزى اسـت كـه
گام اول آن نيازسنجى است. به نظر من به
شايستگى و شايد بيش از ظـرفـيـت بـه ايـن
بخش پرداخته شد. نكته�ى بعدى در بحث
برنامه�ريزى، بعد از نيازسنجى اين است كه
براى توليد يك كتاب، چه به صورت تـك
نگاشت و چه به صـورت مـجـمـوعـه�اى از
كتاب�ها، بايد طراحى پروژه انجام شـود.
يعنى ما بايد پالن و نقـشـه�ى تـولـيـد را، از
زايش ذهنى، حسى و روحى پديدآورنده تا
بخشى كه كتاب را به مخاطب ارائه مى�دهيم
و بحـث تـوزيـع كـه يـكـى از مـشـكـالت و
معضالت بخش آموزشى اسـت، از پـيـش

تهيه كنيم.
 نكتـه�ى بـعـد ايـن اسـت كـه در تـولـيـد
كتاب�هاى درسى و ساير كـتـاب�هـاى غـيـر
درسى، اعم از مرجع و غيرمرجع، بايد كار
تيمى انجام شود. اگر قرار است در حوزه�ى
نشر كيفيت باال رود، كار بايـد بـه صـورت
تيمى انجام شود و پديدآورندگان به خوبـى

انتخاب شوند.
به نظر من، يكى از اصول در حـوزه�ى
برنامه�ريزى اين است كه توليد را به�صورت
كار گروهى ببينيم؛ كارى كه اغلب ناشران
موفق در كشورهاى تـوسـعـه يـافـتـه انـجـام

مى�دهند.
 مهم اين است كه بـه بـچـه�هـاشامانـى:

پرسشگرى را ياد دهيم و قـرار نـيـسـت كـه

همه�ى سؤال�هايى را كه دوستان پرسيدند،
ما جواب دهيم؛ مهم خود سؤال است! به
نظر من درسـتـى پـاسـخ�هـا هـم زيـاد مـهـم
نيست، اصـل، پـرسـيـدن و پـرسـشـگـرى
است. فقط بر يك نكته تأكيد كنم. يادمان
باشد كه هدف اصلـى مـا ايـجـاد نـشـاط بـه
وسيله�ى دانايى در دانش�آموز است. هدف

 رشيد، سرزنده، پويا و فعالِما، دانش�آموز
است. هر كتابى كه نشاط را از بچه�هاى ما
بگيرد، بايد از صفـحـه ى مـدرسـه و دفـتـر
ِدانـش�آمـوز حـذف شـود. هـر چـه كـتــاب
عبوس و غمگين و خسته كننده داريم، بايد

 مى�خواهيم نسل باًجمع شوند؛ اگر واقعـا
نشاطى داشته باشيم بايد زير ساخت دانايى
را جدى بگيريم و براى زيـرسـازى دانـايـى
بكوشيم تا به رويكردهاى تازه دسـت پـيـدا
كنيم. مهم�ترين رويـكـرد، جـدى گـرفـتـن

مخاطب است.
عالقه�مندان براى اطالع بيشـتـر مـى�تـوانـنـد بـا
مراجعه به دفتر فصل�نامه گزارش مشروح اين نشست

را مطالعه فرمايند.
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ار نشر است.فق و اصالح بازان موهدف ما، حمايت از ناشر
شىات كمك	آموزكل دفتر انتشار                                                      مدير

اشاره
 درباره�ى تعريc كتاب آموزشى، مهم�ترين مشكـالت نـشـر، تـوقـع
ناشران از وزارت آموزش�وپرورش، داليـل افـزايـش تـيـراژ كـتـاب�هـاى
آموزشى، و چند موضوع ديگر در همين زمينه، پرسش�هايـى را بـا چـنـد
«ناشر سرشناس كتاب�هاى آموزشى» در ميان گذاشتيم كه حاصل آن را در
ادامه مى�خوانيد. همچنين، از  مسؤلين آموزش�وپرورش استان هـا، در
خصوص وضع انتشار كتاب�هاى آموزشى و ميزان استفـاده از ايـن�گـونـه
كتاب�ها در استانشان، و نيـز تـأثـيـر كـتـاب�هـاى آمـوزشـى در يـادگـيـرى

دانش�آموزان نظرخواهى كرديم كه حاصل آن نيز آمده است.
»طرح سامان�بخشى عالوه بر اين�ها، نظر هر دو گروه را درخصوص «

» جويا شديم و دريافتـيـم كـه درجشنواره�ى كتاب�هاى آمـوزشـى رشـدو «
مجموع، به ويژه نقش جشنواره مثبت ارزيابـى مـى�شـود. بـراى هـمـه�ى
كسانى كه به كيفيت كتاب�هاى آموزشى اهميت مى�دهند، جشنواره مظهر
نهادى است كه مى�تواند در مورد تفاوت�ها قضاوت كنـد و بـرتـرى�هـا را
تشخيص دهد. البته در همين راستا، در خواست�هايى نيز مطرح هستند؛
بطوريكه خوانندگان محترم  به ويژه دست�اندركاران امر را به مطالعه اين

بخش دعوت مى�نماييم.

Á—«uMAł dOŁQð Ë dA½  öJA" 

∫v¼«ušdE½∫v¼«ušdE½
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شىان آموز الt) ناشر

 نــاشــران شــركــت�كــنــنــده در ايـــن
نظرخواهى، به ترتيب پاسخگويى عبارتند

از:
 دكتر فرهاد ميثمى، مدير انتشارات ١.

انديشه�سازان
عبدالحميد خرسندرو، مدير عامل٢.

مؤسسه�ى منادى تربيت
 فتح�الله فروغى، مدير نشر شورا ٣.
 جمال�الدين ميرطاووسـى، مـديـر ٤.

نشر سنجش روز
 سعيد سعادت، مديـر انـتـشـارات ٥.

مجتمع فنى تهران
 مــهــم�تــريــن مــشــكـــالت حـــوزه�ى نـــشـــر 

كتاب�هاى آموزشى كدامند؟
 مهم�تريـنميثمـى:

دـوـبـمكمـشـكـل مــا، 
ـهنـيمز نيا رد تـاعالطا
،دراوم بلغا رد .تسا
ىـهجوت لباق تـاعالطا
ناــرشــان رـــاــيــتخا رد
ىتلود زا معا ،ىشزومآ
راـرق ،ــىصـوــصخ ـاي
.درادن

 تلفيقخرسنـدرو:
سياست�هاى كنونى آمـوزش�وپـرورش كـه
«حقايق» هـسـتـنـد، و نـيـازهـاى آمـوزشـى

دانش�آموزان كه «واقـعـيـت�هـا» هـسـتـنـد،
بزرگ�ترين مشكل ما در بحث كـتـاب�هـاى

آموزشى است.
 نداشـتـن شـنـاخـت دقـيـق ازفـروغـى:

مخاطب، آشنا نبودن با زمينه�ها و شيوه�هاى
،ىشزـومآ ىـاه�بـاـتك ىارب اـوـتـحم دـيلـوت
ىاه�باـتك ديلوت اب انشآ ناـفلؤم ندوب دودحم
،ىشزومآ نارگريوصت كدنا دادعت و ىشزومآ
ــرـشن ىـاه�هزـوح رد تــالـكـشم ـهــلـمج زا

.دنور�ىم رامش هب ىشزومآ ىاه�باتك
 تغييرات مداوم محتواىميرطاووسى:

و ـعقوم هب ىنـاسر�عالطا مدع و ىسرد بـاتك
.تارييغت هب عقوم هب ىسرتسد ناكما مدع ،زين

 مشكالت نشر كتاب در ايرانسعادت:
به دو بخش كلى تقـسـيـم مـى�شـود: اول،
مشكالت زيربنايى كه همان كمبود درصـد
سرانه�ى مطالـعـه در ايـران اسـت، و دوم،
مشكالت روبنايى كـه مـهـم�تـريـن آن�هـا را

مى�توان مميزى كتاب دانست.
 كتاب آموزشى مـنـاسـب چـگـونـه كـتـابـى 

است؟
 كتـاب�هـايـى را مـى�تـوان خرسـنـدرو:

آموزشى تلقى كرد كه نيازهاى مجموعـه�ى
كشور را با توجه به تفـاوت�هـاى فـردى در

برداشته باشند.
ىياه�هناسر اه�باتك عون نيا :ىغورف

ــىشزـومآ ىــاه�فـده ــاب ـهك ــدـنــتـسه
ىاه�تيدودحم ،ـدنناوت�ىم و دنراگزاس
ـاي و دـنهد ششـوپ ار ىسرد ىـاه�باـتك
ـقـمع ــاه�نآ ـمـيهـاـفم ىـرــيگدـاي ىاـرب
.دننك مهارف ىرت�شيب

سش و پاسخپر

مى
ميث
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 تطابق محتواى كتاب  با ميرطاووسى:
موازين و معـيـارهـاى آمـوزشـى، هـدايـت
مخاطبان به سمت يادگيرى بهتر و عميق�تر،
و تناسـب بـا طـيـc وسـيـع اسـتـعـدادهـاى
دانـش�آمـوزان از مـشـخـصـه�هـاى چـنــيــن

كتاب�هايى هستند.
ـنيا زا ــهك ـتسا ـىبــاـتك :تدــاـعس 

دـاـجيا .١ :دشـاب رادرـوخـرب اه�ـىگـژيو
رد فارطا نـاـهج ىاه�ـتيـعقاو اب ـلباـقت
رـكـفت شور شزومآ .٢ ؛نـاگدنـريگاـرف

.٣ ؛ـــىشزــومآ ـــثحـــاــبم رد قـــالخ
؛ىشزومآ ىاوـتحم و بلـطم ندوبزور�هب

هلأسم لح ى�هويش رب ندوب ىنتبم .٤

 تــوقـــع شـــمـــا بـــه عـــنـــوان يـــك نـــاشـــر از 
آموزش�وپرورش چيست؟

 خــــــرســـــــنـــــــدرو:
حـمـايـت، هـدايـت و
رضايت؛ چه در بخش
خـصـوصـى و چــه در

بخش دولتى.
فـــــــــــــــروغـــــــــــــــى: 

آگـاه�كـردن نـاشـران از
بـرنـامـه�هــاى درســى
وآموزشى و تغيـيـرات

آن.
 حـمـايـت هـمـهً صـرفـامـيـرطـاووسـى:

جانبه.
 حمايت از ناشران در زمينه�ىسعادت:

سهميه�ى كاغذ كه امروزه معضـل اسـاسـى
ناشران براى چاپ كتاب است، و همچنين

مساعدت به مخاطبـان كـتـاب از طـريـق بـه
حداقل رساندن هزينه�هاى توزيع.

 مرز ميان حل�المسائل و كتاب آموزشـى 
كجاست؟

 حل�المسائل، در صورتى كه باميثمى:
مالك�هاى صحيح آمـوزشـى تـدويـن شـده
باشد، يكى از انواع كتـاب�هـاى آمـوزشـى
است. پس نمى�توان بين حل�الـمـسـائـل و

كتاب�آموزشى مرز قائل شد.
 حل�المسائل فقط حـافـظـهخرسنـدرو:

محور است، ولى كتاب كمك�آموزشى بـه
مجموعه�ى نيازهاى دانش�آموزان توجه دارد

و پاسخ مى�دهد.
 وجـه اشـتـراك ايـن دو نــوع فـروغـى:

كتاب، يكى كتاب بودن و ديگرى آموزشى
بـودن اســت. ايــن در حــالــى اســت كــه
كتاب�هاى حل�المسائل برخالف كتاب�هاى
آموزشى، داراى آموزش�هـاى سـطـحـى و

كم�عمق هستند.

 يك ناشر آموزشى، تحت چه شـرايـطـى 
چاپ يك كتاب آموزشى را مى�پذيرد؟

 كتاب طبـق ضـوابـطً عمـومـا ميثـمـى:
مشـخـصـى بـه نـويـسـنـده «سـفـارش» داده
مى�شود و طبق آن سفارش، تأليc صورت

مى�پذيرد.
 كتاب يا به سفارش ناشر استفروغى:

ىارب .دوش�ىم دـاهنـشيپ cلؤم ىـوس زا اي و
،صخشم فده و همانرب ىاراد ىشزومآ رشان
.دراد تيولوا نداد شرافس ًاتدعاق

درو
رسن

 خ
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 در صـورت بـرقـرارى مـيـرطـاووسـى:
ارتباط ضابطه�مند ميان ناشر خـصـوصـى و
وزارت آمــــوزش�وپــــرورش، و نــــيـــــز
اطالع�رسانى سريع و دقيق و حمـايـت ايـن

وزارتخانه، ناشر آن را مى�پذيرد.
 تعيين گروه مخاطب، روشسعادت:

تدريس، گروه سنى، تـعـيـيـن هـدف�هـا و
محتوا و تعيين معيارهاى فيزيكى و كالبدى
cكتاب، از جمله شرايط الزم براى تـألـيـ
يك كتاب آموزشى مناسب هستند. روشن
است كه نـاشـر آمـوزشـى هـمـواره آمـاده�ى

چاپ كتاب�آموزشى مناسب است.

 ارزيـابـى شـمـا از وضـعـيـت كـنـونـى نـشـر 
كتاب�هاى  آموزشى در ايران چيست؟

 منهاى ناشرانى كه خـوبخرسندرو: 
عمل مى�كنند، اكثريت را ناشرانى تشكيـل
مى�دهند كه به�دليل شرايط اقتصادى حاكـم
در اين زمينه، كتاب�هايى را منتشر مى�كنند
كه نياز روزمره�ى دانش�آموز را پـاسـخـگـو
باشند و بـه سـايـر نـيـازهـاى دانـش�آمـوزان

توجهى نمى�كنند.

 نـقـش كـتـاب�هــاى آمــوزشــى در فــرايــنــد 
ياددهى ـ يادگيرى چيست؟

 اين كتاب�ها، در صورتىميرطاووسى:
كه براساس موازيـن و
اصــول ارزشــيــابـــى
آموزشى تهيه شونـد،
بــســيــار مــثـــبـــت و
تأثيرگذار خواهند بود

و در غير اين�صورت، منفى و بيمارگونه.
 كتاب�هاى كمك�آمـوزشـى،سعـادت:

حامل�هايى براى ايجاد ارتـبـاط صـحـيـح،
مؤثر و پايدار با فراگيران هستند. از سـوى
ديگر، در محيط آموزشى شرايطى را ايجاد
مى�كنند كه در آن، يادگيرى سريع�تر، بهتر،

با دوام�تر و مؤثرتر صورت مى�گيرد.
 با توجه بـه ايـن كـه كـتـاب�هـاى آمـوزشـى 

تــــيــــراژ بــــااليـــــى دارنـــــد، بـــــا ورود وزارت
آمـوزش�وپـرورش بـه ايـن حـوزه مـوافـقـيـد يـا

خير؟
 با ورود هركس كه بتواند تأثيـرميثمى:

مثبت و رشددهنده داشته باشد، موافقم.
 ورود نهادهاى دولتى در ايـنفروغى:

حوزه نه ضرورت دارد و نه نياز. بهتر است
كه آموزش�وپرورش نظارت، كارشناسى و

مشاوره را بر عهده بگيرد.

 دليل رشد شمارگان كتاب�هاى آموزشى 
را چه مى�دانيد؟

 به�نظـرم تـيـراژ ايـن�گـونـهخرسـنـدرو: 
كتاب�ها باال نيست. لزوم بودن ايـن گـونـه
كتاب�ها اين است كه در يك كتـاب درسـى
ما نمـى�تـوانـيـم بـه هـمـه�ى خـواسـتـه�هـاى

دانش�آموزان پاسخ دهيم.
محدوديت طبيعى كتاب�هـاىفروغى:

درسى، عدم توجه بـه نـيـازهـاى آمـوزشـى
متفاوت، جمعيت باالى آموزشى، يكسويه
شدن مطالعه�ى دانش�آموزان، توان متفاوت
معلمان، تفاوت�هاى فرهنگى و جغرافيايى

و مواردى از اين دست.
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 تأثير طرح سامان�بخشى را تـا چـه انـدازه 
ارزيابى مى�كنيد؟

 اين طرح تنها راه موجود براىميثمى:
ارتقاى كيفيت نشر آموزشى است و من بـه

نتايج آن بسيار خوش�بين هستم.
فــــــــــــروغــــــــــــى:
هدف�هاى اين طرح
بسيار قابل توجهنـد
و تـــأثــــيــــرات آن
مى�تواند ارزشـمـنـد

باشد.
 ســـــــــعــــــــــادت:
حركت پوياى طرح
سامان�بخشى يـكـى
از گام�هاى مؤثر در زمينه�ى بهـبـود تـولـيـد

كتاب�هاى آموزشى   است.

 نظرتان درباره�ى جشنواره�ى كتاب�هاى 
آموزشى چيست؟

 اين جشنواره تأثير مثبت خـودميثمـى:
ىنعي .تسا هتشاذگ قيوشت رما رذگهر زا ار
هجوت  ىا�هراونشج نينچ ىرازگرب اب هك نيمه
تيمها و تيفيك ى�هلأسم هب ىشزومآ نارشان
.تسا دنمشزرا رايسب ،دوش�ىم بلج نآ

نيا مهم هراونشج ليكشت رد :وردنسرخ
راك هب ار ىا�هناملاع و هنافصنم دقن ام هك تسا
هراونشج ًاعطق و دوش متخ راك توق هب هك ميربب
.دنك�ىم داجيا ار دشر هب ور ىنايرج دراد

 جـشـنـواره�ى رشـد در واقـعفـروغـى: 
نمود عينى طرح سامان�بخـشـى اسـت و در
صورتى اثرگذار و قابل قبول خواهد بود كه

بـا مـالك�هــاى از
قبل تعيين شده بـه
سـراغ تـولـيـدات

برويم.
:ىسوواطريم 

ىدربراك جياتن زا
ـهب ناوت�ـىم هراـونـشج
ىشزومآ تاديلوت هب نـافلؤم و نارشان قيوشت
.درك هراشا تيفيك ىاراد

 از مهم�ترين نتايج كـاربـردىسعادت:
جشنواره مـى�تـوان بـه ايـن دو مـورد اشـاره
كرد: ١. شناسايى نويسنـدگـان و نـاشـران
برتر در حوزه�ى توليد كتاب�هاى آموزشى؛
٢. فراهم آوردن امكان تـبـادل نـظـر مـيـان
صاحب�نظـران، پـديـدآورنـدگـان و سـايـر

دست�اندركاران.

 آيــا جــشــنــواره� مــمــيــزى در پــى خــواهــد 
داشت؟

 مميزى درباره�ى وجـود و خرسندرو:
يا عدم وجـود كـتـاب بـحـث مـى�كـنـد، در
صورتى كه جشنـواره�ى رشـد بـا تـوجـه بـه
سـيـاسـت�هـاى كـالن آمـوزش�وپـرورش،
دست به نوعى انتخاب بـا در نـظـرگـرفـتـن
سرمايـه�هـاى آمـوزش�وپـرورش مـى�زنـد.

 كلمـه�ىًبنابراين در اين�جا، مميـزى اصـال
درستى نيست.

ـتياده ،ـىعـون ـهب هراـوـنـشج :ـىغوـرف
حـرط ىاه�فـده تـمس هب تاـديلـوت ى�هدـننك
دوخ نطب رد ار ىـزيمم ،ىعون ـهب سپ .تسا
.تسا باختنا هنوگره تعيبط وزج نيا هك دراد

كت پوياى طرححر
سامان	بخشى يكى از

مينه	ىثر در زگام	هاى مؤ
ليد كتاب	هاىد توبهبو

شى استآموز
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  پيشنهاد يا توصيـه�ى شـمـا بـراى ارتـقـاى 
كيفيت برگزارى جشنواره چيست؟

 خــارج كــردن گــروهمـيــرطــاووســى: 
داوران از حـالـت انـحـصــارى، بــررســى
كارشـنـاسـانـه و عـيـنـى�كـردن كـتـاب�هـاى
كمك�آموزشى، افزايش تيراژ كتابنامه�هاى
رشد، ايجاد سايت اينتـرنـتـى بـراى اطـالع

ناشران از تغييرات كتاب�هاى درسى.
 تــوجـــهســعــادت:

بـيـش�تـر بـه نـوآورى در
ارائــه�ى كــتــاب�هـــاى
آمــوزشــى و كـــمـــك�
آمـوزشـى بـا تـأكـيـد بـر
به�روزرسانى مـحـتـواى
آموزشى اين كتاب�هـا؛
فراهم كردن بستـرهـاى
ارتباطى براى برقـرارى
ارتباط ميان متوليان طراحى و آمـاده�سـازى
كتاب�هاى آموزشى و كمـك�آمـوزشـى، بـا
تأكيد بر فناورى�هاى جديد و به�خصوص،
راه�اندازى يك پورتال تـخـصـصـى در ايـن

زمينه در وب.

و� شزـــومآ ىـــاه�نـــامزـــاس ىـــاسؤر  )ب
اه�ناتسا  شرورپ

 محسن حاجى آقايى از مازندران ١. 
 ناصر قاسمى از مركزى.٢ 
 مهدى سيارى از هرمزگان.٣ 
 اسماعيل تاجيك از گلستان.٤ 

 كـرم بـشـارت از كـهـگــيــلــويــه و.٥

بويراحمد
 حميدرضا آذرى از فارس.٦ 

جعفر حسين�زاده ملكى از خراسان.٧
رضوى

 رحيم مدنيان از اصفهان.٨ 
 غالمرضاجعـفـرى از سـيـسـتـان و.٩ 

بلوچستان
١.خسرو ساكى از كردستان٠

تعريt شمـا از كـتـاب�آمـوزشـى مـنـاسـب 
چيست؟

 كتابى است كه بتواند بـرحاجى�آقايـى:
فرايند يادگيرى فراگير تأثير مثبت بگذارد و
همچنـيـن داراى ويـژگـى�هـايـى از قـبـيـل،
رعايت تقدم و تأخر مطالب، و به�روز بودن
باشد و نيز بر آخرين يافته�هاى علمى مبتنى

باشد.
كتاب�آموزشى بـايـد مـكـمـل قاسـمـى:

كتاب�هاى برنامه�ى رسمى باشد و بـتـوانـد
براى دانش�آموزان نقش يك منبع اطالعاتى
فراتر از محتواى برنامه�ى درسى را ايفا كند.

كـتـابـى اسـت كــه بــتــوانــدسـيــارى: 
هدف�هاى آموزشى مورد نظر را به شيوه�اى
آسان، در قالب مثال�ها و به شكل ملموس

و قابل توجه بيان كند.
 كتـابـى اسـت در چـارچـوبتـاجـيـك:

هدف�هاى رفتارى كـتـاب درسـى كـه بـايـد
بتواند، محدوديت محتواى كتاب درسى را
پـوشـش دهـد و شـيـوه�هـا و راهـكـارهــاى
مطلوبى در جهت فرايند ياددهى و يادگيرى

اعمال كند.
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 كتاب�هايى هستند كه به�منظوربشارت:
ايجاد انگيزه، توسعه�ى يادگيرى، افزايش
دانـش و اطـالعـات و… تـهـيـه و تـنـظــيــم
مى�شوند و مى�تـوان آن�هـا را بـه سـه گـروه
عـمـده تـقـسـيــم كــرد: ١. كــتــاب�هــاى
دانش�افزايى دانش�آموزان؛ ٢. كتاب�هـاى
پرورش مهارت�هاى فرايـنـدى، عـلـمـى،
پــروژه�اى و هــنــرى دانــش�آمــوزان؛ ٣.
كتاب�هاى دانش�افزايى، مهارتى و روشـى

براى معلمان.
 كتاب آموزشى مناسـب بـه دورآذرى:

از يك بعـد نـگـرى، زمـيـنـه�ى رشـد هـمـه
جانبه�ى مخاطب را فراهم مى�كند.

 بايد داراى ويژگى�هايى مانـنـدملكـى:
انطباق با هدف�هاى نظام�آموزشى و دوره�ى
تحصيلى، برخوردارى از ايده�هـاى نـو، و
جذابيت و تنوع فعاليت باشد و از آمـوزش

يكطرفه و مستقيم بپرهيزد.
 كـتـاب�آمـوزشـى مـنـاســب،مـدنـيـان:

جريان يادگيرى را تسريـع مـى�كـنـد و آن را
عمق مى�بخشد، و متناسب با مقـتـضـيـات
سنى و رشدى يادگيرنده تدوين مى�شود.

 كتاب آموزشى مكمل كتـابجعفرى:
درسى است.

 كتابى است كه بتواند كيفيتساكى:
تدريس و يادگيرى را افزايش دهد.

وضـعـيـت كـنـونـى انـتـشـار كــتــاب�هــاى 
آموزشى در استان چگونه است؟

 وضعيت سامان يافته و حاجى�آقايى:
مشخصى ندارد.

 به�علت نزديك بودن استان ماقاسمى:
به تهران، بازار اين كتاب ها خوب است.

 كتاب آموزشى مـنـاسـبـى كـهسيـارى:
بتوان به عنوان يك منبع كمك�آمـوزشـى از

آن استفاده كرد، چاپ نشده است.
 كتاب�هاى آموزشى بـيـش�تـربشـارت:

نقش حل�المسائل را دارند و از كتاب�هـاى
مفيد خبرى نيست.

 اغلب كتاب�ها خارج از قانـونملكى:
و ضوابط، چاپ مى�شوند.

 كتـاب�هـاى كـمـك�آمـوزشـىمدنـيـان:
توسط مؤسسـات خـصـوصـى و مـعـلـمـان

مؤلc انتشار مى�يابند.
 تاكنون كتاب كمك�آموزشىجعفرى: 

منتشر نشده است.
 وضـعـيـت در سـطـح اسـتـانسـاكـى: 

مطلوب نيسـت و اغـلـب ايـن كـتـاب�هـا از
خارج از استان وارد مى�شوند.

 آيا در استان شما، معلمان از كتاب�هاى 
آموزشى استفاده مى�كنند؟

 در بـعـضـى از درس�هـاحـاجـى�آقـايـى:
توسط دبيرانى كـه در مـدرسـه�هـاى خـاص
تدريس مى�كنند، بيش�تر مورد استفاده قرار
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مى�گيرند، ولى استقبال عمومى كم است.
 معلمان استان ما از اين كتابقاسمى: 

استفاده مى�كنند.
 در مـدرسـه�هـاى خـاصــى،سـيــارى:

معلمان از اين كتاب�ها استفاده مى�كـنـنـد؛
به�خصوص كتاب�هاى آمـوزشـى مـنـاسـب

براى دوره�هاى ابتدايى و راهنمايى.
 بـلـه، مـيـزان اســتــفــاده درمـدنـيــان: 

دوره�هاى راهنمايـى و مـتـوسـطـه بـيـش�تـر
است.

 به علت گران بـودن قـيـمـت وساكـى:
ناتوانى دانش�آموزان براى خـريـد كـتـاب،

 رغبتى بـه تـدريـس آن�هـاًمعلمان مـعـمـوال
ندارند؛ مگر در مؤسـسـات خـصـوصـى و

علمى آزاد.

تحليل شما از روند روبه�رشد استفاده�ى 
دانـــش�آمــــوزان از كــــتــــاب�هــــاى آمــــوزشــــى

چيست؟
 غير از تبليـغـات نـاقـصحاجى�آقـايـى:

صـداوسـيـمـا، نـحــوه�ى اطــالع�رســانــى
درباره�ى كتاب�هـاى مـنـاسـب، مـطـلـوب
نيست و دانش�آموزان مناطق شهرى، بيش
از ساير دانش�آموزان امكان استفاده از ايـن

دسته كتاب�ها را دارند.
 ضــرورت دســـتـــيـــابـــىقـــاســـمـــى:

دانش�آموزان به اطالعات بيش�تـر، بـه�روز
بودن كتاب�هاى آمـوزشـى و ايـفـاى نـقـش
مكمل برنامه�هاى درسى رسمى توسط اين
كـتـاب�هـا، مـوجـب اسـتـفــاده�ى وســيــع

دانش�آموزان از آن�ها شده است.
 در حال حاضر، اسـتـفـاده ازسيـارى:

كتاب�هاى تستى مانـع بـروز تـفـكـر خـالق
دانش�آموزان شده، اما ضريـب مـوفـقـيـت
آن�ها را در مسابقات و آزمون�هـاى ورودى
افزايش داده است كه اين وضعيت در مقاطع
تحصيلى متوسطه و راهنمايى بيش�تر ديـده

مى�شود.
 يـكـى از داليـل اسـتـفــاده ازبـشـارت:

اين�گونه كتاب�ها، اميد قبولـى در كـنـكـور
سراسرى يا قبولى در پايه�هاى تـحـصـيـلـى

است.
 در حـال حـاضـر، كـتـاب�هـاىآذرى:

آموزشى كه جزو منابع علمى هسـتـنـد، بـه
علـت بـرطـرف كـردن بـرخـى از نـيـازهـاى
آموزشى فـراگـيـران و دسـتـرسـى آسـان بـه
آن�هــا، مــورد تــوجــه روز افـــزون قـــرار

گرفته�اند.
 نـيــاز و وابــســتــگــىمــلــكــى:

دانــش�آمــوزان بـــه كـــتـــاب�هـــاى
كمك�آموزشى و استقـبـال از چـنـيـن
كـتـاب�هـايـى در شـرايـط كـنـونــى،
مى�تواند ناشـى از عـوامـلـى نـظـيـر:
وضعيت ارزشيابى تحصيلى و وجود
آزمون�هاى گوناگون، راحت�طلـبـى
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برخى دانش�آموزان، ضعc برخى معلمان
در تدريس و مواردى از اين دست باشد.

 از ديدگاه مثبت، روى آوردنمدنيان:
دانـش�آمـوزان بـه اســتــفــاده�ى وســيــع از
كتاب�هاى آموزشى، بيانگر وسعت دنيـاى

يادگيرى آن�هاست.

 نـقـش كـتـاب�هــاى آمــوزشــى در فــرايــنــد 
ياددهى ـ يادگيرى چه مى�تواند باشد؟

 تقويت قوه�ى تفكر و تدبرحاجى�آقايى:
در فراگير و بيان مطالب به�صورت سليـس

و متنوع.
 كـتـاب�هـاى آمـوزشـى بـايــدسـيـارى:

روش�هايـى بـراى سـنـجـش آمـوخـتـه�هـاى
دانـش�آمـوزان از مـحـتــواى كــتــاب�هــاى

آموزشى ارائه دهند.
 ضـمـن ايـجـاد انــگــيــزه�ىبـشــارت: 

دانش�افزايى، باعث پرورش مهـارت�هـاى
ذهنى و عملـى و رشـد روابـط اجـتـمـاعـى

يادگيرنده شوند.
 كتاب�هاى آموزشى سبب تفهيمآذرى:

هرچه بيش�تر مطالب براى دانش�آمـوزان و
همچنين، افزايش ميزان يادگيرى فراگيران
از طريق تنوع بخشيدن به تمرينات ارائه شده

در رابطه با هر مطلب درسى مى�شود.
 عـامـل تـحــريــك عــالقــه ومـلــكــى:

كنجكاوى مخاطبان، و تكميل مفـاهـيـم و
مطالب آموزشى است.

 تكميل فرايند يادگيرى است.مدنيان:
آماده�سازى فرد براى حضورجعفرى:  

مفيد و مؤثر در جامعه، با انديشه�ى سالم و

افكار دقيق و هم سطـح رشـد آمـوزش، بـا
توجه به تحوالت اخير آموزش جهانى مهم

است.

 تأثير طرح سامان�بخشى را تـا چـه انـدازه 
مى�دانيد؟

 مى�تواند به هدايت منابعحاجى�آقايى:
و اطالع�رسانى در زمينـه�ى مـنـابـع مـنـجـر

شود.
 مى�تواند نـقـش غـربـالـگـرىقاسـمـى:

منطقى و دقيق را در بخش كتاب�هاى منتشر
شده ايفا كند.

 عـالوه بـر انـتـخـاب و تـأئـيــدمـلـكـى:
كتاب�هاى مناسـب، ايـن طـرح مـى�تـوانـد
موجبات دلگرمى نويسندگـان بـرجـسـتـه و

ناشران دلسوز را فراهم آورد.
بـه نـظـر شـمـا، تـأثـيـر جـشـنــواره در رشــد 

نــگــرش و ارتــقــاى دانــش حــرفــه�اى تــولــيــد
كتاب�هاى آموزشى مناسب چه�قدر است؟

 نقش انـگـيـزشـى و تـقـويـتقاسـمـى:
خودباورى را در آن�دستـه از مـؤسـسـات و

ناشرانى كه موفق هستند، ايفا مى�كند.
 وضعيت مناسبى براى ارتقاىسيارى:

سطح كمى و كيفى چاپ و توزيع كتاب�هاى
آموزشى و كمك�آموزشى فراهم مى�كند.

 بـاعـث تـعــامــل مــؤلــفــانبـشــارت:
كتاب�هاى آموزشى و بهبـود وضـع تـولـيـد

كتاب�هاى آموزشى مى�شوند.
 در تشويـق و تـأئـيـد مـؤلـفـان وآذرى:

ناشران تأثير شايان توجهى بـه جـا خـواهـد
گذاشت.
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 باعث رقابت بين دستاوردها وملكى:
توليدات مى�شود.

 شـنـاخـت قــابــلــيــت�هــا ومـدنــيــان:
توانمندى�هاى موجود در زميـنـه�ى تـولـيـد

كتاب�هاى آموزشى است.

نتايج كاربـردى جـشـنـواره�ى كـتـاب�هـاى 
آموزشى رشد كدام�ها هستند؟

 بسترسازى براى نقد توليداتقاسمى:
آمـوزشــى و عــرضــه�ى مــحــصــوالت و

كتاب�هاى مطلوب و مناسب.
افزايش آگاهى�هاى عمومى ازسيارى: 

منابع منتشر شده و همچنين، زمينه�سـازى
براى رقابت سالم در تدوين منابع آموزشى.

 انتخاب كتاب�هـاى خـوب وبشـارت:
معرفى آنان به مخاطبان.

 توسعه و گسترش برنامـه�هـاىملكـى:
نوين و كمك به بـرنـامـه�ى آمـوزشـى بـراى
همه، محدود كردن ميدان عمل نـاشـران و
افراد سودجو، و افزايش عمومى اعتماد به

نظام آموزشى و هدايت�خواهى از آن.
 ارتقاى كيفيت و ساماندهـى ومدنيان:

بهينه�سازى كميت كتاب�هاى آموزشى.

 اگـر از كـم�وكـيـt بـرگـزارى جــشــنــواره 
اطالع داريد، پيشنهاد يا توصيه�ى شما براى
ارتقاى كيفـيـت جـشـنـواره در سـال�هـاى آتـى

چيست؟
 جشنواره�ى كتـاب�هـاىحاجى�آقايـى: 

آموزشى برگزار مى�شود، ولى هيچ�يـك از
كارشناسان آموزشى استان�ها در آن شركت

ندارند و از نظرات آموزشى آنـان اسـتـفـاده
نمى�شود. به اين ترتيب، روشن است كـه
كم�وكيـc قـضـيـه بـراى اسـتـان�هـا روشـن

نيست.
 پيشنهاد مى�شود، از معاونانقاسمى:

آموزشى و رؤساى گروه آموزش ابتدايـى،
راهـنـمـايـى و مــتــوســطــه�ى ســازمــان و
آموزش�وپرورش استان�ها، براى شـركـت

در جشنواره دعوت به عمل آيد.
 بـه صـورت چـرخــشــى درجـعـفــرى:

اسـتـان�هـاى گـونـاگـون و طـى نـيــم ســال
تحصيلى برگزار شود.

 در امر بـرگـزارى جـشـنـواره،ساكـى:
حضور مستقيم همكاران سطح عملياتى كه
در كالس�هاى درسـى مـشـغـول فـعـالـيـت

هستند، از اهم امور است.
 نقش وزارت آموزش�وپرورش در فرايند 

انـتـشـار كـتـاب�هـاى آمـوزشـى چـه مـى�تــوانــد
باشد؟

 مى�تواند نقش حمايتى وحاجى�آقايى:
نظارتى داشته باشد و با توجه بـه نـيـازهـاى
مناطق گوناگون و شرايط اقليمى، به عنوان

سفارش�دهنده نيز عمل كند.
 مى�تواند نقش هدايـتـگـرى،قاسمـى:

 نگرش�سازى داشتهًاستانداردسازى و نهايتا
باشد و بـيـنـش خـانـواده را نـيـز نـسـبـت بـه

كتاب�هاى كمك�آموزشى افزايش دهد.
 مـى�تـوانـد مــوضــوعــات وسـيــارى:

مــحــتــواى ارائــه شــده در كــتــاب�هـــاى
كمك�آموزشى را با هدف�هاى كـتـاب�هـاى

آموزشى هماهنگ سازد.
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 بـا تـوجـه بـه ايـن�كـه تـولـيــدتـاجـيـك:
محتواى كـتـاب�هـاى درسـى در انـحـصـار
آموزش�وپرورش است، جا دارد به منظور
رفع نارسايى�هاى مـوجـود در كـتـاب�هـاى
درسى، غنى�سازى اطالعات دانش�آموزان
و جلوگـيـرى از انـواع سـوء اسـتـفـاده�هـا،
آموزش�وپـرورش خـود مـتـولـى ايـن مـهـم

باشد.
 بـه�هـنـگـام�سـازى مـحـتـواىبـشـارت:

كتاب�هاى كمك�آموزشى، افزايش مستمر
جذابيت آن�ها نزد مخاطبان، و ايجاد پيوند
و ارتباط منطقى بين محـتـواى كـتـاب�هـاى
مزبور با هدف�هاى آمـوزشـى�وپـرورشـى،
لـزوم نـظـارت فـعـال آمـوزش�وپـرورش را

خاطر نشان مى�سازد.
 فرايند تأئيد، معرفى و انـتـشـارآذرى:

كتاب�هاى آموزشى از رسالت�هاى وزارت
آموزش�وپرورش است.

 وزارت آمــوزش�وپـــرورشمــلــكـــى: 
مى�تواند با تشـكـيـل گـروه مـتـخـصـص در
رشته�هاى گوناگون، به عنوان مرجعى قابل
اعتماد و اطميـنـان در انـتـشـار كـتـاب�هـاى

كمك�آموزشى عمل كند.
 بهترين مـوضـع و نـقـشـى كـهمدنـيـان:

آموزش�وپرورش مى�تواند داشته باشـد،
نـقـش سـيـاسـتــگــذارى و تــا حــدودى

برنامه�ريزى است.
 وزارت آموزش�وپـرورشجعفـرى:

بايد بر ويژگى�هاى عمومى و اختصاصى
كتاب�هاى آموزشى نظارت كامل داشتـه

باشد.

جمع�بندى نظرات
الt) ناشران

 كار را با شناخت وضع موجودً معموال 
آغاز مى�كنـنـد، پـس الزم اسـت، هـمـه�ى
ناشران كتاب آموزشى از وضعيت كـنـونـى
نشر اين�گونه كتاب�ها اطالع داشته باشند.
اما فقط يكى از ناشران حاضر شده است،
ارزيابى خود را از وضع موجود اعالم كنـد
و ديگران سكوت را ترجيح داده�اند؛ شايد
وضـع مـوجـود را مـطـلـوب مــى�دانــنــد و

، مديرعامـلخرسـنـدروگاليه�اى ندارنـد. 
مؤسسه�ى منادى تربيت، نظرى انتقادآميـز
اظهار داشته است: اكثر نـاشـران بـه دلـيـل
شرايط اقـتـصـادى حـاكـم در ايـن زمـيـنـه،
كتاب�هايـى را مـنـتـشـر مـى�كـنـنـد كـه نـيـاز
روزمره�ى دانش�آموز را پاسخگو باشند و به
سـايـر نـيـازهـاى دانـش�آمـوزان تــوجــهــى

نمى�كنند.
 بحث اقتصاد نشر و نيز نـيـاز روزمـره�ى
دانش�آموزان، موضوع «حل�المسائل»ها را

اشـكــالخـرسـنـدرو مـطـرح مـى�كــنــنــد. 
حل�المسائل�ها را حافظه محوربـودن آن�هـا
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مى�داند. اما مگر نمى�شود ايـن اشـكـال را
، مديرعامـلميثمـىرفع كرد؟ پاسخ دكـتـر 

انتشارات انديشه�سازان، و همه�ى ناشـران
حل�المسائل مثبت است: حل�المسائل، در
صورتى كه با مالك�هاى صحيح آمـوزشـى
تدوين شده باشد، يكى از انواع كتاب�هاى
آموزشى است. البته، اغـلـب مـعـلـمـان و
كسانى كه سابقه�ى تدريس دارنـد، چـنـيـن
پاسـخـى را نـمـى�پـذيـرنـد. يـكـى از آن�هـا

، مدير نشر شوراست كه مى�گويد:فروغى
حل�المسائل�ها داراى آموزش�هاى سطحى

و كم�عمق هستند.
 مى�دانيم كه معلم بيم دارد، دانش�آموز
حل تمـريـن�هـاى كـتـاب درسـى را از روى
حل�المسائل رونويسى كنـد (بـه قـول خـود

پ» بزند) و او متوجه نشود،ُدانش�آموز «ك
دانش�آموز كدام نكته از درس را نياموخته،

پشت سر گذاشته است.
 دانش�آموزان غير از نـيـاز روزمـره، چـه
نيازهاى ديگرى دارند؟ از پاسخ ناشران اين
نظرخواهـى بـه پـرسـش «كـتـاب آمـوزشـى
مناسب چگونه كتابى است؟» برخى از اين
نيازها را مى�توان يافت: نيازهاى مبتنى بـر
تفاوت�هاى منـطـقـه�اى و قـومـى، نـيـاز بـه
مطالبى عميق�تر از مطالب كتاب درسى، و
نياز به يادگيرى بهتر و عميق�تر. كتاب�هاى
آموزشى بايد بتوانند به چنين نيازهايى پاسخ

، مدير نشر سنـجـشميرطاووسـىبدهنـد. 
روز، چند مورد مشخص�تر را برمى�شمرد:
تقـابـل بـا واقـعـيـت�هـاى جـهـان اطـراف،
آموختـن روش تـفـكـر خـالق در مـبـاحـث

آموزشى، و آموزش براساس شيوه�ى حـل
مسأله.

 كـتـاب�هــاىِامـا آيـا نـاشـران كــنــونــى 
آموزشى، از لحاظ فنى و علمى، بضاعت
آن را دارند كه «كتاب آمـوزشـى مـنـاسـب»
همان�گونه كه در بند قبل آمد، منتشر كنند؟

، آن�جا كه مـهـم�تـريـن مـشـكـالتفـروغـى
حـوزه�ى نـشـر كـتــاب�هــاى آمــوزشــى را
برمى�شمرد، به اين پرسـش پـاسـخ مـنـفـى
مى�دهد. به زعم او مشـكـالت ايـن حـوزه
عبارتـنـد از: نـداشـتـن شـنـاخـت دقـيـق از
مخاطب، آشنا نبودن با زمينه�ها و شيوه�هاى
توليد محتوا بـراى كـتـاب�هـاى آمـوزشـى،
معدود بودن مـؤلـفـان آشـنـا بـا تـولـيـد ايـن

كتاب�ها، و…
 ساير دوستان، به مواردى غير از آنـچـه 

اشـاره مـى�كـنــد، نــظــر دارنــد وفـروغــى 
مشكالت حوزه�ى نشر كتاب�هاى آموزشى
را ناشـى از كـمـبـود اطـالعـات، دشـوارى
تلفيق سياست�هاى كنونى آموزش�وپرورش
با نيازهاى آموزشى دانش�آموزان، كمـبـود
درصد سرانه�ى مطالعه در ايران و ممـيـزى
كتاب مى�داننـد. در ايـن مـيـان، ايـن فـقـط

اسـت كـه تـغـيـيـرات مــداوممـيـرطـاووسـى 
محتواى كتاب درسى و نبود اطالع�رسانـى
به موقع در اين زمينه را، مهم�ترين مشكـل
حوزه�ى نشر كتاب�هاى آموزشى مى�داند.

 آگاهى به موقع از تغـيـيـرات مـحـتـواى 
كتاب�هاى درسـى، بـى�شـك حـق مـسـلـم
همه�ى ناشرانى است كه در ارتباط نزديـك
با محتواى كتاب درسى و به منظور تعميـق
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آن، كتاب چاپ مى�كنند. اما در پاسـخ بـه
اين پرسش كه «توقع شما به عنوان يك ناشر
از وزارت آموزش�وپرورش چيست؟» تنها

اســت كـــه بـــه ضـــرورت ايـــنفـــروغـــى 
اطالع�رسانى اشاره مى�كند. دوستان ديگر
بر حمايت، آن هم حمايت همه�جانبـه، بـه
ويژه در زمينه�ى سـهـمـيـه�ى كـاغـذ تـأكـيـد
cدارند. به هـر صـورت، يـكـى از وظـايـ

» هميـن�گـونـهطرح سامـان�بـخـشـىاصلـى «
اطالع�رسانى�هـا بـه نـاشـران اسـت و امـيـد
مى�رود با سازوكارها و برنامه�هايـى كـه در
چارچوب اين طرح بـه اجـرا در مـى�آيـنـد،

 مرتفع شود.ًمشكل كامال
 اگرچـه مـدت كـوتـاهـى از عـمـر طـرح 

سـامـان�بـخـشـى كــتــاب�هــاى آمــوزشــى
مـى�گـذرد،نـظـرخـواهـى اغـلـب نـاشــران
حـاضـر، بـه ايــن طــرح و آيــنــده�ى آن بــا
خوش�بيـنـى مـى�نـگـرنـد و هـمـگـى آنـان،
جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى را در تشويق
ناشران و مؤلفان و ارتقاى كيفيت آثار موفق

بـراىسـعـادت و ميـرطـاووسـى مـى�دانـنـد. 
ارتـقـاى كـيـفـيـت بـرگــزارى جــشــنــواره
توصيه�هايى كرده�انـد كـه بـه اجـرا درآوردن
آن�ها براى مجريان جشنواره چندان دشوار
نيست و بى�شك به توفيـق هـرچـه بـيـش�تـر
جشنواره مى�انجامـد. خـارج كـردن گـروه
داوران از حالت انحصارى، و فراهم كردن
بسترهاى ارتباطى بـراى بـرقـرارى ارتـبـاط
مـيـان مـتـولـيـان طـراحــى و آمــاده�ســازى
كتاب�ها، از جمله مهم�ترين تـوصـيـه�هـاى

ايشان است.

 از آن�جا كه ممكن است، ورود وزارت 
آموزش�وپرورش به حوزه�ى نشر كتاب�هاى
آموزشى دامنه�ى فعاليت ناشران خصوصى
را محدود كند، انتظار مى�رود كـه آن�هـا بـا
اين امر چندان موافق نباشند. اما برخـالف
انتظار، سه تن از دوستان به پرسش در اين
مـورد پـاســخ نــداده�انــد و دو تــن ديــگــر
پاسخ�هايى بسيار متفـاوت داده�انـد: يـكـى
براساس اطمينان از حفظ مـنـافـع خـود، و
ًديـگـرى بـراسـاس نـقـطـه نـظــرى كــامــال

پاسخ داده است، بـاميثمى كارشناسـانـه. 
ورود هركـس كـه بـتـوانـد تـأثـيـر مـثـبـت و
رشددهنده داشته باشد، موافقم. و به نظر

، بهتـر اسـت آمـوزش�وپـرورش بـهفروغـى
نظارت، كارشناسى و مشاوره بپـردازد، و
ورود نـهـادهـاى دولـتـى بـه ايـن حـوزه نــه

ضرورت دارد، نه نياز.
 در مـــورد ارتـــبـــاط مـــيــــان وزارت
آموزش�وپرورش و نـاشـران خـصـوصـى،

پيـشـنـهـاد جـديـدى دارد كـهمـيـرطـاووسـى 
شايسته�ى توجه است و مى�تواند راهى براى
دلگرمى هرچه بيش�تر و ارتقاى كيفيت كار
ناشران خصوصى باشد. وى در پاسـخ بـه
اين پرسش كه «ناشر آموزشى، تـحـت چـه
شـرايـطـى چـاپ يـك كـتـاب آمـوزشــى را
مى�پذيرد؟» مى�گويد: در صورت برقرارى
ارتباط ضابطه�مند ميان ناشر خـصـوصـى و
وزارت آموزش�وپرورش و نيز اطالع�رسانى
سريع و دقيق و حمايت ايـن وزارتـخـانـه،
نـاشـر آن را مـى�پـذيـرد.  در بـطـن پــاســخ

اين پيشنهاد نهـفـتـه اسـت كـهميرطـاووسـى 
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وزارت آموزش�وپرورش در صورت لـزوم
و صالحديد مى�تواند، با ناشران براى نشر
كتاب با ضوابط معينى و در مـوضـوع�هـاى

مورد نياز، قرار داد منعقد كند.

ب) رؤســــــــــــاى ســــــــــــازمــــــــــــان�هــــــــــــاى
آموزش�وپرورش استان�ها

  بـراســاس پــاســخ�هــاى مــســؤوالن،
«وضعيت كنونى نشر كتاب�هاى آموزشى»
در اسـتـان�هـاى مـازنـدران، هـرمــزگــان،
خـراسـان و كـردسـتـان، سـامـان يـافــتــه،
قاعده�مند و مطلوب نيست كه البته اين پاسخ

 مقصود ازًابهام دارد و روشن نيست، دقيقا
سامان�يافته و قاعده�مند چيست. در حالـى
كه اصفهان شرايطى مثـل تـهـران دارد، در
سيستان�وبلوچستان تـاكـنـون هـيـچ كـتـاب
آموزشى منتشر نشده است و سرانجام ايـن
كــه در كــهــگــيــلــويــه�وبــويــراحــمـــد،
حل�المسائل�ها رواج دارند و از كتاب�هـاى

آموزشى مفيد خبرى نيست.
  اغـلـب مـسـؤوالن، كـتـاب آمـوزشـى 

مناسب را كتابى مى�دانند كه مكمل برنامه�ى
درسى باشد، كيفيت تدريس و يادگيرى را
افزايش دهـد، هـدف�هـاى آمـوزشـى را بـه
شيوه�اى آسان بيان كند، و محدوديت�هاى
محتـواى كـتـاب درسـى را پـوشـش دهـد.
پاسخگويـى بـه نـيـازهـاى زنـدگـى آيـنـده،
چارچوب نگارش لذت�بخش، مبتنى بودن
بر آخرين يافته�هاى علمى، برخوردارى از
ايده�هاى نو، و متناسب بودن با مقتضيـات
سـنـى و رشـدى يـادگــيــرنــده ،از ديــگــر

ويژگى�هايى هستند كه برخى از مـسـؤوالن
آموزش�وپرورش استان�ها براى كتاب�هاى

آموزشى مناسب برشمرده�اند.
 طبق پـاسـخ مـسـؤوالن اسـتـان�هـا، در 

اسـتـان�هـاى مـازنـدران و هـرمـزگــان، در
مدرسه�هاى خاصى و در بعضى درس�هـا،
و در استان�هاى مركزى و اصفهان هـمـه�ى
معلمان، از كتاب�هاى آمـوزشـى اسـتـفـاده
مى�كنند. اما در كردستان، به علت گرانـى
قيمت اين كتاب�ها و ناتوانى دانـش�آمـوزان
براى خريد آن�ها، معلمان رغبتى به تدريس
آن�ها ندارند. اين در حالى است كه هيچ�يك
از مسؤوالن، تفكيكى ميان حل�المسائل و
كتاب�آموزشى قائل نشده�اند. همين مشكل
در پاسخ به اين سؤال پيش آمده است كـه:
«تحليل شما از روند روبه رشد استـفـاده�ى
دانـش�آمـوزان از كــتــاب�هــاى آمــوزشــى

چيست؟»
 مسؤوالن، به اين پرسش پاسخ�هـايـى
بسيار متفاوت داده�اند، در واقع، برخى به
گونه�اى منفى و برخى به گونه�اى مثبـت بـه
اين�گونه كتاب�ها نگريسته�اند. البته در هـر

 مقصود حل�المـسـائـلًدو صورت، ظاهـرا
است و نه كتاب�آموزشى.

از استان هرمزگان استـفـاده ازسيـارى  
كتاب�هاى آموزشى را مانع بروز تفكر خالق

 از اسـتـانساكـىدانـش�آمـوز مـى�دانــد، و 
كردستان مى�گويد: اين نوع كتـاب�هـا، بـه
دليل ضعc عمده�اى كه دارند و بـه عـلـت
طرز تلقى اشـتـبـاه دانـش�آمـوزان از آن�هـا،
موفقيت چندانى نداشتـه�انـد. در مـقـابـل،
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از اسـتـان اصـفــهــان روى آوردنمـدنــيــان 
دانـش�آمـوزان را بـه اسـتـفـاده�ى وسـيــع از
كتاب�هاى آموزشى، بيانگر وسعت دنيـاى

ازقاسـمـى يادگيرى آن�ها دانستـه اسـت، و 
اسـتـان مـركـزى، ضــرورت دســتــيــابــى
دانش�آموزان به اطالعات بيش�تر، و ايفاى
نقش مكمل برنامه�هاى درسى رسمى توسط
اين كتاب�ها را، به عنوان داليل استقبال از
اين كتاب�ها برشـمـرده اسـت. مـسـؤوالن
اسـتـان�هـاى هـرمـزگـان، كـهـگـيـلــويــه و
بويراحمد و خراسان�رضوى، دليل استقبال
دانش�آموزان از كتاب�هاى آموزشى را، اميد
به قبولى در آزمون�هاى ورودى دانستـه�انـد
كه ناگفته پيداست، مقصودشان كتاب�هاى

حل�المسائل است.
  فقط سه تن از مسـؤوالن اسـتـان�هـا بـه 

پرسش مربوط به تأثير طرح سامان�بخـشـى
پاسخ گفته�اند. چنين سكوت سنگينى شايد
از آن�روست كه ايشان با طرح سامان�بخشى
چنـدان آشـنـا نـيـسـتـنـد. بـه هـر صـورت،
مسؤوالن استان�هاى مازندران، مركزى و
فارس، به تأثير اين طرح و آينده�ى آن مثبت

مى�نگرند.
 آن دســتــه از مــســـؤوالن كـــه بـــه  

cپرسش�هاى مربوط به تأثير، و كم�وكي
برگزارى جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى
پـاسـخ گـفـتـه�انـد، مـزايـايـى هـمـچـون
بسترسازى براى نقد توليدات آموزشى،
افزايش آگاهى�هـاى عـمـومـى از مـنـابـع
منتشر شده، محدود شدن ميدان عـمـل
افـراد و نـاشـران سـودجــو، تــقــويــت

خودباورى در ناشران كتاب�هاى آموزشى،
و شناخت قابـلـيـت�هـا و تـوانـمـنـدى�هـاى
موجود در زمينه�ى توليد كتاب�هاى آموزشى
را بر آن مترتب دانسته�اند. به عالوه، آن�ها

پيشنهاد مى�كنند:
 در برگزارى جشـنـواره، كـارشـنـاسـان 

آموزشى استان�ها شركت داده شوند.
در انتخاب كتاب�ها، تمركززدايى شـود 

و بخشى از امور را به استان�ها محول كنند.
 براى شركت در جشنواره، از معاونـان 

آمـوزشـى و رؤسـاى گـروه�هـاى آمـوزشـى
دعوت به عمل آيد.

جـشـنـواره بـه صـورت چــرخــشــى در 
اسـتـان�هـاى گـونـاگـون و طـى نـيــم ســال

تحصيلى برگزار شود.
 وزارت آمــوزش�وپــرورش نــقـــشـــى 

حـمـايـتـى، نـظـارتـى و هـدايـتـى در نـشــر
كـتـاب�هــاى آمــوزشــى ايــفــا كــنــد و بــا
سيـاسـت�گـذارى�هـا و بـرنـامـه�ريـزى�هـاى
مناسب، انتشار اين�گونه كتاب�ها را تقويت

كند.
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محمد مهدى رادان

چكيده#اى از يافته#هاى ارزيابى
ارىگزبر

ه#ىمين جشنوارچهار
شدشى ركتاب#هاى آموز

)٨٣ماه (آذر

هاشار

 يكصد و چهل�وپنج نفر از شركت�كنندگان در مراسم اختتاميه�ى جشنواره،
به پرسش�هاى اين ارزيابى پاسخ گفته�اند، حدود نيمى از آنان از جـشـنـواره و
برنامه�هاى آن در مجموع راضى بوده�اند و بيش از نيمى، مراسم اختتـامـيـه را

دهنده�اى نيز وجود رادشه تاكن ىبايزرا نيا رد ،لاح نيا اب .دنا�هتمناسب  دانس
دارد.از جمله ٤٦/٩ درصد پاسخگويان در برابر پرسش «كافى�بـودن تـعـداد

پاسخى نداده�اند.اگرچه خوددارى از پاسخ »ناگدشريدقت دادعت و ناگديزگرب
دادن، هـمـواره بـه مـعـنـى مـخـالـc بـودن نـيـسـت، و  در بـرگـزارى چـنـيـن
جشنواره�هايى، مشكل است بتوان رضايت همه�ى شركت�كنندگان را تأمـيـن
كرد، ليكن بى�شك نتايج واقع�بينانه�ى اين ارزيابى، راهنماى دست�اندركاران

جشنواره�هاى رشد در آينده خواهد بود.

ليدسد، توحله ى تحقق برد به مره ها انتظار مى روارارى اين جشنوگزآنچه كه با بر
عه ى منابععاتى است كه جاى آن ها در مجموضوصه ى موشى در عرمنابع آموز

ار خالى است و يا كم تر به آن ها پر داخته شده است .شى بازآموز
ان، مهندس جعفر عالقه	مندان                                                                                          شادرو
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مقدمه
 در اين پژوهش، ارزيابى پاسخگويـان

چــهـــارمـــيـــن جـــشـــنـــواره�ى از بـــرگـــزارى
، براساس شـشكتاب�هاى آمـوزشـى رشـد

مؤلفه به شرح زير سنجيده شده است:
 برنامه�هاى مراسم اختتاميه�
 مالك�ها و فرايند داورى�
 آثار برگزيده�
 كتابنامه�ى رشد�
 ثمربخشى برگزارى جشنواره�
 رضايت عمومى از جشنواره�

 در ادامـه، ارزيـابـى پـاســخــگــويــان
درباره�ى هر يك از مـؤلـفـه�هـاى فـوق، بـه

تفكيك تشريح مى�شود.

اسمنامه�هاى مر١. ارزيابى بر
اختتاميه

 پاسخگويـان، كـيـفـيـت بـرنـامـه�هـاى
مراسم اختتاميه را براساس يازده مؤلفه روى

طيـc پـنـج درجـه�اى (از
بسيار نامناسب تا بـسـيـار
مناسب) ارزيابى كردند.
براساس ميـانـگـيـن�هـاى
بـه�دسـت آمـده مـى�تــوان
اظهـار داشـت، ارزيـابـى
پاسخگويـان از كـيـفـيـت
بـرنــامــه�هــاى مــراســم
اختتاميه «بيش�تـر مـثـبـت
است تا منفى». در عـيـن
حال، ميانگـيـن ارزيـابـى

پاسخگويان از نوع جايزه�ى برگزيدگان (٢/
٧١)، كيفيت قدردانى از تقديرشدگان (٢/
٧١)، و نـحـوه�ى اجـراى مــجــرى (٤٣/
٧٠)، باالتر از ساير ميانگين�هاست. بر اين
اساس مـى�تـوان اظـهـار داشـت، ارزيـابـى
پاسخگويان از سه برنامه�ى مذكور مثبت�تر
از ارزيابى آنان از ساير برنامه�هـاى مـراسـم

اختتاميه بوده است.
 ميـانـگـيـن ارزيـابـى پـاسـخـگـويـان از

 مى�باشد.٦٥٫٣٧سخنرانى�هاى ارائه شده 
اين مقدار، روى مقياس صفر تا صد درجه،
بين متوسط و زياد است. به بـيـان ديـگـر،
پاسخگويان كيفيت  سخنرانى�هاى مذكـور

را باالتر از متوسط ارزيابى كرده�اند.
 ارزيابى پاسـخـگـويـان از كـافـى بـودن
تعداد برگزيدگان و تعداد تقديرشدگان روى
طيc پنج درجه�اى با طبقات «خيلى كم تـا
خـيـلـى زيـاد» نـشـان مــى�دهــد، از نــظــر
پاسـخـگـويـانـى كـه در ايـن زمـيـنـه پـاسـخ
تحليل�پذير داده�اند، تعداد بـرگـزيـدگـان و
ًتعداد تقديرشدگان «تقريـبـا
كافى» بـوده اسـت. خـاطـر
نشان مى�سازد كه تعداد قابل
تـوجـهـى از پـاسـخـگـويـان

 ٤٧ درصد) در ايـنً(تقريـبـا
زمينه اظهار نظر نكرده�اند.
 اطـالعـات مـربـوط بــه
شــــاخــــص ارزيـــــابـــــى
پـاسـخـگـويـان از كـيـفـيـت
برنامه�ها بيانـگـر ايـن نـكـتـه
اســت كــه از مـــيـــان ١٤٥
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شركـت�كـنـنـده در مـراسـم كـه
پرسشـنـامـه�ى نـظـرسـنـجـى را
تكميل كرده�اند، ٤١/٣ درصد
برنامه�ها را منـاسـب يـا بـسـيـار
مناسب ارزيابى كرده�انـد. ايـن
در حالى است كه ١١/٧ درصد
از آن�ها، كيفيـت بـرنـامـه�هـا را

 مناسب ارزيابى كرده�اند،ًتقريبا
هـمـچـنـيـن، ٣٨/٥ درصـد از

پاسخـگـويـان از اظـهـارنـظـر درخـصـوص
كيفيت برنـامـه�هـاى جـشـنـواره خـوددارى

كرده�اند.

ىايند داور٢. ارزيابى مالك�ها و فر

 مدعوين مراسم اختتاميه، مـالك�هـا و
فرايند داورى در چـهـارمـيـن جـشـنـواره�ى
كتاب�هاى آموزشى رشد را بـر اسـاس سـه
مؤلفـه�هـاى مـالك�هـاى داورى، تـركـيـب
هيأت داوران و بيانيه�ى هيأت داوران، روى
طيc پنج درجه�اى (بسيار نامناسب تا بسيار
مناسب) ارزيابى كرده�انـد. ٤٠/٩ درصـد
پاسخگويان (كه پاسخ آنـان در ايـن زمـيـنـه
تحليل�پذير بوده است)، مالك�هاى داورى
در ايـن جـشـنـواره را «مـنـاسـب يـا بـسـيـار
مناسب» ارزيابى كرده�اند. در حالى�كه ٦٢
درصد «تـركـيـب هـيـأت داوران» و ٧٠/٦
درصد «بيانيه�ى هيأت داوران» را مناسب يا

بسيار مناسب ارزيابى كرده�اند.
 ميـانـگـيـن ارزيـابـى پـاسـخـگـويـان از
مـؤلـفـه�هـاى فـرايـنـد داورى (مـالك�هـاى

داورى= ٥٩/٥، تركيب هـيـأت داوران =
٦٤/٨، و بيانـيـه هـيـأت داوران= ٦٧/٦)
باالتر از متوسط است. در نتيجه، ارزيابى
پاسخگويان از فرايند داورى در چهارمـيـن
ًجشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد «تقريبا

مثبت» است.
 هـمـچـنـيـن، مـيــانــگــيــن ارزيــابــى
پاسخگويان از بيانيه�ى هيأت داوران باالتر
از ميانگين ساير موارد و انحراف معيـار آن
كم�تر از انحراف معيار دو مؤلـفـه�ى ديـگـر
است. به بيان ديگر، ارزيابى پاسخگويـان
از بيانـيـه�ى هـيـأت داوران مـثـبـت�تـر از دو

مؤلفه�ى ديگر است.

گزيده٣. ارزيابى آثار بر

 مـدعـويـن مـراسـم اخـتـتـامـيــه، آثــار
برگزيـده�ى ايـن جـشـنـواره را از دو مـنـظـر
ارزيابى كـرده�انـد: الـc) مـقـايـسـه�ى آثـار
بـرگـزيـده بـا سـايـر آثـار ارائـه شـده بـه ايـن
جشنواره؛ ب) مقايسه�ى آثار برگزيده�ى اين

جشنواره با جشنواره�ى قبل.
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 از نظر ٣٦/٥ درصد پاسخگـويـان كـه
پاسخ آنان در اين زمينه تحلـيـل�پـذيـر بـوده
است، آثار برگزيده «بهتر يا بسيار بهتـر» از
ساير آثار ارائه شده به جشنواره بوده�اند. و
به عقيده�ى ٤٤/٤ درصد آنان، آثار برگزيده
با آثار ارائه شده تفاوت چندانى نداشته�اند.
همچنين، ١٩ درصد پاسخگويان كه پاسخ
آن�ها تحليل�پذير بوده است، آثار برگزيـده
را «بدتر يا بسيار بدتر» از ساير آثار ارائه شده

به جشنواره ارزيابى كرده�اند.
 ميانگين ارزيابى پاسخگويان از كيفيت
آثار برگزيده در مقايسه با ساير آثار ارائه شده
به جشنواره، ٥٤/٧ اسـت. ايـن مـقـدار،

 درًروى مقياس صفر تا صد درجه، تقريبـا
حد متوسـط اسـت. بـه بـيـان ديـگـر، آثـار
برگزيده�ى جشنواره چـهـارم بـرتـرى قـابـل
توجهى نسبت بـه سـايـر آثـار ارائـه شـده بـه

جشنواره نداشته�اند.
 از نظر ٦٧/٩ درصد پاسخگـويـان كـه
پاسخ آنان تحلـيـل�پـذيـر بـوده اسـت، آثـار
برگزيده�ى اين جشنواره، «بهتـر يـا بـسـيـار
بهتر» از آثار برگزيـده�ى جـشـنـواره�ى قـبـل
بوده�اند. و به عقيده�ى ٢٢/٦ درصد، اين

آثار با آثار برگزيده�ى جشـنـواره�ى
قبل تفاوت چندانى نـداشـتـه�انـد.
هــمـــچـــنـــيـــن، ٩/٤ درصـــد
پـاسـخـگـويـان كـه پــاســخ آن�هــا
تـحـلـيـل�پـذيـر بـوده اسـت، آثــار
برگزيده�ى اين جشنواره را «بدتر يا
بسيـار بـدتـر» از آثـار بـرگـزيـده�ى
جشنواره�ى قبل ارزيابى كرده�اند.
 ميانگين ارزيابى پاسخگويان از كيفيت
آثار برگزيده�ى اين جشنواره در مقايسه با آثار
برگزيده�ى جشنواره�ى قبل، ٦٧ بـه دسـت
آمده است. اين مقدار، روى مقياس صفر
تا صد درجه، نشان مى�دهد كه به عقيده�ى
پاسخگويان، آثار برگزيده�ى اين جشنواره،
«بـرتـرى قـابـل تـوجـهـى» نـسـبـت بـه آثــار

برگزيده�ى جشنواره�ى قبل داشته�اند.

شد ٤. ارزيابى كتابنامه�ى ر

 «كتابنامه�ى رشد»، يكى از عينى�تريـن
برون دادهاى طرح سامان�بخشى كتاب�هاى
آمـوزشـى اسـت. از هـمـيـن�رو، ديـدگــاه
پاسخگويان درباره�ى كتابنامه�ى رشـد، در
سـؤال ٣٢ پـرسـش�نـامـه روى طـيـc پـنـج
درجه�اى (بسيار نامناسب تا بسيار مناسب)

سنجيده شده است.
 ٥٢/٤ درصد پاسخگويان كتابنامـه�ى
رشد را مناسب يا خيـلـى مـنـاسـب و ٥/٥
درصد، در حد متوسط ارزيابى كرده�انـد.
در مقابل، تنها ١/٤ درصد پاسـخـگـويـان

ـىـلـيخ ـاي بكتـابـنـامـه�ى رشـد را نـامـنـاس
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٧/٠٤ ،هوالع هب .دنا�هدرك ىبايزرا بسانمان
ود در ايـنخ رظن نايب زا نايوـگخساپ دصرد

زمينه خوددارى كرده�اند.
 ميـانـگـيـن ارزيـابـى پـاسـخـگـويـان از
كتابنامه�ى رشد ٨٥ درصـد بـه دسـت آمـده
است. اين ميانگين، روى مقياس صفر تـا
صد درجه، حاكى از ارزيابى «بسيار مثبت»
مدعوين مراسم اختتاميه از كتابنامه�ى رشد

است.

ىارگز٥. ارزيابى از ثمربخشى بر
هارجشنو

 ديـدگــاه پــاســخــگــويــان دربــاره�ى
ثمربخشى جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى
رشد، روى طيc پنج درجه�اى (خيلى كم
تا  خيلى زياد) براساس شش مؤلفه سنجيده

شده است:
عمومـى كـردن هـدف�هـا و مـعـيـارهـاى �

تدوين و نشر كتاب�هاى آموزشى
 ارتقاى كمى و كيفى�

كتاب�هاى آموزشى
 ايجاد فضاى رقابتـى�

و سـازنـده بـيـن پــديــد
آورنـدگـان و نــاشــران

كتاب�هاى آموزشى
 هماهنگى فـعـالـيـت�

�بـخـش�هـاى دولـتــى و
غيردولتـى در حـوزه�ى
تدوين و نشر كتاب�هاى

آموزشى

 الگوسازى از طـريـق قـدردانـى از افـراد�
خالق در حوزه�ى تدوين و نشر كتاب�هـاى

آموزشى
 تقويت دانش حرفه�اى پديدآورنـدگـان و�

ناشران كتاب�هاى آموزشى
 چگونگـى تـوزيـع درصـدهـا و مـقـدار
مـيـانـگـيـن�هـا نـشـان مـى�دهـد، ارزيــابــى
پاسخگويان از ثمربخشى جشنواره «بيش�تر

مثبت است تا منفى».
 ميـانـگـيـن ارزيـابـى پـاسـخـگـويـان از
مؤلفه�ى� الگوسازى از طـريـق قـدردانـى از
افراد خالق و مـبـتـكـر ٦٨/٦ اسـت. ايـن
مقدار روى مقيـاس صـفـر تـا صـد درجـه،

 در حد زياد است.ًباالتر از متوسط و تقريبا
به بيـان ديـگـر، پـاسـخـگـويـان مـوفـقـيـت

 در حـدًجشنواره را روى اين مؤلفه تقـريـبـا
زياد ارزيابى كرده�اند. از آن�جا كه ميانگيـن
ارزيابى پاسخگويان روى ايـن مـؤلـفـه، از
ساير ميانگين�ها باالتر است، مى�توان بيان
داشت كه به عقيده�ى پاسخگويان، موفقيت
جشنواره در اين زمينه بيش�تر
از ساير زمينه�ها بوده است.

،نايوگخساپ ى�هديقع هب 
ىاقترا« رد هراونشج ـتيقفوم
ىـاه�بـاــتك ـىـفـيك و ــىـمك
و )٢/٤٦ ـنيگنايم( »ىشزومآ
»هدنزاس ىـتباقر ىاضف داجيا«
كي ـهب ًابيرقت )٦٤٫٨ نيگنايم(
هدوب طسوتم زا ـرتالاب و هزادنا
.تسا

 ثمربخشى جشـنـواره در
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هارمى از جشنوضايت عمو٦. ر

پاسخگويان در سؤال ٢٠ پرسش�نامه،
مـيـزان رضـايـت خــود را از چــهــارمــيــن
جشنواره�ى كتاب�هاى آموزشى رشد، روى
طيc پنج درجه�اى (خـيـلـى نـاراضـى تـا،

خيلى راضى) بيان كرده�اند.
 نتايج نشـان مـى�دهـد، ٤٨/٣ درصـد
پاسخگويان از اين جشنواره راضى يا خيلى
راضى بوده�انـد، در حـالـى كـه فـقـط ٣/٥
درصد پـاسـخـگـويـان نـاراضـى يـا خـيـلـى
نـــاراضـــى بـــوده�انــــد. ١٤/٥ درصــــد
پاسخگويـان نـيـز مـيـزان رضـايـت خـود را

متوسط ابراز كرده�اند.
 ميانگين رضايت عمومى پاسخگويـان
از جـشـنـواره، ٦٨ درصـد بـه دسـت آمـده
است. اين مقدار نيز روى مقياس صفـر تـا

صددرجه، «باالتر از متوسط» است.

عمومى�كردن هدف�هـا و
معيارهاى تدوين و نـشـر
كـتــاب�هــاى آمــوزشــى
(مـيـانــگــيــن ٦١/٢) و
تقويـت دانـش حـرفـه�اى
پديدآورندگان و ناشـران
نيز تفسيرى مشـابـه بـا دو

مؤلفه�ى قبلى دارد.
ـىبايزرا ـنـيـگناـيم 

ىـگـنهـاـمه ى�ـهـفلـؤم زا نايـوـگـخسـاپ
و ـىــتلود ىـاه�ـشــخب ىـاه�ــتـيلــاـعف

هك نيا اب .تسا دصرد ٧/٦٥ ىتلودريغ
ـنيا ىور نايوگـخساپ ىبـايزرا نيگنـايم
،تسا »طسوتم زا رتالاب ىمك« زين هفلؤم
ــــريـــاس زا ــــرت�ـــمك نآ راــــدـــقم ــــاما
ناـوت�ىم ساسا نيا ـرب .تساه�نيـگنايم
تيقفـوم ،نايوگخساپ ـهك تشاد راهظا

ىاه�تيلاعف ندرك گنهامه رد هراونشج
زا رت�مك ار ىتلودريغ و ىتلود ىاه�شخب

.دنا�هدرك ىبايزرا اه�هنيمز رياس
/٧ اهنت ،هدمآ تسد هب جياتن ساسارب 

ىـشخبرـمث نازيم نايـوگخسـاپ دصرد ٩
ـرب .ـدنا�هدرك ـىبـايزرا ـمك ار هراوـنـشج
ناـزـيم ــدصرد ٥/٤١ ،سـاسا ـنــيـمه
دصرد ٢/٧٤ و ـطسـوتم ار ـىشـخبرـمث
ىليخ اي دايز ار هراونشج ىشخبرمث ،نانآ

و رگيد ترابع هب .دنا�هدرك ىبايزرا دايز
ىلك ىبايزرا ،تفگ ناوت�ىم عومجم رد
»ـتبثم ًاـتبسن« هراوـنشج زا نايوـگخساپ
.تسا هدوب
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كان و ادبيات كود
نوجوانان،

 رويكردى اثربخش در توليد
شىكتاب#هاى كمك آموز

هاشار
ناريا و ناهج رسارس رد الاب ناگرامش اب ىرايسب و عونتم ىشزومآ ىاه�باتك هلاس همه

ىاه�بـاتك .ـتسا هـدش ناـهج رد ـرشن دـاصـتقا ـقنور بجـوم عوضـوم ـنيا .دنـوش�ـىم رـشتـنم
نآ شزومآ ىـزير�همـانرب رد ـهك ىدرـبهار و اه�ـتساـيس اب ـبساـنتم ،ىرـوشك ـره رد ىشزـومآ

هب ريزگان اه�هچب ،اهروشك زا ىخرب رد و ،دنوش�ىم ديلوت ،تسا هتفرگ رارق هجوت دروم روشك
.دنتسه اه�نآ زا ىرايسب� ى�هعلاطم

لابند هب ،راو�هياس و ىسرد ىاه�همانرب لصفرس ىانگنت رد اه�باتك نيا هك هاگ�نآ ،هلمج زا
رد ندش قفوم ىارب دياب ريزگان ،باختنا قح ندوب بطاخم ،دنوش�ىم Iيلأت ىسرد ىاه�باتك
قح هك تسا مك ناشدادعت ىردق هب ،زين دراوم ىا�هراپ رد .دنك رورم ار اه�نآ زا ىدادعت ليصحت
.دوش�ىم بلس بطاخم زا باختنا

ىـبلاق و بوچراچ زا دياب ىشزـومآ ىاه�باتك ،ىشزومآ ىـزير�همانرب ناساـنشراك هاگن زا

محمدعلى شامانى
نسيد امير رو

فطرى نيسـت وكان در حقيقت يك پديده ى طبيعـى ودضوع كه ادبيات كواين مو
ده است، اغلبا به آن باز كـرد راه خوكى است كـه ردان كوچيزى بيش تر از تـصـور دور

مى اجتماعـى اسـت كـه در عـصـرض آن يك مفـهـوا در عـوّد، امفته مـى شـوناديـده گـر
د نهاده است.جو پابه عر ضه و١٨شنگرى اروپا در قرن رو

تجيت دنكر بر                                                                         
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ــاب و ــدــنشــاب رادرــوخــرب هـدش ــIيــرــعت و هــژيو
ىفاكشزـاب و نييبت هب ،ىشزـومآ نشور ىاه��فده
ىريگدـاي ـ ىهدداي نايرج ليهـست و ىشزومآ داوم
ىشزومآ ىـاه�باتك ،ـاه�نيا رب هوـالع اما .دنزادـرپب
بسانم ىزيگنا�قوش و مزال ىـريذپ�فاطعنا زا دياب
ـدـيلــوت رد نـوـنكـات ـهك ىا�ـهـتـكن ؛ــدـنشـاب رادرـوخـرب
.تسا هدوب هجوت دروم رت�مك اه�باتك�هنوگ�نيا

و بطـاخم ىـاهزـاين ـهب هجـوت ،تسا ـىهيـدب
ىشزومآ ىـاه�باتك ـديلوت ـدنيارف ،وا ىاه�ـهقالع
ـىياـمـنهار ـIـطـعـنم و مـرن ىنـايـرج ىـوس ـهب ار

،دراد ىــرفاو شـالت ــهك ـىنــايـرج ؛دــرك ـدهاــوخ
ناكدوك تايبدا ى�هزوح هب ار دوخ رت�شيب هچره
ميقتسم ىاه�شزومآ زا ،دنك كيدزن  ناناوجون و
و نـــاــيب و نــابز بــاــخــتنا ــاب و دــرـــيــگب ــهــلصــاف
،باــذج ـىيـاه��ـبلـاق رد ،ـبسـاـنم ىــاه�هرـاـعـتسا

ىرـايسب اما .دنك ـقيوشت ندناوخ هب ار هـدنناوخ
ـرضـاح ـىشزـومآ ىـاه�بـاـتك نـاگـدـنـنكـدـيلـوت زا
.دننك ىط ار راوشد ريسم نيا ديلوت ىارب،دنتسين

ىشزومآ ىاه�باتك ناگدنسيون دنكدنا هك�نآ هچ
.ـدنشاب هتشاد ىفـاك ىيانشآ كدوك تاـيبدا اب هك
نـاــيم زا ـمــيناــوـتب ــهك ــدسـرب ىزور ــميراوـدــيما
ىدنم�هقالع دارفا ،ناوجون و كدوك ناگدنسيون
دراو شزومآ ى�هزوح هب ىدج روط هب هك ميبايب ار

دـيلوت ار ـىـبساـنم ـىندناـوخ ىاه�بـاـتك و دنـوش
،مييآ لئان دوصقم نيا هب ميناوتب ىزور رگا .دننك
هعسـوت ار ىديدج درـكيور« ميا�هتـسناوت ًانـئمطم
ــرت�ـشــيب ـهچــره »ـىــشـخبــرثا ـبجــوم ـهك ــمـيهد
.دش دهاوخ ىشزومآ ىاه�باتك

* * *

انجودك و نوجايگاه ادبيات كو 
سىشى و درنامه�هاى آموزدر بر

كـودكـان قـبـل از ورود بـه مـرحــلــه�ى
آموزش رسمى، به نوعى باسواد محسوب
مى�شوند. آنان، قبل از آمدن بـه مـدرسـه،
عالوه بر اين�كه با نشانه�ها، عالئم و حروف
آشنا هستند، مى�توانند با ديگران نيز ارتباط
برقرار كنند. هنگامى كه كودك وارد مدرسه
مى�شود، همچنـان ذهـنـى فـعـال دارد و بـا
ذهنى فعال براى آموختن خواندن و نوشتن
وارد نـظـام آمــوزش رســمــى مــى�شــود.
جامعه�ى آموزشى از كـودك مـى�خـواهـد،
براى اين�كه بتواند جزئى از جامعه�ى با سواد
شود، مهارت�هاى زبـانـى، يـعـنـى گـوش
كردن، حرف زدن، خواندن و نـوشـتـن را
بياموزد. ادبيات بهترين راه  تحقق اين امـر
است. ولى آموختن اين مهارت�ها زمـانـى
براى كودك معنى�دارتر خواهد بود كه خود
او نياز به آموختن و يـادگـيـرى را احـسـاس
كند. با تـوجـه بـه ايـن نـكـات، مـربـيـان و
محققان روش�هايى را براى آموزش كودكان
و نوجوانان ارائه كرده�اند كه ادبيات پـايـه و

اساس آن�هاست.
از گــذشــتــه�هــاى دور، مــربــيـــان و
صاحب�نظران به دليل جهانى، كهنـسـال و
جذاب�بودن ادبيات كودك و نوجـوان، بـه
ارزش آمــوزش آن پــى�بــرده بـــودنـــد. از

 تاريخ نگار و جغرافيدان يونـانـىاسترابـو،
نقل شده است: «در ايران باستان … روايت
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افـسـانـه�هـا و داسـتـان�هـاى اسـطـوره�هــا و
ايزدان، هـمـواره از آمـوزش�هـاى� رسـمـى
كودكان و نوجـوانـان پـيـش از اسـالم بـوده

)…١٥، ص ١٣٨٠است (محمدى، 
در دوران پـس از اســالم، از جــمــلــه
شاعران بزرگى كه كودكان را نيز مخاطـب

عطار نيشـابـورىخود قرار مـى�دادنـد، 
بود. براى مثال، حكايت دانـا

سرگـذشـتالهـى�نـامـه، از 
كودكى هـنـدى اسـت كـه

خود را بـه گـنـگـى زد تـا
زبان دختر شاه پريان را
ياد بـگـيـرد» (هـمـان،

).١٥٤ص 
ادبيات بـه عـنـوان
شيوه�اى براى آموزش
مـورد تـوجـه مـربـيــان

وديويـى بزرگى مانـنـد 
بوده است.مونتسورى 

هرچند در زمان آنـان ايـن
شـــيـــوه در كـــالس درس

چندان جدى گرفته نشد، ولى
بـراى اولـيـن بـار، رسـم داسـتـان

گويى براى فراگيران به نحوى سازمان يافته
» دركاررنـگـىو منظـم، از «كـتـابـخـانـه�ى 

 آغاز شد.١٨٩٩پيتسبورگ، در سال 
يـكـى از دانـشـمـنـدان تـربـيـتـى كــه در
قرن�هاى جديد ارزش و اهـمـيـت آمـوزش

 آلمانى، مؤسسفروبلادبيات را دريافت، 
كودكستان اسـت. او اسـاس كـار تـربـيـت
كودكان را بر ادبيات نهـاد. بـعـد از او، بـه

تدريج مربيان ديگر به اهميـت كـتـاب�هـاى
حوزه�ى ادبيات كودك و نوجوان در آموزش
و پرورش پى بردند؛ به طورى كـه امـروزه

ارزش خاصى براى آن قائلند.
هم�اكنون نيز در بعضى از مدرسه�هـاى
كشورمان، استفاده از كتاب�هـاى حـوزه�ى
ادبيات كم و بيش رواج دارد، ولى از نتايج
و كم و كيc آن گزارش مستدلى در
دست نيست. با آن�كه استفاده از
اين سنت فرهـنـگـى در ايـران
سابقه�اى طوالنى دارد، ولى
هنوز به عـنـوان يـك روش
تـربـيـتـى در مـحـفـل�هــا،
بـرنـامـه�هـا و كـتـاب�هـاى
آمـوزشـى قـابـل كـاربــرد
نـيـسـت و بـه رسـمـيــت
شناخته نمى�شود؛ شايـد
بـه ايـن دلـيـل بـاشــد كــه
ارزيابى نـگـرش و تـخـيـل

چندان ساده نيست.
 برنامه�هـاى آمـوزشـى و
درسـى بـراســاس ايــن فــرض
تدوين مى�شوند كـه بـراى آمـوزش
كودكان و نوجوانان بايد از مفاهيم سـاده و
عينى شروع كرد و به موضوعات پيچيده و

،كودكانپياژهانتزاعى رسيد. بنا بر نظريه�ى 
»١پيش�دبستانى در مرحله�ى «عمليات عينى

قرار دارند و توانايى درك مفاهيم انتزاعى و
پـيـچـيـده را نـدارنـد. از سـوى ديـگـر، در
داستانى مثل «سيندرال»، با تضادهايى مثل
ترس، اميد، مهربانى، ظلم و البته خوبـى

شى ونامه	هاى آموز بر
اساس اينسى بردر

ندض تدوين مى	شوفر
كاندش كواى آموزكه بر

انان بايد ازجوو نو
مفاهيم ساده و عينى

د و بهشروع كر
عات پيچيده وضومو

سيداعى رانتز
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و بدى مواجه مى�شويم. كودك پنج سـالـه
براى اين�كه اين داستان را بفهمد، بايد ايـن
مفاهيم انتزاعى را درك كند و ما ديده�ايم كه
كودكان پنج ساله چندان مشكـلـى در درك

 كى�رن ايگاناين داستان ندارند. نكته�اى كه
) ،استاد تعلـيـم و تـربـيـت مـطـرح١٩٨٦(

مـى�كـنـد، ايـن اسـت كـه در بـرنـامـه�هــاى
آموزشى و درسى، با ايـن پـيـش�فـرض كـه
كودك فاقد توانـايـى�هـاى الزم بـراى درك
بعضى از مفاهيم است، قـدرت تـخـيـل او

ناديده  گرفته مى�شود.
بدين�ترتيـب، لـزوم بـررسـى روش�هـاى
مـؤثـرتـر و گـيـراتـر بـراى بـرقـرارى ارتـبـاط بــا
كودكان و نوجوانان، و ايجاد ميل و عـالقـه
بـه يـادگـيـرى، تـفـكـر و تـحـقـيـق در آنــان، از
جمله عوامل مهمى است كه اهميت استفاده
از ادبيات در كتاب�هاى آموزشى را كه يكى
از عـنـاصــر مــهــم و اثــربــخــش بــرنــامــه�هــاى
آموزشى و درسى است، روشن مى�سازد.
با توجه به تحقـيـقـات انـجـام شـده تـوسـط

) دربــاره�ى مــحـــتـــواى١٣٧٧ (جـــوادى
كتاب�هاى درسى، به ويژه كتاب تعليمـات
دينى پايه�ى دوم، درس�هايى كـه در قـالـب
داستان و رعايت نكات عـاطـفـى طـراحـى
شده�اند، براى فراگيران جذابيت بيش�ترى
دارند و درس�هايى كه با لحن خطابـى و بـا
پند و اندرز به صـورت آمـوزش مـسـتـقـيـم
نـوشـتـه شـده�انـد، از كـم�تـريـن جـذابـيـت
برخوردارند. مطالب كتاب� تعليمات دينى
پايه�ى چـهـارم نـيـز حـفـظـى اسـت و هـيـچ

انگيزه�اى در كودك ايجاد نمى�كند.

به نظر مى�رسد، از يك سو، كتاب�هاى
درسى موجود پاسخگوى نيازهاى فراگيران
امروز كه در جهانى متمول زندگى مى�كنند،
نيست. از سوى ديگر، تدويـن كـنـنـدگـان
كتاب�هاى درسى، براى تهيه�ى كتـابـى كـه
بتواند پاسخگوى نيازهاى همه�ى كودكـان
و نوجوانان  سراسر كشور، با استعدادها و
عالقه�ها و فرهنگ�هاى بومى و منـطـقـه�اى
گـونـاگـون بـاشـد، بـا مـحـدوديـت�هـايــى
مواجهند. ولى مى�توان به كمك ادبيـات و
محتواى كتاب�هـاى كـمـك آمـوزشـى، بـه
همين متون جان تازه�اى بخشيـد و شـرايـط
يادگيرى را بهتر و سهل�تر كرد. تحقيقـات
ِنشان داده�اند، ادبيات با به�كارگرفتـن زبـان
فهم و تخيل فراگيـران، در آنـان انـگـيـزه�ى
يادگيرى ايجـاد مـى�كـنـد (نـلـسـون اليـن،

).١٩٩٦و رابرايت لن، ١٩٩٩
از جمله شيوه�هاى استفـاده از ادبـيـات
داستانى براى ايجاد تفكر خالق،مـى��تـوان

در زمينه�ى كاركـردن بـازايپـس به كارهـاى 
كودكان با استفاده از قصه�هاى پريان اشاره

). به عالوه ، ادبيات فراگيران١٩٩٥كرد (
را با تفاوت�هاى فرهنگى آشنا مى�كند كه در

زابـل ـاين زمينـه مـى�تـوان بـه تـحـقـيـقـات 
)٢٠٠٣ (تيفانى جنسن) و ١٩٩١ (مرى�كى

اشاره كرد. ادبيات داستانى فرايندى است
كه براساس آن،نويسنده يا راوى، با استفاده
از نوشتار، روايت، گفتار و تخيل ذهنى،
با فراگير كه او هم تخيل ذهـنـى خـود را بـه
كار مى�برد، ارتباط برقرار مى�كند. در اين
حالت، بين فراگير و نويسنده ارتباطى مبتنى
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بر ياددهى و يادگيرى  و خالقيت مـتـقـابـل
).١٩٩٦برقرار مى�شود (رونى، 

زايپس ادبيات داستانى را فرايندى پويـا
مى�داند كه فعاليت�هاى متفـاوتـى از قـبـيـل
بازگويى و بازآفرينى داستان توسط كـودك
و معلم و نيز نمايش  وايفاى نقش را در بـر
مى�گيرد وبه اين ترتيب، تفكر خالق، توان
يادگيرى و بيان احساسات و نيز روحـيـه�ى
همكـارى گـروهـى در كـودكـان، پـرورش

).١٩٩٥مى�يابد (زايپس، 
ويـــرجــــيــــنــــيــــارود و جــــروم هــــارســــت

)، سال�ها در كار تحقيقات مربوط١٩٨٩(
به برنامه�هاى آموزشى و درسـى بـود�ه�انـد.
آن�ها براى داشتن محيط مستعد آموزشى سه

عامل را كليدى دانسته�اند:
. كـمـك بـه فـراگـيـر بـراى رســيــدن بــه١ 

 به اين معنا كه كسـب تـجـربـه�ىموفقـيـت:
دسـت اول، بـراى كـودكـان و نـوجـوانــان
بهتـريـن راه يـادگـيـرى اسـت. در مـحـيـط
تربيتى، بايد انواع مواد نوشتنى در دسترس
باشند.استفاده از ادبيات براى فراگـيـران،
يكى از بـرنـامـه�هـاى اصـلـى در بـرنـامـه�ى
آموزشى و درسى باشد،و امكانات بسيارى
براى نوشتن، طراحى، خـوانـدن و گـوش
دادن فراهم آمده  باشد. «انجمن ملى تعليم
و تــــربــــيـــــت »، بـــــراى كـــــودكـــــان

)، سه عـامـل مـهـم را بـه١٩٩٧خردسـال(
منظور ايجاد فرصت�هاى يادگيرى براى آنان
برمى�شمارد. آنچه براى خـردسـاالن ارائـه

عالقه�ها و� آن�ها، بـا سنمى�شود، بايـد بـا 

با محيط فرهنگى، و تك�تكشان توانايى�هاى
 متناسب باشد.و اجتماعى�شان

 ادبـيـات. تـأكـيـد بـر يـادگـيـرى زبـان:٢ 
ًراهى است براى كاوش در جهان و نه صرفا
آموختن مهارت�هاى خواندن. خـوانـدن و
نوشتن بايد به عنوان بازى، يادگيرى زبان،
تجربه�ى آموختن با زبان و فكر كردن تلقـى

شوند.
 بايد فرصت�هـاى. كاوش در زبـان:٣ 

فراوانى براى ايجاد توانايى برقرارى ارتباط
با كودكان، از طريق ادبيـات و شـيـوه�هـاى
ارائه�ى آن (قصـه�خـوانـى، بـازى، اجـراى
نـمـايـش و…) فـراهـم شـود. در ضـمــن،
فراگيران بايد احساس نويسنده بـودن پـيـدا
كنند. به اين معنـا كـه بـتـوانـنـد خـود را در
داستان قرار دهند. اين كار از طريق گوش
كردن، خلق كردن، بحث درباره�ى وقايـع
و نمايش امكانپذيـر اسـت (والـتـر سـايـد،

).٨٠٧، ص ٢٠٠٠
در كتاب «راهنماى تدريس كالس اول
دبستان» (اجراى آزمـايـشـى) آمـده اسـت،
كليه�ى كوشش�هايى كه در زمينه�ى آموزش
زبان در دبستان انجام مـى�گـيـرد، بـايـد در
جهت پرورش اركان چهارگانـه�ى آمـوزش
زبان، يعنى شنيـدن، گـفـتـن، خـوانـدن و

). ولى آموختـن ايـن١٣٧٩نوشتن باشـد (
مهارت�ها به زمينه�اى نـيـاز دارد كـه در آن،
همه�ى جنبه�هاى يادگيرى در نـظـر گـرفـتـه

شوند.
)، آموزش بايد١٩٩٧(رايت هدبه قول 
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بر اسـاس تـجـربـه�هـاى عـمـيـق و
باارزش نمـادسـازى، بـازنـمـايـى
مـعـانـى از طـريـق مـهــارت�هــاى
ارتباطى غيـركـالمـى، حـركـات،
ايفاى نقش، گوش كردن، سخـن
گـفـتــن، طــراحــى، نــقــاشــى،
قـصـه�گــويــى، شــعــرخــوانــى،
بررسـى�هـاى عـلـمـى و ريـاضـى و
جشن�هاى مذهبى انجـام شـود (بـه

). در١٩٩٤نقـل از مـزن�پـافـارد، 
واقع، كودكان و نوجوانان بايـد بـه
مهارت�هايى مجهز شوند كه بتوانند
از طريق آن�ها افكـار و احـسـاسـات

خود را بيان كنند. وقتى بـا ايـن ديـدگـاه بـه
 راه و روشى كه براىًآموزش بنگريم، طبعا

آن انتخاب مى�كنيم، فراتر از صرف آموختن
مهارت�هاى زبانى است.

تــحــقــيــقــات ديــگــر، خــوانــدن را
جست�وجـويـى فـعـال بـراى يـافـتـن مـعـنـا

). اين عقيـده١٩٧١مى�دانند (اسـمـيـت، 
محققان را بر آن داشت كه به اهميت مواجه
كردن كودك با حروف چاپى قـبـل از ورود
به مدرسه توجه كنند. در واقع بر اساس اين
ديدگاه، كودك قبل از آشنـايـى بـا حـرف،
كلمه و جمله، با متن مواجه مى�شود. البته
اين ديدگاه، از جـانـب مـحـقـقـانـى كـه بـه
رهيافت مبتنى بر مـهـارت اعـتـقـاد دارنـد،
انتقـادهـايـى را بـرانـگـيـخـتـه اسـت (بـرد،

١٩٩٣.(
) به تركيبى از ايـن دو١٩٩٩(مرچينـت 

رهيافت اعتقاد دارد. به اعتقاد او، همـه�ى

فعاليت�هاى آموزشى، خـواه از يـادگـيـرى
حروف آغاز شوند خواه از كل متـن، بـايـد
سرانجام به دست يافتن معنا از متن مـنـجـر
شوند. اين محقق معتقد است، كودكان را
بايد با همه�ى جنبه�ها و همه�ى سطوح فرايند

ماگارت دونالدسـون،خواندن آشنـا كـرد. 
روان�شناس مى�گويد، داستان� به رشد زبانى
كودك كمك مى�كند. نه به اين دليل كه زبان
در آن به كار مى�رود، بلكه به اين دليل كه با
عواطc انسانى سروكار دارد. بـه اعـتـقـاد
او، نوآموزان خردسال نـيـز مـى�تـوانـنـد بـه
عواطc انسانى در داستان�هـا پـى بـبـرنـد و
هميـن، خـوانـدن را بـراى آنـان مـعـنـى�دار

).١٩٩٣مى�كند (به نقل از كوپر، 
) در اواسط١٩٩٣(پتى كوپربراى مثال 

،  بـا تـوجـه بـه ديـدگــاه «زبــان٨٠دهـه�ى 
، رهيافتى  را مطرح كرد كه بعضى٢جامع»

آن را فلسفه مى�دانند و نه روش�آموزش (تام
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). اين رهيافت به اولـيـن١٩٩٨مندويـل، 
جنبش در آموزش خواندن و نوشتن منـجـر
شد كه به نحـوى مـؤثـر، داسـتـان�هـايـى از
ادبيات كودكان را در برنامـه�ى آمـوزشـى و
درسـى گـنـجـانـد. در مــورد ايــن روش،
تعريفى كه مورد توافق همه باشد در دسـت

 آن را فلسفه�اى پويـا درًنيست، ولى عمدتا
تعليم و تربيت مى�دانند. چند تعريـc ايـن

روش از اين قرارند:
 رهيافتى جامع به اكتساب زبـان و سـواد

آموزى؛
 اعتقاد به اين كه يادگيرى در صورتى�كـه
از كل به جزء پيش برود و براى يادگيرندگان
جنبه�ى كاربردى داشته باشد، بهترين نتيجه

را در بر دارد؛
 اعتقاد به اين كه يـادگـيـرى شـخـصـى و

اجتماعى است؛
 پـذيــرش هــمــه�ى يــادگــيــرنــدگــان،
زبان�هـا،فـرهـنـگ�هـا و تـجـربـه�هـايـى كـه
يادگيرندگان با خود به حيـطـه�ى تـعـلـيـم و

تربيت مى�آورند؛
 اين اعتقاد كه يادگيرى، هم لذت�بخش

است و هم ارضاكننده؛
 زبان جامع، برنامه، روش يـا تـكـنـيـك
نيست، بلكـه ديـدگـاهـى اسـت بـه زبـان و
يادگيرى كه به پذيرش راهبردها، روش�هـا
و تكنيك�هاى معين و خاصى منجر مى�شود

).١٩٨٥(دوروتى واتسون، 
يكى از كتاب�هـايـى كـه در ايـن زمـيـنـه
اطـالعـاتـى بـه دسـت مــى�دهــد، كــتــاب

»Teacher Education وكـيـتــى » نوشـتـه�ى

 است. در اين كتاب،٣وايت مور ام گودمن
 راهبرد آموزشى ارائه مى�شوند كه مربيان٥٠

و نويسندگان مى�توانند، با توجه به رهيافت
زبان جامع در ارائه�ى محتـواى آمـوزشـى،
آن�ها را به كار برند. بدين ترتيب، با توجه
به نـكـات يـاد شـده، مـربـيـان و مـحـقـقـان
روش�هــايــى را بــراى آمــوزش�وپــرورش
كودكان و نوجوانان ارائه كرده�اند كه ادبيات
پـايـه و اسـاس آن�هـاسـت. بـر اسـاس ايـن
روش�ها و يا تـركـيـبـى از آن�هـا، مـى�تـوان
كتاب�هاى كمك�آموزشى مفيد و مـنـاسـب
رشد، تكامل، نيازها و رغبت�هـاى سـنـى

خوانندگان طراحى و تدوين كرد.

ه�هاى استفاده از ادبياتشيو 
انان در كتاب�هاىجودكان و نوكو

شىكمك�آموز

يـكـى از مـهـم�تـريـن و رايـج�تـريـن مــنــابــع
تحقق يادگيرى مؤثر و پايدار در كـودكـان و
نـوجــوانــان، كــتــاب�هــاى كــمــك�آمــوزشــى
هستند. اين دسته از كتاب�ها به منظور ايجاد
انگيزه، توسعه�ى يادگيرى، افزايـش دانـش
و سواد علمى، پرورش مهارت�هاى ذهـنـى
و عملى، رشد روابـط اجـتـمـاعـى و ارتـقـاى
يادگيرنده، بر اساس هدف�ها و برنامه�هاى
خاصى تهـيـه و تـنـظـيـم مـى�شـونـد و مـى�تـوان
آن�هــا را بــه عـــنـــوان يـــكـــى از اجـــزاى مـــهـــم
بـسـتـه�هـاى آمـوزش يـا عـنـاصـر بـرنــامــه�هــاى
آموزشى و درسى برشمرد كه توانـسـتـه�انـد،
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در كنار ابـزار پـيـچـيـده و بـه سـرعـت تـوسـعـه
يــافــتــه�ى رســانــه�اى در هــمــه�ى نـــظـــام�هـــاى
آموزشى جهان، همـچـنـان اهـمـيـت خـود را
حفظ كنند و شرايط يادگيرى را براى سطوح
متـفـاوت فـراگـيـران، فـراهـم و آسـان سـازنـد

)١٣٨٣(دفتر انتشارات كمك�آموزشى، 
در ادامـه�ى ايـن مـبـحـث، نــگــارنــده
مى�كوشد، شيوه�هاى اسـتـفـاده از ادبـيـات
كـودكـان و نـوجـوانـان را  دركـتــاب�هــاى

كمك�آموزشى تا حدودى تبيين كند.
يكى از راه�هايى كه مربيان تربيتى بـراى
ارائه�ى محتواى آموزش پيشنهاد كرده�اند،
شيوه�ى روايتگرى متون آموزشى است. در
واقع در سال�هاى اخير، ايـن  شـيـوه جـاى
مـهــمــى در آمــوزش�وپــرورش بــه خــود

).٢٠٠٢اختصاص داده است (رويتر، 
روايـت عـبـارت اســت از بــازگــويــى
مجموعه�اى از وقايع به نحوى منظم كه بـه
شكل يك داستان درآيد (سيمون مالپـاس،

). هرچند روايت با داستان مربـوط٢٠٠١
است، اما در روايت به وقايـعـى پـرداخـتـه
مــى�شـــود كـــه واقـــعـــيـــت دارنـــد. در

وداروين واقع،بسيارى از دانشمندان مانند 
بـحـث�هـاى خـود را بــه صــورتفـرويــد، 

روايت مطرح كرده�اند (همان منبع). به قول
«زندگى ما با روايتگرى تنيده شدهبروكس،

است. ما با داستان�هايى كـه مـى�گـويـيـم و
مى�شنويم يا خيال مى�كنيم يا مـى�خـواهـيـم
بگوييم، در واقع زندگى مى�كنيم. با روايت
به گذشته مى�انديشيم و آينده را پيش�بـيـنـى

 مى�گويد، ما با روايتهاردىمى�كنيم و يا 

خواب مى�بيـنـيـم، بـه رويـاپـردازى دسـت
مى�زنيم، انتقاد مى�كنيم، مى�آموزيم و عشق

).١٩٧٧و نفـرت مـى�ورزيـم (دى�ودى، 
پس به�طور خالصه، ما وقايع، احساسات
و تـجـربـه�هـايـى را بـه صـورت روايــت در
ذهنمان مرور مى�كنـيـم كـه زنـدگـى�مـان را
مى�سازند. آن�ها را توضيح مى�دهيم و حتى
تجربه مى�كنيم. برخى نيز معتقدند، روايت
چارچوبى بنيادى است براى اين�كه انـسـان
بتواند از طريق آن به جهان اطرافش معنا دهد

).�٢٠٠٢، ١٩٨٦(بروند، 
مى�گـويـد، مـحـتـواىگود�مـونـز�دويـتـر 

آموزشى را مى�توان متنى روايتى تلقى كـرد
و آمـوزش در واقـع يـعـنـى بـه كـار بـسـتــن
تعبيرهايـى كـه از مـتـن مـى�شـود (رويـتـر،

). در واقع با اين كار زمينه�اى فراهم٢٠٠٢
مى�كنند تا يادگيرنده بـتـوانـد، بـا مـوضـوع
آموزشى ارتباط متقابل برقرار كند.يكى از
مربيانى كه با توجه به اين ديدگاه در تدويـن
مـتـون آمـوزشـى الــگــويــى ارائــه كــرده،

 است.  او عقـيـده دارد، اگـركى�رن�ايـگـان
مشخص كنيم كـدام ويـژگـى�هـاى داسـتـان
كودك را جذب مى�كنند، مى�توانيم همـان
ويژگى�ها را در انتقال مفاهيم متون آموزشى

به كار ببريم.
داستـان�هـا بـه تـعـبـيـر ايـگـان،ريـتـم،
تضادهاى دوگانه و معناهاى عاطفى دارند.
ريتم به اين مفهوم كه داستان، آغاز، وسط
و پايان دارد. او مى�گويد، داستان در ابتدا
مسأله يا انتظارى ايجاد مى�كنـد كـه هـمـيـن
مسأله يا انتظار است كه در داستان بسط پيدا
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مى�كند و در پـايـان حـل و فـصـل مـى�شـود
). هـر چــه در داســتــان١٩٨٦(ايـگــان، 

مى�گذرد، به نـحـوى بـر مـوضـوع اصـلـى
داستان متمركز است و موضوعى كه به ريتم
داستان كمك نكند، يـا بـه داسـتـان ربـطـى
نداشته باشد، باعث مى�شود كـه عـالقـه�ى
كودك و نوجوان از داستـان سـلـب شـود.

 اگر قرار بود در داستان «سـيـنـدرال»،ًمثـال
مـوضـوع خـواهـران زشـت دنـبـال شـود و
سيندرال به حال خود رها شود، مـسـألـه�ى
اصلى داستان حل نشده باقى مى�مـانـد.بـه
اعتقاد ايگان، ما بايد در ارائه�ى مـحـتـواى
آموزش به چيزهايى توجه كنيم كه مسأله�ى
اصلى آموزش را حل و فـصـل مـى�كـنـنـد.
بـراى مـثـال در آغـاز مـتـن، حـس تـنـشــى
دراماتيك يا تضاد و انتظارى ايجاد شـود و
در پايان مبحث آموزش حـل وفـصـل شـود

(همان منبع).
يكى ديـگـر از ويـژگـى�هـاى داسـتـان،
تضادهاى دوگانه است. تضاد بين:خوب

و بد، شجاعت و ترس، احساس امنيت و
ترس و غيره.در واقع با در نظرگرفتـن ايـن
تضادها مى�توان متـون آمـوزش را تـنـظـيـم
كرد. براى مثال، آموزش علوم اجتمـاعـى
با بررسى دو قطب متضاد مـانـنـد تـمـدن و

توحش آغاز مى�شود.
يكى ديـگـر از ويـژگـى�هـاى داسـتـان،
معنـاهـاى عـاطـفـى آن اسـت. در واقـع در
داسـتـان، بـا احـسـاســات آدمــى مــواجــه
مى�شويم. تعليم و تربيت بيش�تر با جنبه�ى
منطقى امور سروكار دارد. ايگان مـعـتـقـد
است، جنبه�ى عاطفى يادگيرى در آموزش
ناديده گرفته شده است كه در نتيجه اين جنبه
از  تفكر فراگير نيز ناديده گرفته مـى�شـود.
ايگان توضيح مى�دهد كه چگونه مى�توان در
حوزه�هاى آموزشى مثل رياضيات و علوم،
بر مضمون�هايى تمركز كرد كه جـنـبـه�هـاى
عاطفى اين درس�ها را بارزتر كنند. در واقع
او معتـقـد اسـت، بـراى ايـن�كـه ايـن�گـونـه
رشته�هاى آموزشى را بـه «انـسـانـى» شـدن
نزديك كنيم، بايد كارهاى محـاسـبـاتـى
آن�هــا را بــا مــقــاصـــد
انـســانــى، امــيــدهــا،
تـرس�هـا و هـمـه�ى ايــن
عـواطـفـى كــه در اصــل
باعث ايجاد آن شده�اند،
ارتباط دهيم. به اين معنا
كه اگر يادگيرنده احساس
كـنـد، يـك مـحـاسـبــه�ى

 مـهـارتـىًريـاضـى صـرفـا
نيـسـت كـه بـايـد آمـوخـتـه
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شود، بلكه راه�حلى است براى يك هـدف
انسانى، برايش جاذبه خواهد داشت.

 محققان ديگرى نيز از الـگـوى ايـگـان
براى تدوين و ارائه�ى محتواى آمـوزشـى و

كهاستايـن درسى سود جسته�اند. از جملـه 
معتقد است، تخيل «آغاز تازه�اى است كـه

.او» مـــى��گـــيـــردـــهــــشير نآ زا هـــدـــنيآ
دسـت�انـدركـاران امـر آمـوزش را تـشـويـق
مـى�كـنـد كـه بــا بــه�كــارگــيــرى تــخــيــل
دانش�آموزان، برنامه�هاى آموزشى و درسى
را پربارتر كنند (استايـن، بـه نـقـل از پـرو،

٢٠٠٠.(
در واقـع، تـولـيـد كـتـاب�هـاى كـمــك
�آموزشى مبتنى بر ادبيات، چه بـه شـيـوه�ى
ايگان يا شيوه�هاى كهن كه در واقع ايگان از
آن�ها الهام گـرفـتـه اسـت نـشـان مـى�دهـد،
دوباره متوليـان امـر آمـوزش و پـرورش در
كشورهاى توسـعـه�يـافـتـه بـه ايـن شـيـوه�ى
آموزشى و تربيـتـى كـه در واقـع جـهـانـى و
كهنسال است،متـوسـل شـده�انـد. بـه ايـن
ترتيب، ضمن اين�كه كودكان و نوجـوانـان
با ميراث فرهنگـى خـود آشـنـا مـى�شـونـد،
شوق و انگيزه�ى يادگيرى مفاهيـم آمـوزش

نيز در آنان افزايش مى�يابد.

 جمع�بندى

از آنچه طرح شـد مـى�تـوان دريـافـت،
هرگونه ياددهى و يادگيرى اعم از رسمى و
غير�رسمى، ناگزير است از ادبيات كودكان

و نوجوانان استفاده كند. به�وسيله�ى ادبيات
مى�توان «حقايق» زيادى را درباره�ى تاريخ،
جغرافيا، مبادى علوم، طبيعت، گياهان،
حيوانات، اصول ريـاضـيـات، اجـتـمـاع،
فضايل اخالقى و حوزه�هاى آموزشى ديگر
بـه كـودكـان و نـوجـوانـان آمـوخــت. هــر
شيـوه�اى از ادبـيـات داراى هـدف، فـكـر،
نتيجه، خيال، روش و زبان خاصى اسـت
و هر يك از اين�ها در تكوين شخـصـيـت و
سطح دانش، نگـرش و مـهـارت كـودك و

نوجوان تأثير مى�گذارد.
نكات مشتـرك ادبـيـات و كـتـاب�هـاى
كمك�آموزشى كودكان و نوجوانان عبارتند

از:
. از بعد معنايى و محتوايى براسـاس١ 

ويژگى�هايى چون ارتباط با عالقـه، نـيـاز،
رغبت و توانايى فراگيران انتـخـاب و ارائـه

مى�شوند.
. آموزندگى و سازندگى را درون خود٢ 

دارند و هيجان و جوشش درونـى انـسـان،
 يا به عمـقًآفريننده�ى آن�ها است. عـمـومـا

احـسـاس، فـكـر و حـاالت انـسـان دسـت
مى�يابند، يا حقيقتى را بيان مى�كنند و يا در
توصيc ماجراها، ديد و تجربـه�اى بـكـر و

سرشار از زندگى را عرضه مى�كنند.
. تالش دارند با تازگـى خـود چـه در٣ 

محتواى و چه در قالـب، ديـد و شـنـاخـت
خواننـده را گـسـتـرش دهـنـد. بـه عـالوه،
مـدعـى ارائـه�ى طـريـق و راه�حـل هــمــه�ى
مسأله�ها نيستند، بلكه خواننده را به تفكر،
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تعمق و جست�وجو وا مى�دارند و نيروها و
استعدادهاى او را در جهت ارتقاى دانش،
نــگــرش و مــهــارت خــود بــه حــركـــت

درمى�آورند.
. محتواى آن�ها سير منطقى و حركتى٤ 

از ساده به مشكل، پيوسـتـگـى و انـسـجـام
موضوعى دارد و با توجه به پيش�دانسته�هـا
و پيش�آموخته�هـاى كـودكـان و نـوجـوانـان

تنظيم و ارائه مى�شوند.
. از واژگان و جمالت متناسب با سن٥ 

مخاطب بهره مى�گيرند و به يادگيرى زبـان
مـلـى و تـوسـعـه�ى سـواد عـلـمـى كــمــك

مى�كنند.
.به تربيت همه�جانبـه�ى شـخـصـيـت٦ 

كودكان و نوجوانان، تقويت اعتماد به نفس�
آن�ها، آشنا ساختن آن�ها با دنياى خويشتن،
راهـنـمـايــى اخــالقــى  آن�هــا و افــزايــش
رغبت�هاى مثبت و سالمت روانـى آن�هـا،
بدون اين�كه اجبارى در ميان باشد، تـوجـه

دارند.
. كـــودكـــان و نـــوجـــوانـــان را در٧ 

انديشيدن، درست گفتن، درست خواندن
و درست نوشتن يارى مى�كنند و به آن�ها اين
توانايى را مى�بخشند كه بتوانند به سهولـت
و سرعت با ديگران روابط كـالمـى بـرقـرار
كنند و از تفاهم مطلوب برخوردار شوند.

. بر فعاليت�هاى فكرى، نگـرشـى و٨ 
مهارتى مخـاطـبـان و تـنـوع در قـالـب�هـاى
ارائـه�ى مـحـتـوا (بـراى مـثـال داسـتـانــى،

روايتى، تصويرى و…) تأكيد دارند.

. از طريق ارائه�ى اطالعـات درسـت٩ 
در زمـيـنـه�هـاى گـونـاگـون (خـويـشــتــن،
طبيعت، جهان و…)  به  جبرا ن كمبـودهـا
و  محدوديت هاى كتاب هاى درسى و زمان
آموزش رسمى   (مدرسه)مى�پـردازنـد. بـه
عبارت ديگر، با برانگيختن ذوق و عالقه�ى
كـودكـان و نـوجـوانـان بـه مـطـالـعـه�ى آزاد
كتاب�هاى كمك�آمـوزشـى كـه بـا رويـكـرد
ادبيات تأليc شده�اند،اين اصـل مـهـم كـه
«تربيت بايد مداوم باشـد»،واقـعـيـت پـيـدا

مى�كند.
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اشاره
اين مقاله برگرفـتـه از دسـتـرنـج پـنـج نـفـر از مـدرسـان و
صاحب�نظران معروف در زمينه�ى آموزش خواندن، به نام�هاى

الـيـزابـت بـى�.بـرن، ٢آنـجـلـوكـى مـوكــا، ١الـيـزابـت اس. پـنـگ
 است.٥ لورن كريسنى براون، و٤مايكل ال. كميل، ٣هاردت

محتواى مقاله شامل شش رهنمود براى انتـخـاب كـتـاب
مى�شود كه بر پايه�ى پژوهش�هاى معتبر در ارتباط با خوانـدن
به�د�ست آمده�اند. اين رهنمودها، براى تمامى فراگيرندگان و
افرادى كه در ارتباط با آنان به فعاليت�هاى آموزشى و حمايتى
اقدام مى�كنند، از كارايى الزم برخوردار است و به انـتـخـاب
كتاب مناسب براى آنان و در نهايت لذت حاصل از خـوانـدن

آن منجر مى�شود.

ا بـايـد بـلـعـيـد وا بايـد چـشـيـد، بـعـضـى ديـگـر رخـى كـتـاب�هـا ربـر
انسيس بايگون             فرد. ا هم بايد جويد و هضم كر قليلى ر

؟ تىاكن هچ هب
بانتخاب كتا

درك جهو تيداب 

گان،نداگيرى فرابر

ماگهن

احمد شريفان
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خواندن، فعاليت پيچيده	اى است كه تفكر
و فهم را شامل مى	شود. در واقع، خواندن، دو
فرايند مرتبط به هم، يعنى، شناسايى لـغـت و
«درك مطلب» را در بر مى	گيـرد.  شـنـاسـايـى
لغت، به فرايند درك نحوه	ى انطباق نمادهاى
نوشته شده با زبان گفـتـارى خـوانـنـده اشـاره
دارد؛ و درك مطلب، فرايند حساس	شـدن بـه
لغات، عبـارات و ارتـبـاط مـعـنـايـى آن	هـاسـت.
خواننده هنگام خواندن، دانش قبلى، خزانه	ى

رد ش	ا	هبـرجت ،ـىنابز رـوتسد ـشناد ،تلغـا
ىاـرب ـهك ار ىيـاهدرـبهار ـرياس و ـنتم درـوم
،ـدننك	ىم كـمك وا هب هدش هتشـون نتم كرد
.درب	ىم راك هب

توانايى خواندن، ديدگان فراگيرندگان  را
به دنيـاى تـازه	اى مـى	گـشـايـد و فـرصـت	هـاى
جديدى را براى آنان فراهم مى	آورد. خواندن
به فراگيرندگان امكان مى	دهد، دانش تازه	اى
كسب كنند، از ادبيات لـذت بـبـرنـد و كـارهـاى
روزمره	اى ماننـد خـوانـدن روزنـامـه و مـجـلـه،
آگهى	هاى تجارى، دستور	العمل	هاى آموزشى،
نقشه، تابلوى اعالنات، كتاب	هاى مفيد و مورد

زا ىياه	شخب هك دنهد ماجنا ار …و ،هقالع
تروـرض،نياـربانب .ـدنتـسه ىزورما ـىگدنز
ىاـــرب بـــاـــتك بـــاـــخــتنا مـــاـــگـــنه ،دراد
رد .ـمـينك ـهجـوت ـىتـاكن ـهب ،نـاگـدنرـيگاـرف

تاـكن نيا هب هجـوت اب باـتك باخـتنا تروص
ناگدنريگارف تذل و ىداش دهاش ،ميناوت	ىم
.ميشاب باتك ندناوخ زا

*    *    *

  نكته�ى اول

به�طور كلى، داشتن دانش قبلى به درك
مطلب كمك مى�كند. دانـش قـبـلـى ابـعـاد
گوناگونى مانند دانش مـربـوط بـه جـهـان،
دانش فرهنگى، دانش موضوعـى و دانـش
زبان�شناسى را شامـل مـى�شـود. از سـوى
ديگر، دانش� فراگيرنده در ايـن مـوارد، بـه
تجربه�ى زندگى او بستگى دارد. بنابراين؛
هـنـگـام انـتـخـاب كـتـاب بـراى خــوانــدن

 به دانش قبلى، عالقه�هـاىضرورت دارد،
فراگيرنده و موضوع كتاب توجه كنيم.

  نكته�ى دوم

فراگيرنده�اى، متنى را براى فـهـمـيـدن
معناى آن و به كاربردن آنـچـه كـه فـهـمـيـده

ىنتم ،ىرگيد هك ىلاح رد ،دناوخ�ىم ،است
،تاعالطا ـهب ىسـرتسد ،ىـريگدـاي ىارب ار

اي و ،لاؤس كي باوج نتفـاي ،ندش مرگرس
ـىنايب هب .دناوخ�ىم ـىبهذم ىتيلاـعف ناونع هب
ـهب ىدـايز ـدح ـات نـدناـوخ زا فـده ،ـرـگيد
،نياـربانب .دراد ىـگتسب هدنـريگارف ى�هزـيگنا

ترورض ندناوخ ىارب باتك بـاختنا ماگنه
ـهك هـدنــرـيگاـرف ىــرـيگدـاي ىـاهزــاـين زا ارد،د

و باـتك ندناـوخ زا وا فده و هـزيـگنا لمـاش
هـاگآ ،دراد ـىگـدنز رد نـدناـوخ زا ـهك ـىفـده
ــىنـدناــوخ داـوم و ــاه�بـاــتك ،اـريز .ــمـيشــاب

ى�هزيـگنا ،هدنريگاـرف ىارب بساـنم و باذج
ب بيش�تر مى�كنند.اتك نآ ندناوخ ىارب ار وا
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  نكته�ى سوم≤

مـتـن يـك كــتــاب مــنــاســب، بــراى
خواننده�ى آن نه آسان و نـه دشـوار اسـت.
انتخاب كتاب مناسـب بـا سـطـح عـالقـه�ى
فراگيرنده و دشوارى مطلوب، باعث لذت
بردن او از مطلب و تشويقـش بـه خـوانـدن
مى�شود. از سوى ديگر، بايد مطالب كتاب
از نظر ذهنى با خواننده�ى آن تناسب داشتـه
باشد. بنابراين، هنگام انتخاب كتاب براى

كتابى را انتـخـابخواندن ضـرورت دارد، 
كنيم كه از نظر سبك و زبان، خوب نوشته
شـده بـاشـد، دربـاره�ى عـالقــه�هــاى عــلــمــى
فراگيـرنـده اطـالعـاتـى را ارائـه كـنـد و شـامـل
مـوضـوع�هـايـى بـاشـد كـه بــراى خــوانــنــده�ى

كتاب آشنا باشند.

   نكته�ى چهارم

داشتن دانش قـبـلـى، درك مـطـلـب را
تسهيل مى�كند. از سوى ديگـر، مـعـرفـت
فرهنگـى نـيـز چـنـيـن تـسـهـيـلـى را فـراهـم
مى�آورد. بى�شك، وجود دانش فرهنـگـى
مشترك بين نويسنده�ى كتاب و خواننـده�ى
آن، درك و فهم خواننده را از كتاب نوشته
شده تحت تأثير قرار مى�دهد. بـنـابـرايـن،
هـنـگـام انـتـخـاب كـتـاب بـراى خــوانــدن

كتابى را انتخاب كنيم كه باضرورت دارد، 
فـرهـنـگ فـراگـيـرنـده تـنـاسـب داشـتـه بـاشـد و
محتواى آن، زندگى، تجربه�ها و عالقه�هاى

او را ترسيم كند.

   نكته�ى پنجم

ناگدنريگارف هك تسا نآ ىمومع رواب
زا رت�شيب رـوصم ىاه�باتك ى�هعلاطم هب

اريز .دنراد شيارگ روصمريغ ىاه�باتك
ـبـبس ـنـتم ـاب ـطــبتـرم ـريـوـصت دـوجو
باتك ى�هعلاطم زا ناگدنناوخ ،دوش�ىم
،ـرـگيد ىوس زا .ـدنـرـبب تـذل رت�ـشـيب

ار بــاـتك ــبلــاـطم ،ــريــوـصت دــوجو
هك دـوش�ىم ثعـاب و دنك�ـىم رت�سوـملم

رتـهب ار هدش هدناـوخ بلـاطم ،هدـنناوخ
رانك اريز .دراپسب هـظفاح هب و دنك كرد
نـاـشن ـنتم و ـريـوـصت ـنـتفرگ راـرق ـمه
ىراتشون تاعالطا هك تسا�نيا ى�هدنهد
.دنا�هدش راركت باتك نتم رد دوجوم

ىارب بـاتك باختنا ماگنه ،نياربانب
باختنا ار ىباتك ،دراد ترورض ندناوخ
هتشاد نـتم اب طـبترم ىاهريـوصت هك مـينك
رارق مه رانك ريوصت و نتم ،نآ رد و دشاب

.دنشاب هتفرگ
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   نكته�ى ششم∂

پژوهش�هاى متعدد نشان داده�اند،نوع
و اندازه�ى حروف، در سرعت خـوانـدن و
ايجاد انگيزه براى خواندن مطـالـب چـاپـى
مؤثر است. از سوى ديگر، صفحه�آرايى و
نوع رنگ�آمـيـزى كـتـاب نـيـز بـرانـگـيـزه�ى
فراگيرنده و خواندن كتاب اثر مـى�گـذارد.
بنابـرايـن، هـنـگـام انـتـخـاب كـتـاب بـراى

كتابى را انتـخـابخواندن ضـرورت دارد، 
كــنــيــم كــه نـــوع و انـــدازه�ى حـــروف آن، از

 سـانـتـى�مـتـرى بـه خـوبــى و بــه٣٠فـاصـلــه�ى 
راحـتـى قـابـل تـشـخـيـص و خـوانـدن بـاشــد.
وانگهى، صفحه�آرايى مناسب كـه نـكـات و
پيام�هاى مهم متن را مشخص كـرده بـاشـد،
در افـزايـش اشـتـيـاق فـراگـيـرنـده بـه خــوانــدن

كتاب مؤثر است.
در نتيجه، با مد نظر قـرار دادن نـكـات
ششگانه�ى مطرح شده در انتـخـاب كـتـاب
براى فراگيرندگان، مى�توانيم شاهد شادى
و لذت آنـان از خـوانـدن كـتـاب و افـزايـش

انگيزه�شان به مطالعه باشيم.
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 و كنارّعلم دريايى است بى�حد
اص بحارّطالب علم است غو

ان سال باشد عمر اوارگر هز
جود از جست�ودد سير خواو نگر

النا، مثنوى معنوى، دفتر ششم                                  مو

ى#هدچكي
 فاطمه حدادى

هاشار
«توصيc و تحليل آمار نشر كتـاب در ايـران طـى دو دهـه�ى اخـيـر»

 در سالسيدحسن مرتضوى و عليرضا مهديانىپژوهشى است كه توسط 
، به سفارش «معاونت پژوهشى وزارت علوم و تحقيقات» انجام١٣٨٢

گرفته است. هدف از اجراى طرح پژوهشى مـذكـور، آگـاهـى از سـيـر
تحوالت نشر كتاب در سال�هاى پس از انقالب بوده است تا به شيوه�اى
عـلـمـى، مـبـنـا و راهـنـمـايـى بـراى سـيـاسـتــگــذارى�هــاى جــامــع و
تصميم�گيرى�هاى سنجيده در عرصه�ى توليد علم و دانايى فراهم شود.

پژوهش يك
يافته#هاى
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چكيده
نشر كتاب به عنوان يكى از شاخص�هاى
توسعه�ى فرهنگـى ـ اجـتـمـاعـى در بـسـتـر
زمان، تغييرات و فـراز و نـشـيـب�هـايـى را
شاهد بوده است؛ تغييراتى كه گاه با تغيير و
تحوالت سياسى، اجتماعـى و اقـتـصـادى
همزمان بوده�اند. در اين تحقيق كه از نـوع

 است، با استخـراج١«مطالعات اسـنـادى»
آمار نشر كتاب از كارنـامـه�ى نـشـر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمى و تحليل اين آمار،

نتايج عمده�ى زير حاصل شد.
)،١٣٥٧ـ٨١ سال گـذشـتـه (٢٤طـى 

نشر كتاب در ايران با برخوردارى از ميانگين
�درصد، شاهد رشد٢٢نرخ رشدى حدود 

مداومى بوده است. باالترين نرخ رشد در
اين عرصه در سال�هاى نـخـسـتـيـن پـس از
انقالب ديده مى�شود (ميانگـيـن نـرخ رشـد

%). پـس از آن دوره�ى ركـود فـرا٥٢
مـى�رسـد كــه بــا دوران جــنــگ
تحميلى مـقـارن بـوده اسـت
(مـيـانـگـيـن نـرخ رشــد

%). در فاصـلـه�ى٥
ســـــال�هـــــاى

 تـــا١٣٦٨
١٣٧٥،

شاهد بهبود آمار نشر كتاب هستيم كه با نرخ
�درصد دوبـاره در حـال رونـق١٠متـوسـط 

 تـا١٣٧٦گرفتن اسـت. امـا در سـال�هـاى 
، رشد توليد كتاب آهنـگـى كـنـدتـر١٣٨١

%) پيدا مى�كند. مقايسه�ى رونـد آمـار١٢(
نشر كتاب در ايران با روند آن در چند كشور

منتخب، در پايان اين مقاله آمده است.

هشش پژورو
اين تحقيق از نوع مطـالـعـات اسـنـادى

هاى مربوط٢است كه «منابع ثانويه�ى داده»
به توليد و نشر كتـاب را مـبـنـاى بـررسـى و

تحليل خود قرار داده است.

ى داده�هادآورار گرابز
در اين تحقيق، براى سرشـمـارى آمـار

 سال گذشتـه،٢٤نشر كتاب در ايران طـى 
منابع زير مورد مطالعه قرار گرفتند:

 نشريات منتشر�شـده تـوسـط وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمى،

 نـشـريـات مـنــتــشــر�شــده تــوســط
 كتابخانه�ى ملى،

 سالنامه�هاى آمارى يونسكو،
 سايت�هاى اطالع�رسانى.

با بررسـى و مـطـالـعـه�ى ويـژگـى�هـا و
قابليت�هاى هر يك از منابع فوق و با عنايت
به نوع طبقه�بندى و دقـت�عـمـل نـسـبـى در
ثبت، دامنه و پوشش زمـانـى «كـارنـامـه�ى
نشر»، اين منبـع بـه�عـنـوان جـامـع�تـريـن و
كـامـل�تـريـن مــنــبــع در دســتــرس بــراى
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سرشمـارى، انـتـخـاب شـد. الـبـتـه بـراى
مقايسه�ى روند نشر كتاب در ايران با چـنـد
كشور منتخب، سالنامه�هاى آمارى يونسكو
به�عنوان منبع سرشمارى و مقايسه تـعـيـيـن

شدند و مورد استفاده قرار گرفتند.

هشال�هاى پژوسؤ

مطالعه�ى حاضر به منظور پاسخ گفتـن
به سؤاالت زير انجام گرفته است:

 انتشار ساالنه�ى كتاب در ايـران پـس
از انقالب، از چه حجمى برخوردار و روند

رشد آن چگونه بوده است؟
 آيا در مقاطع زمانى متـفـاوت پـس از
انقالب، در روند نشر كتاب تـفـاوت�هـاى

محسوسى مشاهده مى�شود؟
 رونـد نـشـر كـتـاب در ايـن مـقــاطــع
 زمانى، به تفكيك موضوعات گوناگون از

چه قرار بوده است؟
 روند نشر كتاب در حوزه�ى مهندسى

و علوم چه تحوالتى داشته است؟

ناريا رد باتك ىدنب�هقبط ماظن

كشورهاى گوناگون براى گزارش آمار
توليد و نشر كتاب، از نظام�هاى طبقه�بندى
متفاوتى استفاده مى�كنند. اما مرسوم�تريـن

»ديـويـىآن�ها، «نظام طبقه�بـنـدى دهـدهـى 
 كشـور جـهـان، از١٣٥است كـه بـيـش از 

جمله ايران و نيز سازمان�هاى بين�المـلـلـى

نظير يونسكو، از آن استفاده مى�كنند.

هشيافته�هاى پژو

 سال گذشته، يعنى سـال�هـاى٢٤طى 
 عنوان كتاب٢٤٩٥٣٣ً ، جمعا١٣٥٧ـ٨١

در ايران به چاپ رسيده است و آمـار نـشـر
 عنوان در سـال٢٧٤كتاب در اين مـدت از 

١٣٨١ عنوان در سال ٣٠٤٥١، به ١٣٥٧
افزايش يافته كه ميانگين نرخ رشدى حدود

�درصد داشته است. سهم هر يك از ده٢٢
 عنوان٢٤٩٥٣٣طبقه�ى ديويى از مجموع 

 آمده است.١كتاب منتشر شده، در جدول 
همان�طور كـه مـالحـظـه مـى�شـود، رده�ى

 عنـوان٥٢٦٣٤«ديـن» بـا بـرخـوردارى از 
 درصـد از كـل مـجــمــوع٢١٫١كـتــاب و 

كتاب�هاى منتشر�شده، در رديc نخست،
و «ادبيات» و «علوم عملى» بـه تـرتـيـب بـا

 درصـــــد ســـــهــــــم، در١٢٫١ و ٢٠٫٦
ردي�cهاى دوم و سـوم قـرار مـى�گـيـرنـد.
هـمـچـنـيـن، «كـلـيــات»، «فــلــســفــه»،

«روان�شـــنــــاســــى» و
«هنر»، با برخـوردارى
از كـم�تـريـن ســهــم،
مرتبه�هاى پايانـى ايـن
مـقـايــســه را احــراز
كرده�اند. از لـحـاظ
نرخ رشد آمار نشـر
طــى ايــن دوره�ى

 ســـالـــه، دو٢٤
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رده�ى «دين» و «علوم عملى» از مجموع ده
�درصد از عنوان�هاى٣٣رده، با اختصاص 

توليد�شده به خود، از بيش�ترين نرخ رشد،

و رده�ى «جغرافيا» و «تاريخ» از كم�ترين نرخ
رشد برخوردار بوده�اند.

تجزيه و تحليل يافته�ها
 عوامل متعددى در روند تحوالتًيقينا

آمار نشر كتاب در ايران اثرگذار بـوده�انـد،
اما با دقت در يافته�هايى كه مالحظه شد بـه
نظر مى�رسد، مهم�ترين متـغـيـر اثـرگـذار،

تحوالت اجتماعى بوده، كه پـس از وقـوع
انقالب اسالمـى در ايـران رخ داده اسـت.
تغييرات مشاهده شده در روند تحوالت اين
عرصه را مى�توان در چهار
دوره مورد تأمل قرار داد:

لوا ىــــــــــاه�لــــــــــاس .١   
ــــــــــىمـــــــــالسا بــــــــــالـــــــــقنا
ــــرــــظن زا :)١٣٥٧ـ٦٠(

،ـــدشر خـــرن ــصخـــاش
دشر خرن نيـگنايم نيرتالاب
راهچ ـهب ،دصرد�٥٢ ىـنعي

بالقنا زا سپ تسخن لاس
ـهك دراد ــقـلـعت اسـالمــى

خرن شيازفا نازيم نيرت�شيب
ـهس ـاب ــهـسيـاــقم رد ـدشر
تقد .تسا ـرگيد ى�هرود
هرود ـنيا رد ـرــشن رـامآ رد
باتك ـرشن ،دهد�ىم نـاشن
لزنت راـيسب ١٣٥٧ لاس رد
ناونع ٢٦١ اهنت و هدرك
رشتنم لاس نيا رد باتك

لاس زا اما .ـتسا هدش
ىـبـسن نـتفـاي نـاماس ـاب ـدعب ـهب ١٣٥٨

و هتفـرگ قنور ًاعيرس باـتك رشن ،روما
لاس رد هـدش�رـشتـنم ىاه�ناـونع داـدعت

.تسا هديسر ناونع ١٤٣٨ هب ،١٣٦٠
تارـييـغت ،تفگ ناـوتب ديـاش ور�نيا زا

ىـاه�ناــوــنع داـدــعت رد ــهك ىـديــدش
رد ـهچ ،دوش�ـىم هدهـاشم هـدش�رـشتـنم
ىــاه�هدر ـكـيـكـفت ـهب ــهچ و عـوـمـجم
ــهك دراــدن نآ زا ــتيــاــكح ،ــهنــاگ�هد

ان كتاب منتشر�شده عنو٢٤٩٥٣٣ع . سهم هر يك از ده طبقه�ى ديويى از مجمو١لجدو
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 اعمال و يا تسهيالتىا�هژيو ىاه�تسايس
خاصى فراهم شده�اند.

 در):١٣٦١ـ٦٧. دوران دفاع مقدس (٢ 
ايـن دوره، وضـعــيــت نــشــر كــتــاب بــا
بـرخـوردارى از مــيــانــگــيــن نــرخ رشــد

 دوران ركود خود را طىً�درصدى، تقريبا٥
كرده است. البته در همـيـن دوره، بـرخـى

�درصد، از رشـد١٧عنوان�ها با نـرخ رشـد 
بااليى برخوردار بوده�اند و رده�هاى «فلسفه
و روان�شناسى» و «علوم عملى» وضعيـت

بسيار نامساعدى داشته�اند.
 در):١٣٦٨ـ٧٥. دوران سازندگى (٣

اين دوره، نشـر كـتـاب شـتـاب بـيـش�تـرى
�درصد از١٠گرفت و با نرخ رشد متوسـط 

 عنوان كتاب منـتـشـر شـده در سـال٦٨٥٠
٢٫٥ عـنـوان (حـدود ١٦٥٧٥، بـه ١٣٦٨

 رسيده است. در اين١٣٧٥برابر) در سال 
دوره، تركـيـب كـتـاب�هـاى مـنـتـشـر�شـده
مـتـعـادل�تـر مـى�شـود و رونـد آمــار نــشــر
كتاب�هاى ادبى كه در دوران جنگ تحميلى
شيب منفى داشت، باالترين نـرخ رشـد را
احراز و تا انتهاى اين دوره، برترى خود را
حفظ مى�كند. نشر كتاب�هاى دينـى كـه در
دوره�ى جنگ پر�شمارگان�ترين جـايـگـاه را
داشت، در چهار سال اول اين دوره روندى

، از١٣٧٣نزولى پيدا مى�كند، اما از سال 
نرخ رشد مثبتى برخوردار مى�شود. در سال
آخر اين دوره، نشر كتاب�هاى دينى باز هم
پـر�شـمـارگـان�تـريـن جـايـگـاه را بـه�دســت
مى�آورد. يكى ديـگـر از ويـژگـى�هـاى ايـن
دوره، روند منفى آمار نشر كتاب�هاى تاريخ

و جغرافى بوده است؛ به طورى كه آمار نشر
١٣٦٨ عنوان در سال ١٠٣٥در اين رده از 

 كـاهــش١٣٧٥ عـنــوان در ســال ٦٤٢بـه 
 درصدى را به خود٧مى�يابد و رشد منفـى 

اختصاص مى�دهد.
 از):١٣٧٦ـ٨١. دوران اصالحات (٤
 تاكنون، وضعيت١٣٧٦سال 

نشر كـتـاب در مـقـايـسـه بـا
دوره�هــاى قــبـــلـــى از

وضـعـيـت بـهـتــرى
برخوردار بوده و

ميانگيـن نـرخ
رشـــــدى

١٩٩٢ـ٩٥طى سال	هاى 
ان با) كشور اير١٣٧١ـ٧٤(

٩٢٢١سط آمار نشر متو
هارعه هموان، در اين مجموعنو

ار داشته و ازم قردي\ سودر ر
كيه، مصر و مالزىسه كشور تر

ده استتر بوبر
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�درصد داشته است. مهم�تـريـن١٢برابر بـا 
ويـژگـى ايـن دوره، افــزايــش نــرخ رشــد
فوق�العاده�ى نشر كتاب�هـاى «جـغـرافـيـا و
تاريخ» است كه برعـكـس رشـد مـنـفـى در
دوره�ى سازندگى، در ايـن دوره مـتـوسـط

�درصـد را بـه خـود١٥نـرخ رشـدى حـدود 
اختصاص داده است. از ديگر ويژگى ايـن
دوره، افزايـش نـرخ رشـد نـشـر كـتـاب در

�درصـد٨رده�ى علوم عـمـلـى اسـت كـه از 
�درصد ارتقا يافته است.١٣دوره�ى قبلى به 

در ايـن دوره سـهـم رده�هـاى «فـلــســفــه و
روان�شـنـاسـى»، «هـنــر» و «ادبــيــات» از
مجموع كتاب�هاى منتشر�شده كاهش يافتـه
و رشــد مــنــفــى داشــتــه اســت. امــا در
ًرده�ى�«علوم اجتماعى»، وضعيت نـسـبـتـا
بهتر بوده است. نكته�ى قابل تأمـل در ايـن
دوره اين بوده است كه روند همواره مثبـت

 آغاز شده١٣٧٠افزايش آمار نشر كه از سال 
١٣٨١بود، به داليل نامـعـلـومـى در سـال 

٣١٦٧٥افول يافته و آمار نشر در اين سال از 
 عنـوان٣٠٤٥١ بـه ١٣٨٠عنـوان در سـال 

كـاهـش پـيـدا كـرده اسـت. در مـجـمـوع،
پر�شمارترين دوره�ى نشر كتـاب در ايـران،

 بوده است.٧٩سال�هاى پس از 

ان با چندمقايسه�ى اير
كشور منتخب

)١٣٧١ـ٧٤ (١٩٩٢ـ٩٥طى سال�هاى 
٩٢٢١كشور ايران بـا مـتـوسـط آمـار نـشـر 

cعنوان، در اين مجموعه همواره در رديـ

سوم قرار داشته و از سه كشور تركيه، مصر
و مالزى برتر بوده است. در هميـن دوره،

 با متوسط انتشـار سـاالنـهانگلستـانكشـور 
 عنوان، در رديc نخست جـاى١٠٥٠١٥

٥٠٤٥٧ با متوسط فرانسهمى�گيرد. كشور 
عـنـوان، يـعـنـى حـدود نـصـc آمـار نـشـر
انگلستان، در رديc دوم و كشور مصـر بـا

 عنوان، در آخـريـن رديـ٢٥٧٤cمتوسـط 
قرار گرفته است. جايگاه آمار نشر كتاب به
تفكيك ده طبقه�ى ديويى در ايران در مقايسه
با پنج كشور مورد بحث، به شرح زير بوده

است:
گروه كتاب�هاى دينـى مـرتـبـه�ى دوم،
گروه�هاى كتاب�هاى تاريـخ و جـغـرافـيـا،
علوم كاربردى، علوم محض زبان، فلسفه
و روان�شناسى و كليات، مرتـبـه�ى سـوم،
گروه كتاب�هاى علوم اجتماعـى مـرتـبـه�ى
پنجم و گـروه كـتـاب�هـاى ادبـيـات و هـنـر

مرتبه�ى ششم.

زيرنويس

1. Documentry Study

2. Secondary Data Resources
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د نها به من بياموزرانديشيدن من ستايشگر آن معلمى هستم كه 
تضى مطهرى                                                                         شهيد مرا.انديشه ها ر

#هايىهصيوت
ادمحمدحسين معتمد�ر

هاشار
 اين پرسش كه در دنياى امروز، آموزش فلسفه تـا چـه حـد مـى�تـوانـد بـراى
دانش�آموزان مفيد باشد، بيش�تر از اين  ديدگاه مطرح مى�شود كه فلسفه به مسائل
واقعى زندگى، به�ويژه زندگى امروز، بى�اعتنـاسـت و در دنـيـايـى از مـجـردات
نامفهوم سير مى�كند. در اين مقاله، نگارنده در پناه توصيه�هايـش و بـا اشـاره بـه
ماهيت فلسفه، بر اين نكته پاى مى�فشرد كه فلسفه، شيوه�ى انديـشـيـدن دربـاب
موضوعات هستى را به ما مى�آموزد. و نيز در كنار دين (به صورت طولى) و بـه
عنوان منبع مهم دانايى در مقابل پرسش�هايى اساسى، بهترين تكيه�گاه دانش�آموز
به شمار مى�رود. او بر اين باور اسـت كـه ضـعـc آمـوزش كـنـونـى فـلـسـفـه در

مدرسه�ها، ناشى از ضعc برنامه�ى درسى است نه مفهوم و ماهيت فلسفه.

فلسفهفلسفه
شىزومآى #ا#هبكتا

شراى نگار ب
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مقدمه

 دانش�آموزان همواره در
زنـدگـى خـود بـا مـوضـوعــات
١اساسى و پرسـش�هـايـى بـنـيـاديـن

مواجه مى�شوند كه براى پاسخ به آن�ها
و انتخاب هدف�هاى زندگى خود، نيازمند

» هستند. به عبـارتنظام فكرى قـوىيك «
ديگر، درك درست واقعيت�هـاى هـسـتـى
نيازمـنـد بـرخـوردارى از ذهـنـى ورزيـده و
نـظـام�مـنـد اسـت تـا حــس كــنــجــكــاوى
دانش�آموزان را ارضا كند و توانايى آنـان را
در يـافـتـن پـاســخ�هــاى مــنــاســب بــراى
پرسش�هاى بنيادين زندگى يارى دهـد. در
اين صورت مى�توان اميدوار بود كه آنان بـا

 مسائل را تحليل كنند و«شيوه�اى متفكرانه»
در گزينش هدف�ها و مقاصد نهايى زندگى،

مسيرى مطمئن را بپيمايند.
فلسفه، بخشى از معارف بشرى است 

كه موجب گسترش افق ديد، پرورش تفكر
نظامدار و بهبود بخشيدن به يادگيرى آدميان
مـى�شـود؛ بــه�گــونــه�اى كــه دانــش�آمــوزان را
نـسـبـت بـه حــوادث و واقــعــيــات مــحــيــط بــا

«چراهايى» روبه�رو مى�سازد.
 فـلـسـفـه، آن�گـونـه كـه گـاهـى پــنــداشــتــه

مـى�شـود، نـه تـنـهـا بـى�اعـتـنـا بـه
مسائل زندگى نيست، بلـكـه در
كنار دين (البته به�صورت طولى)،
به عنوان يك منبع مـهـم دانـايـى، در
مقابل پرسش�هاى اساسـى، بـهـتـريـن
تكيه�گاه دانش�آموزان به شمار مى�رود.
اگر در تدوين كتاب�هاى كمك�آموزشى
فلسفه، همراه با ساختـار مـفـهـومـى ايـن
حوزه از معرفت، به نيـازهـا، عـالقـه�هـا و
مسائل اساسى زندگى نوجوانان نيز تـوجـه
شود، بخش عمده�ى چراهاى آنان نيز پاسخ
داده خواهد شـد؛ و يـا حـداقـل بـراى آنـان
سؤال برانگيز مى�گردد. چرا كه گفته�انـد:
«هم سؤال از فكر خيزد، هم جواب، و اين

نس و الـفـت بـا فـلـسـفـه. بـه قـولُيـعـنـى ا
: «فلسفه، ولـو ايـن�كـه قـادربرترانـدراسـل

نباشد به تمام سؤاالتـى كـه مـى�خـواهـيـم،
پاسخ دهد، القل داراى اين قـدرت اسـت
كه سؤاالتى را طرح نمايد كه توجه ما را به
بررسى عالم بيش�تر جلب كـنـد» (راسـل،

ص ٢٩).

د؟فلسفه چيست؟ چه ماهيتى دار

اين واژه� ريـشـه�ى يـونـانـى دارد و يـك
مصدر جعلى عربى از كلمه�ى «فيلوسوفيا»
است. «فيلو» به مـعـنـاى «دوسـتـدارى» و
«سوفيا» به مـعـنـاى «دانـايـى» اسـت. پـس
كلمه�ى فيلوسوفيا به معناى «دوستدارى -

).١٤٧دانايى» است. (مطهرى، ص
 فلسفه، نوعى نگرش به زندگى، جهان
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و انسان است. به عبارت ديگر، فلسـفـه،
غوطه�ور شدن در كنه و ذات هرچيز است.
فيلسوفان و روان�شناسان، بر اين باور اتفاق

، پرسشـگـر وًنظر دارند كه انـسـان فـطـرتـا
جست�وجوگر است. به ويژه هنگامى كه با
بحران مواجه مى�شود، نگرش فلسفى�اش

ج مى�شود؛ نگرشىّبه هستى تحريك و تهي
كه بيش�تر تمايل دارد موضوعات را از يك
چشم�انداز وسيع و عميق عقالنى بـررسـى

 باً و غالبـاًكند. گرايش�هاى فلسفـى نـوعـا
تالش�هاى درونى و عقلى انسان توأم هستند

و بدين�گونه تحليل مى�شوند.
 ماهيت فلسفه همين است كه انسان به
cعمق «چيستى�ها» بپردازد و اسرار را كش

صدرالمـتـألـهـيـنكنـد. جـمـلـه�ى مـعـروف 
كـــهمــالصــدرا ، مــعـــروف بـــه شــيـــرازى

مى�گويد: «هـدف از تـحـصـيـل فـلـسـفـه،
ارتقـاى انـسـان از پـائـيـن�تـريـن مـراتـب بـه
عالى�ترين مراتـب كـمـال اسـت» (مـردانـى

كههگـل نوكنده، ص ١٥٤)، و انديشـه�ى 
«فلسفه را تحقيق اشيا به انديـشـه و ديـده�ى
خرد» مى�داند (همان، ص ١١٢)، هـر دو
به ماهيت فلسفه نـظـر دارنـد. بـنـابـرايـن،
فلسفه محصول عشق به آگاهى بـيـش�تـر بـا
بـهـره�گـيـرى از چـشـم�انــداز عــقــلــى بــه
موضوعات از قبيل: خدا، جهان و انسان،

براى رسيدن به حقيقت است.

ش فلسفهت آموزضرور

مهم�ترين رسالت كتاب�هاى �آمـوزشـى
فلسفه، تبيين جايگاه فلسفه در ميان سـايـر
دانش�هاى انسانى، از قبيل علوم اجتماعى،
اخالقـى و… اسـت. بـراى مـثـال، عـلـوم
اعتقادى (دانش كالم) به بررسى بـرخـى از
مسائل دينى مى�پردازد و مى�خواهد وجـود
خدا، يگانگى و ساير صفات او، هدفمندى
خـلـقـت، عـدالـت، قــيــامــت و جــهــان
ماوراءطبيعه را با برهان به اثبات برسـانـد.

دنم	ماظن هك ىسك ًاملسم 
زا شيب ،دراد ىهاگآ و دشيدنا	ىم

و دناد	ىمن هفسلف هك ىسك
ملاع روما هب تبسن ،دشيدنا	ىمن
نيرت	مهم نيا و ؛دراد تيارد و مهف
نازومآ	شناد هك تسا هفسلف زايتما

و نديشيدنا هب رت	شيب ار
دهد	ىم قوس نديفسلف
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از اين منظر هم مى�توان اهميت فلـسـفـه را
اين�گونه تشريح كرد كه فلـسـفـه بـه انـسـان
كمك مى�كند تا در ورود به مباحث گوناگون
اعـتـقـادى، از مـبـادى صـحـيـح شـروع بـه
انديشيدن كند. به عالوه، او را از انديشه�ى

ديگران بى�نياز مى�سازد.
هجوت ناسنا ىگدنز تايضتقم هب رگا 

ىلئاسم هتشر كي هك ديد ميهاوخ ،مينك
رطـاخ ـهب ـىمـلع ـچـيه هك ـدنراد دـوجو
،دـوخ ىعوضوم ىورمـلق ندوب دودحم
و دريگب ميمصت اه�نآ ى�هرابرد دناوت�ىمن
هك تسا هـفسلف اهـنت .دنك رظن رـاهظا اي
،دراد هك ـىـعيسو و ـىلك ـديد ـرطاخ�ـهب
خسـاپ لئـاسم زا ـهتشر ـنيا هب ـدناوت�ـىم
زا ـرت�ـشــيب ـهـفـسـلف تروــرض .ـديـوگ
و ـنيـرت�ىـلك ـهب دناـوت�ـىم هك ـتسور�نآ
ـهب طـوبـرم ىـاه�ـشسـرپ ـنيـرت�ـىسـاسا

ىياه�شسرپ ؛ديوگب خساپ ىسانش�ىتسه

:ليبق زا
آيا وجود هستى مساوى با ماده است؟ 
آيا هستى بر دو بخش است؟ بخـشـى از 

آن مادى است و بخشى ديگر مادى نيسـت
و از آثار ماده است؟

آيا هر پديده�اى نياز به علت دارد؟ 
جهان از كجا آمده و به كجا مى�رود؟ 
آيا جهان اول و آخر دارد يا نه؟ 
آيا براى مجموع جهان مكانى هسـت يـا 
نه؟
آيا اين نظام، نظامى بديع و زيبا اسـت و 

در آن زشتى و كجى وجود ندارد، يا پوچ و
نازيباست؟

آيا موجود، معدوم مى�شود، يا معـدوم 
موجود مى�شود، يا موجـودى كـه مـعـدوم

شد، بار ديگر امكان اعاده را دارد يا نه؟
آيا پس از حيات دنيوى، حيات ديگـرى 

هم هست يا نه؟
آيا جهان در بـرابـر كـارهـاى نـيـك و بـد 

انسان، واكنش دارد يا نه؟
جايگاه انسان در عالم هستى كجاست؟ 
چه ارتباطى بين انسان و جهـان هـسـتـى 

وجود دارد؟

 از نكات مهم در تدوين
شى فلسفه،كتاب	هاى آموز

تبيين ابعاد فلسفه و نقش و
معه	ى علوجايگاه آن در مجمو

ان استاى دانش	آموزبشرى بر



ار  
به

١٣
٨٤

 
π

٧٥

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

آيا هستى در مجموع خود قانونمند است 
يا بى�قانون و بى�ضابطه است؟

آيا هستى در مجموع خود حـق اسـت يـا 
پوچ و بى�معنا؟

چرا جهان هستى واقعيت يافته است؟ 
آيا مـجـمـوع جـهـان، مـوجـود واحـدى 

است، و از وحدت حقيقى برخوردار است
يا موجودات آن يك رشته موجود پراكنده�اند

كه در كنار هم قرار گرفته�اند؟

ابعاد فلسفه

ىـاه�باتك ـنيودت رد مهم تـاكن زا 
و هـفسلف دـاعبا نـييـبت ،هفـسلف ـىشزومآ
مولع ى�هعـومجم رد نآ هـاگياج و ـشقن
هـفسلف .تسا نازومآ�شناد ىاـرب ىرشب
،ىرـشب تفـرعم زا ىا�ـهخاش ناـونع ـهب
،دريگ رارق مولع ريـاس رانك رد دناوت�ىم
اي تيقفوم للع و ،دوش ـهسياقم اه�نآ اب

درـوم مولع ـرياس اب ـهسياـقم رد نآ دوكر
هفسلف ،هاگديد نيا زا .دريگ رارق ىسررب
ار ـىفـده و دراد ىعـوضـوم دـوخ ىاـرب

.دنك�ىم وجو�تسج
 از جنبه�ى ديگرى هم مى�توانيم به فلسفه
بپردازيم و آن چيستى رويكرد آن است. هر
انسانى در زندگى خود، فلسفه را به عـنـوان
«فلسـفـه�ى زنـدگـى» بـه هـمـراه دارد و از ايـن
طريق به دنبال چيستى�هـاى زنـدگـى اسـت.
از اين ديدگاه، هر انسانى را بايد فيلـسـوفـى

 با تفكر فلـسـفـى آشـنـاسـت؛ًدانست كـه ذاتـا
يـعـنـى تـفـكـر عـقـالنـى كـه تـمـام انـسـان�هــا در

صحنه�هاى گوناگون زندگى كم�وبيش با آن
سروكار دارنـد. بـنـابـرايـن مـى�تـوان گـفـت،
فـلـسـفـه مـوضـوعـى نـيـسـت كـه مـنـحــصــر بــه
فيلسوفان بـاشـد. نـوعـى گـرايـش نـسـبـت بـه
زندگى، جهان و انسان است كه در همه�جا

حضور دارد.
 كسى كه نظام�مند مى�انديشـد وً مسلما

آگاهـى دارد، بـيـش از كـسـى كـه فـلـسـفـه
نمى�داند و نمى�انديشد، نسبت به امور عالم
فهم و درايت دارد؛ و اين مهم�ترين امتـيـاز
فلسفه است كه دانش�آموزان را بيـش�تـر بـه
انديشيدن و فلسفيدن سوق مى�دهد. اين�كه
بشر براى رهايى از بحران�ها به رويـكـردى
فراشناختى از زندگى نيازمند اسـت، خـود
تأكيدى بر ضرورت انديـشـه�ى فـلـسـفـى و

خردورزانه در زندگى است.
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ش فلسفه درنگى آموزچگو
سىى درنامه�ريزبر

نازومآ�شناد ىساسا لئاسم و هفسلف )tلا
 مسـائـل اسـاسـى دانـش�آمـوز، هـمـان
نيازها و عالقه�هايى هستند كه درس فلسفه
بايد با آن�ها پيوند اساسى ايجاد كند. آنچـه
در برنامـه�ريـزى درس فـلـسـفـه يـك اقـدام
آموزشى محسوب مى�شود و به عنوان هدف
اصلى درس فلسفه مطرح است، باال بردن
و تقويت قدرت تشخيـص، انـديـشـيـدن و

تميز استدالل است.

ب) فلسفه و مسائل جامعه
 درس فلسفه با مسائل جامعه بى�ارتباط
نـيــســت و از طــريــق آن، دانــش�آمــوزان
مى�توانند به قابليت�هايى متفاوتى راه يابند؛
از جمله پى�بردن به ماهـيـت مـقـولـه�هـايـى

آزادى، دموكراسى، اصالح�طلـبـىماننـد: 
 در درس فلسفه مى�توان درست انديشىو…

و تحليل ماهوى را در مقـولـه�هـاى مـطـرح
شده تقويت كرد.

فت فلسفى ج) فلسفه و مسائل معر
 در درس فلسفه، تكـيـه�ى دانـش�آمـوز
بايد بر نگاه به ماهيت پديده�ها باشد و نبايد
در ساختار مفاهيم فلسفى غوطه�ور شـود.
پـرداخـتـن بـه واژه�هـايـى مـانـنـد: آزادى،
دموكراسى، اصالح�طلبـى و… و تـشـريـح
آن�ها به تحليل ماهيت آن�ها نياز دارد. اگـر
دانش�آموز قوه�ى تعـقـل خـود را در مـسـيـر

 بهًتجزيه و تحليل ماهوى سوق دهد، قطعا
دانايى مى�رسد.

 تحليـل مـقـولـه�هـايـى كـه در حـوزه�ى
معرفت فلسفه مطرح مى�شوند، بـه ايـجـاد
تغيير و تحول در نحوه�ى تفكر نـيـاز دارد.
لذا به پديدآورندگان كتـاب�هـاى آمـوزشـى
فلسفه توصيه مى�شود، مفاهيم اين حوزه�ى
معرفت را به سبك ساده و روان تحليل كنند
و براى دانـش�آمـوزان بـه رشـتـه�ى تـحـريـر

درآورند.

نى فلسفهش كنوسايى�هاى آموزنار

 سال�هـاسـت كـه در بـرنـامـه�ى درسـى
فلسفه، نارسايى�هايى وجود دارند كه سبب
مى�شوند، بسيارى از نوجوانان و جوانان،

 قشر دانش�آمـوز و دانـشـجـو، ازًخصوصـا
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درس و رشته�ى دانشگاهى فلسفه بگريزند،
٢يا حداقل نسبت به آن بى�رغـبـت شـونـد.

مهم�ترين نارسايى�هايى كه در حال حـاضـر
مطرح هستند، عبارتند از:

 ١. پيچيدگى و اغالق بيش از اندازه�ى
كتاب�هاى آموزشى فلسفه كه مخاطب را از

فهم مطالب آن�ها نااميد مى�سازد.
 ٢. طرح پاره�اى از مسائلى كه چنـدان
كاربردى در تحقيق مسائل فلسفى ندارند.
 ٣. كمبود كتاب�هاى كمك درسى كـه
با اصول تنظيم و تدوين محتواى آموزشى،

به نگارش درآمده باشند.
 ٤. نبود كتاب�هـاى آمـوزشـى مـتـنـوع
براى درس فلسفه (متمركز و منحصر به فرد

بودن كتاب درسى فلسفه).
 ٥. فـقـدان آمـوزش ضـمـن خــدمــت

مستمر براى مدرسان و معلمان فلسفه.
 ٦. كم ارتباط بودن مباحث كتاب�هاى
درسـى فـلـسـفــه بــا نــيــازهــاى زنــدگــى

دانش�آموزان و دانشجويان.
ىارب ىشزومآ تصرف ندوب ىفاكان .٧ 

تعاس و دحاو ظاحل زا هفسلف سرد سيردت
هجـوت سرد ىرهاظ مجح هب ايوگ .ـىگتفه
.نآ قمع و تيفيك هب هن ،دوش�ىم

 با عنايت به نارسايى�هاى مطرح شده،
ايجاد تـحـول در آمـوزش درس فـلـسـفـه و
تدوين كتاب�هاى آموزشى مـنـاسـب بـراى

دانش�آموزان الزامى است.

.١٣٨١ انتشاراتى عصر رسانه. چاپ اول. z مردانى نوكنده، محمدحسين. فلسفه براى جوانان. مؤسسه ١.

 راسل، برتراند. مسائل فلسفه. ترجمه�ى منوچهر بزرگمهر. ٢.

 ملكى، حسن. تحليل آموزش فلسفه از منظر برنامه�ريزى درسى. ١٣٧٩. ٣.
.١٣٧٥مطهرى، مرتضى. آشنايى با علوم اسالمى، جلد اول، انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم، زمستان . ٤ 
.١٣٦٣ مصباح يزدى، محمدتقى. دروس فلسفه. مؤسسه�ى مطالعات و تحقيقات فرهنگى. چاپ اول. .٥ 

6. http://hekmat-14 persian blog.com
(آسيب�شناسى درس فلسفه)

منابع

 از قبيل از كجا آمده�ايم، زندگى يعنى چه؟، بعد از مرگ به كجا مى�رويم؟ و…١. 
 درس فلسفه�ى پيش�دانشگاهى براى رشته�ى غيرعلوم انسانى، به عنوان واحد اختيارى مطرح است، اما در عـمـل ٢.

 هيچ دانش�آموزى اين واحد را انتخاب نمى�كند.ًتقريبا

زيرنويس
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 نمايشگاه بين�المللى كتاب تهران ـ.١ 

٢٤ تـــا ١٤ (٢٠٠٥ مـــى ١٤ تــا ٤ايـــران 
)١٣٨٤ارديبهشت 

www.tibf.co.ir

 نـمـايـشـگـاه بـيـن�الـمـلـلـى كـتـاب.٢
پراگ ـ چك

 ارديبهشت١٨ تا ١٥ (٢٠٠٥ مى ٨ تا ٥
١٣٨٤(

www.bookworld.cz

 نمايشگاه بين�المللى كتاب ورشو ـ.٣
لهستان

 ارديبهشت تـا١٩ (٢٠٠٥ مى ٢٢ تا ٩
)١٣٨٤ خرداد ١

www.bookfair.pl

هيرجين باتك ىللملا�نيب هاگشيامن .٤ 
٢٤ تـــا ٢٠ (٢٠٠٥ مــــى ١٤ تـــا ١٠

)١٣٨٤ارديبهشت 
www.nibf.org

 نمايشگاه كتاب شيكاگو ـ ايـاالت.٥ 
متحده
 خرداد١٦ تا ١٤ (٢٠٠٥ ژوئـن ٦ تا ٤

١٣٨٤(
www.bookexpoamerica.com

 نمايشگاه بين�المللى كتاب سئول ـ.٦ 
كره�ى جنوبى

 خرداد١٩ تا ١٤ (٢٠٠٥ ژوئـن ٩ تا ٤
١٣٨٤(

www.sibf.co.kr

هاشار
به منظور آگاهى ناشران و پديدآورندگان كتاب�هاى آموزشى از آخرين دستاوردها
و تحوالت نشر كتاب در ايران و جهان، آشنايى با كم�وكيc انتشار كتاب در خارج

 بررسى زمينه�هاى شركت دست�اندركاران امر توليد كتـاب�هـاىًاز كشور، و احيانا
آموزشى در نمايشگاه�هاى بين�المللى كتاب،فهرستـى در ايـن شـمـاره بـرگـرفـتـه از
سايت�هاى مختلc اينترنتى معرفى مى�شود. اين فهرست شامل نام، زمان برگزارى
و آدرس اينترنتى هجده نمايشگاه بين�المللى كتاب است كه براساس مـاه بـرگـزارى

،١٣٨٤مرتب شده�اند. زمان برگزارى اين نمايشگاه�ها از ارديبهشت تا آذر ماه سال 
 ميالدى، متفاوت است و طول برپايى اغلب آن�ها٢٠٠٥مقارن با ماه مى تا دسامبر 

از يك هفته تجاوز نمى�كند.

ارىگزمان#بندى برست زفهر
نمايشگاه#هاى بين#المللى كتاب
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 نمايشگاه كتاب كانادا.٧ 
 تـيـر٦ تــا ٤ ( ٢٠٠٥ ژوئـن ٢٧ تـا ٢٤
١٣٨٤(

www.reedexpo.ca/bookexpo

 نمايشگاه بين�المللى كتاب توكيو ـ.٨ 
ژاپن

 تيـر١٩ تـا ١٦ (٢٠٠٥ ژوئيـه ١٠ تـا ٧
١٣٨٤(

http://web.reedexpo.co.ip

 نمايشگاه كتاب هنگ�كنگ.٩ 
٣١ تير تا ٢٩ (٢٠٠٥ ژوئيـه ٢٥ تا ٢٠

)١٣٨٤مرداد 
www.hkbookfair.com

هوبابميز باتك ىللملا�نيب هاگشيامن .١٠ 
 مرداد١٦ تا ١٠ (٢٠٠٥ اگوست ٧ تا ١

١٣٨٤(
www.zibf.org.zw

 نمايشـگـاه بـيـن�الـمـلـلـى كـتـاب.١١ 
بيجينگ ـ چين

١٤ تـا ١٠ (٢٠٠٥ سـپـتـامــبــر ٥ تـا ١
)١٣٨٤شهريور 

www.bibf.net/bibf/index.jsp

دئوس ـ گربنتوگ باتك هاگشيامن .١٢  
١٠ تا ٧ (٢٠٠٥ اكتبر ٢ سپتامبر تا ٢٩

)١٣٨٤مهر 
www.bok-bibliotek.se/indexeng.html

 جشنـواره�ى كـتـاب نـيـويـورك ـ.١٣ 
اياالت متحده

 مهـر١٢ تـا ١١  (٢٠٠٥ اكتـبـر ٣ تـا ٢
١٣٨٤(

www.nyisbookcountry.com

 نمايشگاه كتـاب فـرانـكـفـورت ـ.١٤ 
آلمان (بزرگ�ترين نمايشگاه بـيـن�الـمـلـلـى

جهان)
١ مهر تـا ٢٧ (٢٠٠٥ اكتـبـر ٢٣ تا ١٩

)١٣٨٤آبان 
www.frankfurt-book-fair.com

 نمايشگاه بين�المللى كتـاب�هـاى.١٥ 
قديمى و باستانى بوستون ـ اياالت متحده

 آبـان٨ تا ٦ ( ٢٠٠٥ اكـتـبـر ٣٠ تـا ٢٨
١٣٨٤(

www.bostonbookfair.com

 نمايشگـاه كـتـاب كـانـتـيـكـات ـ.١٦ 
اياالت متحده

 آبان٢٢ تا ٢١ (٢٠٠٥ نوامبر ١٣ تا ١٢
١٣٨٤(

http://bookfair.uconn.edu

 نمايشگاه بين�المللى كتاب ميامى.١٧ 
ـ اياالت متحده

 آبان٢٩ تا ٢٧ (٢٠٠٥ نوامبر ٢٠ تا ١٨
١٣٨٤(

www.miamibookfair.com

 نمايشگاه كتاب ناشران كـوچـك.١٨ 
و مستقل نيويورك ـ اياالت متحده

 آذر١٣ تا ١٢ (٢٠٠٥ دسامـبـر ٤ تـا ٣
١٣٨٤(

http://smallpress.org
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انه»شى «جو سامان	بخشى كتاب	هاى آموز<فصل	نامه

د مى�بخشد. ازا بهبـو، بى�شك كيفيت فصل�نامـه رگان عزيزاننـدهاى خواطالع و آگاهى از نقطه نظـر
انكارسشنامه به دفتر نشريه، دست�اندرسال اين پرسش�هاى زير و اراهشمند است با پاسخ به پر، خواين�رو

ماييد.ا يارى فرانتشار آن ر
نه از انتشار فصل	نامه آگاه شديد؟. چگو١
خير  بلى  سد؟قع به دست شما مى	ر. آيا به مو٢
ا كه تاكنون دريافت داشته	ايد، مشخص كنيد.ه	هايى از آن ر. شمار٣

پنجم  م  چهارم  سوم  دوه اول  شمار
اضى هستيد؟ توزيع و دريافت فصل	نامه ر<ه. آيا از نحو٤

خير    ًنسبتابلى  
ليت نام ببريد.تيب اوانده	ايد، به ترانه» خوا كه در «جونده	ترين مقاله	هايى رنه از آموز. چند نمو٥

ال�:
ب:
ج:
د:

هـ:
د كيفيت فصل	نامه با گذاشتن عالمت در جدول مشخص كنيد.ا در مورد ر. نظر خو٦

هىاوخرنظ

مالحظاتخيلى ضعي\ضعي\سطمتوبخوببسيار خودارمو

اكيفيت محتو
تقسيم�بندى مطالب

تاعوضوم ىگزات و بلاطم عونت
ايشوير

طرح روى جلد
عكس�ها

 چاپ مطالب\هشيو
دارساير مو

گانننداوخاز
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د؟دازعاتى بيش	تر بپرضو. به نظر شما فصل	نامه بايد به چه مو٧
ال�:

ب:
ج:
د:

مينه	هاى زير عالقه	مند به همكارى با فصل	نامه هستيد؟. در كدام ز٨
شى  ليد كتاب آموزه توگاه�هاى حوزتبيين ديدش مقاله و يادداشت  نگار

د ...كر مورساير با ذشى  گان آموزنقل تجربه نويسند

 فعاليت شما مناسب است؟<مينهاى ز. آيا بر٩
خير    ًنسبتابلى  
ضيح دهيد: توًلطفا

ا مطالعه مى	كنند؟انه» ره بر شما چه كسانى «جو كارى، عالو<ه. در حوز١٠

ا بنويسيد.د رها، پيشنهادها و انتقادهاى خو. نظر١١

ا بنويسيد.د ر. مشخصات خو١٢
ان تحصيالت:ميززن  د  جنس: مرسن:

مان:منطقه يا سازسابقه فعاليت (به سال):مينه فعاليت:ز
ستان:شهراستان:

د؟سال شواى شما اراك برت اشتر. آيا مايليد نشريه به صور١٣
خير  بلى  

كر كنيد.ا ذد ر تلفن خو<هت تمايل به همكارى، نام و نشانى و شمار. در صور١٤

نشانى دفتر نشريه:
٢٦٨ش، پالك ش و پرورت آموزار وز٤ه انشهر شمالى، ساختمان شماران، خيابان ايرتهر

شى سامان�بخشى كتاب�هاى آموز\خانهشى، دبيرات كمك آموزدفتر انتشار
انه جو<فصل	نامه

١ ٥ ٨ ٧ ٥ ـ ٣ ٣ ١ان ـ صندوق�پستى  تهرنشانى پستى:
  ٨٨ ٣ ٠ ٦ ٠ ٧ ١تلفن: 

www.samanketab.comنتى: س اينترآدر

Email:info@samanketab.comنيكى: پست الكترو
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Organizing the Supplementary
Textbooks and The

Educational Aids, The Ministry of
Education

“Javaneh” is an educational, ana-
lytical and research magazine which
is published quarterly. It aims at giv-
ing information, disseminating re-
search findings and interchanging
ideas between scholars and publish-
ers regarding supplimentary textbooks
or educational aids development proc-
ess.

Considering objectives of the min-
istry of education, publishers try to
improve their knowledge and job’s
experience continually. Through this
magazine, they also try to promote by
using their existing potentials.


