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راهنماي تهيةآثار
نشریة آموزشی، تحلیلی و پژوهشی »رشد جوانه« با هدف اطالع رسانی، اشاعة 
یافته هاي علمی و ایده هاي نو، تبادل نظر و تجربه بین صاحب نظران در زمینة مباحث 
طریق،  این  از  تا  می شود  منتشر  مناسب  آموزشی  کتابهاي  تولید  فرایند  به  مربوط 
پدیدآورندگان در راستای تحقق هدفهاي آموزش و پرورش، به صورت مستمر و پویا 
بر غنای دانش تجربة حرفه ای خود بیفزایند و با به کارگیری بهینة ظرفیتهاي موجود، 

کیفیت تولید کتابهاي آموزشی را ارتقا بخشند.
به  آموزشی که  اندیشمندان محترم عرصة کتابهاي  و  استادان، صاحب نظران  از 
منظور همراهی با این فصل نامه، نوشته هاي خود را برای انتشار در »رشد جوانه« 

ارسال می دارند، تقاضا می شود، در حد امکان نکات زیر را رعایت فرمایند:
 حجم مطالب از 8 صفحة تایپ شده و 13 صفحة دست نوشته تجاوز نکند.

 نوشته حاوی مقدمه ای کوتاه، سابقة موضوع، نتیجه و جمع بندی موضوع باشد.
 نسخة اصلی نوشته ارسال شود.

 نوشتة ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و متن اصلی همراه آن 
ارسال شود. چنان چه نوشته را خالصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.

 نوشته در مجله یا نشریة دیگری به چاپ نرسیده باشد.
 محل قرار دادن جدولها، نمودارها، شکلها و عکسها، در متن مشخص شود.

 »رشد جوانه« در رد، قبول، ویرایش و تلخیص آثار رسیده آزاد است و از بازگرداندن 
آنها نیز معذور است.

 آرای مندرج در »رشد جوانه« ضرورتًا مبین رأی و نظر »دبیرخانة سامان بخشی 
کتابهاي آموزشی« نیست. بنابراین، مسئولیت پاسخ گویی به پرسشهاي خوانندگان با 

خود نویسنده یا مترجم است.
اطالعات منابع مورد استفاده برای تدوین اثر، به ترتیب زیر تنظیم شود:

 نام نویسنده، نام اثر، نام مترجم )اگر ترجمه باشد(، نام مجله یا نشریه، شمارة مجله، 
سال نشر، شمارة صفحه.

 نوشته را به ضمیمة نام و نام خانوادگی نگارنده یا مترجم، درجة علمی یا سمت، 
نشانی محل کار یا سکونت و شمارة تلفن، به نشانی زیر ارسال فرمایید.

تهران، پل کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی
پالک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی، فصل نامة »رشد جوانه«



6

18

36

40

48

70

74

82

90

98

فهرست
نیازسنجی كتاب، ضرورتی فراموش شده

آزاده شاکری

درحوزه هاي آموزشی صنعت نیازمند كتاب های كمک آموزشی هستیم
در نشست کارشناسان گروه مکانیک عنوان شد/ محمدعلی نیکنام، محمدحسین معتمدراد

آموزش جغرافیا نیازمند تألیف است نه ترجمه
در گفت و گو با دکتر سیاوش شایان مؤلف کتاب هاي جغرافیا عنوان شد/ یاسمن محمودی

كمبود نیروی انسانی متخصص در حوزة كتاب
مدیر نشر دلهام در گفت وگو با جوانه / سمانه آزاد

تولید كتابهاي آموزشی بر مبنای راهنمای برنامة درسی )براساس الگوی كتابهاي تعلیم و تربیت دینی(
جمال الدین اکرمی

آرایه ها در قاب تصویر
گزارش از: یاسمن محمودی

این20 نکته را دریابید!
نکته هایی درباره ی کتاب های غیردرسی و سایر خواندنی های مناسب برای اولی ها/ مرتضی مجدفر، ابراهیم اصالنی، لیال سلیقه دار 

هفتاد سال فراموش شده
گفت وگو از: فاطمه خرقانیان

قدم های محکم درسامان دهی منابع آموزشی
گزارش اختتامیة نهمین جشنوارة رشد/ سمانه آزاد

ادامة معرفی سوابق داوران نهمین جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد
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دخترک، کتاب مجموعه تستهاي فیزیک را از روی میز برمی دارد و ورق می زند. 
فهرست کتاب را نگاه می کند و از دوستش می پرسد: »به نظرت چه طور است؟ این بهتر است 

یا آن یکی؟«
بیا غرفه هاي دیگر را هم  با تردید سری تکان می دهد و جواب می دهد: »نمی دانم،  دوستش 

نگاه کنیم.«
و می روند.

در سالن ناشران آموزشی نمایشگاه کتاب تهران و در فروشگاه هاي کتابهاي آموزشی، خیلی ها مثل 
این دو نفر سرگردان اند و کتابهاي گوناگون را نگاه می کنند و می گذرند. البته این موضوع در مورد ناشران 
آموزشی بزرگ صادق نیست. آن جا همه خریدار هستند و غالباً می دانند به دنبال چه آمده اند. ناشران 
این دسته آثار، نیازسنجی درست و دقیق قبل از انتشار کتاب را عامل این انتخاب قاطع می دانستند. اما 

نمی توان از سهم عنصر تبلیغات در این زمینه چشم پوشی کرد.
آیا ناشران پیش از انتشار کتاب، نیاز جامعه را می سنجند؟ انجام نیازسنجی در مورد تولید آثار 
فرهنگی و آموزشی چه قدر ضرورت دارد؟ بی توجهی به نیازسنجی چه آثار زیان باری در عرصة نشر 

کشور دارد؟ برای سنجش نیاز جامعه به کتاب چه باید کرد؟
با چنین سؤاالتی در دو مرحله، به سراغ ناشران رفتیم. در نخستین مرحله، برپایی نمایشگاه کتاب 
تهران را غنیمت شمردیم و پای صحبت ناشران و خریداران کتاب نشستیم. با پایان این رویداد 
فرهنگی سال، بار دیگر پرسش هایمان را در خصوص نیازسنجی از ناشر و خریدار پرسیدیم. حاصل 

این گفت و شنود در ادامه از نظر می گذرد.

 آزاده شاكری

نيازسنجی کتاب
ضـرورتـی

        فراموش شده
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مدیریت انتشار کتاب
به  صحیح  مدیریت  و  دارد  برعهده  را  کتاب  انتشار  مدیریت  فرایند  عظیم  مسئولیت  ناشر 
و  نیازسنجی  به  مترجم،  و  مؤلف  نویسنده،  با  مستمر  ارتباط  کنار  در  باید  ناشر  که  معناست  این 
مخاطب شناسی نیز توجه داشته باشد تا محصول تولیدی اش از لحاظ موضوعی، محتوایی و نیز 

نیازسنجی  اما  باشد.  نیازهای آن  معیارهای چاپ کتاب، مناسب جامعه و در راستای رفع 
چیست و آیا می توان در عرصة فعالیتهاي فرهنگی ـ آموزشی هم چون نشر کتاب، 

از ابزار نیازسنجی استفاده کرد؟

تعریف نيازسنجی
وضعیت  با  موجود  وضعیت  آن،  در  که  دارد  داللت  موقعیتی  به  »نیاز« 
مطلوب فاصله دارد و نیازسنجی در واقع فرایند جمع آوری و تحلیل اطالعات 

شناسایی  جوامع  و  سازمانها  گروه ها،  افراد،  نیازهای  آن،  براساس  که  است 
می شود. نخستین گام در فرایند برنامه ریزی، شناسایی هدفها یا نقاط مطلوب 

است. هدفها ریشه در نیازها دارند. از این رو ضرورت دارد تا نیازها دقیقًا سنجیده 
و براساس آنها، اهداف ویژة برنامه تدوین شوند. پس از آن است که می توان مجموعه اقدامات 
از  اطالعات حاصل  کرد.  پیش بینی  را محقق می سازند،  نیازها  وجه  بهترین  به  که  را  وسایلی  و 
نیازسنجی، ماهیت و نوع برنامه ها را مشخص می کند. نیازسنجی فرایند ارزیابی اولیه برای اجرای 

برنامه هاي آتی است.

نيازسنجی در بازار کتاب
ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از مهم ترین اقالم فرهنگی یعنی کتاب، همانند تولیدکنندگان 
دیگر ناگزیر از سنجش نیاز بازار هستند. اما به نظر می رسد در این عرصه از تولید، جای نیازسنجی 
کارشناسانه خالی است و نیازسنجی پیش از انتشار کتاب در کشور، به شیوه هایي کاماًل سنتی اجرا 
می شود. حضور در نمایشگاههاي کتاب به منظور مواجهة رودررو با خریداران کتاب، استفاده از نظر 
مراجعان به کتاب فروشیها، استفاده از رابطهاي فرهنگی و آموزشی در مراکز آموزش و ... از جمله 
روشهایي هستند که در بازار کتاب ایران در راستای شناسایی نیاز جامعه به کتاب انجام می شود. 
بسیاری از ناشران تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت گسترده در حوزة نیازسنجی کتاب ندارند، زیرا 

معتقدند هزینه هاي این نوع فعالیتها بیشتر از میزان سودی است که به تجارت آنها باز می گردد.
در برخی از عرصه هاي نشر، هم چون »نشر عمومی«، ضرورت توجه به نیازسنجی، در فهرست 
اولویتها قرار ندارد. اما در عرصه ای چون »نشر آموزشی«، آثار زیان بار غفلت از این موضوع نمایان 

شده است و فعاالن این حوزه نیز بر لزوم توجه جدی به آن تأکید دارند.

اطالعات حاصل از 
نیازسنجی، ماهیت و نوع 

برنامه ها را مشخص می كند 
نیازسنجی فرایند ارزیابی اولیه 
برای اجرای برنامه هاي آتی 

است
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در زمینة »نشر دانشگاهی«، نیاز دانشجویان به کتابی خاص، غالبًا از سوی دانشگاه ها، مراکز 
تأثیر  کتابهاي درسی  فروش  بازار  بر  به صورت غیرمستقیم  تعیین می شود که  استادان  و  علمی 
می گذارند. بیشتر انتقاداتی را که در این شاخه از نشر مطرح می شوند، می توان به نظام آموزش 

عالی کشور نیز تعمیم داد.
در شاخة نشر عمومی این موضوع اندک تفاوتی دارد. در این بخش مخاطب 
اجباری خارجی مانند  نیازی درونی کتاب می خرد و در حقیقت  بر اساس 
کنکور، دانشگاه و استاد وجود ندارد که او را به سوی خرید کتابی خاص 
سوق دهد. در نتیجه، بحث نیازسنجی در چنین بخشی پیچیدگیهاي 
خاص خود را دارد. البته ناشران این حوزه نیز با در نظر گرفتن فروش 
آثار متفاوت، به همان شیوه هاي سنتی نیازسنجی می کنند و آثاری را 

برای انتشار انتخاب می کنند که از فروش آنها اطمینان داشته باشند.

نيازسنجی کتاب هاي آموزشی
در یک جامعة پیشرفته، طبیعتًا قبل از این که تولیدی صورت گیرد، دربارة 
محصول، مشتری و شناخت نیازهای او تحقیقات کافی انجام می گیرد. اما آیا در جامعة 
ناشران آموزشی کشور به این ضرورت اولیه تولید توجه می شود؟ ناشران آموزشی از چه روشهایي برای 
نیازسنجی پیش از انتشار کتاب استفاده می کنند؟ آیا ناشران این عرصه به اهمیت موضوع نیازسنجی 
مخاطبین پیش از انتشار کتاب، پی برده اند؟ در صورت بی توجهی به نیازسنجی، چه آثار زیان باری متوجه 
ناشران خواهد شد؟ کدام سازمان، ارگان و یا جمع و انجمن صنفی می تواند عهده دار نیازسنجی بازار 

کتاب ایران شود؟
ناشران آموزشی با برقراری ارتباط با معلمان، دانش آموزان و کتاب فروشان در می یابند که بازار 
چه کتابی، مناسب است. اما به نظر می رسد این شیوة نیازسنجی یا به عبارت بهتر بازارسنجی،در 
تهیة  در  دانش آموزان  آموزشی، سردرگمی  کتابهاي  تنوع  است.  نبوده  موفق  آموزشی  نشر  حوزة 
در  علمی  نظارت  فقدان  کنکور،  و  درسی  کتاب  بااستانداردهای  متناسب  کتابهاي کمک آموزشی 
به سؤاالت کنکور و ضعف  پاسخهاي درست  پایین  نهایت درصد  آموزشی و در  تألیف کتابهاي 
نشر  حوزة  در  نیازسنجی  به ضرورت  توجه  لزوم  از  نشان  مرحله،  این  در  دانش آموزان  چشم گیر 

آموزشی دارد.

نيازسنجی از نگاه ناشران آموزشی
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  سطح  در  کتاب،  نمایشگاههاي  بازدیدکنندگان  نظرات  از  استفاده 
تهران، یکی از رایج ترین راه هاي نیازسنجی در بازار کتاب است. نمایشگاه می تواند این فرصت را 

تنوع 
كتاب هاي آموزشی 

سردرگمی دانش آموزان در 
تهیة كتاب هاي كمک آموزشی 

متناسب بااستانداردهای كتاب درسی 
و كنکور، فقدان نظارت علمی در تألیف 

كتاب هاي آموزشی نشان از لزوم 
توجه به ضرورت نیازسنجی در 

حوزة نشر آموزشی دارد
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فراهم کند تا نویسنده، ناشر و مخاطب با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و با نیازسنجی، بازتاب کار و 
ضعفهاي خود را بسنجند. اردیبهشت ماه 1389 فرصتی مناسب بود تا با حضور در بیست و سومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ناشر و مخاطب را در کنار هم بیابیم و سؤاالتی از این دست را 

با آنها در میان بگذاریم.
سیدیحیی سلطانی، مدیر »انتشارات علوی« در خصوص نیازسنجی پیش از انتشار کتاب اظهار 
آموزش  با  که  ارتباطی  به  توجه  با  و  انجام می دهیم  نیازسنجی  کتاب  انتشار  از  قبل  داشت: »ما 
دست  به  را  نیازمان  مورد  اطالعات  معمواًل  می کنیم،  پیدا  متفاوت  مناطق  و  استانها  پرورش  و 

می آوریم.«
سلطانی بر این اعتقاد است که اگرچه نیازسنجی در نمایشگاه کتاب تا حدودی به ناشران کمک 
می کند، اما نمی تواند تأثیر عمده ای داشته باشد و برپایی نشستهاي تخصصی در حاشیة نمایشگاه، 

با حضور ناشران و مخاطبین ممکن است تأثیر بیشتری داشته باشد.
محرابیان، مسئول غرفة »انتشارات مشق هنر«، در این خصوص گفت: »ما قبل از انتشار بازار 
را می سنجیم و کتاب هایمان را بر آن اساس منتشر می کنیم. در حقیقت مشتریان ما خاص هستند، 
چون کار ما به صورت تخصصی در حوزة هنر است و به همین خاطر می بینیم که مخاطب به دنبال 

چه کتابی است و یا چه کتابی در بازار کم است و آن کتاب را منتشر می کنیم.«
محرابیان نمایشگاه را فرصت مناسبی دانست که در آن ناشر و مخاطب بی واسطه با هم روبه رو 
می شوند. وی در این مورد افزود: »عالوه بر این، چون تمام ناشران آموزشی در کنار هم حضور 
دارند، اتفاق خوشایند انتخاب نیز چاشنی قضیه می شود و یک هنرجو یا دانش آموز می تواند آثار 

همة ناشران را ببیند و انتخاب کند.«
با این همه، مسئول غرفة انتشارات مشق هنر معتقد است در حوزة کتابهاي آموزشی جایی برای 
نیازسنجی وجود ندارد. او در این خصوص گفت: »غالبًا محتوای کتابهاي آموزشی  تغییر چندانی 
نمی کند، فقط یک بار محتوا به صورت تست و یک بار نکته و تست می آید و یا جای مطالب تغییر 
می کند. در این حوزه جایی برای نوآوری وجود ندارد، چون ورود به دانشگاه هاي ایران همیشه به 
همین شکل بوده است که همه با یک کنکور بزرگ روبه رو هستند. تیپ سؤاالت هم مشخص 
است و جایی برای تنوع وجود ندارد. مخاطب هم همان چیزی را می خواهد که در آزمون از او 

می خواهند.«
محرابیان پیشنهاداتی نیز برای ایجاد تنوع و نوآوری در حوزة نشر آموزشی ارائه می دهد: »باید 
ریشه ای به این مسئله نگاه کنیم. باید مراکز آموزشی به بخش خصوصی واگذار شوند و هر مرکزی 
براساس روش خودش کتاب و آزمون تهیه کند. ما ناشران و مؤلفان بسیار خوبی داریم که می توانند 
در حوزة آموزشی، کتابهاي منبع و مرجع تولید کنند. خود انجمن ناشران آموزشی این قابلیت را 
دارد که در چهار گروه کاری کتابهایي را تهیه کند که آموزش و پرورش به عنوان منبع از آنها 
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استفاده کند.«
امید جعفری،  مسئول نمایندگی »کانون فرهنگی آموزش«، در مورد نیازسنجی در نمایشگاه 
کتاب گفت: »کار ما در سطح خیلی گسترده ای انجام می شود و همة افرادی که به این جا می آیند، 
تقریبًا فکر شده می آیند. کانون فرهنگی آموزش کار گسترده ای دارد و به واسطة آن ما حداقل 
هر دو هفته یک بار با دانش آموز، چهره به چهره ارتباط برقرار می کنیم و نیازی به این نداریم که 

بازخورد و نیازسنجی را از نمایشگاه بگیریم.«
وی در ادامه افزود: »اگر شما به مراجعین ما توجه کنید چهره هایي را می بینید که از قبل کتابشان 
را انتخاب کرده اند و فقط می خواهند خیلی سریع آن را بخرند. ما ساعت به ساعت منحنیهاي رفتاری 
مشتریانمان را تهیه می کنیم و همین به ما کمک می کند که به نیاز مخاطبان پی ببریم و پیش بینی 

ما از فروش کتاب هایمان هم خیلی به واقعیت نزدیک باشد.«
عباس گودرزی، مدیر فروش »انتشارات مهر و ماه«، در خصوص روش نیازسنجی این انتشارات 
اظهار داشت: »ما قبل از انتشار کتاب هایمان، بازار را می سنجیم. برای مثال، قبل از انتشار کتاب 
جامع ادبیاتمان، یک ماه تحقیق و بررسی کردیم. من شخصًا با تک تک کسانی که تک فروشی 
چه  دارد؟  وجود  بازار  در  کتابی  چنین  به  نیازی  آیا  که  پرسیدم  و  کردم  صحبت  داشتند،  کتاب 
ویژگیهایي باید داشته باشد؟ دانش آموز از شما چه می خواهد؟ بعد بر مبنای چنین سؤاالتی کتاب 

را تهیه کردیم.«
وی در ادامه افزود: »ما حتی قبل از انتشار نهایی کتابمان، حدود 200 نسخه از آن را به مدارسی 
که با آنها در ارتباط هستیم، می دهیم و از دانش آموزان و معلمان نظرسنجی می کنیم تا قبل از 
چاپ نهایی، ایرادات کار را برطرف کرده باشیم. به نظر من این شیوه از نیازسنجی که ما با کمک 

کتاب فروشیها، معلمین و دانش آموزان انجام می دهیم، درست تر است.«
وزارت  نیازسنجیهاي  مبنای  بر  آثاری  در چاپ  انتشاراتش  ناموفق  تجربة  به  اشاره  با  گودرزی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی« گفت: »در سال 1386، وزارت ارشاد به ناشران کمک آموزشی اعالم کرد 
که در زمینة آسیبهاي اجتماعی، خأل آموزشی داریم. انتشارات ما با کمک تعداد زیادی از محققان و 
روان شناسان یک مجموعه 18جلدی کتاب در زمینة آسیبهاي اجتماعی به چاپ رساند، ولی وزارت 
ارشاد هیچ حمایتی از ما نکرد و ما پس از رایزنیهاي متفاوت، کتابها را با 40 درصد تخفیف به یکی 
از ارگانها فروختیم تا فقط از ضرر و زیان جلوگیری کرده باشیم. نیازسنجی باید پشتوانة اجرایی 

داشته باشد، نه این که فقط در حد حرف باقی بماند.«
یکی از کارمندان »انتشارات سها دانش« نیز در این خصوص گفت: »ما کتابی را چاپ می کنیم 
که پرفروش باشد و در بازار خواهان داشته باشد. ما به کمک بازاریاب هایمان نیازسنجی می کنیم 
و سعی مان بر این است که بفهمیم مشتری دنبال چه کتابی است و چه کتابی در بازار نایاب است. 

نیازسنجی به روشی غیراز این جواب نمی دهد. چون پس از انجام نیز ضمانت اجرایی ندارد.«
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محمد غالمی، مدیر نشر »مرز دانش«، شیوة نیازسنجی انتشاراتش را این گونه معرفی کرد: »ما 
با استفاده از نمایشگاههاي استانی می فهمیم که جای چه کاری در بازار خالی است. البته کار ما به 
صورت علمی انجام نمی شود. شیوة دیگر این است که در هر رشته، آثار استادانی را چاپ می کنیم 

که مخاطبان با نام آنها آشنا و در رشتة خود متخصص شناخته شده ای هستند.«
مدیر انتشارات مرز دانش اظهار داشت: »در حال حاضر هزینه هاي انتشار کتاب مثل حق التألیف، 

تایپ و صفحه آرایی خیلی باالست و نمی شود بدون اطمینان از فروش اثری، آن را منتشر 
کرد. عالوه بر این، خیلی از کتاب هامحتوای یکسانی دارند و فقط نامشان متفاوت 

است. زیاد شدن چنین کتابهایي واقعًا به بازار کتاب آسیب می زند.«
غالمی معتقد بود، حتمًا باید قبل از انتشار کتاب نیازسنجی کرد. او در این 
خصوص توضیح داد: »کار من در دو سه سال اخیر رشد بیشتری نسبت به 
هشت سال قبل داشت. چون نیاز بازار را بهتر شناختم. قبل از این، کتابهایي 

چاپ می کردم که حتی بعضی هنوز هم، به فروش نرسیده اند و شاید مجبور 
باقی  پارسال چاپ کردم، االن چیزی  کتابی که  از  اما  را خمیر کنم.  آنها  شوم 

نمانده است.«
مدیر نشر مرز دانش در مورد برنامه هایش برای آشنایی با شیوه هاي علمی نیازسنجی و بازاریابی 
گفت: »قصد دارم در تابستان کتابهایي در زمینة نیازسنجی و مدیریت بازاریابی فروش بخوانم، ولی 
بعضی از این کتابها هم بازاری و غیرکاربردی هستند. به هر صورت، خود ناشران مسئول نیازسنجی 

پیش از انتشار آثارشان هستند و هیچ سازمان دولتی نمی تواند در این خصوص کاری کند.«
غالمی گفت: »کمبودی در بازار کتاب وجود ندارد. بعضی ناشران به صورت اسمی و برخی هم 

به صورت محتوایی کمبودها را پر می کنند.«
وی افزود: »براساس آمار وزارت ارشاد، هر سال 10 تا 20 هزار عنوان کتاب جدید منتشر می شود. 
مطالب جدید که در این حد نیستند، بنابراین کتاب تکراری چاپ می شود. کسانی در کار نشر موفق 
می شوند که قبل از انتشار کتاب، کار کارشناسی انجام می دهند و یا گروه مؤلفین دارند و براساس 

نیاز بازار کتابهاي الزم را تألیف و سپس منتشر می کنند.«
پیمان كرباسیان، مسئول فروش »انتشارات سازمان فنی وحرفه ای«، در مورد شیوة نیازسنجی 
این سازمان گفت: »ما با کل ایران در ارتباط هستیم و غالبًا از طریق خود مشتریان متوجه نیاز بازار 

می شویم. مشتریان ما نیازشان را به صورت کتبی یا شفاهی به ما اعالم می کنند.«
کرباسیان بر این اعتقاد بود که کتابهاي زیادی هست که باید چاپ شود. وی افزود: »بخش 
اما  می شود،  انجام  خوبی  به  بخش  این  در  نیازسنجی  و  نمی کند  چاپ  را  کتابی  هر  خصوصی 
راهکارهایی هم می شود پیشنهاد کرد. مثاًل می توان سایتی طراحی کرد که مخاطبین، کتابهاي 

مورد نیازشان را در آن مشخص کنند.«

با استفاده از 
نمایشگاههاي استانی 
می فهمیم كه جای چه 
كاری در بازار خالی 

است
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زهرا نجفی، مدیر »نشر آموزش و سنجش«، درخصوص روش نیازسنجی در انتشاراتش گفت: 
»من قبل از انتشار کتاب نیازسنجی انجام نمی دهم. من معمواًل با مؤلفان در ارتباط هستم و اگر آنها 
اعالم کنند که دانشجویان به کتاب خاصی نیاز دارند، من حرف آنها را می پذیرم. چند سالی بیشتر 
نیست کارم را شروع کرده ام و خیلی به شکل تخصصی کار نمی کنم. من بیشتر با افراد خانواده که 

استاد دانشگاه هستند کار می کنم و آثار آنها را به چاپ می رسانم.«
»در  افزود:  و  کرد  بیان  آن  به  بی توجهی  دلیل  را  نیازسنجی  بودن  هزینه بر  او 
امکان  ما  خاطر،  همین  به  و  نیست  گسترده  خیلی  ما  انتشارات  کار  حقیقت 
نیازسنجی کارشناسانه نداریم. البته باید بگویم که نتیجة خوبی هم نگرفته ایم. 
من در ابتدای کارم، بدون در نظر گرفتن نیاز بازار کتابها را در شمارگان باال 
چاپ می کردم و کتابها فروش نمی رفت. همین االن تعداد زیادی از چنین 
کتابهایي در انبار ما موجودند. البته شاید ناشران تخصصی تر با بازاریابی و 
شرکت در نمایشگاههاي متفاوت بتوانند همین کتابهاي مرا هم به فروش 
برسانند، اما من چون به صورت تخصصی در یک رشتة خاص کار نمی کنم، 

موفق به انجام این کار نشده ام.«
اصغر سماک، مدیر »نشر اتحاد« هم معتقد بود نیازسنجی هزینه بر است. او در این خصوص 
با حمایت بخش دولتی.  البته  انجام دهد،  باید  گفت: »به اعتقاد من این کار را بخش خصوصی 
اداری و زمان بر می شود. در  چون اگر این کار به بخش دولتی سپرده شود، وارد بوروکراسیهاي 
ندارد.  نتیجه  ای  شود،  زمان  مشمول  اگر  و  شود  بازار  وارد  خاصی  زمان  در  باید  کتاب  که  حالی 
نیازسنجی کارشناسانه هزینة سرسام آوری دارد و ما توان انجام آن را نداریم. البته ضرری که ما 
بابت کتابهاي فروش نرفته می دهیم هم زیاد است، اما از هزینه هاي نیازسنجی کمتر است. به نظر 

من صاحب نظران باید بنشینند و راه حلی برای این موضوع پیدا کنند.«
سماک دلیل ضرورت نیازسنجی را چنین توضیح داد: »خوانندگان ذوق و سلیقه هاي متفاوتی 
دارند. ما باید ذوق و سلیقة آنها را بسنجیم و مطابق سلیقة آنها کتاب چاپ کنیم؛ نه این که ناشر 
سلیقه اش را به مخاطب تحمیل کند. شیوة نیازسنجی ما کاماًل سنتی است. ما براساس معیارهای 
ما  از  کتاب  تعداد  کتاب فروشهاي شهرستانها چه  که  مثاًل حساب می کنیم  کار می کنیم.  قدیمی 
می گیرند، چه تعداد از کتابها را ارشاد خریداری می کند و برای فروش بقیة کتابها نیز به خدا توکل 

می کنیم.«
رضا یساولی، مدیر »نشر یساولی«، با تأکید بر ضرورت نیازسنجی پیش از انتشار کتاب گفت: 
»بعضی از نیازها را ما خودمان با توجه به شناختی که از بازار داریم، تشخیص می دهیم. یا خودمان 
می دانیم که چه کمبودهایی وجود دارد و یا با دوستان صاحب نظر رایزنی می کنیم. در بعضی از 
رشته ها مثل گرافیک )که من شخصًا از آن اطالع دارم(، آن قدر کمبود و خأل داریم که جای کار 

اگر 
ناشری بدون اطالع 

از تغییرات یک رشته 
كتابی با محتوای قدیمی را 
چاپ كند، جواب نمی گیرد 

كتابها باید نیاز جامعة 
امروز ما را برطرف 

كنند
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زیادی وجود دارد.«
یساولی با اشاره به پیشرفتهاي سریع در برخی رشته ها گفت: »اگر ناشری بدون اطالع از تغییرات 
یک رشته کتابی با محتوای قدیمی را چاپ کند، جواب نمی گیرد. کتابها باید نیاز جامعة امروز ما را 
برطرف کنند. امروز خیلیها نیازشان به اطالعات را از طریق اینترنت برطرف می کنند. اطالعاتشان 
به روز است. ما هم از همان طریق باید ببینیم که چه کتابی روی بورس است یا دانشجو به آن نیاز 

دارد و همان کتاب را منتشر کنیم.«
مدیر نشر یساولی معتقد بود: »استادان بهترین مرجع برای نیازسنجی هستند. چون آنها می دانند 
که دانشجو الزم است چه مطالبی را یاد بگیرد و به مسائل تخصصی رشته اشراف دارند. در درجة 

دوم هم از خود دانشجو باید نظرسنجی شود.
متأسفانه دولت دغدغه هاي زیادی دارد و نمی تواند در این زمینه کمکی کند. آموزش عالی هم 
ارائه  دانشگاهی  رشته هاي  برای  که  درسهایي  حتی طرح  و  است  عقب  روز  پیشرفتهاي  از  غالبًا 
شده اند، 30-20 سال پیش تا به حال تغییری نکرده است. به نظر من انجمنهاي تخصصی هر 
رشته باید 10 نفر کارشناس و استاد آن رشته را مأمور کنند تا نیازهای آن رشته را )چه از نظر آثار 
ترجمه ای یا تألیفی( مشخص و منابع و حتی ناشران را نیز تعیین کنند تا اگر ناشری می خواهد در 
زمینة خاصی کار کند، در تیم معینی جای بگیرد و اگر صالحیتش را داشت، کار را منتشر کند. خود 
ناشران نمی توانند کمبودهای یک رشته را تشخیص بدهند. کار کارشناسی در این سطح را فقط 

متخصصین آن رشته می توانند انجام دهند.
وزارت ارشاد که متولی فرهنگ این مملکت است، باید گروهی از این متخصصین تشکیل دهد 
و اطالعات مورد نیاز را جمع آوری و به ناشران اعالم کند که مثاًل ما تشخیص داده ایم این 100 
نباید به صورت شخصی و منفرد  نیاز جامعة ماست. در این حوزه  کتاب در این چند رشته مورد 

عمل شود.«

نيازسنجی از نگاه مردم
سالن ناشران آموزشی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چندان شلوغ نبود. ازدحام جمعیت 
بیشتر مقابل غرفة ناشران بزرگ آموزشی مثل »کانون فرهنگی آموزش« و »گاج« بود که غرفه هاي 
تبلیغ و مشاورة زیادی نیز در محوطة نمایشگاه برپا کرده بودند. مشتریان مقابل چنین غرفه هایي 
غالبًا فقط کتاب را سفارش می دادند، پولش را می پرداختند و می رفتند. کمتر کسی را می دیدی که 
بازدیدکنندگان  اما در غرفه هاي دیگر اوضاع عکس این بود.  انتخاب کند.  کتابی را ورق بزند تا 

مقابل غرفه توقف می کردند، کتابها را ورق می زدند و هر از چندگاهی کتابی نیز می خریدند.
بین المللی کتاب  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  از  با برخی  را  نیازسنجی  به بحث  ضرورت پرداختن 
تهران در میان گذاشتیم؛ افرادی که دست پر یا دست خالی از نمایشگاه بیرون می روند و هیچ وقت 
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از آنها پرسیده نمی شود که آیاکتاب مورد نظرت را یافتی. خریدارانی که چراغ بازار نشر را روشن 
نگه می دارند، اما مدیران نشر غالبًا از خواست هایش بی اطالع اند.

... هادوی، 21 ساله و دانشجوی معماری، یکی از این بازدیدکنندگانی بود که دست خالی از 
نمایشگاه بیرون رفت. او در مورد دلیل مراجعه اش به نمایشگاه و ضرورت نیازسنجی گفت: »من برای 
خرید کتابهاي درسی رشته ام به نمایشگاه آمده ام، اما حتی یکی از کتابهاي مورد نیازم را نتوانستم پیدا کنم. 

اگر ناشران قبل از انتشار کتابها نیاز بازار را در نظر بگیرند، خیلی بهتر است.«
... صدقی، 25 ساله و کارمند یک ادارة دولتی که برای خرید کتابهاي عمومی و آموزشی به 
نمایشگاه آمده بود، نظر دیگری داشت. او گفت: »اگر هر ناشری به طور مجزا نیازسنجی قبل از 
چاپ کتاب را داشته باشد، چندان فایده ای ندارد. چون ممکن است برداشت درستی از نیاز جامعه 
نداشته باشد و کارهای موازی زیاد شود. نیازسنجی در صورتی نتیجه دارد که یک نهاد یا سازمان 
آن را برگزار کند و در نهایت هم اولویتهاي نشر به صورت مدون به ناشران اعالم شود. معلوم باشد 

که چه انتشاراتی قرار است در بخشی که کمبود احساس شده، کار کند.«
... بنی اسدی، 57 ساله و بازنشستة آموزش و پرورش، به دنبال خرید کتابهاي تاریخی بود و 
نظر مثبتی نسبت به نیازسنجی در حوزة نشر نداشت. او بر این اعتقاد بود: »نیازسنجی و کارهایی از 
این قبیل در کشور ما همیشه در حد حرف باقی می ماند. بهتر است به جای صرف بودجه برای این 

کارها، یارانة بیشتری به ناشران اختصاص داده شود تا قیمت کتاب کاهش پیدا کند.«
به  آموزشی  کتابهاي  خرید  برای  و  کنکوری  و  ساله   18 دو  هر  پورسعید،   ... و  ... عسگری 
انتشار کتاب اظهار داشتند: »نیازسنجی در  از  نمایشگاه آمده بودند. آنها در مورد نیازسنجی قبل 
نمایشگاه روش خوبی است تا ناشران کمبودهای کتاب را بدانند و باعث می شود تا خریداران کتاب 

دست خالی از نمایشگاه ها برنگردند.«
... شریفی، 34 ساله و مهندس عمران نیز همین اعتقاد را داشت. او در این خصوص پیشنهادی 
هم ارائه کرد: »به نظر من، باید هنگام ورود فرمهایي به افراد ارایه شود که در آن فرد مشخص 
کند، به دنبال چه کتابی است و سپس هنگام خروج از نمایشگاه، او این فرم را به باجه هایي در 
محل خروجیها تحویل دهد. به این شکل مسئولین می توانند، به منظور انتشار کتابهایي که بیشتر 

مورد تقاضا بوده اند، برای سال بعد برنامه ریزی اجرایی داشته باشند.«
... حسینی، 45 ساله و استاد دانشگاه هم، با نفس نیازسنجی موافق بود، اما در این خصوص 
گفت: »نفس این عمل خوب است، اما باید در مورد آن، کار دقیق کارشناسی انجام گیرد و مشخص 
شود که چه نهادی قرار است مسئولیت این کار را برعهده بگیرد. نتایج چه طور به دست ناشران 

می رسد و چگونه مشخص می شود که چه ناشری باید کتابهاي مورد نیاز جامعه را منتشر کند.«
سالن مطالعة یک کتابخانة عمومی پیش از کنکور، جایی است که می شود تعدادزیادی جوان 
18-17 ساله را پیدا کرد؛ کسانی که مخاطبین اصلی کتاب های آموزشی و کمک آموزشی هستند. 
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کتاب خوانهاي جوان ما از نیازسنجی چه می دانند و کتابهاي موجود در بازار را چه قدر متناسب با 
نیازهای خود می دانند؟

را  آنها  از  بعضی  است.  کرده  استفاده  بازار  در  موجود  کمک آموزشی  کتابهاي  بیشتر  از  مریم، 
به  اشاره  با  او  است.  گرفته  امانت  به  دوستانش  یا  کتابخانه  از  را  دیگر  برخی  و  کرده  خریداری 

دیدن  از  می رفتم،  کتاب فروشی  به  وقتی  »قباًل  گفت:  بازار  در  موجود  کتابهاي  تنوع 
خودم  با  و  می ترسیدم  زیست شناسی،  مثاًل  درس،  یک  مورد  در  کتاب  آن همه 

می گفتم: یعنی اگر همة این کتابها را نخوانم، در کنکور قبول نمی شوم؟ اما 
به  را خوانده ام،  بیشتر کتابهاي خوب کمک درسی و تست  تقریبًا  حاال که 
نظرم می رسد بیشتر آنها مثل هم یا حتی می توانم بگویم کپی هم هستند.«
سولماز، عقیدة دیگری داشت. او به کتاب یکی از ناشران معروف اشاره 
کرد و گفت: »خب معلوم است که محتوای کتابها یکی است، چون همة 

آنها موضوع درس را توضیح می دهند و یا در موردش سؤال طرح می کنند. 
اما تو اصاًل نمی توانی کتابی مثل این را با یک مجموعه تست معمولی مقایسه 

کنی. این کتاب موضوعات درس را خیلی جزئی دسته بندی کرده و مطالعه اش آسان تر 
است.«

سیده زهرا، با سولماز هم عقیده بود و فقط کتابهاي ناشران خاصی را قبول داشت. او در این 
خصوص گفت: »من آن قدر فرصت ندارم که صرف هر کتابی کنم. به همین خاطر خیلی وقت 
است که فقط مجموعه کتابهاي یک انتشاراتی را می خوانم. به نظرم کتابهاي خوبی هم بوده است، 

چون در آزمونهاي آزمایشی نتیجة خوبی گرفته ام.«
النا و مونا، هم زمان با زهرا مخالفت کردند. النا گفت: »من هم در آزمونهاي آزمایش شرکت 
کرده ام، اما وقتی سؤاالت آزمون یا کتابهاي تست را با سؤاالت کنکور سالهاي قبل مقایسه می کنم، 
می بینم که نه تنها آن سؤاالت با تیپ سؤاالت کنکور فرق دارند که حتی بعضی از آنها اشتباه هم 

هستند!«
در پارک مجاور یک کتاب خانة دیگر، تعدادی جوان 18-17 ساله دور هم جمع شده اند. نظر این 

جمع را در مورد موضوع نیازسنجی پرسیدم.
نیاز  به  اهمیتی  و  فکر می کنند  منافع خودشان  به  فقط  ناشران  بود که  اعتقاد  این  بر  مهدی، 
مخاطب نمی دهند. او در این خصوص گفت: »اگر خوب فکر کنیم، می بینیم اصاًل احتیاجی نیست 
که ما این همه کتاب رنگ و وارنگ را بخوانیم. اگر کسی کتاب درسی را دقیق بخواند، موفق 
است. اما هر کس را می بینی، یکی از این کتابها زیربغلش زده و آن وقت تو هم می ترسی که از 

قافله عقب بمانی و می روی آن کتابها را می خری.«
سهراب، در جواب حرف مهدی به شیوة نگارش و تدریس کتابهاي درسی اشاره کرد و گفت: 

نیازسنجی 
مخاطبان می تواند 
برایندی از نیازهای 

بالقوه و آتی مخاطبان را 
پیش بینی كند

139
1

35
/3
6

15



امتحانات  بتوانیم  که  در کالس جوری درس می دهد  معلم هم  و  مفهومی هستند  ما  »کتابهاي 
از کتابهاي کمک درسی و تست استفاده  اما کنکور تستی است و اگر  تشریحی را جواب بدهیم. 

نکنیم، نمی توانیم تست زنی را یاد بگیریم و در نتیجه قبول نمی شویم.«
امیرمحمد، در خصوص نیازسنجی گفت: »من فکر می کنم اصاًل برای کسی مهم نیست که 
نیاز ما چیست. اگر راستش را بخواهید، من اصاًل فکر نمی کنم در آینده از این همه فرمول و تست 
استفاده ای بکنم. اگر قرار باشد برای چاپ کتابهاي کمک درسی نیازسنجی شود،بهتر است قبلش به 

کتابهاي درسی هم نگاهی بکنند و ببینند چه قدر مطالب مورد نیاز ما در این کتابها آمده است.«
دانیال، هم حرف امیرمحمد را تأیید کرد و افزود: »دایی من فوق لیسانس دارد و همین حرف 
امیرمحمد را می زند. او هم می گوید در دبیرستان و دانشگاه فقط یک مشت فرمول و مطالب حفظی 

به مغز ما فرو کردند که االن در بازار کار اصاًل به دردمان نمی خورد.«
حسین، که تا آن لحظه ساکت مانده بود، به حرف آمد و گفت: »درست یا غلط، نیاز االن ما 
این است که وارد دانشگاه بشویم و کتابهاي آموزشی هم برای همین چاپ می شوند. به نظر من، 
این کتابها نیاز ما را برطرف می کنند، اما بعضی هایشان تکرار مطالب کتاب دیگری است. اگر تنوع 

کتابها کمتر شود، بچه ها راحت تر می توانند انتخاب کنند و وقتشان هم کمتر تلف می شود.«

متولی نيازسنجی کيست؟
کند.  پیش بینی  را  مخاطبان  آتی  و  بالقوه  نیازهای  از  برایندی  می تواند  مخاطبان  نیازسنجی 
نیز  ناشران  سود  افزایش  به  کاربران،  نیاز  تأمین  بر  »عالوه  دارد:  دوسویه  کارکردی  نیازسنجی 
منجر خواهد شد. بررسی نظرات فعاالن حوزة نشر آموزی نشان می دهد که از نگاه آنان، ناشران 
ناهماهنگی  از  ناشی  نیازسنجی و تکرار  اولیه تحقیقات  بزرگی جامعة هدف، هزینه هاي  به دلیل 
ناشران مختلف، به تنهایی نمی توانند نیازهای مخاطبان را تشخیص دهند. آنها در این خصوص به 
هم فکری متولیان فرهنگی، برگزارکنندگان نمایشگاههاي کتاب، انجمنهاي صنفی چاپ و نشر، 

کتاب داران و متخصصان رشته هاي گوناگون نیاز دارند.
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اشاره
کمک آموزشی  و  آموزشی  کتابهاي  نشر  و  تألیف  زمینة  در  نشست  نخستین 
و  پژوهش  سازمان  فنی وحرفه ای«  »دفتر  اجتماعات  سالن  در  فنی وحرفه ای، 
تحریریة  هیئت  دعوت  به  که  نشست  این  شد.  برگزار  آموزشی  برنامه ریزی 
و  آموزشی مکانیک  با حوزة  به آشنایی  مجلة »رشد جوانه« صورت پذیرفت، 

تألیف و نشر کتابهاي آموزشی در این حوزة درسی اختصاص داشت.
بخش  سابق  معاون  جاریانی،  ابوالقاسم  مهندس  حضور  با  مذکور  نشست 
عبدالمجید  مهندس  نیکنام،  محمدعلی  مهندس  فنی وحرفه ای،  دفتر  صنعت 
دکتر  لطفی نیا،  محمد  مهندس  هریس،  آقازاده  احمد  مهندس  صدیق،  خاکی 
مهدی اسماعیلی، کارشناسان گروه هاي آموزشی مکانیک، و علی کافی، مشاور 
ارشد انتشارات فنی ایران برگزار شد که گزارش آن را در ادامه می خوانید.

 محمدعلی نیکنام، محمدحسین معتمدراد

درحوزه هاي آموزشی صنعت
 نيازمند کتاب های

کمک آموزشی هستيم

در نشست کارشناسان گروه مکانيک عنوان شد:
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نیکنام: حاضران در این نشست كارشناسان دفتر فنی وحرفه ای و نمایندة انتشارات 
فنی ایران هستند و قصد داریم مسائل تألیف و نشر در زمینه هاي فنی وحرفه ای را تجزیه 
و تحلیل كنیم. بهتر است بحث را از آقای كافی از نشر »فنی ایران« شروع كنیم. بفرمایید 
فعالیتهاي انتشارات فنی ایران در چه زمینه ای است و این مركز چه كتابهایي را نشر 

می دهد؟
انتشارات را آقای  این  ایران در خدمت شما هستم.  انتشارات فنی  از  كافی: بنده به نمایندگی 
جلیل خسروشاهی بنیان گذاشت که بیشتر مقاصد خیرخواهانه را دنبال می کرد و کمتر به مسائل 

اقتصادی توجه داشت. ایشان در اوایل دهة 1360 تصمیم گرفت مؤسسه ای را بنیان 
بگذارد که به اصطالح ما ویراستارها، »نوشتگان فنی« را ترویج دهد. چرا که 

معتقد بود، جای این آثار در کشور ما خالی است. این موضوع زمانی اتفاق افتاد 
فنی وحرفه ای  و  کاردانش  شاخه هاي  به  فنی وحرفه ای  آموزشهاي  هنوز  که 
تقسیم نشده بودند. تصمیم ایشان بر این بود که روی کتابهایي تمرکز شود 

که بیشتر در خدمت تکنسین هاي آن دوره باشند.
حاصل یک دوره فعالیت انتشارات فنی ایران غریب به 100 کتاب بود که 

دوستان حاضر در این جلسه، کتابهاي مذکور را دیده اند. انتخاب کتابها براساس 
یک برنامة درسی مشخص نبود و کتابهایي بود که می توان به آنها »دانش افزا« گفت. 

در این زمینه انتشارات فنی ایران فعالیتهاي خوبی داشته و کتابهاي مناسبی منتشر کرده است. 
بسیاری از کتابهاي آن جایزه دریافت کردند و بسیاری نیز از سوی آموزش و پرورش و سازمان 

فنی وحرفه ای کشور تقدیر و توصیه شدند.
دانش افزایی  کتابهاي  پرورش،  و  آموزش  دیدگاه  ما طبق  کتابهاي  گفت،  می توان  مجموع  در 
هستند و برای هنرآموزان و هنرجویانی مناسب اند که می خواهند اطالعات خود را گسترش دهند. 
البته ما برنامه هایمان را تا حدودی تغییر دادیم و تصمیم گرفتیم که کارهایمان را با نظام آموزشی 
کشور هماهنگ کنیم. بنابراین با دستگاه آموزش و پرورش کشور و با دوستانی که در این دفتر 
هستند، وارد مذاکره شدیم و اعالم کردیم، با توجه به سابقه ای که داریم، آماده ایم تا در جهت نشر 

فنی همکاری کنیم.

برای توليد 25 کتاب درسی با آموزش و پرورش قرارداد بسته ایم
نتیجة این مذاکرات به این جا ختم شد که اکنون ما برای تولید 25 کتاب درسی با آموزش و 
پرورش قرارداد بسته ایم. هم چنین در حال حاضر برای انتشار کتابهاي دو رشته از کاردانش، یعنی 
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تأسیسات و نقشه کشی، تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش امضا کرده ایم. در ضمن این فعالیتها، اگر 
متوجه شویم که کتابی مفید واقع خواهد شد، با آقای جعفرآبادی و کارشناسان هماهنگ می کنیم 

تا به چاپ برسد.
در گذشته عملکرد انتشارات فنی ایران این گونه بود که بدون در نظر گرفتن مخاطب ویژه، به 
اما اکنون تصمیم مؤسسه بر این است که کتابها را هدفمند  انتشار کتاب دست می زد. 
به چاپ برساند. یعنی مخاطبانی را شناسایی کند و برای آنها کتاب منتشر سازد. 
یک بخش از کتابهاي ما حاوی فناوریهاي جدیدی هستند که نظام آموزشی به 
آنها نپرداخته است. مثاًل یکی از استادان به ما چاپ کتابهایي را که در زمینة 
تلویزیونهایي که با فناوریهاي جدید مثل LCD و LED کار می کنند پیشنهاد 

داد. این پیشنهاد در دست بررسی است.
نیکنام: همان طور كه اطالع دارید، قرار است كه دربارة سامان بخشی 
كتابهاي آموزشی در حوزة فنی وحرفه ای و كاردانش صحبت كنیم. خود بنده 
به عنوان كارشناس، خأل وسیعی را بین كتابهاي آموزش فنی وحرفه ای موجود 
با نیاز جامعه احساس می كنم. طبق تحقیقی كه بنده كرده ام، اولین مدرسه ای كه در 
ایران تأسیس شد، »دارالفنون« بود؛ یعنی محل آموزش فنون. شاگردان این مدرسه برحسب 
نیازشان دروس علمی، فیزیک، شیمی، ریاضیات و ... را هم می خواندند و قرار بوده است كه 

این علوم به عمل تبدیل شوند.
خالصة كالم این كه امروز جلسه ای داریم پیرامون سامان بخشی كتابها. ابتدا قرار بر این 
بود كه به تفکیک رشته ها در خدمت كارشناسان باشیم تا نظراتشان در مجلة رشد جوانه 
منعکس شود. اما چون خیلی طوالنی می شد، قرار شد كه این جلسات به تفکیک گروه هاي 

آموزشی برگزار شود.
در حال حاضر، ده گروه در دفتر برنامه ریزی و تألیف داریم. اولین گروهمان، گروه مکانیک 
است كه امروز در خدمتشان هستیم. من ابتدا از آقای مهندس جاریانی می پرسم:  گروه یعنی 
چه؟ وقتی می گوییم گروه مکانیک یا می گوییم ده گروه در دفتر برنامه ریزی داریم، دقیقاً از 

چه چیزی سخن می گوییم؟
جاریانی: قبل از این که بحث را شروع کنم، از همکارانمان در مجلة رشد جوانه تشکر می کنم 
اهداف رشته هاي  با  تا جامعة معلمان و دانش آموزان  برگزار شود  اجازه دادند، چنین نشستی  که 
اقدام  را  اقدام  این  آشنا شوند. من  تألیف کتب درسی  و  برنامه ریزی  دفتر  فعالیتهاي  و  تحصیلی 

مبارکی می دانم.
شاخة  و  فنی وحرفه ای  شاخة  نظری،  شاخة  می شود:  تقسیم  شاخه  سه  به  متوسط  دورة 
كاردانش. در هر یک از این شاخه ها گروه هایي هستند و در هر گروه تعدادی رشته وجود دارد. 

در 
حال حاضر برای 

انتشار كتابهاي دو رشته 
از كاردانش، یعنی تأسیسات 
و نقشه كشی، تفاهم نامه ای 
با آموزش و پرورش امضا 

كرده ایم
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نحوة انتخاب گروه ها، به دروس اصلی و پایة هر رشته بستگی دارد. هر چه در یک رشته، تعداد 
پایه به هم نزدیک تر باشد و یک سلسله مفاهیم مشترک برای آموزش دروس  دروس اصلی و 

تخصصی وجود داشته باشند، اصطالحًا آن دروس هم خانواده هستند و در یک گروه 
قرار می گیرند.

در گروه هاي درسی هم سعی ما بر این بوده است که حداقل حدود چهار تا 
شش درس مشترک وجود داشته باشد. یعنی در همة رشته هایي که در یک 
این دروس تدریس شوند؛ چه به عنوان دروس اصلی  گروه قرار می گیرند، 
به دروس  برای ورود  زمینه ای می شوند  اینها  پایه که  به عنوان دروس  چه 

تخصصی. دروس تخصصی هم همان طور که از اسمشان پیداست، خاِص هر 
رشته هستند. مهم ترین ویژگی شاخة فنی وحرفه ای این است که برنامة درسی 

آن به صورت پیوستة پنج ساله تدوین می شود.

در برنامه ریزی درسی، نگاه چهار ساله داریم
ما در برنامه ریزی درسی در شرایط فعلی نگاه چهار ساله داریم؛ دو سال هنرستان و دو سال دورة 
کاردانی که یک برنامة پیوست است و در آن هم گروه ها در نظر گرفته شده اند. یعنی گروه هاي 
درسی در برنامه هاي درسی لحاظ شده اند. معمواًل این گروه هاي درسی یک سلسله اهداف خاص 
و مشترک دارند و وقتی در برنامه ریزی درسی اهداف را تعیین می کنیم، ویژگیهاي اهداف مشترک 
رعایت می شوند. یعنی یک مجموعه کارگاه ها، آزمایشگاه ها و دروس مشترک هستند که باعث 
می شوند، مثاًل معلم رسم فنی گروه مکانیک تقریبًا بتواند در همة رشته ها درس بدهد. یا اگر معلمی 
کارگاه مقدماتی مکانیک را درس می دهد، بتواند همة کارگاه هاي مقدماتی در دیگر رشته ها را نیز 
تدریس کند. این روش باعث می شود که بتوان از ظرفیت موجود در یک مرکز بیشترین استفاده را 

کرد؛ در عین حال که اهمیت دروس تخصصی نیز حفظ می شود.
نیکنام: از آقای دكتر اسماعیلی،كه درگروه مکانیک فعالیت دارند و سرگروه این حوزة 
آموزشي نیز مي باشند می خواهیم رشته هاي داخل گروه را معرفی كنند و شرح دهند كه 
برای  داده اند. هم چنین،  را تشکیل  گروه  و  كنار هم جمع شده اند  این رشته ها  چه طور 
چه  به  كرده اند،  برنامه ریزی  آن  برای  كه  مکاترونیک  رشتة  كتابهاي  تألیف  بگویند:  ما 
مرحله ای رسیده است؟ نیز كتابهاي كمک آموزشی این رشته چه كتابهایي هستند و آیندة 

كتابهاي كمک آموزشی این رشته  را چگونه می بینید؟
عبارت اند  که  می شود  شامل  را  فنی وحرفه ای  درحوزة  رشته  هفت  مکانیک  گروه  اسماعیلی: 
کاغذ،  و  تأسیسات، صنایع چوب  خودرو،  مکانیک  فلزی،  نقشه کشی، صنایع  تولید،  و  ساخت  از: 

مکاترونیک.
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تعداد دانش آموزان ما در کل کشور در گروه مکانیک حدود 42 هزار نفر در حوزة فنی وحرفه ای 
است و حدود 22 تا 23 هزار نفر در حوزة کاردانش. تعداد هنرآموزان ما که در وزارت آموزش و 
با لیسانس مهندسی مکانیک استخدام شدند )و هم چنین لیسانسهاي مربوط(، در حدود  پرورش 
3600 معلم است. همان طور که استحضار دارید، تعداد کل دانش آموزان فنی وحرفه ای 

و کاردانش ما در سال تحصیلی 88-1387 حدود 828 هزار نفر بوده است.
در دنیای امروز، تقسیم بندی کالسیک دانشگاهی و پایین تر از دانشگاهی 
به آن  توجه  با  دارد که  آموزش فنی وحرفه ای ماهیت مستقلی  ندارد.  وجود 
دنیا  در  فنی وحرفه ای  آیندة  می شود.  تزریق  آموزشی  متفاوت  بخشهاي  در 
به سمت رسمیت دادن به تجارب غیررسمی پیش می رود. یعنی برنامه هاي 
به  تفاسیر  این  با  نیستند.  موجود  زمانی  چارچوبهاي  به  مقید  لزومًا  آموزشی 
آموزشهاي فنی وحرفه ای محدوده ای بسیار مستقل  برای  باید  نظر می رسد که 
که حوزه و مخاطبانش هم فقط رسمِی متوسط و دورة کاردانی نباشند، تعریف کرد.

در کشورهای دیگر، دورة کاردانی معمواًل به نام آموزشهاي دانشگاهی تقسیم بندی نمی شود. 
کاردانی متعلق به حوزة فنی وحرفه ای، خاِص خوِد آموزشهاي فنی وحرفه ای است. برای همین به 
نظر می آید که تقسیم بندی ما در حوزة نشر باید به سمت تقسیم بندِی حوزة آموزش و پرورش، 

حوزة دانشگاه و حوزة آموزش فنی وحرفه ای پیش برود.
آیندة برنامه هاي درسی آموزشهاي فنی وحرفه ای هم به سمت آموزشهاي مبتنی بر شایستگی 

پیش می رود.
کتابهاي درسی و مواد آموزشی ما نیز باید به ارائة این شایستگیها بپردازند. برای مثال، اگر در 
باشیم و  آموزشی داشته  باید مواد  این شایستگیها  برای تک تک  داریم،  رشته ای 80 شایستگی 
در آخر هم ارزش یابی براساس آن شایستگی انجام می شود. ویژگی این شایستگی آن است که 

مخاطبان را افزایش می دهد. یعنی مخاطبان حوزة رسمی و غیررسمی را تکمیل می کند.
 500 حدود  و  فنی وحرفه ای  آموزش  مرکز  هزار   10 حدود  فنی وحرفه ای  سازمان  حوزة  در  ما 
کارودانش  هنرستان  هزار  پنج  حدود  در  فنی وحرفه ای  آموزشهاي  حوزة  در  ثابت،  مرکز   600 تا 
دانشگاه  در حوزة  و  فنی وحرفه ای  آموزشکدة  آموزشکده ها حدود 160  در حوزة  فنی وحرفه ای،  و 
جامع علمی و کاربردی، در حدود 500 مرکز داریم. یعنی به طور کلی بازار بسیار وسیعی داریم که 

متأسفانه مغفول واقع شده است. 
کتابها و منابع آموزشی، در حوزة شایستگی باید بیشتر بر فیلمهاي آموزشی تمرکز داشته باشند تا 
کتابهاي آموزشی. البته نقش کتاب از بین نمی رود اما فیلم هم شاید به اندازة کتاب یا نرم افزارهای 
آموزشی نقش داشته باشد. از این رو، اگر ما در گروه هاي متفاوت، شایستگیهاي مشترک رشته ها 
را شناسایی کنیم و براساس آنها کتاب یا فیلم آموزشی تهیه کنیم، دیگر می توانیم حوزة رسمی 

اسماعیلی
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طبق  باید  ما  که  است  آن  زمینه  این  در  دیگر  بحث  دهیم.  قرار  خود  مخاطبان  را  غیررسمی  و 
استانداردهای اولیه، جدولی داشته باشیم تا ناشر جای خودش را در آن جدول پیدا کند و بداند که 

در کدام قسمت از جدول هنوز کاری انجام نشده است. 
هم چنین، از آن جا که برنامه هاي ما پنج ساله است، برای دورة متوسطه مواد آموزشی مناسب 
نداریم. یعنی همان اندازه که به برنامه هاي دورة متوسطه توجه می شود، باید بر دوره هاي کاردانی 

نیز تمرکز کنیم.
در گروه مکانیک باید اولویت اول کتابها و شایستگیهایي باشند که میان همة رشته ها مشترک 

هستند.
برای  مثاًل  گرفت.  نظر  در  می توان  را  دیگری  موارد  بعدی  اولویتهاي  برای 

یا  هنرستانها  برای  براساس شایستگیها  فیلم خوبی  مکانیک عمومی،  کارگاه 
حتی مراکز فنی وحرفه ای نداریم که به عنوان یک مرجع قابل استفاده باشد.

نرم افزارها هم خوب هستند، اما به نظر من، اولویت اصلی با فیلم آموزشی 
است که باید به صورت هدفمند طراحی و ساخته شود.

در  که  است  جدیدی  رشتة  بگویم،  باید  هم  مکاترونیک  رشتة  دربارة 
به  برنامه ریزی شده و حدوداً یک دهه است که  کشورهای گوناگون برای آن 

حوزة فنی وحرفه ای ما وارد شده است. در دورة دانشگاهی ما، اوایل یکی دو دانشگاه 
بودند که رشتة مکاترونیک را در دورة فوق لیسانس ارائه می کردند که در حال حاضر تعدادشان 

بیشتر شده است. دو سه دانشگاه هم این رشته را در دورة لیسانس ارائه می دهند.

در حوزة فنی و حرفه ای به رشته های بين رشته ای نياز داریم
در حوزة فنی وحرفه ای، ما به رشته هاي بین رشته ای نیاز داریم. اکثر محصوالت به سوی بین 
رشته ای بودن حرکت می کنند، یعنی ترکیبی از الکترونیک، مکانیک و رایانه هستند. در حوزة بازار 
کار، تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشده است و بیشتر به صورت سّری آموزش می دهند. 
در آموزشهاي ما، دوره هاي مکانیک، الکترونیک و رایانه به صورت دوره هاي مجزا آموزش داده 
می شدند. به همین علت قصد داریم از ابتدا این سه رشته را به صورت هدفمند طراحی کنیم. در دو 
سه سال اخیر، برنامه ریزیهاي حدود 20 کشور بررسی شد و برنامة درسی دورة دیپلم و فوق دیپلم 
یا دورة تکنسینی طراحی شد و دورة متوسطة آن به شورای عالی آموزش و پرورش و دورة کاردانی 
پیوسته اش به دانشگاه جامع علمی و کاربردی ارسال شد. در کمیسیون شورای عالی آموزش و 

پرورش به تصویب رسید و برای تصویب نهایی منتظر صحن شوراست.
فرایند کار در دانشگاه جامع علمی و کاربردی نیز در حال انجام است. البته چون هنوز این رشته 
به تصویب نهایی نرسیده است، نمی توانیم در موردش خیلی اظهارنظر کنیم. اما اکنون در رشتة 

اكثر محصوالت 
به سوی بین رشته ای 
بودن حركت می كنند، 

یعنی تركیبی از الکترونیک 
مکانیک و رایانه 

هستند
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ساخت و تولید، 11 هزار دانش آموز، در رشتة نقشه کشی عمومی حدود 4100 نفر، در رشتة صنایع 
فلزی 4200 نفر، در رشتة مکانیک خودرو 18 هزار نفر، در رشتة تأسیسات 5200 دانش آموز و در 

رشتة صنایع چوب 2200 نفر مشغول به تحصیل هستند.
با  متناسب  ببینیم  تا  کنیم  بررسی  را  رشته ها  این  مشترک  حوزه هاي  می توانیم 
شایستگیها، آیا کتابهاي مشترک درسی و کمک درسی در حوزة نشر وجود دارند 
یا نه. یعنی کتابهاي مشترک درسی، چون در رشته هاي کاردانش بعضی کتابها 

اصاًل وجود ندارند.
آموزش  حوزة  در  سازمان  كارشناس  دیگر  لطفی نیا،  آقای  نیکنام: 
صنایع چوب هستند. از ایشان مي خواهیم ضمن معرفی این رشته، در 

مورد كتاب هاي كمک آموزشی مورد نیاز آن نیز توضیحاتی ارائه فرمایند.
لطفی نیا: خوش حالم از این که تعاملی میان نشریة جوانه و اعضا و کارشناسان 

دفتر تألیف آموزشهاي فنی وحرفه ای برقرار شده است.
رشتة صنایع چوب و کاغذ از جمله رشته هاي بسیار قدیمی است که قدمت آن به 100 سال 
پیش می رسد و به طور کامل تا االن در حال رشد بوده است. ما بعد از انقالب توانستیم در همة 
این رشته، هم در شاخة فنی وحرفه ای و هم در شاخة کارودانش، هنرجو  براي  استانهاي کشور 
جذب کنیم. مخصوصًا در آموزشهاي فنی وحرفه ای وزارت کار، مراکز بسیار زیادی در حال آموزش 

این رشته هستند.

در حال کيفيت بخشی به کتاب ها هستيم
دفتر تألیف فنی وحرفه ای هم با توجه به تغییر نظام آموزشی که اتفاق افتاد، همة کتابهاي قدیمی 
را به 12 جلد کتاب فنی وحرفه ای و 8 جلد کتاب کاردانش تغییر داد که بسیار کامل و جامع هستند 

و در حال حاضر هم در حال کیفیت بخشی به این کتابها هستیم.
در رابطه با کتابهاي کمک آموزشی و تأثیر آنها بر روند آموزش به خصوص در شاخة کاردانش، 
اعضای کمیسیون ما و سازمان فنی وحرفه ای کتابهاي بسیار زیادی در این شاخه به چاپ رسانده اند. 
مثل درودگری مقدماتی و پیشرفته و حتی CNC ماشین آالت صنایع چوب تألیف شده است که 
در بازار به فروش می رسد و مورد استفادة فراگیرندگان این رشته قرار گرفته است. اما آن چه که 
امروز مهم و حائز اهمیت است، مطابقت محتوای این کتابها با فناوری پیشرفتة روز است. به این 
منظور، کتابهاي مرجع آلمانی را برای ترجمه تهیه کرده ایم. هم چنین، از طریق نمایشگاه کتاب 
امسال، منابع خارجی زیادی را تهیه کرده ایم که در شرف ترجمه برای افزایش معلومات در رشتة 

صنایع چوب هستند.
با انتشارات فنی ایران نیز ارتباط داریم و در حال ترجمة کتابی هستیم که به زودی منتشر خواهد 

لطفی نیا
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شد تا به عناوین کتابهاي کمک آموزشی اضافه شود.
نیکنام: رشته هاي فنی می توانند تولیدكننده باشند و ما را به خودكفایی برسانند تا از 
ورود تولیدات خارجی جلوگیری شود. اما متأسفانه رشته هایي مثل معدن، چاپ، صنایع 
از  نه  نگرفته اند؛  قرار  حمایت  مورد  باید  كه  آن چنان  فلزی،  صنایع  ریخته گری،  چوب، 
سوی مردم كه به سوی این رشته ها بیایند و نه از حمایتهاي مسئولین. خوش بختانه در 
این تغییر نظام ما تا به حال توانسته ایم 20 كتاب چاپ كنیم و پنج كتاب نیز در دست 

چاپ داریم كه این برای ما معجزه ای است.
آموزشهایي كه حدود 400 هزار نفر در كشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

در آن فعال هستند، می توانند توسعة قابل توجهی در اشتغالهاي خانگی 
مجموعة  اما  آورند.  وجود  به  هست،  نیز  دولت  سیاستهاي  جزو  كه 

به  سختی  به  آموزشها  این  برای  كمک آموزشی  و  آموزشی  كتابهاي 
50 عنوان كتاب می رسد كه برای 400 هزار نفری كه در بیش از 50 
می توانم  جرئت  به  نیست.  كافی  هستند،  فعال  كوچک  كارگاه  هزار 
از این كارگاه ها، حتی یک كتاب كمک آموزشی  بگویم در 90 درصد 

نمی توانید پیدا كنید. به همین دلیل ما در نهایت با تمام استعداد، هنر و 
خالقیتی كه داریم، از نظر كیفیت و قیمت محصول، به دلیل عدم آموزش 

آحاد ملت، در وضع نامناسبی هستیم. من شخصاً در این زمینه از انتشارات فنی 
كشورمان ناراضی هستم. شما فکر می كنید از 9 هزار ناشر كشور، چه تعدادی در زمینة 

فنی وحرفه ای فعالیت می كنند؟
ما در شاخه هاي صنعت، خدمات و كشاورزی واقعاً نیازمند توجه وسیعی به كتابهاي 
آموزشی و كمک آموزشی فنی هستیم؛ مخصوصاً در این برهة زمانی كه بحران بی كاری 
هم هست و ما باید حتی اشتغال را به داخل خانه ها ببریم. از نظر من هیچ مانعی برای 
نوشتن كتابی دربارة نحوة درست كردن رب گوجه فرنگی وجود ندارد. یا كتابی دربارة 
این كه چگونه چرخ گوشت را تعمیر كنیم. چرا در كتابهایي كه در اتوبوسها می گذارند، 
خبری از كتابهاي فنی وحرفه ای نیست؟ چرا برای بچه ها كتابهاي آموزشی فنی وحرفه ای 

نوشته نمی شود؟
در این قسمت از آقای مهندس آقازاده می خواهیم كه در مورد رشتة تأسیسات و نقش 

كتابهاي كمک آموزشی در این رشته مطالب خود را بیان فرمایند.
آقازاده: وقتی ما در حدود سال 1359 استخدام شدیم، برای رشتة تأسیسات چند جلد کتاب و 
جزوه وجود داشت و پایه گذار و شروع کنندة تألیف این کتابها نیز مرحوم آقای نوربخش، از استادان 
دانشگاه علوم و صنعت بودند که تحصیالتشان را در آمریکا گذرانده بودند. بعد از سالهاي اولیة 

شما فکر می كنید 
از 9 هزار ناشر كشور 
چه تعدادی در زمینة 
فنی وحرفه ای فعالیت 
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دهة 1360، در برنامه هاي چهارساله ای که تنظیم شد، به مسئلة کتاب نیز توجه شد.
رشتة ما با کلمة »تأسیسات« به طور کامل معرفی نمی شود و نام کامل آن 
»تأسیسات مکانیکی ساختمان« است. در نظام مهندسی نیز تأسیسات را به دو 
گروه »تأسیسات برقی« و »تأسیسات مکانیکی« تقسیم می کنند. در برنامة 
جدیدی که ما برای شورای عالی تهیه کرده ایم، پیشنهاد داده ایم که نام رشته 
هم تغییر کند. گرچه ممکن است با گفتن کلمة »تأسیسات« برخی متوجه 

شوند که منظور چیست، اما باید نام با مسمایی برای رشته داشته باشیم.
»تأسیسات مکانیک ساختمان«، داخل ساختمان را پوشش می دهد و در کنار 
آن، دستگاه هایي هستند که به شاخه هاي حرارتی، برودتی، بهداشتی و گازرسانی 

تقسیم می شوند. درسهایي که آموزش داده می شوند، در این رابطه هستند.
به صورت تقریبی می توانم بگویم که حدود 10 هزار هنرجو در سطح کشور مشغول به تحصیل 
در این رشته هستند. غیر از دو استان ایالم و بوشهر که فقط در شاخة کاردانش این رشته را دارند، 
در بقیة استانها در هر دو شاخة فنی وحرفه ای و کاردانش، این رشته تدریس می شود. هم چنین، 
حوزة  در  کتاب  جلد   6 و  فنی وحرفه ای  حوزة  در  کتاب  جلد   13 و  داریم  مهارتی  رشتة   9 حدود 
کاردانش تألیف کرده ایم. اخیراً نیز حدود 9 جلد کتاب در دست تهیه داریم که قرارداد آن با انتشارات 

فنی ایران بسته شده است.
رشته  از شاخه هاي  یکی  به  برنامه ریزیهاي چهارساله، هر سال  در  کنم که  اضافه  را هم  این 
اختصاص داده شده بود؛ سال اول به رشتة بهداشتی، سال دوم به حرارتی، سال سوم به تهویة 
مطبوع و سال چهارم به تبرید یا سردکننده ها. در حال حاضر، غیر از شاخة تهویة مطبوع، سه شاخة 
باقی مانده در دو سال فشرده شده اند. از طرف دیگر، می خواهیم که همة قسمتها را آموزش دهیم، 
چون همه ی آنها الزم هستند، اما فشردگی مباحث و مطالب بسیار زیاد است. امیدوارم که طول 

دورة آموزش فنی وحرفه ای زیاد شود تا راحت تر بتوانیم آموزش هایمان را ادامه دهیم.
کتابهایي که در رشتة تأسیسات نوشته شده اند، با توجه به این که این رشته کاربردی و خدماتی 
است، عالوه بر هنرجویان مورد استفادة دست اندرکاران رشتة تأسیسات مانند شرکتهاي تأسیساتی 
واحد سامان بخشی  با  است که  کتابهاي کمک آموزشی چندین سال  مورد  در  قرار می گیرند.  نیز 
زمینة  در  را  کتابهایي  و  هستیم  ارتباط  در  کمک آموزشی  انتشارات  دفتر  در  آموزشی  کتابهاي 

تأسیسات ارزش یابی کردیم.
اما آن چه که اهمیت دارد این است که درصد کمی از هنرجویان از این کتابها استفاده می کنند.
به نظر من چند علت دارد: یکی از علتها رواج کم کتاب هاست. این کتابها در محدوده ای انتشار 
می یابند که هنرجویان از آنها بی خبر هستند. بی عالقگی هنرجویان مخصوصًا در سالهاي اخیر، یکی 
دیگر از علت هاست. در سالهاي اول که استخدام شده بودیم، تدریس راحت تر بود و دانش آموزان 

آقازاده
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واقعًا مشتاق بودند که چیزی یاد بگیرند. االن معضلی که در زمینة کتابهاي رسمی و کمک آموزشی 
مرتبط با رشته با آن روبه رو هستیم، همین بی عالقگی هنرجویان است. شاید هم اشکال از ما و 

یا سیستم باشد.

روز به روز از تعداد هنر آموزانمان کم می شود
از یک طرف، وقتی هنرجویان را به کارگاه می بریم و یک استادکار یا مهندس ورزیده نیز به 
از طرف دیگر، در کالسهاي تئوری  از کارگاه بیرونشان کنیم و  باید به زور  آنها کمک می کند، 

عالقة  جواب گوی  نتوانستیم  ما  متأسفانه  هستیم.  مواجه  آنها  شدید  بی عالقگی  با 
هنرجویان به کار عملی باشیم و روز به روز از تعداد هنرآموزانمان کم می شود و 

جانشینانشان کسانی هستند که کار بلد نیستند.
در هر صورت، استفاده کنندگان اصلی کتابهاي آموزشی و کمک آموزشی دو 
گروه هنرجویان و هنرآموزان هستند که هر دو مشکالتی دارند. به نظر من 
در کنار تألیف کتاب باید فکری به حال بی عالقگی هنرجویان کرد. درصد 

کسانی که به درس عالقه دارند، بسیار کم شده است و مسائل حاشیه ای و 
کمک آموزشی  کتاب  ما  اگر  است.  کرده  مشغول  را  هنرجویان  ذهن  اجتماعی، 

تألیف کنیم و به دست آنها برسانیم ممکن است چندان توجهی نکنند.
من معتقدم که هدف کتابهاي کمک آموزشی باید کتابهاي اصلی باشد و اگر در این مسیر 

حرکت کنند، موفق خواهند بود.

زوایای  تمام  با  كه  هستیم  خاكی  مهندس  آقای  خدمت  در  بحث،  ادامة  در  نیکنام: 
آموزش فنی وحرفه ای و نیز مسائل شورای عالی آموزش و پرورش آشنا هستند و زمانی 

هم مدیركل سازمان آموزشهاي فنی وحرفه ای كشور بودند.
آقای خاكی! شما فکر می كنید چند درصد ورودی مان باید وارد آموزش فنی وحرفه ای 
شود؟ چرا؟ مسیر پذیرش هنرجو چه تأثیری بر توسعة كشور خواهد داشت؟ ابزار كار 
ما برای رسیدن به سرمنزل مقصود در برنامه هاي آموزش و پرورش در جهت توسعة 
20 ساله چیست؟ می خواهم كه بر كتابهاي كمک آموزشی و رسانه هاي مربوطه تمركز 

فرمایید.
پایان نهم،  تا  ابتدایی  ابتدای تحصیل  از  امروز، آموزش رسمی  خاكی: به طور کلی در دنیای 
در  یابند.  سوق  فنی وحرفه ای  آموزشهاي  سمت  به  جوانان  همة  که  می شود  طراحی  به گونه ای 
بسیاری از کشورها بیش از 80-70 درصد دانش آموزان به سمت رشته هاي فنی وحرفه ای گرایش 

پیدا می کنند.

االن معضلی كه 
در زمینة كتابهاي رسمی و 

كمک آموزشی مرتبط با رشته 
با آن روبه رو هستیم همین 
بی عالقگی هنرجویان است
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توجه داشته باشیم که سمت گیری ما نسبت به آموزش فنی وحرفه ای باید متناسب با سیاستهاي 
20 ساله، مصوبه هاي دولت و اهداف کالن ما باشد. زندگی ایجاب می کند که هر کسی به سمت 
شغلی برود؛ حال چه با تحصیالت عالی چه با تحصیالت متوسطه. هم چنین باید ببینیم سطوح 
هرم شغلی چگونه تقسیم بندی می شوند تا بتوانیم با یک عدد نه خیلی دقیق ولی تقریبی، به آن 

سمت دهیم تا فراغ التحصیالن ما به سمت دوره هاي تحصیلی متفاوت حرکت کنند.
نیاز دارند. در کشورهایی که  اینها همه به سازوکارهاي مناسب و زیرساخت 
اکنون برای دانش آموزان در جهت حرکت به سوی فنی وحرفه ای انگیزه ایجاد 
می کنند، اهرمها و حمایتهاي قانونی نیز وجود دارد؛ مانند قوانین کار مصوب 
که اشتغال آنها را فراهم کند. از همه مهم تر، به نظر من افراد باید طی دوران 
تحصیالت فنی وحرفه ای از حمایتهایي برخوردار باشند. این جواب سؤال اول 

بود.

هماهنگی کتابهای کمک آموزشی با برنامه های آموزشی و کتابهای 
درسی

دارید، چندین  باید بگویم همان طور که همه اطالع  تأثیر کتابهاي کمک آموزشی  با  رابطه  در 
سال است که سامان دهی کتابهاي کمک آموزشی در دفتر انتشارات کمک آموزشی شروع شده است 
که ان شاءا... بتوانیم شاهد انتشار کتابهاي کمک آموزشی به صورت رسمی و تأیید شده باشیم. به 
گونه ای که این کتابها هماهنگی الزم را با برنامه هاي آموزشی و کتابهاي درسی داشته باشند تا اگر 
دانش آموزی به دنبال اطالعات بیشتری بود، از کتابهاي کمک آموزشی استفاده کند. کتابها، هم از 
نظر علمی و هم از نظر محتوا، ابتدا باید به تأیید کارشناسان ذی ربط برسند و سپس معرفی شوند.

اقدام دیگر دفتر انتشارات کمک آموزشی، برپایی جشنوارة کتابهاي آموزشی رشد است که این 
هم اطالع رسانی دیگری است در مورد کتابهاي آموزشي مناسب.

نیکنام: با توجه به تحقیقاتی كه انجام داده ام، فکر می كنم 9 هزار ناشر كتاب در كشور 
داریم. من كتابی داشتم كه تألیف و تدوین آن چند سال طول كشید. وقتی برای چاپ آن 
به سراغ ناشران می رفتم، می دیدم حتی بعضیهایشان پولی از من می خواهند تا چاپش 
كنند. اولین سؤالشان هم این است كه: مصرف كنندگان این كتاب چند نفرند؟ كتاب روی 
دستم مانده بود، ولی در نهایت آن را چاپ كردم و در قبال دستمزد فقط حاضر شدند 30 
جلد كتاب به من بدهند! در مقابل صدها ساعت كاری كه روی كتاب انجام دادم، تنها 30 

جلد كتاب دریافت كردم و این هیچ  گونه جاذبه ای برای مؤلف ندارد.
فکر می كنید وضع انتشار كتابهاي فنی چرا به این صورت است كه مِن مؤلِف عالقه مند 
را از پا می اندازد؟ اگر در رشتة صنایع چوب، خوِد آموزش و پرورش حمایت نکرده بود، باور 

خاكی
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بفرمایید ما نمی توانستیم 25 كتابی كه تألیف كرده ایم و حتی مورد استفادة دانشگاه ها نیز 
هستند، تا حاال تألیف كنیم. یا بعضی از همین 50 جلد كتاب كمک آموزشی كه برایمان ارسال 
كرده اند، به هیچ وجه مشخصات الزم را برای یک كتاب كمک آموزشی در چارچوب كار ما 

ندارند، اما ما سعی می كنیم همه را به نوعی تشویق كنیم تا ان شاءاهلل وارد گود شوند.
حال شما فکر می كنید چرا چنین شرایطی در كشور ما به وجود آمده است؟ دارالفنون 
و  داشت  نشر  و  چاپ  خودش  دوران  در  بود،  شده  تأسیس  هـ .ق   1330 سال  در  كه 
هنرآموزانش را تعلیم می داد. شاید بعد از 30 سالی كه آموزش می داد، تعداد كتاب هایش 

به 40 عنوان رسید. اما حاال وضع نشر چگونه است؟ چه كاری باید انجام 
دهیم تا مؤلف را جذب كنیم كه در جهت نیاز كشور عمل كند؟ جناب آقای 

كافی بفرمایید.
به موضوع مورد عالقة  این مقدمات کلی،  از گفتن  بعد  بد نیست  كافی: 
فصل نامة رشد جوانه نیز برسیم که می خواهد روی کتابهاي کمک آموزشی و 

مسائل ناشران خصوصی و سهمشان در این موضوع بحث کند.
ناشران کشور ما دو نوع هستند: یکی ناشر خصوصی و دیگری ناشر دولتی. 

ناشر دولتی براساس اهدافی کار می کند که وجه اقتصادی اش از اهمیت کمتری 
برخوردار است. اما نشر خصوصی برای این که بتواند روی پای خودش بایستد و بتواند 

از چاپ یک کتاب به درامدی برسد تا بتواند از آن درامدکتاب دیگری را چاپ کند، باید مخاطب 
را در نظر بگیرد.

مخاطب بالقوه و مخاطب بالفعل
معمواًل مخاطب را به مخاطب بالقوه و مخاطب بالفعل تقسیم  بندی می کنند. مخاطب بالقوه یعنی 
کسانی که کتاب برای آنها نوشته می شود. تمام آماری که جناب عالی و دکتر اسماعیلی یا مهندس 
آقازاده در رابطه با فعاالن رشته هاي خود ارائه کردند، یا ارقام شگفت انگیز 800 هزار مخاطب و یا 
42 هزار مخاطب، از نظر ناشران، آمار و ارقام مخاطبان بالقوه است. مخاطب بالفعل مخاطبی است 
که کتاب را می خرد و از بابت خرید آن کتاب است که نظام نشر می تواند چرخة خود را طی کند 

و به ناشر توزیع کننده و کتاب فروش نفعی برساند.
ارائه می دهم که شاید مورد توجه تان واقع شود. ما  را خدمت شما  ارقام سرانگشتی  حال من 
خودمان محاسبات را انجام می دهیم و این سؤال بجایی است که از شما می پرسند: چه قدر می توان 
بنگاه  یک  ناشر  که  کنید  فکر  ابتدا  شما  دارد.  وجود  محاسباتی  باالخره  فروخت؟  را  کتاب  این 
اقتصادی است. وقتی از شما می پرسند که کتاب حدوداً چه قدر فروش خواهد داشت، این سؤال به 
حقی است. با یک محاسبة سرانگشتی، اگر کتابی کمتر از شش هزار نسخه به فروش رود، دخل 

وقتی 
می خواهیم در شاخة 

كاردانش كتاب درسی 
تولید كنیم، دست و پایمان 
می لرزد، چون خریدنش 

اجباری نیست
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و خرج آن کتاب با هم نمی خواند؛ به خصوص در حوزة کتابهاي فنی که نسبت به کتابهایي مثل 
رمان، کتابهاي پردردسری هستند. چرا که در رمان، شکل و جدول و رنگ مطرح نیست.

شما یک رمان قطع رقعی را در نظر بگیرید. آن را صفحه ای 20 تومان قیمت می گذارند و یک 
کتاب 120 صفحه ای را 2500 تومان می فروشند. شما این را مقایسه کنید با کتابهایي که در رابطه با 
رشته هاي خودتان چاپ می شوند و با استفاده از یارانه، یک کتاب مثاًل 200 صفحه ای را 
800 تومان یا 1000 تومان می فروشیم. حال اگر همین کتاب را با همین کیفیتی 
که شما در آموزش و پرورش منتشر می کنید، یک ناشر خصوصی بخواهد چاپ 
کند، نزدیک شش هزار تومان قیمت گذاری می کند. برای کتابی با این قیمت، 
ناشر باید سرمایه گذاری جدی کند. تعداد مخاطبان بالفعل که این کتاب را 
بخوانند، تحت تأثیر عوامل پیچیده ای است که به مسئلة نقش کتاب در 

نظام آموزشی ما برمی گردد.
باید  که  رسمی  آموزشِی  نظام  یکی  داریم:  آموزشی  نظام  نوع  دو  ما 
»Corriclom Base« باشد و ناشر خصوصی خیلی با این موضوع آشنا 
نیست و نقش Text book و بستة آموزشی را به درستی نمی داند. هم چنین 
از تعریف دقیق کتاب کمک آموزشی هم اطالع ندارد. آقای دکتر اسماعیلی واضح تر 
انواع  مثل  می پردازد؛  ارزش یابی  به  که  است  کتابی  همه  تصور  در  کمک آموزشی  کتاب  گفتند. 

کتابهاي تمرین تا فرد بتواند در ارزش یابی موفق شود.

آموزش آکادميک، آموزش غير آکادميک
ما در بستة آموزشی یک Text book داریم که کتاب محور محسوب می شود و فرض کنید 
 Text book آموزش و پرورش است. حول و حوش آن، یک  اختیار  این گونه کتابها در  تولید 
راهنمای معلم و نیز یک کتاب کار الزم است. در ضمن، الزاماً نباید به کتاب به عنوان یک رسانه توجه 
شود و به رسانه هاي دیگر هم باید توجه کرد؛ مثل فیلم، سی دی و حتی مولتي مدیا متصل به 
شبکه. این رسانه ها به خصوص در مورد رشته هاي فنی خیلی قوی تر می توانند عمل کنند. ضمن 

این که کتاب هنوز در آموزش و فرهنگ جایگاه و نقش جدی دارد.
 Do« نکتة دیگر این که درکنار آموزش آکادمیک، آموزش غیر آکادمیک هم وجود دارد. کتابهاي
it your self«، کتابهاي فراوان با عناوین مکرر هستند که مثاًل اگر یخچال خراب شد، چه کنیم. 
یا حتی چگونه برای خانه کمد درست کنیم که چند جلد از این گونه کتابها را انتشارات فنی ایران 
به چاپ رسانده است، ولی رغبت و میل جامعه دست ناشر نیست و فضای دیگری اقتضا می کند. 
ظاهراً ما دیگر با پول نفت نمی توانیم زندگی کنیم و از این به بعد باید کار کنیم. این چشم انداز 

وجود دارد که: اگر کار بلد نباشی، نمی توانی زندگی کنی.

شما 
فکر نکنید كه 

انتشارات فنی ایران 
قراردادها و تفاهم نامه هایي را 

كه با آموزش و پرورش دارد، برای 
جنبة مالی اش بسته است، بلکه 

می خواهد تجربیات خودش را در 
زمینة عرضة كتابهاي درسی و 

فنی افزایش دهد
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در  نمی بینم.  دور  خیلی  شود،  ایجاد  تشنگی  جامعه  در  کار  گرفتن  یاد  برای  که  را  زمانی  من 
 آن صورت است که ناشری مثل ما، در کنار آموزش آکادمیک خودش، به دنبال نشر کتاب های

Do it your self می رود و بیش از 500-400 عنوان از این کتابها را نشر می دهد تا بتواند همة 
رشته ها را تغذیه کند.

کتاب کمک آموزشی یعنی کتاب ارزش یابی
در کشور ما، کتاب کمک آموزشی همان طور که دوستان اشاره کردند، یعنی کتاب ارزش یابی؛ 
یعنی کتاِب حل مسائل و کتاب تمرین. انتشار این کتابها رونق هم دارد و ناشران در این زمینه بسیار 
پول درمی آورند. آن چه که آقای اسماعیلی اشاره کردند و ما اسمش را بستة آموزشی گذاشته ایم، 

شامل کتاب درسی، کتاب کار و کتاب راهنمای معلم است.
ما به عنوان ناشر، در تعاملی که با آموزش و پرورش داریم، فرض کنید به رشتة تأسیسات وارد 
می شویم. اما وقتی می خواهیم در شاخة کاردانش کتاب درسی تولید کنیم، دست و پایمان می لرزد، 

چون خریدنش اجباری نیست.
شما نمی توانید به یکی دو ناشر متکی باشید. ناشران متعدد و متنوع باید جذب این رشته شوند. 
به این منظور دو راه وجود دارد که آقای خاکی هم به آنها اشاره کردند. خیلی ساده بگویم که باید 
از این ناشران حمایت کنید، چون حساب دو دو تا چهارتاست. با توجه به آن رقم سرانگشتی که من 
عرض کردم، اگر کتابی تا شش هزار نسخه اش فروش نرود، به صرفه نیست. حاال یک کتاب رنگی 
قطع رحلی که 200 صفحه است، 8000 تومان قیمت دارد. انتشارات فنی ایران اعالم می کند حاضر 
است با ارائة فاکتور و در صورت وجود سود معقول، برای شما کتاب چاپ کند؛ البته به شرطی که 
شما فروش آن را تضمین کنید و یا بگویید که مثاًل ما فقط 1000 نسخه می خواهیم. االن هم نوع 
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ارتباط ما با آموزش و پرورش همین طور است.
شما فکر نکنید که انتشارات فنی ایران، قراردادها و تفاهم نامه هایي را که با آموزش و پرورش 
دارد، برای جنبة مالی اش بسته است، بلکه می خواهد تجربیات خودش را در زمینة عرضة کتابهاي 
درسی و فنی افزایش دهد؛ به گونه ای که بتواند در زمان مقتضی از این قضیه بهره مند شود. خالصه 
عرض کنم مادام که تعداد مخاطبان به قسمی نباشد که ناشر خصوصی را جذب کند، مطمئن 
باشید خیلی از ناشران وارد این زمینه نمی شوند. بنابراین راهی جز حمایتهاي دولتی 

برای این قضیه نمی بینم.
اسماعیلی: با توجه به بحث، من چهار محور برای برون رفت از این وضعیت 
می بینم: یکی این که در کشور ما ارزش کار باال برود، یعنی کار دارای ارزش باشد. 

آموزش برای کار، نه آموزش برای آموزش. این نیاز به فرهنگ سازی دارد.
دوم این که برنامه هاي درسی ما به سمت شایستگی پیش بروند و مواد آموزشی مان 
با زبان مخاطبها نوشته شود. چون تجربة نشر ما، حداقل در حوزة فنی وحرفه ای، به زبان 

مخاطبان نیست.
سوم این که دولت حتماً باید سرمایه گذاری کند و مشوقهاي گوناگونی در حوزة نشر فنی وحرفه ای ارائه 

دهد.
و چهارم، بحث تعامل ارائه دهندگان آموزش و حوزة نشر بخش خصوصی است. گاهی اصاًل این 

تعامالت صورت نمی گیرند تا جریان اطالعاتی برقرار شود و بفهمیم مشکل کجاست.

در کتابهاي کمک آموزشی، زبان ما بيشتر زبان دانشگاهی است
من یک مجموعه آمار ارائه می کنم. در دنیا به طور میانگین، 80 درصد مشاغل به آموزشهاي 
فنی وحرفه ای نیاز دارند. در ایران نیز هم اکنون 18 میلیون شغلمان نیازمند آموزشهاي فنی وحرفه ای 
با همین مفهوم فنی وحرفه ای هستند. خب مخاطبان ما بیشتر کسانی هستند که می خواهند برای 
شغل آماده شوند. یک ظرفیت دیگر هم داریم و آن کسانی هستند که شغل دارند و شغلشان تغییر 

می کند.
آمار یونسکو در ایران می گوید: »افراد باسوادتر، بی کاری بیشتر«. شاید بهره وری سواد که به 
داشتن شغل و افزایش ثروت منجر می شود، در کشور وجود ندارد. آمار دیگر این که در کشورهای 
دارای تولید ناخالص داخلی بیشتر، به طور متوسط درصد ثبت نام آموزشهاي فنی وحرفه ای در دورة 
متوسطه باالتر است. اگر به این موضوعات توجه کنیم، می بینیم که فنی وحرفه ای مهم و گران 
قیمت است. یا باید همة مسائل فنی وحرفه ای، حتی آموزش آن را به بخش خصوصی واگذار کرد، 

یا این که کاماًل دولتی شود؛ مثل سوئد و برخی کشورهای دیگر.
به طور کلی سازوکار این ارتباط در حوزة آموزشهاي فنی وحرفه ای و در بحث تولید مواد آموزشی 

برنامه هاي 
درسی به سمت 
شایستگی پیش 

بروند
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جایی تعریف نشده است که مثاًل برای تربیت نیروی انسانی کارخانه، چه قدر باید از مواد آموزشی 
بالفعل آن  بالقوه و  استفاده کرد. تأکید من بیشتر بر فیلمهاي آموزشی است که تعداد مخاطبان 

زیاد است.
نشر  در حوزة  مثبتی  نتایج  به  احتمااًل  کنیم،  کار  موازی  به صورت  این چهار محور  روي  اگر 

خواهیم رسید.
کتابهاي  همین  در  حتی  است.  دانشگاهی  زبان  بیشتر  ما  زبان  کمک آموزشی،  کتابهاي  در 
فنی وحرفه ای که در بخش خصوصی داریم، همین طور است. به زبان دانش آموزان نیست. االن 
دانش آموزان ما چندان به مطالعه توجه ندارند، پس بهتر است آن گونه که دوست دارند، برایشان 
مواد درسی تهیه کنیم. اگر فیلم، موسیقی، مولتی مدیا یا پادکست دوست دارند، باید روی آنها کار 
کنیم. باید بپذیریم که مخاطبان ما تغییر کرده اند، پس ذائقه شا ن را باید رصد کنیم و به آن توجه 

نشان دهیم.
نیکنام: در پایان، آقای مهندس جاریانی بفرمایند دیدگاهشان دربارة كتابهاي كمک  

آموزش چیست؟
است:  این  داد  ارائه  کتابهاي کمک آموزشی  از  می  شود  که  تعریفی  جاریانی: 

کتابهاي کمک آموزشی مجموعه ای از مواد یا رسانه هاي آموزشی هستند که 
برای نیل به اهداف خاص برنامة درسی تهیه می شوند. معمواًل کمیسیونهاي 
تخصصی یا گروه هایي که کتابهاي درسی را تهیه می کنند، دیدگاه دانشگاهی 
دارند، در نتیجه کتابها بیشتر به درد دانشجویان می خورند تا دانش آموزان. به 

همین دلیل باید سبک و سیاق تألیف کتابهاي تخصصی در شاخة فنی وحرفه ای 
و کاردانش تغییر کند. تصور من این است که اگر بیشتر بتوانیم به سمت آموزش 

پودمانی و تألیف کتابهاي پودمانی برویم، موفقیتمان بیشتر است. چون نکته ای که 
خیلی اهمیت دارد این است که کتابها باید خودآموز باشند.

قباًل می گفتند نویسنده ای خوب است که کسی کتابش را متوجه نشود. در حالی که االن برعکس 
است و هنر مؤلف در این است که همة بچه ها بتوانند از کتابش بهره بگیرند. به نظر من، کتابهایي 
که تحت عنوان »راهنمای معلم« تهیه می شوند، به نوعی کمک آموزشی هستند. یعنی این محدوده 
را می توان وسیع تر کرد و کتاب کمک آموزشی را به گونه ای نوشت که حتی خانواده ها نیز آن را 

بخوانند و به فرزندانشان کمک کنند. 
پیشنهاد می کنم در طرح سامان بخشی که طرح بسیار خوبی هم هست، این موضوع جا بیفتد که 
کتاب کمک آموزشی کتابی نیست که فقط برای دانش آموزان نوشته می شود. مثاًل االن برای دورة 
پیش دبستان یک بستة پیش دبستان تهیه شده که بسیار خوب است و به راحتی به بچه ها کمک 
می کند. خب این بسته به دست کودک پیش دبستانی داده نمی شود. خانواده ها آن را می خرند و با 

نیکنام
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بچه ها کار می کنند.

کتابهاي کمک آموزشی اهداف برنامة درسی را پوشش دهند
مهم ترین هدف کتابهاي کمک آموزشی این است که اهداف برنامة درسی را پوشش دهند. برای 
رونق انتشار این کتابها، به نظرم باید سیاستهاي تشویقی را به کار بست؛ حداقل با دادن تضمین 
خرید کتاب به ناشران. حتی همین طرح سامان بخشی باید سیاستهایي را اجرا کند و از 
رسانه هاي دیگر کمک بگیرد تا ناشر ببیند مورد توجه است. ما همیشه مواظبیم که 

بخش خصوصی سود نکند که دیدگاه نامناسبی است.
پیشنهاد می کنم از ناشران خصوصی دعوت کنیم که به کمیسیونهاي تخصصی 
با اعضای کمیسیون مثاًل  ناشران در جلسه ای  از  اگر گروهی  بیایند. تصور می کنم 
تأسیسات تبادل فکر داشته باشند، باعث می شود ناشر بفهمد که باید چه کار کند. یعنی 
ناشران  اطالع  به  را  درسی  برنامة  اهداف  باید  کنیم.  درست  نفوذ  غیرقابل  پیله ای  نباید 

برسانیم و بگوییم که کدام هدفهاي رفتاری باید تحقق پیدا کنند.
کتابهاي کمک آموزشی پیوند ناگسستنی با برنامة درسی دارند. اما اگر بتوانیم در کنار مباحث 
به  غیرفنی،  آموز شهاي  مثل  هستند،  علم  خدمت  در  که  را  فرعی  مباحث  سلسله  یک  علمی، 
مخاطبان یاد بدهیم، خیلی خوب خواهد بود. این موضوع هم باید بین ناشران جا بیفتد که کتاب 
کمک آموزشی فقط یک تسهیل کننده است تا معلم بداند که دکان او تعطیل نمی شود و از کتاب 
استفاده کند. ما در کتاب راهنمای هنرجو که برای ریاضی نوشته ایم، تجربة خوبی نداریم. معلمها 
را  از بهترین معلمهاي تهران پرسیدم: چرا تمرینات  از یکی  این کتاب استفاده نمی کنند. من  از 
از این کتاب نمی دهی؟ گفت: بچه ها می گویند: درس را که از روی کتاب می دهد، تمرین را هم 
که همین طور، پس خودش چه کاره است؟ برای ما افت دارد که بچه بگوید معلم از خودش هیچ 

خالقیتی ندارد. یعنی آن فرهنگ سازی که آقای دکتر اسماعیلی گفتند نیز مهم است.
در کتابهاي کمک آموزشی، باید یک سلسله شاخص برای اندازه گیری معین کنیم تا هنرجویان 
یاد بگیرند که چگونه پیشرفت خود را اندازه گیری کنند. ضمن این که نباید از حضور فناوری غافل 
شویم. باید از آن در خدمت راحت تر کردن آموزش استفاده کنیم. االن دیگر زمانه ای نیست که 

بگوییم فقط کتاب اعتبار دارد.
حرف آخرم هم این است که اکنون زمان انجام پژوهشی فرا رسیده است تا ببینیم نتایج طرح 
می توانیم  چگونه  و  کدام اند  کار  اشکاالت  است.  بوده  چه  کمک آموزشی  کتابهاي  سامان بخشی 
بیشتر با بخش خصوصی پیوند بخوریم. تا به حال این گونه بوده است که ناشران برحسب عالقه و 
احساس مسئولیت وارد حوزة فنی وحرفه ای شده اند. پیوندمان با ناشران باید بیشتر شود و از ناشران 
برای حل مشکالتمان کمک بخواهیم. هرچه این همکاریها صمیمانه تر و نزدیک تر باشند، قطعًا 

اهداف 
برنامه ی درسی 

را به اطالع ناشران 
برسانیم
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جواب بهتری می دهند.

با کمبود مؤلف روبه رو هستيم
خاكی: ما با کمبود مؤلف در حوزة فنی وحرفه ای روبه رو هستیم. این معضلی است. کسانی که 
انقالبی   باید  از چند شاخص برخوردار باشند. ما  باید  می خواهند کتاب فنی وحرفه ای تألیف کنند، 
برای بخش  برای بخش خصوصی، چه  بگذاریم؛ چه  مؤلف  تربیت  نام  به  دوره ای  و  کنیم  عمل 
چه  چه کمک آموزشی  کنند؛  تألیف  را  کتابها  این  چگونه  که  کنیم  تربیت  را  مؤلفان  باید  دولتی. 
آموزشی. ما ابتدا باید این مشکل را حل کنیم. بعد به مدیران صنعتی، خدماتی و بازرگانی هم باید 
توصیه کنیم که در محل کارشان، برای مطالعه و آموزش افراد و کارگرانشان کتاب خانه آماده کنند 

تا مخاطبان را از بالقوه به بالفعل دربیاوریم.
نیکنام: سؤاالت زیادی داشتیم، اما به 3-2 سؤال بیشتر جواب داده نشد. ان شاءاهلل در نشستهاي 

بعدی، بقیة سؤاالت را مطرح می کنیم.
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اشاره
سیاوش شایان در سال 1333 در شهر نهاوند به دنیا آمد. در رشتة جغرافیای 
از  ژئومرفولوژی،  دکترای  اخذ  با  و  کرد  دنبال  را  آکادمیک  تحصیالت  طبیعی 
دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. وی از سال 1370با تربیت معلم تهران و 
با گروه جغرافیای »دانشگاه تهران«،  از سال 1375، به عنوان استاد مدعو، 
تربیت  علمی »دانشگاه  نیز عضو هیئت  کرد. هم اکنون  آغاز  را  همکاری خود 
مدرس« است. شایان ضمن ارائة مقاالت تخصصي در همایشها و سمینارهای 
گوناگون، آثاری نیز به رشتة تحریر درآورده و با توجه به همکاری نزدیکی که با 
نشریات تخصصی داشته، برخی مقاالت خود را در این نشریات به چاپ رسانده 

است.
دکتر شایان به عنوان کارشناس برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی جغرافیا 
از  هم چنین  او  دارد.  همکاری  آموزشی«  برنامه ریزی  و  پژوهش  »سازمان  با 
سال 1375 به عنوان مدیر داخلی مجلة »رشد آموزش جغرافیا« کار خود را 

آغاز کرد و اکنون سردبیر این مجله است.
نازنین«،  انباری« و »زمین سیارة  نامهاي »چین و محصوالت  به  او  دو کتاب 
در اولین »جشنوارة کتابهای آموزشی رشد« در سال 1379 برندة جایزة ویژة 

آموزش جغرافيا

         نيازمند تأليف است
 

 نه ترجمه

در گفت و گو با دکتر سياوش شایان
مؤلف کتاب هاي جغرافيا عنوان شد:

 یاسمن محمودی
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دیدگاه  امروزاز  جهان  »مسائل  نام  به  دیگرش  اثر  هم چنین،  شد.  داوران 
جغرافیا«، به عنوان کتاب برگزیدة پنجمین جشنوارة کتابهای آموزشی رشد در 

سال 1384 انتخاب شد.
 ایدة اولیة تألیف كتاب از طرف چه كسی ارائه می شود؟

مشورت  با  نویسنده  و  ناشر  که  می شوند  داده  سفارش  تألیف  برای  ایده هایي  گاهی 
یکدیگر نکاتی را به آن اضافه می کنند تا سرانجام عنوان تألیف مشخص می شود. 

»زمین، سیارة نازنین«، »مسائل جهان امروز از دیدگاه جغرافیا« و »راهکارهای 
آموزش جغرافیا«، از جمله کتابهایی هستند که من تألیف کرده ام و ایدة اولیة 
تألیف آنها از طرف نویسنده به ناشر ارائه شده است. به نظر بنده، علت تألیف 
این کتابها آن بود که جای چنین بحثهایی بین کتابهای ما خالی بود و یا باید 

بیشتر به آنها پرداخته می شد.
 به نظر شما نقاط قوت كتابهای شما چه بوده است كه در جشنوارة 

كتابهای آموزشی رشد برگزیده شده اند؟
استفاده از زبان خاص در تألیف، دلیل برگزیده شدن کتابهایم در جشنواره بوده است. 

استفاده از جمله هاي کوتاه، طنزآمیز، کودکانه و نوشتن شعرهایی مرتبط با موضوع، این کتابها را 
مخاطبان  برای  فهم  قابل  زبان  و  مطالب  مناسب  سازمان دهی  است. هم چنین،  کرده  خواندنی تر 

کودک را می توان مهم ترین نقاط قوت این کتابها شمرد.
سفارش بنده به نویسندگان کودک و نوجوان این است که کودک درون خود را سرحال و زنده و 
پویا نگه دارند. این امر به سن و سال نویسنده ارتباطی ندارد، بلکه نویسنده در هر سنی که باشد، 
باید مانند مخاطبان این کتابها کنجکاو باشد و شیطنت داشته باشد. مطالب کتاب باید پاسخ گوی 

سن مخاطبانش باشد.
 استقبال از كتابهای جغرافیا در جامعه چگونه است؟

متأسفانه در کشور ما کتاب دربارة جغرافیا بسیار اندک است. اگر نیازهای جامعه را با آن چه در 
جامعه وجود دارد بخواهیم از لحاظ پوشش دهی مقایسه کنیم، شاید به ده درصد هم نرسد. کتابهای 
جغرافیا به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته از کتابها به برداشت ذهنی سنتی مردم از جغرافیا 
جهان  کشورهای  کوه ها  و  قاره ها  پایتختها،  از  جغرافی  کتاب  می کنند  فکر  که  مي گویند  پاسخ 
می گوید و آن را برای حل جدول مطالعه می کنند. در حالی که در آموزش جدید جغرافیا، کتابهای 
درسی جغرافیا بیشتر به اصول و قوانین حاکم بر محیطهای جغرافیایی و مسائل زیست محیطی 
زیست  وضعیت  از  مردم  کردن  آگاه  جغرافیا  وظایف  از  یکی  واقع،  در  می پردازند.  کنونی  جهان 
محیطی در مقیاسهای کوچک، مانند محل زندگی افراد تا کشور و مسائل جهانی است. اگر برداشت 
از کتابهای جغرافیا، نگاه دوم باشد و نگاه سنتی اول را نادیده بگیریم، کتابهای مناسب در زمینة 

كتاب های 
مناسب در زمینة 

جغرافیا بسیار كم داریم 
و اغلب كتابهای موجود 
كتابهای دانشگاهی یا 

ترجمه ای هستند
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جغرافیا بسیار کم داریم و اغلب کتابهای موجود، کتابهای دانشگاهی یا ترجمه ای هستند.
 چگونه می توان فرهنگ مطالعه و یا دانش جغرافیا را در جامعه باال برد؟

بازدهی  کنند،  را تخصصی  کار  اگر  ناشران  دارد.  نیاز  جغرافیا  انتشارات تخصصی  به  ما  کشور 
مطلوبی خواهد داشت. دیدگاه دوم، یعنی مسائل زیست محیطی جهان امروز را هم اگر بخواهیم 
به مردم بیاموزیم و آنها را آگاه کنیم، به انتشارات خاصی در این زمینه نیاز داریم. مردم به غیر 
از مسائل زیست محیطی باید اصول و قوانین جغرافیایی را نیز بیاموزند. برای مثال، وقتی زلزله 
اتفاق می افتد، آن را از دیدگاه زمین شناسی اجتماعی تحلیل می کنند، و کتابهایی در 

این زمینه وجود دارد.
زلزله  برای وقوع  لحاظ جغرافیایی  از  را  ندارد که مردم  ولی کتابی وجود 
سیل،  برای  می افتد.  اتفاق  کجا  و  چگونه  چرا،  زلزله  بدانند  تا  کند  توجیه 
حرکتهاي دامنه ای و نوسان آب دریا نیز کتاب مفید و جامعی وجود ندارد. 
منظور من نیز از انتشارات تخصصی در زمینة جغرافیا همین موارد است. 
مناطق  دربارة  به طور تخصصی،  دارند  مردم عالقه  که  بدانند  انتشاراتیها 

جغرافیایی جهان، قوانین جغرافیا، طوفانها و ... بدانند.
جغرافیایی  را  زندگی تان  مسیر  مجدداً  برگردید،  گذشته  به  اگر   

انتخاب می كنید؟
من در انتخاب این رشته شک و تردیدی نداشتم و در حال حاضر پس از سالها تحصیل در این 
رشته، متوجه شده ام که جغرافیا با عالئق من تطابق دارد. دلیلم برای انتخاب این رشته کسب درامد 
نبوده است. جغرافیا رشته ای علمی است که با مطالعة آن، دید تازه ای نسبت به جهان پیدا می کنیم. 
این رشته وسعت دید مرا افزایش داد. وسعت نظر از این حیث که غیر از ما، انسانها و فرهنگهای 
متنوع دیگری هم وجود دارند که روی کرة خاکی زندگی می کنند. جغرافیا وظیفة دیده بانی جهان 

امروز را برعهده گرفته است، و جغرافی دان رصدکننده و دیده بان زمین به شمار می رود.
 آیا بعد از چاپ كتابهایتان به اهداف ماقبل تألیف رسیده اید؟

از تألیف هدفهایی دارد که ممکن است فرهنگی، رشته ای و یا اقتصادی  هر نویسنده ای قبل 
باشد. شاید یکی از مواردی که باعث شده است تا حدودی موفق شوم، این است که هیچ گاه کتاب 
و یا مطلبی را با هدفهای اقتصادی ننوشته ام، بلکه هدفهای فرهنگی و علمی را مدنظر داشته ام. 
دوست داشته ام که مردم، معلمین، دانش آموزان و دانشجویان دربارة مطالبی که در کتابهایم آورده ام، 

بدانند.
استفاده از مطالب کتاب و یا ذکر منبع از تألیفهای من در کتابهای گوناگون را، نشانة مفید بودن 
کتابهایم می دانم. گاهی هم در برنامه ریزیهایی که برای آموزش جغرافیا صورت می گیرد، نگاه و 
نگرشی را که در کتابهای من وجود داشته است، به کار گرفته اند. در کل به طور نسبی به هدفهای 

كتاب های 
ترجمه ای بیشتر با 

كتاب های درسی كشورهای 
بیگانه مطابقت می كنند، به این 
دلیل باید كتابهای تألیفی را در 
اولویت قرار دهند و نویسندگان 

را به تألیف تشویق كنند نه 
ترجمه
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خود رسیده ام و احساس موفقیت می کنم.
 چه انتظاراتی از جشنوارة رشد دارید؟

براساس  داوران  که  این  بر  عالوه  است.  مشخصی  معیارهای  و  ضوابط  دارای  رشد  جشنوارة 
است.  معیارهای مشخص  براساس  تصمیم گیریها  بیشتر  می کنند،  عمل  تخصصی  نگاه  و  تجربه 
گروه داوری از افراد باتجربه تشکیل شده اند. داوری در این جشنواره روندی مطلوب و منطقی دارد. 
امیدوارم که این جشنواره هم چنان ادامه پیدا کند و کتابهای برگزیده به عنوان الگو مورد استفاده 

قرار بگیرند و کتابهای جدید را براساس نیاز دانش آموز و الگوگیری از این کتابها تألیف کنند.
آنها  فروش  در  تأثیری  رشد،  كتاب  جشنوارة  در  شما  كتابهای  برگزیده شدن  آیا   

داشته است؟
این سؤال را می توان از انتشاراتیها پرسید که آیا معرفی کتاب و برگزیده شدنش، در فروش آن 
تأثیری دارد یا خیر. و یا می توان از طریق کتاب خانه هایي که کتابها را امانت می دهند، جویا شد. 

افزایش شمارگان راه دیگر رسیدن به این موضوع است. 
وظیفة  زمانی  انتشارات  این  است.  کرده  چاپ  مدرسه«  »انتشارات  مرا  کتابهای  اعظم  بخش 
خودش می دانست که کتابهای کمک آموزشی چاپ کند، ولی بعدها به سراغ کتابهای کار رفتند که 
وابستگی بیشتری به کتابهای درسی دارد. شاید کتابهای کمک آموزشی سودآوری کمتری نسبت به 
کتابهای کار دارند. اگرچه ما انتظار داریم یک ناشر دولتی وابسته به آموزش و پرورش و فرهنگی، 
انتشارات  دنباله روی  دیگر  انتشاراتیهای  بود  قرار  را.  اقتصاد  نه  بگیرد،  نظر  در  را  جامعه  فرهنگ 

مدرسه باشند، اما در حال حاضر برعکس شده است.
کتابهایی که بنده تألیف کرده ام، در زمرة کتابهای علمی قرار می گیرند. کتابهای علمی را می توان 
یعنی ترجمه اي  تعداد کتابهای گروه دوم،  تألیفی. متأسفانه  به دو گروه تقسیم کرد: ترجمه ای و 
بیشتر است. ترجمه باید باشد، اما به کتابهایی دربارة فرهنگ و شرایط کشورمان نیز به شدت نیاز 
داریم. کتابهای ترجمه ای بیشتر با کتابهای درسی کشورهای بیگانه مطابقت می کنند، به این دلیل 

باید کتابهای تألیفی را در اولویت قرار دهند و نویسندگان را به تألیف تشویق کنند نه ترجمه.
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 سمانه آزاد

اشاره
»نشر دلهام« یکی از ناشران حوزة کودک و نوجوان است که چند مجموعه و کتاب از آن در 
پیشرفته؛  فناوری فوق  قرار گرفته اند: مجموعة چهار جلدی  تقدیر  سالهاي 1383 و 1386 مورد 
مجموعة چهار جلدی بی نهایت کوچک؛ اسلحه و جنگ افزار در دوران جدید و قدیم؛ مفاهیم پایه 

در مهندسی ساختمان و مهندسی ریخته گری.
علیرضا شریفی راد، مدیر نشر دلهام که از سال 1376 این مؤسسه را راه اندازی کرده است، 
قبل از آن برای مدتی مدیرعامل انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی بوده است. او 
می گوید: »حوزة نشر هم مانند بسیاری حوزه ها به سوی تخصصی شدن پیش رفته است. ما هم 
فعالیتمان را در حوزه ای مشخص شروع کرده و همان راه را ادامه داده ایم. همین موضوع هم باعث 
شده است که مشتریان و مخاطبان خاصی داشته باشیم که به طور مرتب به ما مراجعه می کنند.«

طرح  نشر،  حوزة  در  فعالیت  مشکالت  دلهام،  نشر  فعالیت  دربارة  گفت وگویی  ناشر  این  با 
سامان بخشی، جشنوارة رشد و ... انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

مدیر نشر دلهام در گفت وگو با جوانه: 

نيروی انسانی متخصص
در حوزة کتاب

کمبود

 آقای شریفی! آیا حوزة فعالیت انتشارات شما كمک آموزشی محسوب می شود؟
حوزة نشر دلهام هم مانند بسیاری از حوزه ها به سوی تخصصی شدن پیش رفته است. حوزة 
کتابهاي کمک آموزشی تقسیم بندیهاي گوناگونی دارد که از کتابهاي تست تا کتابهایي را که به 
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طور مستقیم به کتاب درسی ربط ندارند اما هدف کمک آموزشی دارند، دربرمی گیرد. کتابهایي که 
ما در نشر دلهام منتشر می کنیم، آموزشی مستقیم نیستند و همة کتابهاي ما بدون استثنا، جرقه ای 

را در ذهن مخاطب ایجاد می کنند.
به  دلیلی  هر  به  که  است  معنی  این  به  می کند،  انتخاب  را  کتابی  کودکی  یا  دانش آموز  وقتی 
را  اشتیاق  این  جرقة  ما  کتابهاي  کند.  موضوع آن عالقه مند است و اشتیاق دارد آن را مطالعه 

شعله ور می کنند. یعنی کسی با خواندن کتابهاي ما نه دانشمند می شود، نه سطح 
درسی اش ارتقا پیدا می کند. تنها ویژگی کتابهاي ما این است که به مخاطب 

است، هم چنان  ایجاد شده  او  در  را که  تا عالقه ای  را می دهند  امکان  این 
حفظ کند.

حال گاه مخاطب اشتیاق بیشتری دارد و خواندن کتابهاي تخصصی تری 
را ادامه می دهد. مثاًل اتفاق افتاده است، دانش آموزی که 7-6 سال پیش 

ما  باز هم سراغ  است،  کتاب خریده  ما  از  نمایشگاه  در  و  بوده  ما  مشتری 
می آید و می گوید چرا سطح کتاب هایتان را باالتر نمی برید؟ شاید او چند سال 

پیش، کتاب پیش پا افتاده ای دربارة هواپیما از ما خریداری کرده است و حاال که 
می خواهد هواپیمایی بسازد که بتواند پرواز کند، باز هم به سراغ نشر ما آمده است. یعنی 

انتظار دارد ما هم پابه پای او پیشرفت کرده باشیم. در حالی که ما نه توان این را کار داریم و نه 
این کار عملی است.

بیشتر  ما  هدف  واقع  در  هستند.  مناسب  اشتیاق  ایجاد  و  اولیه  مراحل  برای  ما  نشر  کتابهاي 
یادگیری است. کتاب هایمان تطابق چندانی با کتابهاي درسی ندارند و خودمان را به هماهنگی با 

کتابهاي درسی محدود نکرده ایم.
 شما در نشر دلهام برای انتشار كتاب، سیاست گذاری خاصی را انتخاب می كنید، یا 

مؤلف و مترجم كتاب را به شما ارائه می دهند؟
از ابتدای فعالیت انتشارات تاکنون، همة کتابها را انتخاب کرده ایم. تقریبًا هیچ کتابی نداشته ایم 
مترجم  به یک  انتخاب  از  را پس  کتابها  واقع  در  باشیم.  رسانده  به چاپ  مترجم  پیشنهاد  به  که 
می سپاریم. گاهی هم اگر الزم بوده است و توانسته ایم، تغییراتی را در کتاب به وجود  آورده ایم. در 

برخی از کتابها این تغییرات چنان است که کتاب را متحول کرده ایم.
ایدة  با نجوم« دربارة ستارگان و صورتهاي فلکی که  برای مثال، کتابی از مجموعة »آشنایی 
اصلی اش هم جالب و مناسب بود، به دستمان رسید که با وجود محتوای خوب، شیوة ارائة مناسبی 
نداشت. یعنی نویسنده همة مطالب را به صورت پاراگرافهاي پشت سر هم مطرح کرده بود. ما، برای 
مطلبی که نویسنده در دو صفحه به صورت خشک و جامد گفته بود، سرفصل جدیدی ایجاد کردیم. 
مثاًل ویژگیهاي ستارگان را در فصلهاي متعددی بیان کردیم و بخشهاي جدیدی مانند »نحوة یافتن 

كتابهایي 
كه ما در نشر دلهام 

منتشر می كنیم، آموزشی 
مستقیم نیستند و همة كتابهاي 
ما بدون استثنا، جرقه ای را در 

ذهن مخاطب ایجاد می كنند
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صورتهاي فلکی در آسمان« را به کتاب اضافه کردیم. در واقع کتاب جدیدی تولید کردیم.
 چه ویژگی خاصی را در نشر خود می بینید؟

آن چه که به نظرم می آید و حالت خودستایی هم ندارد، این است که ما فعالیتمان را در حوزة 
مشخصی شروع کرده و همان راه را ادامه داده ایم. همین موضوع هم باعث شده است که مشتریان 

و مخاطبان خاصی داشته باشیم که به طور مرتب به ما مراجعه می کنند.
همان طور که گفتم، زمینه هاي متعدد نشر هم تخصصی شده اند و ما سعی 
کرده ایم در یک زمینة خاص فعالیت داشته باشیم؛ مسئله ای که در میان 
صورت  به  که  ناشرانی  تعداد  و  نیست  توجه  مورد  چندان  ما  ناشران 

تخصصی فعالیت می کنند، خیلی کم است.
است.  کیفیت  به  بودن  وابسته  ما  نشر  ویژگیهاي  از  دیگر  یکی 
نمی خواهم بگویم که در عمل هم به این هدف رسیده ایم. ممکن است 
باشد، ولی حداقل  کیفیتی که مدنظر ماست، در مجموع حاصل نشده 
آن  متوجه  مخاطبانمان  که  است  موضوعی  این  هستیم.  پای بند  آن  به 
می شوند و همین باعث شده است که مشتریهاي وفاداری داشته باشیم که 

خود را مقید می کنند با ما در تماس باشند.
وقتی کتابی از سوی یک مشتری درخواست می شود که در برنامة تولید ما هست ولی هنوز به 
چاپ نرسیده است، مشخصات و شمارة تلفن او را یادداشت می کنیم و بعد از این که محصول مورد 
نظر تولید شد، به او اطالع می دهیم. حتی محصول را برای مشتری با پست می فرستیم. اذعان 
می کنم هنوز به کیفیتی که مدنظرمان است نرسیده ایم و علی رغم همة تالشها، گاهی خطاهایی 

اتفاق می افتد.
 آقای شریفی! شما با كتاب نامة رشد آشنایی دارید؟

از کتاب نامه ها حدود دو سه  برای هر کدام  و  به دقت می خوانم  را  بله. من همة کتاب نامه ها 
ساعت وقت صرف می کنم. هم چنین، برخی از کتابهایي را که در این کتاب نامه ها معرفی شده اند، 

تهیه می کنم.
متأسفانه، یکی از مشکالتی که در حوزة کتاب با آن روبه رو هستیم، موضوع اطالع رسانی است. 
یعنی مردم از انتشار کتابها مطلع نمی شوند. در این زمینه، کتاب نامه هاي رشد کار اطالع رسانی را 

به خوبی انجام می دهند.
 این مشکل در حوزة كتابهاي آموزشی هم به چشم می خورد؟

خیر. چون وقتی به کتاب آموزشی نیاز داریم، به دنبالش می رویم و آن را پیدا می کنیم. ضمن 
خواننده ها  و  هستند  مشخصی  مجموعه هاي  آموزشی،  ارزشمند  کتابهاي  تولیدکننده هاي  این که 
مشکل پیداکردن ناشران را ندارند. این مشکل، مشکل کلی بازار نشر است. یعنی تعداد زیادی کتاب 

متأسفانه 
یکی از مشکالتی كه 

در حوزة كتاب با آن روبه رو 
هستیم، موضوع اطالع رسانی 
است. یعنی مردم از انتشار 

كتابها مطلع نمی شوند. در این 
زمینه، كتاب نامه هاي رشد كار 

اطالع رسانی را به خوبی 
انجام می دهند
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خوب و مناسب منتشر می شود که کسی از وجود آنها آگاه نمی شود.
آنها  از  می توانید  می كنید،  مطالعه  مرتب  را  رشد  كتاب نامه هاي  كه  شما  نظرم  به   

ارزیابی داشته باشید.
شیوة معرفی کتابها مناسب است، اما برخی چکیده ها چنگی به دل نمی زند و مشخص است که 
چکیده نویس چندان حرفه ای نبوده است. ناگفته نماندکه نمی توان انتظار داشت که در چهار پنج 

سطر معجزه ای رخ دهد.
 به نظرتان كتابهاي معرفی شده در كتاب نامه در چه سطحی قرار دارند؟ آیا كتابهایي 

هستند كه نیازهای دانش آموزان و معلمان را برطرف كنند؟
آن چه در این کتاب نامه ها هست بله. البته چون من فقط برخی کتابهاي مورد نیازم را از کتاب نامه 
انتخاب و تهیه کرده ام، نمی توانم در مورد کیفیت انتخاب همة کتابهاي معرفی شده در کتاب نامه 
اظهار نظر کنم. ولی در هر صورت برای مربیانی که به دنبال کتابی دربارة یک موضوع خاص 
هستند تا در اختیار دانش آموزان قرار دهند، ابزار مناسبی است. در ضمن به افرادی که در حوزة 

نشر هستند کمک می کند تا از آثار منتشر شده در زمینه هاي گوناگون مطلع شوند.
 اگر فرض كنیم شما یکی از همکاران كتاب نامة رشد هستید، معیار و مالک شما برای 

انتخاب كتاب چه خواهد بود؟
از آن جا که حدود 80 تا 90 درصد کتابهاي بازار ما خارجی هستند، نحوة ارائة ترجمه یکی از 
مالکهاي مهم است. چرا که عمومًا ما در ارائة کتاب به شیوة مؤلف و ناشر اصلی عمل نمی کنیم، 

بلکه روشی را انتخاب می کنیم که با فرهنگمان تطابق و سازگاری بیشتری داشته باشد.
با کارناوالهایي که در کشور خود  با موضوع »صوت«  انگلیسی  مثاًل ممکن است یک کودک 
دیده است، آشنایی بیشتری داشته باشد. در حالی که امکان دارد بچه هاي ما با فرهنگی که داریم، با 
این موضوع آشنایی کمتری داشته باشند. بنابراین عمومًا در این موارد سعی می کنیم که قسمتی از 
کتاب )عکس یا مطلب( را حذف کنیم و مطلبی را که با فرهنگمان سازگار، برای بچه ها قابل درک 

و برای اولیا و مربیان قابل پذیرش است، جای گزین کنیم.
در نتیجه شیوة ارائة مطلب یکی از معیارهایی است که برای معرفی کتاب باید در نظر داشت. 
بعد از درستی مطلب و محتوا، شرط اول تولید و ترجمه، نحوة ارائة کتاب است. شیوة ارائة مطلب 

ارزشمند است و در مخاطبان اشتیاق ایجاد می کند.
 پیشنهاد شما براي ارتقای كیفیت كتاب نامة رشد چیست؟

راه درازی در پیش است که کتاب نامه ها، حتی وظیفة اطالع رسانی خود را به نحو احسن و کامل 
انجام دهند. به خصوص اگر بخواهیم خود دانش آموزان در این کتاب نامه ها دنبال کتاب بگردند، به 

فرهنگ سازی احتیاج داریم که زمینه هایش فراهم نیست.
شما می توانید کتاب نامه ها را به شیوه هاي متفاوتی ارائه کنید، طوری که خود دانش آموزان هم 
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بتوانند از آنها استفاده کنند؛ مثل ایجاد یک سایت و معرفی آن با تبلیغات گسترده و مثاًل به عنوان 
»انجمن معرفی کتابهاي مفید«. حتی می توان برای چنین سایتی برنامه هاي مطالعاتی ترتیب داد 
برای خرید کتاب  تا  ایجاد کرد  را  اولیا و خود دانش آموزان قسمتهاي گوناگونی  برای مربیان،  و 

سرگردان نباشند.
اگر توانستید با استفاده از امکانات اینترنت این کار را انجام دهید، موفق تر خواهید بود. چنین 
است.  اطالعات  همان  مبنا  گرچه  بود؛  نخواهد  رشد  کتاب نامة  با  مقایسه  قابل  منظمی  برنامة 
...( و عالئق و  دسته بندی کردن اطالعات و توجه به مخاطب )شهری، روستایی، دختر، پسر و 
تفاوتهاي مخاطبان، طرح را جامع تر خواهد کرد. یعنی خود مخاطب عالئق خود را در سایت مطرح 

می کند و کتابهاي متناسب با آنها را می یابد.
در این صورت مربیان، اولیا و دانش آموزان برای خرید کتاب سرگردان نخواهند بود، ضمن این که 

مجموعة گسترده ای از انتخابها برایشان فراهم است.
 به نظر شما، چه طور می توانیم به نیازهای واقعی دانش آموزانمان پی ببریم تا طبق نیاز 

آنها كتابهاي مناسبی معرفی كنیم؟ چون به هر حال نیاز آنها طی زمان تغییر می كند.
نیاز  بتوانند  که  دارند  وجود  نیروهایی  چنین  پرورش  و  آموزش  مجموعة  در  می کنم  فکر  من 

دانش آموزان را تشخیص دهند. اما این که ما از آنها استفاده می کنیم یا نه، بحث دیگری است.
 شما به عنوان ناشری كه در حوزة كودک و نوجوان فعالیت می كند، چگونه نیازهای 

مخاطب هایتان را تشخیص می دهید؟ آیا نیازسنجی می كنید؟
این هستیم که  فکر  به  بیشتر  و  است  ما مجموعة کوچکی  نمی کنیم. مجموعة  نیازسنجی  نه 
کارمان را خوب انجام دهیم و دنبال حل همة مشکالت نظام آموزشی نیستیم. اما در مورد این که 
چگونه نیازهای مخاطبان را تشخیص می دهیم باید بگویم بخشی از کار ما برای تشخیص بازار 
جنبة آزمون و خطا دارد. بخشی هم به ذوق و قریحة ناشر برمی گردد. شما در همة ناشران دنیا 
حتی حرفه ای ترین آنها می بینید که ذوق و قریحة فردی که مسئولیت انتخاب کتاب را به عهده 

دارد، تأثیرگذار است.
در واقع بخشی از مالکها و معیارهای نشر ما در مورد کتاب ملموس است. یعنی دربارة هماهنگی 
کتاب با مخاطبان، کتابهاي قبلی در زمینة موضوع کتاب، و حرفهاي جدیدی که می توانیم در رابطه 
با آن موضوع مطرح کنیم، تحقیق و بررسی می کنیم، اما بخش دیگر مالکها ملموس نیست و 
به عالئق، سالئق و احساسی که به ما اجازة چاپ اثر را می دهد، مربوط است. در کل ما کاماًل با 

شیوه هاي آماری و نظرسنجی دست به انتخاب کتاب نمی زنیم.
 آقای شریفی! در زمینة نشرتان با چه مشکالتی روبه رو هستید؟

یکی از مشکالتی که ما به دلیل نوع کارمان با آن مواجه هستیم، این است که مردم انتظار دارند 
کتابها از لحاظ سنی رده بندی شوند. اما این کار شدنی نیست. چرا که ممکن است یک کودک 
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او در این زمینه  هشت ساله به موضوع فضا عالقه مند باشد. شما نمی توانید مانع کتاب خواندن 
شوید. از سوی دیگر، ممکن است یک نوجوان 16 ساله که تا به حال به موضوع فضا عالقه مند 
نبوده است، در این سن کنجکاو شود. آن نوجوان هم می تواند از همان کتاب استفاده کند. چون 
عالقه به این نوع مطالب وابسته به سن نیست. یعنی به گونه ای نیست که گمان کنیم، آن چه برای 

کودک هشت ساله مناسب است، برای نوجوان 16 ساله مناسب نیست؛ چون وابسته 
را  کتابها  نوع  این  نمی توانیم  ما  عماًل  بنابراین  نیست.  فرد  فکری  منطق  به 

رده بندی سنی کنیم.
غیر از این موضوع، مشکل اصلی ما در زمینة نیروی انسانی است. 
یعنی ما نیروی انسانی متخصصی که در حوزة کتاب حرفه ای باشد، 
به  جایگاه هاي مشخصی  در  که هستند،  افرادی هم  معدود  نداریم. 
کار گمارده شده اند و درامدهای خوبی دارند. حاضر نیستند که محل 

انسانی  نیروی  نبود  ما  اصلی  بنابراین مشکل  تغییر دهند.  را  کارشان 
در  باشد، خصوصًا  داشته  را  مناسب  اثر  ارائة  توان  که  است  متخصص 

از خطاهای  زیادی  نمونه هاي  علمی. من  و  ادبی  ویراستاری  و  ترجمه  حوزة 
برای من  یاد دارم.  به  تألیف دارند،  ادعاهای زیادی در  افرادی که  آثار  را در  بزرگ 

پذیرفتن چنین خطاهایی از سوی یک نویسنده یا مترجم مدعی، مشکل است.
اگر نیروی انسانی متخصص پرورش دهیم تا بتوانیم به صورت انبوه محتوا تولید کنیم، سرعت 

فعالیتمان چند برابر خواهد شد.
 با طرح سامان بخشی كتابهاي كمک آموزشی آشنایی دارید؟

به طور مختصر آشنایی دارم.
كتابهاي  ارزیابی  و  سامان دهی  كمک آموزشی،  كتابهاي  سامان بخشی  طرح  هدف   

كمک آموزشی و كمک درسی در بازار نشر است. ارزیابی شما از این طرح چیست؟
نمی توان گفت با طرح سامان بخشی همة مشکالت علمی ـ آموزشی دانش آموزان حل می شود. 
واقعیت این است که از طریق طرح سامان بخشی دربارة کتابهایي که مناسب دانش آموزان هستند، 
اطالع رسانی می کنیم. اما اگر هدف طرح سامان بخشی این است که دیگر هیچ کتاب نامناسبی 
وجود نداشته باشد، با این شیوه به نتیجه نمی رسد. چرا که در آن صورت طرح سامان بخشی باید 
پشتوانه و ضمانت اجرایی داشته باشد که اصاًل قابل تصور نیست و چندان نتیجه ای هم نخواهد 

داشت.
به یاد دارم در دهة 1360، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجازة انتشار کتابهاي تست را نمی داد. 
ما باید به کتاب فروشیهاي قدیمی می رفتیم تا کتابی را پیدا کنیم و آن را دست به دست به دیگران 
منتشر  متعدد  چاپهاي  و  باال  شمارگان  در  کتابها  همان  که  می بینیم  امروز  اما  می رساندیم.  هم 

شما 
نباید انتظار داشته 

باشید مردم كتاب مناسبی را 
كه شما با اطالع رسانی معرفی 
می كنید، بپذیرند. زمانی مردم 
می توانند این كتابها را بپذیرند 
كه ساختار آموزشی با شیوة 
اطالع رسانی تان هماهنگ 

باشد

139
1

35
/3
6

45



می شوند. در واقع اگر قرار بود آن محدودیتها نتیجه بخش باشند، االن به این نقطه نمی رسیدیم.
با اطالع رسانی معرفی می کنید،  باشید مردم کتاب مناسبی را که شما  انتظار داشته  نباید  شما 
بپذیرند. زمانی مردم می توانند این کتابها را بپذیرند که ساختار آموزشی با شیوة اطالع رسانی تان 

هماهنگ باشد.
تا جایی که من می دانم، سیستم آموزشی ما ظرف 80 سال گذشته، از 
آموزشی،  ساختار  وقتی  است.  کرده  حرکت  کمیت  سوی  به  کیفیت 
کیفیت را رها کرده و مهم این است که دانش آموز طی چه زمانی 
چند تست می زند، چگونه می توان انتظار داشت که برای مطالعه 
با طرح  ارتقا دهد؟  انتخاب کند که کیفیت تحصیلش را  کتابی را 
سامان بخشی نمی توان این جهت را تغییر داد، اما می توان به هدف 

اطالع رسانی دربارة کتابها دست یافت.
از آموزش و پرورش برای  انتظاری   آقای شریفی! چه 

حمایت از كتابهاي مناسب دارید؟
به هر حال انتظار دارم، کتابهایي را که مورد پذیرش جشنوارة رشد 
هستند، تهیه و در مدارس توزیع کنند تا در اختیار دانش آموزان قرار گیرند و 
یا در کتابهاي درسی معرفی شوند. برخی از این انتظارات مانند معرفی در کتابهاي درسی، 
عملی شده اند و برخی هم نه؛ مانند خرید کتاب ها. البته باید این موضوع را هم در نظر داشت که 
این  انتظار خرید  پرداخت حقوق معلمان دچار مشکل است، پس  برای  پرورش گاهی  آموزش و 

ـ  شاید اصاًل عملی نباشد. کتابها برای کتاب خانه هاي مدارس کشور ـ درست یا نه! 
به یاد دارم زمانی را که از کتابهاي ما چند هزار نسخه برای مدارس کشور تهیه می شد. اما در 
حال حاضر چند هزار نسخه گاه به 60 نسخه می رسد. اما در تبلیغاتی که صورت می گیرد، گفته 

می شود، 10 هزار نمایشگاه در 10 هزار مدرسة کشور برگزار می شود.
 منظورتان نمایشگاه منادی تربیت است؟

بله. چگونه می شود برای 10 هزار مدرسه، 60 جلد کتاب خرید؟
انتخاب كتابها به عهدة نمایندگان استان هاست. یعنی هر كس برای استان  البته   

خود و طبق نیازهای آن، كتاب انتخاب می كند.
بله همین طور است. یعنی حدود 30 نفر برای همة صنعت نشر، مربیان و دانش آموزان ما تصمیم 

می گیرند. کم ترین انتظار این است که حداقل مربیان هم در تصمیم گیری و انتخاب کتاب مؤثر باشند.
البته این ایراد منادی تربیت نیست. به هر حال آنها زحمت می کشند و بودجة محدودی هم در 
اختیار دارند. نمی توانند از یک کتاب سه هزار جلد تهیه کنند و برای هر استان 100 جلد بفرستند تا 
آنها اگر خواستند بخرند وگرنه کتاب را مرجوع کنند. این کار در توان منادی تربیت نیست، چرا که 

وقتی 
ساختار آموزشی كیفیت 

را رها كرده و مهم این است 
كه دانش آموز طی چه زمانی چند 

تست می زند، چگونه می توان انتظار 
داشت كه برای مطالعه كتابی را انتخاب 
كند كه كیفیت تحصیلش را ارتقا دهد؟ با 
طرح سامان بخشی نمی توان این جهت 

را تغییر داد، اما می توان به هدف 
اطالع رسانی دربارة كتابها 

دست یافت

139
1

35
/3
6

46



چنین سیستمی برایش تعریف نشده است. از طرف دیگر هم همة مدرسه ها آن قدر بودجه در اختیار 
ندارند که هر کتاب مناسبی را که مدنظر معلمان و مربیان است، خریداری کنند.

 نظرتان دربارة جایگاه جشنوارة كتابهاي كمک آموزشی رشد، میان ناشران چیست؟
دربارة جشنواره نمی توانم اظهارنظر کنم. طبیعتًا ناشرانی که آثارشان انتخاب شده است، استقبال 

بهتر و بیشتری می کنند.
 جشنوارة رشد در پی تشویق مؤلفان و ناشران آموزشی است. ارزیابی شما دربارة 

این جشنواره چیست؟
این که در کنار ناشران، پدیدآورندگان آثار را هم مدنظر قرار می دهید، ارزشمند است و باعث ایجاد 
انگیزه در مؤلفان می شود که بیشتر انگیزة معنوی است. چون همان طور که می دانید، با درامدهایی 
که در حوزة نشر و تألیف وجود دارد، کسی نمی تواند زندگی خود را بگذراند. در حالی که مؤلفان، 
تأمین  را  این طریق زندگی خود  از  بتوانند  باشند که  باید درآمدی داشته  مترجمان و ویراستاران 
کنند و به بهترین شکل به کار خود بپردازند. گمان نکنند اگر کار دیگری مثل تدریس انجام دهند، 

وضعیت بهتری خواهند داشت.
به  خود  اطالع رسانی  وظیفة  و  کند  ایجاد  انگیزه  پدیدآورندگان  میان  بتواند  اگر  رشد  جشنوارة 
مربیان و اولیا را انجام دهد، کار ارزشمندی کرده است. ولی نکته این جاست که بسیاری از ناشران 
و مؤلفان از جشنواره رشد مطلع نیستند. شاید اگر کتابی از نشر ما در جشنوارة رشد تقدیر نمی شد، 
از جشنواره بی اطالع می ماندیم و پی گیری جشنواره برایمان اهمیتی نداشت. اما وقتی مورد توجه 

قرار گرفتیم، این توجه را با توجه متقابل پاسخ گو و پی گیر شدیم.
به هر حال میان ناشران شاید کسانی باشند که از جشنواره و اهداف آن بی اطالع باشند. ضمن 
این که اطالعات من هم در حد اطالعاتی است که از مجلة رشد جوانه به دستم می رسد. متأسفانه 
فرصت آن را هم ندارم که همة مطالب جوانه را بخوانم. فقط به کلیت آن توجه می کنم و اگر 
مطلبی مورد عالقه ام باشد، می خوانم. در مجموع فعالیت جشنواره در حد خوبی است، اما باید در 

پی ارتقا و گسترش آن باشید.
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توليد کتاب هاي آموزشی بر مبنای
راهنمای برنامة درسی

 جمال الدین اكرمی

انتشارات كتابهاي كمک آموزشی« به موضوع »تولید كتابهاي  سومین نشست »دفتر 
اختصاص  دینی(،  تربیت  و  تعلیم  ویژه  )به  درسی«  برنامة  راهنمای  مبنای  بر  آموزشی 
داشت. در این نشست، فاطمه رمضانی و نبی اله صادقیان، كارشناسان دفتر برنامه ریزی و 

تألیف كتابهاي درسی و محبت اله همتی، دبیر جشنواره حضور داشتند.
»تولید  مقایسة  زمینة  در  مجموعه  این  دوم  نشست  ادامة  می توان  را  گفت وگو  این 
كتابهاي آموزشی بر مبنای كتابهاي درسی« با »تولید كتابهاي آموزشی بر مبنای راهنمای 

برنامة درسی« قلمداد كرد.
          

اكرمی: با سالم و خوشامد به دوستان عزیز. خانم رمضانی، خواهش می کنم خودتان را معرفی 
کنید و از کارهایی که برای بچه ها انجام داده اید، حرف بزنید.

رمضانی: فاطمه رمضانی هستم با 23 سال سابقة کار در زمینة آموزش. بعد از این که تحصیل 
در رشتة علوم تربیتی را در دانشگاه به پایان بردم، وارد کار آموزش و پرورش شدم و تدریس در 

)براساس الگوی کتاب هاي تعليم و تربيت دینی(
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مناطق گوناگون را تجربه کردم. کار در دورة ابتدایی آخرین تجربة من بود. در حال حاضر حدود پنج 
سال است عضو »شورای برنامه ریزی و تألیف کتابهاي دینی دورة راهنمایی« هستم و »راهنمای 

معلم« این کتابها را هم نوشته ام.
اكرمی: در این زمینه تألیفاتی هم دارید؟

رمضانی: غیر از راهنماییهاي معلم دینی دورة ابتدایی، مقاله هایي هم در این زمینه نوشته ام.
این موضوع مربوط می شوند،  اكرمی: در رشتة تحصیالت دانشگاهی تان، واحدهایی را که به 

گذرانده اید؟
با  تربیتی  »علوم  کارشناسی،  دورة  من طی  تحصیلی  رشتة  ولی  نه،  خاص  طور  به  رمضانی: 
دو  در هر  بود.  آموزشی«  »برنامه ریزی  ارشد،  کارشناسی  دورة  در  و  استثنایی«،  گرایش کودکان 
دوره، واحدهایی به عنوان برنامه ریزی درسی داشتم، ولی عنوان رشتة ما برنامه ریزی آموزشی بود 

که اضافه بر برنامه ریزی درسی، واحدهایی را با عنوانهاي خاص خودشان می گذراندیم.
اكرمی: آقای صادقیان، شما دربارة رشتة تحصیلی و فعالیتهاي آموزشی تان بگویید.

صادقیان: من کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی هستم و 33 سال سابقة آموزشی دارم. 16 سال 
آن را معلمی کردم و بعد به عنوان کارشناس در حوزة برنامه ریزی درسی کارم را ادامه دادم. مدتی 
در سازمان پژوهش، کار برنامه ریزی آموزشی را دنبال کردم و سالها به عنوان مشاور برنامه ریزی 
دفتر تألیف مشغول کار بودم. فعالیت هایم عمدتًا در چارچوب تنظیم عناصر برنامة آموزشی، مواد 
آموزشی، تولید بسته هاي آموزشی و فرایندهای مرتبط با آن بوده است. در زمینة آموزش، سالها با 
معلمان و مؤلفان کتابهاي درسی در حوزة تألیف کتابهاي درسی و برنامه ریزیهاي مربوط به آن در 
ارتباط بوده ام. کتابهایي در زمینة آموزش پیش دبستانی زیر چاپ دارم که امیدوارم تا زمان نمایشگاه 
کتاب سال آینده، سی چهل تایی از آنها آماده شود. نزدیک به 30 کتاب دیگر هم در این زمینه دارم 

که قرار است سازمان بهزیستی آنها را برای چاپ آماده کند.
اكرمی: بنابراین، تمرکز بیشتر کتاب هایتان روی پیش دبستان است؟

139
1

35
/3
6

49



کرده ام،  آماده  مربی  راهنمای  و  کودک  راهنمای  عنوان  به  که  کتابهایي  موضوع  صادقیان: 
کتابهاي کمک درسی  تألیف  زمینة  در  پروژه هایي  بزرگ ساالن هم  برای  اما  است.  پیش دبستانی 
آنها  با  ناشران خصوصی دارم. دوره هایي را هم  با مؤلفان و  در تهران و مراکز استانهاي کشور، 

گذرانده ایم که چگونه بسته هاي آموزشی را با تأکید بر کتابهاي درسی آماده کنند.
برای  شما  نیازهای  جواب گوی  آیا  گذراندید،  که  دانشگاهی  واحدهای  اكرمی: 
این برنامه ریزی بوده اند؟ اگر کسی بخواهد این مسیر را از طریق تحصیالت 
دانشگاهی دنبال کند، به نظر شما چه واحدهایی باید در دانشگاههاي ما در 

نظر گرفته شوند تا به نیازهای اولیة آنان در این زمینه پاسخ داده شود؟
رمضانی: عنوان رشتة ما برنامه ریزی آموزشی و عمدتًا برنامه ریزی درسی 
بود. بخشی از واحدهایی که گذراندیم، واحدهایي نظیر جمعیت شناسی و 
آموزشی  کالن  برنامة  به  موارد،  بقیة  و  بودند،  پرورش  و  آموزش  اقتصاد 
اختصاص داشتند و نه صرفًا برنامه ریزی درسی. تا آن جایی که به خاطر دارم، 
نقص همیشگی درسهاي ما، چه در دورة کارشناسی و چه در کارشناسی ارشد، 
آنها اشکالی داشته باشد، بلکه  آنها از صحنة عمل بود. نه این که عنوان  دور بودن 
مشکل در نحوة برگزاری و کیفیت اجرای آنها بود. درسهایي که در دورة کارشناسی علوم تربیتی به 
عنوان درسهاي اصلی گذراندیم، حتی درسهاي اختصاصی ما در دورة کارشناسی ارشد، همگی به 
آموزش و پرورش و مباحث گوناگون آن ارتباط داشتند، ولی یک نقص عمده وجود داشت: منابعی 
که ما استفاده می کردیم و یا منابعی که خود استادها از آنها بهره می گرفتند، دور از صحنة عمل 

بودند.
وقتی دورة کارشناسی را تمام کردم، احساس کردم حتمًا برای شروع دورة بعدی احتیاج دارم 
که جواب سؤالهایم را پیدا کنم. فکر می کردم آن چه که دارد طرح می شود، اگر با سؤالهاي عملی 
تجسم من،  بودم که صرفًا می شنیدم.  دانشجویی  واقع  در  دارد.  دیگری  نتیجة  من همراه شود، 
تجسمی بود که کالس برای من می ساخت. برای همین دو سال وقفة عمدی بین تحصیل دورة 
کارشناسی و کارشناسی ارشد داشتم. در آن دو سال، کار مدرسه و تدریس را تجربه کردم. این کار 
پرسشهاي جدیدی در حوزة عمل برایم مطرح کرد. وقتی سؤالهایم را یافتم، دورة کارشناسی ارشد 
را شروع کردم. ما، مجبور بودیم آن چه را که در دانشگاه ارائه می شد، بپذیریم، ولی تجربة عملی 
به من کمک کرد تحت تأثیر سؤالهایي که در صحنة عمل با آنها مواجه شده بودم، قرار بگیرم 
و دنبال راهکارهایی برای رفع دشواریها باشم. باز هم تأکید می کنم که مشکل ما، عنوان درسها 
نبود. شاید اگر بشود این ارتباطها را برقرار کرد، بخش عمده ای از مشکالت مورد نظر ما در این 

زمینه برطرف می شود.

در سال 1368 
دفتر برنامه ریزی طی نامه ای 
به وزارت ارشاد اعالم كرد كه 

شاخصهایي را برای كنترل محتوای 
كتاب هاي آموزشی تدوین كند. در 

سال 1372 در این كار تجدید 
نظر شد

139
1

35
/3
6

50



صادقیان: در تأیید صحبتهاي خانم دکتر رمضانی، ما در ایران در هیچ سطحی، نه در دانشگاه ها 
و نه مؤسسات آموزش عالی، شرایطی نداریم که بیایند دربارة مواد آموزشی گفت وگو کنند. بنابراین 
جزو آن دسته کشورهای معدودی که در زمینة نگارش متن آموزشی برای کودکان زبانزد هستند، 
مؤلفان مجبورند خودشان به طور تجربی آموزش ببینند. یعنی هیچ مرکزی نیست که آنها را تربیت 
کند. اگر هم دوره هایي برگزار شود، بیشتر آنها که دوره ها را گذرانده اند، مجبورند وقتشان را برای 
انتقال آموخته ها به دیگران صرف کنند. دانشگاههایي داریم که در حوزة برنامة درسی کار می کنند، 
اما موضوعات مورد توجه این دانشگاه ها بیشتر مباحث تئوریک است که البته این کار هم ضرورت 

دارد.
نظام برنامة درسی در هر کشوری متفاوت است. بنابراین اگر مراکز دانشگاهی بخواهند واحدهایی 
داشته باشند که بحثهایشان کاربردی باشد، باید فضاهایی ایجاد کنند که متناسب نیازهایی باشد که 
هر کشوری با آنها روبه روست. متأسفانه در ایران مراکز علمی و دانشگاهی ما نتوانستند واحدهایی را 
برای آموزش تدوین کنند یا خروجیهایي را تربیت کنند که در حوزة عملی تنظیم برنامه هاي درسی 
مؤثر باشند. به عبارت دیگر، برنامه ریز درسی که در دانشگاه هاي ما درس خوانده است، یک جور 
عمل می کند و کارشناسان دست اندرکار حوزة برنامة درسی هم جور دیگری. آنها دو زبان متفاوت 
دارند. هر چند اخیراً نزدیکیهاي سازمانی بین آنها ایجاد شده است، اما از نظر اجرایی متأسفانه هنوز 

خیلی جای کار دارد.
اكرمی: آقای همتی، ممنون می شویم که شما هم تجربه هایتان را در زمینه هاي آموزش و تدوین 

برنامه هاي درسی مطرح کنید.
واقع بحث سامان دهی  به زمانی که در  به 10 سال پیش می برم؛  را  این بحث  همتی: سابقة 
کتابهاي آموزشی در سطح سازمان مطرح شد و سابقة آن هم به قبل از انقالب برمی گردد. در دفتر 
انتشارات کمک آموزشی، برای برخی از درسها »کتاب کار« تولید می شد؛ کتابهایي که در بعضی از 
مدارس مورد استفاده قرار می گرفت. مثاًل برای کتابهاي ریاضی دوره هاي ابتدایی، کتاب کار تدوین 
شده که عمدتًا توسط مؤلفان کتابهاي درسی نوشته شده است. نمونه هایي از این آثار در بایگانی 

سازمان موجود است.
ولی عالوه بر این در دوران قبل از انقالب، ناشرینی در حوزة کتابهاي آموزشی فعال بودند؛ مانند 
ناشران کتابهاي کنکور که تعدادشان بسیار کم بود. وقتی »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« با یک 
نیاز عمومی در این زمینه روبه رو شد، برای پاسخ گویی به این نیاز، ممیزی این کتابها را آغاز کرد. 
به این صورت که کتابها را می فرستاد به دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی و یک صف طوالنی 
ارشاد  وزارت  به  نامه ای  برنامه ریزی طی  دفتر  در سال 1368،  این جا تشکیل می شد.  از ممیزی 
اعالم کرد که شاخصهایي را برای کنترل محتوای کتابهاي آموزشی تدوین کرده است. در سال 
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1372 این شاخص ها تجدید نظر و مجدداً اعالم شد، ولی جامعه با نیاز روزافزون انتشار کتابهاي 
کمک درسی روبه رو بود.

اوایل دهة 1370 شورایی در سازمان تشکیل شد به نام »شورای بررسی کتابهاي کمک درسی« 
که دو سال فعالیت کرد، ولی برنامه هاي آن به نتیجه نرسید. تا آن که زنده یاد مهندس عالقه مندان 
به فکر نظام مند شدن این کار افتاد. در آن زمان آموزش و پرورش با روند بی رویة چاپ کتابهاي 
از کنار این پدیده بگذرد.  کمک درسی روبه رو بود. سازمان پژوهش مشخصًا نمی توانست ساکت 
قرار  خود  تأثیر  تحت  را  یاددهی  و  یادگیری  فضای  و  می شدند  مدرسه  وارد  کتابها  این  طبیعتًا 
می دادند. آیا شما می توانید نسبت به پدیده ای که در واقع اهداف شما را با مخاطره روبه رو می کند، 
بی تفاوت باشید؟ به هر حال، این همه کتابی که دارد تولید می شود، مصرف کننده دارد و برنامه هاي 

درسی شما را مورد هجوم قرار می دهد.
در آن زمان طرحی تدوین شد با عنوان »سامان بخشی کتابهاي کمک درسی« که بعدها عنوان 
آن به »طرح سامان بخشی کتابهاي آموزشی« تبدیل شد. بعد بحثهایي مثل برگزاری جشنواره هاي 
کتابهاي آموزشی مطرح شد تا با انتخاب بهترینها، سمت و سویی به فعالیتهاي ناشران بدهیم. به 
انجام شده. ممکن  تاکنون هشت دورة آن  این تصمیم، برگزاری جشنواره شکل گرفت و  دنبال 
است با این سؤال ناشریان مواجه شویم که معیارهای شما برای تعیین کتاب آموزشی چیست و 
شما به چه کتابی »کتاب آموزشی« می گویید. این پرسش به این صورت پاسخ داده شده که طبیعتًا 
در راهنمای برنامه هاي درسی، هدف اصلی طرح سامان بخشی »توسعة منابع مطلوب با محوریت 
برنامه هاي درسی« بوده است. یعنی برنامة درسی را مبنا قرار دادیم و براساس آن سعی کردیم 
منابع مکتوب را توسعه ببخشیم تا به این ترتیب، فضای مدرسه را با منابع مکتوبی که در اختیار 

دارد و بهتر کار کند.
هنوز هم این پرسش مطرح است که در نبود راهنمای برنامة مصوب که آن زمان وجود نداشت، 
چگونه می توان به این هدف دست یافت تا بتوان بر مبنای آن با ناشران گفت وگو کرد. بنابراین 
سازمان درصدد برآمد با کمک گروه علوم تجربی »راهنمای برنامة درسی الگو« تولید کند. به این 
ترتیب سندی تولید شد که البته این سند همان راهنمای برنامة درسی است. ولی از آن جا که متولی 
تولید راهنمای برنامة درسی نبودیم، نام اثر تولید شده را سند تولید مواد آموزشی براساس راهنمای 
برنامه درسی علوم تجربی دورة ابتدایی با تأکید بر مواد مکتوب گذاشتیم. این کار دو سال طول 

کشید.
بعد به فکر افتادیم یک راه میان بر بزنیم. به این صورت که در اولین جشنواره که در سال 1378 
برگزار شد، سندی تولید کردیم تحت عنوان »ویژگی های کتاب هاي آموزشی«. در این سند توضیح 
داده شد که کتاب آموزشی یعنی چه. آن را تقسیم بندی کردیم و برای هر کدام هدفی براساس نگاه 
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برنامة درسی در نظر گرفتیم. این طرح در نهایت به متخصصین مختلف داده شد تا نظر رسمی آنها 
هم گرفته شود. در نهایت در جزوة شمارة یک این مجموعه تحت عنوان »راهنمای تولید کتابهاي 

آموزشی«، مبانی کار توضیح داده شد.
وقتی اولین جشنواره را برگزار کردیم، دیدیم این سند هم نمی تواند نیازها را برطرف کند. 

در واقع، ما باید این الگوها را که بیشتر ساختاری بودند، براساس رشتة درسی 
تعریف می کردیم. در حال حاضر خوش بختانه چند راهنمای برنامة درسی 

مصوب وجود دارد.
حاال سؤال اساسی این است که: ما براساس راهنمای برنامة درسی 
که تصویب شده است، چگونه می توانیم کتاب آموزشی تولید کنیم؟ با 
توجه به این مصوبه ها، هدف اصلی سازمان تولید بستة آموزشی است 
اجزای  شود،  تولید  آموزشی  بستة  است  قرار  که  نگاه  این  براساس  و 

تقسیم  اصلی  به دو جزء  آموزشی  بستة  اجزای  تعریف شده اند. کل  کار 
شده که شامل تولید »کتاب درسی« است، به همراه »کتاب کار«، »کتاب 

سنجش و ارزش یابی« و کتاب »راهنمای معلم« و اجزای تکمیلی آن؛ یعنی همة 
ز آن چه که می تواند این برنامه را چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ هدف، پشتیبانی کند؛  ا

منابع مکتوب گرفته تا کتابهاي داستان، کتابهاي آموزشی، سی دی، محیط زندگی و محیط مدرسه 
که در ایجاد فرصتهاي یادگیری دخالت دارند.

سالها پیش بحثی داشتیم در مورد چاپ الگوهایی در حوزة تعلیم و تربیت. تجربه ای هم در تولید 
بستة آموزش پیش دبستانی داشتیم. به نظر من اصلی ترین جزء بستة آموزشی »راهنمای مربی« 
است. کتابی هست تحت عنوان »آموزش علوم در مدارس ابتدایی« که تقریبًا 25 سال پیش توسط 
»انتشارات آستان قدس رضوی« در دو جلد چاپ شد. این کتاب در واقع یک راهنمای معلم، متعلق 
به مدارس آمریکاست. در این کتاب خالصة درس برای معلم گفته شده و آگاهیهاي اساسی و 
علمی آن هم مطرح شده است. حداقل هم پنج شش کتاب برای آن موضوع به عنوان منبع به 
معلم معرفی کرده است. در فهرست کتابهاي مربوط به دانش آموز نیز چند کتاب معرفی شده است. 
به این ترتیب که مثاًل کتابهایي که با حرف P نمایش داده شده اند کتاب مرجع برای دانش آموز 
هستند. کتابهایي که با عالمت نقطه مشخص شده اند، به سطح دانش آموزان دیرآموز تعلق دارند 
با عالمت T مشخص شده اند، ویژة دانش آموزان زودآموز هستند. کتابهاي دیگری  و کتابی که 
هم برای کتاب خانة کالسی معرفی شده اند که با فیلم و سی دی همراه هستند. این منبع در واقع 
یک مجموعه در واحد یادگیری به معلم معرفی کرده است که معلم می تواند هنگام تدریس خود 

از آنها بهره بگیرد.

وقتی اسم كتاب 
»كمک آموزشی« مطرح 

می شود، ما فکر می كنیم این 
كتاب باید از نظر محتوای آموزشی 
اطالعات بچه ها را تقویت كند و 

همراه با تمرین و تکلیف، نکته هاي 
موجود در آن در ذهن كودک 

تثبیت شود
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اكرمی: طبق طرح مصوبی که اشاره کردید، ما چند برنامة مصوب داریم؟
همتی: ما سه برنامة مصوب در دورة ابتدایی داریم و یک برنامه هم در دورة پیش دبستانی.

اكرمی: عبارت کلیدي نشست ما »تولید کتاب آموزشی براساس راهنمای برنامة درسی« است. 
بیاییم کلید واژه هاي »کتاب آموزشی« و »راهنمای برنامة درسی« را جداگانه تعریف کنیم و به 

یکدیگر پیوند دهیم تا راهکارهای مرتبط با آن را مشخص کنیم.
رمضانی: وقتی می گوییم »محتوای آموزشی«، طبق آن چه 
از قبل در دست رس ماست، کتابی در  که االن وجود دارد و 
نظرمان می آید که یک سلسله اطالعات در ابتدای آن وجود 
دارد و حاوی مجموعه ای از تمرینهاي مشخص است، عمدتًا 
براساس اطالعاتی که در آن واحد یادگیری وجود دارد. یعنی 
شاید  داراست.  را  ویژگیهایي  چنین  آموزشی،  و  درسی  کتاب 
»کمک آموزشی«  کتاب  اسم  وقتی  که  است  خاطر  همین  به 
مطرح می شود، ما فکر می کنیم این کتاب باید از نظر محتوای 
آموزشی، اطالعات بچه ها را تقویت کند و همراه با تمرین و 

تکلیف، نکته هاي موجود در آن در ذهن کودک تثبیت شود.
به نظرم اگر آن مفهوم گستردة محتوای آموزشی را همواره 
کار  می خواهیم  و  می گیرد  ما شکل  نظر  در  مسیر  این  برای  هدفی  وقتی  باشیم،  داشته  نظر  در 
یادگیری دانش آموزان را به سمت رسیدن به آن نقطه حرکت دهیم، آن وقت محتوای آموزشی 
می تواند وسیع تر از چند جمله و یا عبارت کوتاه و بلندی باشد که یک سلسله اطالعات را به بچه ها 
می دهد. اگر این طور به آن نگاه کنیم که حتی با نشان دادن یک تصویر بتوانیم یک سؤال ایجاد 
کنیم، این می تواند بخشی از محتوای آموزشی ما باشد؛ اگرچه فقط سؤال ایجاد می کند. شاید به 
اقتضای زمان جواب سؤال را هم به مخاطبان خود ندهیم، ولی همین رویکرد می تواند بخشی از 

محتوای آموزشی ما باشد.
وقتی مطلبی به روشهاي متفاوت طرح می شود، مثاًل در قالب اطالعاتی که از کتابهاي دیگر 
جمع آوری شده یا خود بچه ها قرار است آن را تکمیل کنند، کار آموزشی دنبال شده است. گاهی 
وقتها سرنخ یک تحقیق و پژوهش را به بچه ها می دهیم؛ با توجه به این که فکر می کنیم، کتابهاي 
آموزشی موجود می توانند با معنی عام محتوای آموزشی، در خدمت تحقق اهداف آموزشی قرار گیرند. 
به این ترتیب آن چه که در ذهن من معلم است، قالبهاي متفاوت و متنوعی می تواند داشته باشد 
که شاید کتابهاي درسی و کتابهاي آموزشی موجود، که توسط ناشران دولتی یا خصوصی تدوین 

شده اند، تنها شکلهایي از آن باشند و شکلهاي دیگران آن را خود معلم کشف و تنظیم کند.
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اكرمی: بنابراین، دید شما بیشتر معطوف به یک بستة آموزشی است تا محتوای آموزشی.
صادقیان: برای این که مدرسه بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند، به دو بسته منابع احتیاج دارد: 
یک دسته از آنها تحت عنوان »چارچوب انتظارات« شکل می گیرد؛ یعنی این که شما از مدرسه 
چه انتظاری دارید و انتظار نظام آموزشی ایران از هر مدرسه ای که در کشور وجود دارد، چیست؟ 
اصطالحًا به این می گوییم »راهنمای برنامة درسی«. پس راهنمای برنامة درسی چارچوب انتظارات 

را در یک دوره یا یک پایة تحصیلی روشن می کند و سعی دارد به این سؤاالت پاسخ دهد:
1. چرا باید درس خواند و فلسفه یا مبانی وجودی هر درس چیست؟

2. برای اجرای این برنامه هاي درسی چه جهت گیریهایي باید مورد توجه قرار بگیرند؟
3. هدف و حد و حدود آن در یک دوره یا پایة تحصیلی چیست؟

4. محدودة چیزهایی که بچه ها باید یاد بگیرند، کدام است؟
5. روشهایي که توصیه می شوند، کدام اند؟

6. ارزش یابی پیشرفت تحصیلی چگونه صورت می گیرد؟
ما به اینها می گوییم: »چارچوب انتظارات«. یعنی آن چه که مدرسه باید به آن پاسخ دهد.

منبع دیگری که باید به این انتظارات پاسخ دهد، کتابها و منابع آموزشی هستند. در بسیاری از 
کشورها، راهنمای برنامة درسی را به عنوان چارچوب انتظارات در اختیار مدارس قرار می دهند و 
آنها متناسب با نظام آموزشی خود مسئول تهیه و انتخاب مواد آموزشی براساس آن برنامة درسی 
تولید  آموزشی  برنامه ها، یک مجموعه مواد  این  براساس  نیز  افراد عالقه مند  ناشران و  می شوند. 
براساس  مدارس  و  می شوند  آماده  مدرسه  در  استفاده  برای  پیشاپیش  موادی  بنابراین،  می کنند. 
انتظارات، از بین مواد آموزشی متنوع موجود، آنهایي را که مناسب تشخیص می دهند،  چارچوب 
انتخاب می کنند. در بین این مواد آموزشی متنوع، بسته هایي داریم که از 38 قلم مواد آموزشی 

تشکیل شده اند؛ طیف گسترده ای از منابع برای استفادة معلم و دانش آموز.
درسی  کتاب  ظاهراً  می گیرد،  قرار  آموزشی  مراکز  اختیار  در  که  آن چه  متأسفانه،  ایران  در  اما 
دانش آموز است و گاهی وقتها هم راهنمای معلم. باید ناشران، مراکز آموزشی و مؤسساتی که به 
این حوزه عالقه مند هستند، باید از آموزش و پرورش بخواهند راهنمای برنامة درسی خود را به 
عنوان نقشة یادگیری در اختیار آنها قرار دهد و آنها براساس این برنامه ها، به تولید و انتخاب مواد 
آموزشی دست بزنند. االن وضع ما در ایران طوری است که این چارچوبها مطالبه نمی شوند و در 
اختیار مراکز قرار نمی گیرند. بنابراین مراکز آموزشی ما مجبورند فقط براساس کتابهاي درسی کار 
کنند و چون این تنها منبع است و کافی هم نیست، کار دچار اشکال می شود. بنابراین چه بخواهیم 
و چه نخواهیم، مراکز آموزشی و معلمها در بازار دست به انتخاب می زنند. االن استقبالی که معلمها 

و مراکز آموزشی از کتابهاي غیردرسی می کنند، برگرفته از یک نیاز گسترده است.
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از برنامة درسی  بنابر تعریفی که شما  بایستیم.  برنامه  اكرمی: بهتر است روی همین چیستی 
و  معلم  برای  آزادی عمل  آن،  براساس  می کنم  احساس  آن شدم؛ چون  هوادار  من هم  کردید، 
دانش آموز زیاد می شود و از نگاه مستقلی برخوردار است. این برنامه به معلم و دانش آموز امکان 
می دهد، از خالقیتها و زاویة دیدهای خودشان استفاده کنند. خانم رمضانی، آیا نکاتی هست که 

بخواهید به تعریف آقای صادقیان در مورد چیستی برنامة درسی اضافه کنید؟
رمضانی: معمواًل وقتی می گوییم »راهنمای برنامة درسی«، منظور ما نقشة تولید 
محتواست. احتمااًل تصویری که بعد از شنیدن این چند کلمه در توصیف برنامة 
از موضوعات وجود دارد و  این است که فهرستی  درسی در ذهنمان می آید، 
دورة  دینی«  تربیت  و  »تعلیم  در  که  آن چه  مثاًل  اهداف.  از  فهرستی  نهایتًا 
از آن چه که  نقشه ای است فهرست شده  نهایتًا  نظرمان است،  ابتدایی مورد 
می خواهیم از پایة اول تا پنجم دبستان روی آن کار کنیم. مثاًل اگر بخواهیم 
موضوع نماز دو رکعتی را موضوع یادگیری قرار دهیم، عالوه بر این که خود نماز 
وادای نماز دو رکعتی را به بچه ها یاد می دهیم، حاال عالقه مندی به خواندن نماز 
سروقت هم موضوع جنبی آن می شود. آن چه که برنامه را ویژه می کند، رویکردی است که 

راهنمای برنامه به یادگیری دارد.
این  بود.  همین  هم  خودمان  سؤال  می کردیم،  تدوین  را  برنامه  راهنمای  داشتیم  که  موقعی 
تولید  برنامه که می خواهد  این محتوای  تفاوت  قبلی هم وجود داشت. پس  موضوعات در کتب 
ممتازی داشته باشد، نسبت به تولید قبلی و نیازهای جدید چیست؟ این رویکرد برنامه است که 
می تواند چنین جهتی را نشان بدهد. ناشرانی که می خواهند پا به این وادی بگذارند، بیشتر از آن 
فهرست که خیلی هم می تواند کمک کند، به آن رویکرد نیاز دارند. رویکرد آموزشی برای معلمها 
و کسانی که می خواهند محتوا تولید کنند، شاید در وهلة اول خیلی گویا نباشد، ولی همان رویکرد 
وقتی به اصول حاکم بر گزینش و سازمان دهی محتوا تبدیل می شود، خود آن گزاره ها به صورت 
»باید« و »نباید« در می آیند. این به عملیاتی شدن برنامه کمک می کند و به تولید نزدیک می شود.

به نظر من، این اصول هستند که تعیین می کنند آیا این کتاب به درد این موضوع می خورد یا نه. 
دوباره تأکید می کنم که راهنمای برنامة درسی، عالوه بر فهرست اهداف و موضوعاتی که در یک 
دوره تحصیل در یک درس مشخص می کند، در انتخاب آن اهداف و موضوعات هم نقش دارد. در 
راهنماهای برنامه که دفتر تألیف به آنها به عنوان سند دست رسی دارد، بخشهایي را داریم تحت 
این عنوان ها: »رویکرد برنامة درسی«، »اصول حاکم بر گزینش و سازمان دهی محتوا«، »اصول 
حاکم بر ارزش یابی« و »اصول حاکم بر انتخاب روشهاي تدریس«. به نظر می آید این بخشها اگر 
پررنگ شوند و به اطالع کسانی که می خواهند در این وادی قدم بگذارند، برسد، امکان دست یابی 

ما تولیدات 
متنوعی داریم، ولی 

به برنامة درسی كمکی 
نمی كند و چه بسا اهداف 

كار را وارونه جلوه 
می دهد
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به کتابهاي مناسب و مورد نظر وجود دارد.
اگر بخواهیم از تولیدات دیگران که شاید برای منظور و موضوع خاص مورد نظر ما تولید نشده 
باشد، برای پیشبرد اهداف این برنامه استفاده کنیم، باید مجموعه ای از مالکها و شاخصها را داشته 
باشیم که در این مجموعه نیست. یعنی این مجموعه هم عمدتًا آن بخش پررنگی است که به 
اهداف و موضوعات پرداخته است. مثاًل یکی از موضوعاتی که باید در دورة ابتدایی با بچه ها کار 
شود، آشنایی با پیامبران بزرگ الهی است. اگر شما صرفًا بخواهید به اصل نوشته شده قناعت کنید، 
تمام کتابهایي که مثاًل دربارة زندگی حضرت نوح وجود دارد، برای دورة ابتدایی قابل استفاده است. 

در حالی که اتفاقًا خط قرمز در همین جا مشخص می شود.
در تدوین »راهنمای برنامه درسی«، یکی از خط قرمزها این بود که آسایش و آرامش روانی 
بچه ها را به هم نزنیم. االن در مورد زندگی حضرت نوح کتابهایي چاپ شده اند که در آنها تصویرها 
نشان می دهند، مردم و حیواناتی که بچه ها دوست دارند، زیر آب دارند غرق می شوند و دست و پا 
می زنند. فقط دو سه نفر آدم مانده اند و از هر حیوانی یک نر و یک ماده. این موضوع اصاًل برای 
بچه ها قابل پذیرش نیست. مطمئنًا در آن سنی که آنها هستند، دیدن این صحنه ها آرامش روانی 

و اعتقاد به خدایی را که ما به مهربانی می شناسیم، دچار خدشه می کند.
بنابراین در راهنمای برنامة درسی که نقشة تولید محتوای آموزشی است، فقط فهرستی از عناصر 
و موضوعات وجود دارد اما آن چه که مهم است، پشت صحنه ای است که به انتخاب این موضوعات 
می انجامد و چارچوبهایي که برای طرح موضوعات داریم. در راهنمای برنامة دورة ابتدایی، »توحید« 
یکی از مفاهیمی است که آموزش داده می شود. توحید معنای گسترده ای دارد. آیا همة آن چه که 
ما تحت این عنوان می دانیم، این است که در دورة ابتدایی تدریس می شود؟ طبیعتًا نه. گزینش 
انجام شده است و مالکهایي داریم که این گزینش را مناسب دانسته اند. به نظر من این معیارها 
باید در اختیار کسانی که می خواهند در تولید محتوا شریک باشند، قرار گیرد؛ وگرنه همان می شود 
که اتفاق افتاده است. یعنی ما تولیدات متنوعی داریم، ولی به برنامة درسی کمکی نمی کند و چه 

بسا اهداف کار را وارونه جلوه می دهد.
اكرمی: بنابراین به نظر می رسد روی تعریف »برنامة درسی« و چرایی آن، مشکل نداریم و شما 
آن را تأیید می کنید. به بیان دیگر این مشکل اجرایی است که آن را ضعیف می کند و رویکردی که 

در رویارویی با این طرح و اهداف آن به چشم می خورد. برداشت من درست است؟
تلقی  درسی  برنامة  معادل  را  آموزشی  محتوای  شما  آیا  که  است  این  هم  من  سؤال  همتی: 

می کنید؟
صادقیان: برنامة درسی راهنمای عمل است. راهنمای عمل می تواند فعالیت گسترده ای باشد که 
چه در قالب تجارب یادگیری و چه در قالب فعالیتهایي که مکتوب و غیرمکتوب هستند و یا معلم 
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خودش تدوین کرده، به منظور رسیدن به هدفها تنظیم شده است.
رمضانی: محتوای آموزشی، ارزش یابی را هم با خودش دارد. راهنمای برنامة درسی به محتوای 
برنامة درسی کمک می کند تا معنای گسترده اش شکل بگیرد؛ محتوایی که قرار است به صورت 
بستة آموزشی تولید شود. زمانی ما یک بستة آموزشی تولید می کنیم و زمانی هم فقط اجزایی از 
آن را تدارک می بینیم و اجزای دیگر را دیگران؛ ولی در همان چارچوب مشخص. من تأکید دارم، 
آن چه که اهمیت دارد این است که این چارچوب چه طور شکل گرفته و قرار است کار آموزش را 
به کجا برساند. نکند مانند کتاب درسی محدود شود به یک بخش خاص؟! نگرانی من این است 
که از راهنمای برنامة درسی ـ که این همه داریم روی آن تأکید می کنیم ـ فقط یک بخش آن 
پررنگ شود؛ همان بخشی که می گوید ما دراین دورة تحصیلی به طور مشخص می خواهیم روی 

این موضوعات کار کنیم. در این صورت چیزی عوض نشده و تکرار همان حرفهاست.
آنها دارند  را داریم و همة  تألیفات کمک آموزشی  انواع  ابتدایی،  مثاًل برای درس ریاضی دورة 
روی یک محور مشخص حرکت می کنند. ما سطوح متفاوت یادگیری را در آنها نمی بینیم. حتی اگر 
بگوییم ما روش خاصی برای این کار در نظر گرفته ایم و می توانیم آن را در سطوح متفاوت یادگیری 
متنوع کنیم، بچه هایي داریم که از ریاضی پایة سوم حوصله شان سر می رود. چون به این مفاهیم 
و موضوعات آن خیلی زود دست رسی پیدا کرده اند و آن چه که کتاب پیش بینی کرده، برای آنها 
کم است. کاش بعضی کتابهاي کمک آموزشی سطح یادگیری باالتری داشتند و می توانستیم برای 
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گروهی از بچه ها از آنها استفاده کنیم. یا در مورد بچه هایي که به کار ویژه و یا کمک بیشتری نیاز 
دارند، چون تعداد افراد کالس و حجم کتاب زیاد است، نمی توانیم به اندازة کافی به آنها برسیم، ولی 
کتابهاي کمک آموزشی می توانند این کار را بکنند. راهنمای برنامه می تواند همة این گونه اطالعات 
را به کسانی بدهد که می خواهند در این کار سهیم باشند. تأکید من این است که اگر داریم با این 
تعریف محدودة محتوای برنامة آموزش را به دیگران معرفی می کنیم، این معرفی به یک بخش 

خاص منحصر نشود.
صادقیان: برای کسانی که می خواهند براسای یک راهنمای برنامه، مواد آموزشی تولید کنند، 
مواد  بازار  اگر  است.  نبوده  این گونه  کار  روش  تاکنون  اما  است،  تخصصی  کار  یک  فعالیت  این 
آموزشی ما، در عین این که تواناییهاي قابل ستایشی دارد، تا اندازه ای هم با آشفتگی روبه روست، 
شاید به خاطر نبود تخصصهاي الزم است که ناشران به آن توجهی ندارند یا نیاز آن را احساس 
نمی کنند. ما چگونه می توانیم یک راهنمای برنامة درسی را به مواد آموزشی تبدیل کنیم، در حالی 
که از واحدهای دانشگاهی در این زمینه برخوردار نیستیم. بنابراین کسانی که می خواهند محتواهای 
آموزشی را تدوین کنند و در تأمین مواد آموزشی نقش داشته باشند، باید درک درستی از راهنمای 
برنامه داشته باشند؛ یعنی با رویکرد و جهت گیری آن آشنا باشند. وقتی در تألیف یک متن آموزشی 

با این جهت گیریها آشنا نباشیم، طبیعی است که متنها سلیقه ای نوشته شوند.
بنابراین الزم است، نویسندگان مطالب آموزشی به این حوزة تخصصی دست یابند. دفتر انتشارات 
کمک آموزشی که متولی این امر است، متولی امر سامان دهی هم هست و باید ناشران را آموزش 
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بدهد که چگونه مواد آموزشی متنوع تولید کنند، تفاوت مواد آموزشی را بدانند و شیوه هاي مرتبط با 
هر یک از تخصصهاي مورد نیاز را بشناسند. فراموش نکنیم، تا زمانی که کادرسازی و تربیت سازی 
نشود و افراد با این مهارتها آشنا نشوند، طبیعی است که ما هر سال با این مشکل روبه رو خواهیم 
بود. به نظر من، نهادی برای آموزش به عالقه مندان در این حوزه باید وجود داشته باشد. دوره هایي 
که برای تعریف مواد آموزشی برگزار کردیم، به ما نشان داد که حتی معلمان بسیار حرفه ای هم 
برخی از مسائل را که در دل این برنامه ها هست، نمی شناسند. چون این موضوع امری تخصصی 
است. کسانی که به هر نحوی در تولید مواد آموزشی، چه به شکل گروهی و چه به شکل فردی، 
این کار شروع شد، ولی متأسفانه  برای  پیدا کنند. تالشهایي  باید سامان  به نوعی  دخالت دارند، 

ادامه پیدا نکرد.
سازمان پژوهش در برنامة سوم و چهارم اعالم کرد که می خواهیم »برنامه محور« باشیم نه 
»کتاب محور«. این شعار اساسی سازمان است. به این معنا که مراکز آموزشی و مؤسساتی که در 
این راه ایفای نقش می کنند، باید پاسخ گوی چارچوب برنامه باشند و براساس برنامه، دانش آموزان 

خودشان را تربیت کنند.
اكرمی: شما این جهت گیری را مثبت می دانید؟

رمضانی: تأیید می کنم که این امر اتفاقی مثبت است. قباًل وقتی محتوای آموزش کتاب درسی 
می خواست تولید شود، افراد دور هم جمع می شدند و فهرستی تهیه می کردند و برای هر دوره در آن 
درس، روی موضوعاتی خاص متمرکز می شدند. این را در پایه ها تقسیم می کردند و بعد می رفتند 
سراغ منابعی که موجود بود. از وقتی که تأکید شد راهنمای برنامة درسی باید مالک هرگونه تألیف 
این  به  توجه مستقیم  بدانیم،  اصل  را  آموزشی  برنامة  کتاب درسی، محتوای  به جای  ما  و  باشد 

جهت گیریها معطوف شد.
دامنه  این  این که چه قدر  دارد.  دامنة گسترده ای  موضوع  این  و  داریم  آموزش  برای  موضوعی 
از چه  کنیم،  منتقل  زبانی  با چه  را  آن  این که  ما.  به جهت گیریهاي  برمی گردد  کنیم،  انتخاب  را 
ابزارهایی استفاده کنیم و چه طور آن را برآورد کنیم که به هدف نزدیک شویم، همه برمی گردد 
به آن جهت گیری ها. در هر حال، سندی به نام »راهنمای برنامه ی درسی« آمده و مالک تدوین 
کتابهاي درسی متمرکز قرار گرفته است که خودش گام بزرگی به جلوست؛ مرحله ای که با مرحلة 
قبل خیلی متفاوت بود. ولی طبیعتًا برای این که تکمیل شود، اگر به جای یک کتاب درسی، الاقل 
دو کتاب داشته باشیم، کم کم به سمتی می رویم که کتابهاي متفاوتی برای همین پایه داشته باشم. 
االن که سراغ این برنامه ها می رویم، می بینیم نقصهایي دارد که اجازة این کار را به شما نمی دهد 

که آن هم به نوبة خودش باید برطرف شود.
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همتی: در صحبتهایتان به این نکته اشاره کردید که رویکرد برنامه محتوای ما را جهت می دهد. 
من در مقام یک ناشر می خواهم در حوزة محتوایی و دانشی، برنامة شما را پوشش بدهم. مثاًل 
می خواهم برای بچه هاي کالس دوم دبستان در زمینة مفاهیم اساسی، صد کتاب تولید کنم. در 
این صورت جایگاه من کجاست؟ وقتی شما کتاب درسی تولید می کنید، باید تعادلی بین رویکرد و 

محتوا ایجاد کنید. طبیعتًا با شرایط موجود دچار محدودیتهاي فراوان هستید. ولی من 
در مقام ناشری که می خواهم بعد محتوایی برنامة شما را پوشش بدهم، لزومًا این 

محدودیتها را ندارم. حاال سؤالم این است که اگر من این محتوا را تولید کردم، 
آیا به عنوان جزئی از بستة آموزشی شما تلقی خواهد شد؟
رمضانی: اگر بدون توجه به آن جهت گیریها باشد، نه.

همتی: به نظر شما آن جهت گیریها حتمًا باید توسط ناشر رعایت شود؟
از  بخشی  ابتدایی،  دورة  دینی  تربیت  و  تعلیم  برنامة  در  بله.  رمضانی: 

مفاهیم تحت عنوان احکام قرار می گیرد. مثاًل در راهنمای برنامه می بینید که 
آموزش نماز دو رکعتی جزو اهداف دانشی و رفتاری کالس دوم ابتدایی است. 

وقتی می خواهید نماز دو رکعتی را به بچه ها یاد بدهید، مستحبات یک نماز دو رکعتی 
می شود جزو آن. اگر مخاطب شما فردی باشد با 25 سال سن، اگر نماز دو رکعتی را بخواهید به 
او یاد بدهید، مطالب دیگری هم به او یاد می دهید که در برنامة کالس دوم دبستان نیست. من 
نمی توانم مجسم کنم یک برنامة درسی بدون آن جهت گیری بتواند اعالم وجود کند. از همان 
این صورت  تمام مراحل تحت شعاع همان جهت گیری است. در غیر  انتهای آن،  تا  ابتدای کار 
نمی توانید دست به اقدام بزنید وگرنه همین چیزی می شود که االن هست و کمکی به پیشرفت 

برنامه نمی کند.
همتی: اجازه بدهید مثالی بزنم. فرض کنید در رویکرد برنامه، »حقیقت جویی« و »خردورزی« 
و  به عشق  گرایش  و  ابداع  و  به خالقیت  گرایش  زیبایی،  و  خیر  به  گرایش  است؛  تعریف شده 
پرستش. اینها همه رویکردهای برنامه هستند. شما محدودة این آشنایی را چگونه تعریف می کنید؟ 
من می خواهم برای بچة کالس دوم یک کتاب مرجع چاپ کنم. کتابی می خواهم تولید کنم که 
از آن استفاده  ابزار مکمل، معلم در کالس  به عنوان یک  برنامة شما کمک کند و  به محتوای 
اینها را  کند. محدودة این آشنایی را چگونه می خواهید تعریف کنید؟ من به عنوان ناشر می آیم 
می خوانم و احساس می کنم فضای کتابم باید به گونه ای باشد که به خالقیت و ابداع کمک کند. 
تصویرسازی کتابم باید به گونه ای باشد که دانش آموز را عالقه مند کند. چه راهکاری برای این 

موضوع پیشنهاد می کنید؟
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رویکرد 
یعنی جهت گیری 

عناصر برنامه. به عبارت 
دیگر، مبانی تصمیم گیری در 

امر یادگیری را مشخص می كند 
در برنامة درسی دینی، این 
رویکردها »فطری محور« 

است



ناشر چه توصیه هایي  به عنوان  به من کمک کنید، شما  این حوزه  اگر بخواهید در  رمضانی: 
تفهیم کنندة  و در همان عبارتهاي  استفاده کند  برنامه  راهنمای  این  از  بخواهد  اگر کسی  دارید؟ 
فضایی حرکت  در  بلکه  نمی شود.  داده  پاسخ  دقیقًا  از سؤاالتش  خیلی  به  احتمااًل  بماند،  رویکرد 
می کند که آن فضا آن قدر گسترده است که باید با شک و تردید در آن حرکت کند. اگر هم دست 
به اقدام بزند، ممکن است اقداماتش با آن چه که راهنمای برنامه می خواهد، هماهنگی نداشته باشد. 
اگر از این بخش بگذرید و بخواهید با اصول حاکم بر گزینش و سازمان دهی محتوا روبه رو شوید، 
به گزاره هایي برمی خورید که بر همان اساس ولی جزئی تر، عملیاتی تر و روشن تر بیان شده اند. وقتی 
از آنها هم عبور کنید و بیایید جلوتر، وارد بحث اهداف می شوید. در واقع در هر بخش، یک قدم به 
عملیات نزدیک می شوید. اهدافی که پشت سر می گذارید، بخشی دارد به نام »مفاهیم اساسی«. بعد 

از آن بخش دیگری دارد تحت عنوان »تعمیم ها«.
در  می توانیم  ما  که  محدوده ای  که  است  این  شما  سؤال 
آن موضوع مورد نظرمان را طرح کنیم، کجاست و جایی که 
نمي توانیم پایمان را از آن جلوتر بگذاریم، کجا؟ در این صورت 
سؤال شما در بخش تعمیمها پاسخ داده می شود. فکر می کنم 
شما  به  می تواند  قدم  به  قدم  برنامه  راهنمای  این  بخشهاي 
کمک کند و فردی که چنین سؤاالتی دارد، می تواند جوابهاي 

دقیق تری بگیرد.
به  برنامه.  عناصر  جهت گیری  یعنی  رویکرد  صادقیان: 
عبارت دیگر، مبانی تصمیم گیری در امر یادگیری را مشخص 
می کند. در برنامة درسی دینی، این رویکردها »فطری محور« 
هستند. مثاًل حقیقت جویی و خردورزی یکی از مؤلفه هاي رویکرد فطری محور است، یا گرایش به 
خیر و فضیلت از مؤلفه هاي دیگر آن است. انتظار این است که وقتی برنامة درسی تدوین می شود، 
عناصر برنامه که همان هدفها، محدودة محتوا، مفاهیم اساسی و روشها هستند، همه تابلویی از این 
رویکرد به شمار می آیند. به عبارت دیگر، ما دست به هر کدام از این عناصر بزنیم، باید بتوانیم این 
رویکرد را حس کنیم. برای مثال، هدفها، دانستنیها، مهارتها و نگرشها همه باید برایند این رویکرد 
باشند. برنامه ریزان با این رویکرد هدفها را استخراج کرده اند. ما تصور مي کنیم عناصری که در این 

برنامه وجود دارد، از هدف گرفته تا محتوا، همه با این رویکرد سازگار هستند.
بنابراین، ما از معلم انتظار نداریم خودش هدفها را با آن رویکرد سازمان بدهد. وقتی می گوییم 
مربی یا تدوینگر باید اینها را بداند، برای این است که با مهندسی این مؤلفه ها بیشتر آشنا شود. 
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به عبارت دیگر، بخشی از این کار را شوراهای برنامه ریزی به عهده گرفته اند. فرض کنید معلمی 
بخواهد برخی از مفاهیم اساسی دینی مانند خدا، پیامبر، امامت، معاد، قرآن و احکام را برای بچه ها 
بیان کند و دنبال منابعی که برای بچه ها چاپ شده است، می گردد تا اطالعات بیشتری ارائه کند. 
در این جا ما یک سلسله مواد آموزشی درست می کنیم که در این بستة آموزشی، به عنوان منابع 
تکمیلی کار معلم و برای تفهیم درسها، تولید می شوند. این هم اشکالی ندارد که از ناشرها کمک 

بگیریم.
وقتی صحبت از بستة آموزشی می کنیم، به هر حال باید ناشر یا مؤسسه و یا آن گروهی که 
روی این موضوع کار می کنند، نخست موضوع را برای خودشان تعریف کنند. مثاًل برای برنامة 
درسی دینی در پایة اول، عناصر 38 گانه ای را برای آنها تعریف کرده ایم. آیا طرح همة این 38 قلم 
الزم است؟ اکنون این پرسش مطرح می شود که محدودة تکنیکی این بسته هاي آموزشی چیست؟ 
آیا می شود هر قطعة آن را به گروهی داد تا تولید کند؟ اصاًل اصول حاکم بر این بستة آموزشی 
کدام اند؟ حداقل باید نوعي هارمونی مفهومی در آن وجود داشته باشد. یعنی آن تیمهایي که دست 
به کار تولید می شوند، باید این هارمونی و هماهنگی را رعایت کنند که این هارمونی همان برنامة 
باید  از اجزای بسته را تولید کند، اول  درسی است. در حقیقت آن گروهی که می خواهد بخشی 

هماهنگی و هارمونی کارش فراهم شود تا سهمی که در تولید آن مواد آموزشی دارد، ایفا شود.
اكرمی: شما برنامه ای نوشته اید و کلید واژه هاي خودتان را از آموزش در آن تعریف کرده اید. 
االن نوبت آقای همتی است که به عنوان یک ناشر، براساس کلید واژه ها دست به کار تولید بزند. 
شما این بسته را دست ناشر می دهید. آقای همتی به عنوان ناشر طبیعتًا سؤاالتی برایشان مطرح 
می شود. سؤال من از آقای همتی به عنوان یک ناشر این است که چه انتظاراتی از برنامة ارائه شده 
دارید؟ شما پیش تر مطرح کرده اید که به راهنمای برنامة درسی اعتقاد دارید؟ ولی به موضوع تبیین 
آن نمرة صفر می دهید و معتقدید آن اندازه ای که روی طرح برنامه تالش شده، روی تبیین آن 
نشده است. از سوی دیگر مطرح شد که طرح برنامة درسی گام بزرگی به جلوست، ولی این طرح 
در اتاق فکر باقی مانده و بیرون از آن تالش کافی نشده است که برای معلم، ناشر و مؤسسات 

توضیح داده شود. می خواهم انتظارات یک ناشر را از این طرح برای ما توضیح بدهید.
همتی: یک جا من به عنوان ناشر، تولید بستة آموزشی مبتنی بر برنامه را یک جور معنی می کنم 
و یک جا شما مصوبه ای در اختیار من می گذارید که باید طبق آن پیش بروم. این را می دانم که 
اجزای منابع اصلی برنامه عبارت اند از: کتاب راهنمای معلم، کتاب دانش آموز، کتاب کار دانش آموز، 
کتاب ارزش یابی و منابع تکمیلی. این را می دانیم که تولید منابع اصلی در اختیار سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی است و تولید منابع تکمیلی در اختیار ناشران. من به طور مفهومی به بستة آموزشی نگاه 
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می کنم. یعنی من می خواهم بستة آموزشی تولید کنم، ناشران دیگری هم می خواهند بسته هایي 
مبتنی بر این برنامه تولید کنند. از بین مثاًل 10 بستة تولید شده، 5 بسته را دوستان انتخاب و به 

مدارس توصیه می کنند.
این جاست که من برای در دست گرفتن بازار رقابت نیاز پیدا می کنم به حضور متخصصان برنامة 
درسی، به تولیدکنندگان و به نویسندگان کودک؛ آن هم در قالب کار تیمی. شما به 
ناشر می گویید براساس مدل داده شده کار را انجام بده و منابع تکمیلی ما را 
آماده کن؛ منابعی که براساس برنامة درسی و کتاب راهنمای معلم و کتاب 
کار دانش آموز باید تدوین شوند. اما ناشر ممکن است اهداف خودش را 
دنبال کند و کتاب تکمیلی اش در امتداد اهداف داده شده نباشد. در واقع 
این مصوبه که مصوبة شورای هماهنگی علمی سازمان سازمان است، با 
آن نگاهی که آقای صادقیان دارند و در برخی از کشورها تولید می شود، 

کاماًل مغایر است.
و  معلم  راهنمای  کتاب  دینی،  تربیت  و  تعلیم  برنامة  کنید همین  فرض 
کتاب کار دارد. کتاب درسی هم دارد، ولی کتاب ارزش یابی ندارد. کتاب کار 
را بچه ها به عنوان کتاب درسی در اختیار دارند و رسمًا به تعداد دانش آموزان چاپ 
می شود و به شکل متمرکز در اختیار آنها قرار می گیرد. دانش آموز هم باید پولش را بدهد و کتاب را 
بخرد. معلم هم موظف است از این کتاب کار استفاده کند. من ناشر، کتاب کار »هدیه هاي آسمان« 
دوم تا پنجم ابتدایی را باید تولید کنم یا نباید تولید کنم؟ اگر تولید کنم، این کار مخل برنامه است. 
چون این منابع را خود سازمان تألیف کرده است. ولی کتاب کار علوم چرا توسط ناشران تولید 

می شود؟ چون وجود ندارد.
البته در مورد کتابهاي »بخوانیم و بنویسیم« یک استثنا وجود دارد. من به عنوان ناشر مجبورم 
روی منابع تکمیلی کار کنم. منابع تکمیلی من، فرض کنید دربارة آشنایی با دعاست به عنوان راهی 
برای گفت وگو با خداوند و بیان خواسته هاي ما با او. این در حیطة شناختی است. در حیطة عاطفی 
گفته شده، تمایل به دعاکردن در گفت وگو با خداوند، از حس عاطفی برخوردار است. در حیطة کنشی 
می توان بیان خواسته ها و آرزوهای خود را با خداوند در قالب یک دعای ساده مطرح کرد. احتمااًل کتاب 

درسی برای آن که این مفهوم را پوشش بدهد، یک دعایی را مثاًل به صورت شعر آورده است.
حال من به عنوان یک ناشر می گویم سرکار خانم رمضانی که متولی برنامه هستید، من کتابي 
شاعران  زبان  از  آن هم  است؛  کودکانه  دعای   30 که شامل  دعا  مورد  در  کنم  می خواهم چاپ 
متخصص که این هدف را پوشش می دهند. البته در تولید این کتاب به رویکردها هم وفادار می مانم 

در مورد كتابهاي 
»بخوانیم و بنویسیم« 

یک استثنا وجود دارد. كتاب 
»بنویسیم« در واقع كتاب كار 

است، ولی متأسفانه خود 
مؤلفانش برای آن كتاب كار 

نوشته اند. این مغایر 
اهداف طرح است
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و سعی می کنم »لی اوت« کتاب طوری باشد که حس تمایل به ارتباط با خداوند را تقویت کند. شما 
به عنوان معلم یا ناشر تشخیص می دهید که این مجموعه دعاها خیلی بهتر از دعاهایی هستند که 
در کتاب درسی آمده اند؛ آن هم با ویژگیهاي اقلیمی و جغرافیایی مختلف و با مفاهیمی متفاوتي 
که مثاًل در لرستان هست یا در آذربایجان و سیستان. حتی ممکن است مضامینی پیدا کنید که با 
فضای فرهنگی بچه ها خیلی سنخیت دارد و آن را جای گزین کنید. یا به عنوان مکمل به آن رجوع 
کنید. زمانی برنامة درسی نبوده، ولی االن برنامه هاي درسی در سایتها موجود است و در دست رس 
ناشران هم قرار دارد. ولی ناشران چندان توجهی به آن ندارند؛ چرا که این برنامه برایشان تبیین 

نشده و جا، نیفتاده است.
وقتی می گوییم قصه هاي قرآنی، مقصود فقط قصه هاي پیامبران نیست، ما خیلی مضامین قرآنی 
این قصه  تولید کنید.  این مضمون می توانید قصه  به  توجه  با  مادر.  پدر و  به  احترام  داریم، مثل 
ممکن است جزیی از برنامة شما را پوشش بدهد و در کتاب خانة کالسی و مدرسه مورد استفاده 
قرار گیرد. وقتی خانم رمضانی و دوستانشان راهنمای معلم می نویسند و آن را معرفی می کنند، 
من ناشر چاره ای ندارم جز آن که به سمت تولید منابع تکمیلی حرکت کنم. جامعة ما برای تحقق 
بستة آموزشی به این معنا که یک بخشی از آن را به عنوان مادة اصلی بگیریم و بخش دیگر را به 
عنوان مادة مکمل، بیشتر آماده است. این خیلی به واقعیت نزدیک است، چون حاال اتفاق دیگری 

هم می افتد.
اكرمی: آیا واقعًا این طرح برنامة درسی در حال اجراست؟ حداقل آنهایي که مصوب شده اند. 
می خواهم ببینم آیا این برنامه به همان اندازه که برای طراحی اش زحمت کشیده شده، برای تبیین 
آن برای معلم و ناشر هم تدارکاتی دیده شده است؟ چه تالشهایي انجام گرفته است که ناشر با این 
سؤاالت و مشکالت مانند آن روبه رو نشود؟ آیا واقعًا تالشی برای تبیین و جاانداختن آن شده است 
که باعث شود، معلم از کتاب درسی فاصله بگیرد و به برنامة درسی متمرکز نزدیک شود؟ در نشست 
قبلی ما، دو معلم برجسته برای گفت وگو انتخاب شده بودند، ولی به قول آقای صادقیان، آنها هم 
هنوز نگاهشان کتاب درسی محور بود، نه برنامة درسی محور. چه انتظاراتی وجود دارد تا تبیین 

این طرح برای معلم، ناشر و مؤسسات آموزشی و در نهایت دانش آموز، به خوبی صورت بگیرد؟
رمضانی: در مورد راهنمای برنامة درسی دینی دورة ابتدایی دقیقًا آن چه که آقای همتی گفتند، 
مورد نظر بوده است. اگر در این سند از کتاب درسی به عنوان منبع اصلی یاد شده، در واقع مرکز 
توجه تدوین کنندگان راهنمای برنامة درسی به عنوان منبع اصلی بوده است. یکی از ویژگیهاي 
کتاب درسی این است که نمونة حداقلی است از محتوایی که می تواند متناسب با برنامة راهنماها 
مطرح شود. آرزوی ما این است که سرانجام راهنمای برنامة درسی در اختیار همة کسانی که کار 
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آموزشی می کنند و دست به کار تولید می شوند، قرار داده شود تا براساس آن، فعالیتهاي خود را 
طراحی کنند.

وقتی  حتی  بود.  آموزشی  فعالیتهاي  تمام  محور  که  داشتیم  را  درسی  کتاب  فقط  ما  زمانی 
می خواستیم مجلة رشد تولید کنیم یا کتاب کمک آموزشی چاپ کنیم، باز دچار همین فرایند کتاب 
درسی محور می شدیم. وقتی چنین اقتداری وجود داشته باشد، کتاب درسی نمی تواند یک دفعه از 
یک مرحله وارد مرحلة دیگری شود. اگر بخواهیم به همین سرعت راهنمای برنامة درسی را که 
برنامة جدیدی هم هست، مالک کار قرار دهیم و بگوییم، همة کارهای آموزشی را حول و حوش 
این طرح تنظیم کنند، کار درست از آب درنمی آید. به نظر می آید برای رسیدن به این آرزو باید 
فاصله هایي را طی کنیم. این فاصله باید با اقداماتی پر شود که یکی از آنها، کاری است که در 

کتاب »هدیه هاي آسمان« انجام شد.
دراین کتاب وقتی می خواستیم نعمتهاي خداوند را تعریف کنیم، به این موضوع فکر کردیم که 
بیاییم بچه ها را با نعمتهایي آشنا کنیم که همگان از آن بهره مند هستند. وقتی می آمدیم مثاًل روی 
»پا« متمرکز می شدیم، می دیدیم بعضیها به دالیلی پا ندارند یا پای سالم ندارند. اگر بگوییم پا 
نعمت است، آن کسی که پا ندارد، خدا به او نعمت نداده و او را از یک نعمت طبیعی محروم کرده 
فهم  و  پذیرش  قابل  دوم  معلول کالس  بچة  برای  باشد،  داشته  واقعیت  اگر چنین چیزی  است. 
نیست. بنابراین نعمتی مثل »خورشید« را انتخاب کردیم. حتی وقتی خورشید را انتخاب کردیم، با 
این مسئله مواجه بودیم که در بخشهایي از کشورمان، خورشید برای بعضی از بچه هاي آن منطقه 
نعمت تلقی نمی شود. چون آن جا به قدری گرم است که بچه ها آرزو می کنند، کاش ابر توی آسمان 

ببینند.
بنابراین از همان جا به شدت طرف دار این عقیده بودم که اینها فقط یک حداقل هستند برای 
آن که معلم، محوری داشته باشد تا فعالیت هایش را حول و حوش آن تنظیم کند. در این جا همان 
برداشت آقای همتی دقیق تر است. یعنی بیشتر آن چه که راهنمای برنامه مورد نظرش است، مطرح 
شود تا مصداقهاي آن. مثاًل اگر معلم دید نعمتی مثل خورشید در منطقه ای از کشور برای بچه ها 
نعمت تلقی نمی شود، بتواند نعمت دیگری را جای گزین آن کند؛ نعمتی که بچه هاي آن منطقه 
نسبت به آن خاطرة خوشایندی دارند. ما برای رسیدن به آن وضعیت مطلوب خیلی جای کار داریم.

همین  طبق  بودیم،  کرده  پیش بینی  معلمین  خدمت  ضمن  آموزش  برای  که  دوره هایي  دقیقًا 
جهت گیری بود. مثاًل فرصتهاي زیادی برای آشنایی معلم با اساس برنامه در نظر می گرفتیم. حتی 
گاهی آنها اصرار داشتند که از صفحة اول کتاب برویم جلو. ما می گفتیم اگر شما با آن رویکردها 
آشنا شوید، خودتان می توانید مصداقها را بنا به خالقیت خودتان تغییر دهید. این که آقای همتی 
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آقای  که  آن چه  با  کنیم،  دنبال  ناشران  توسط  را  تولید  کار  بخش  به  بخش  می توانیم  ما  گفتند 
صادقیان گفت، خیلی فرق دارد. تلقی آقای صادقیان دقیقًا تولید محتوای آموزشی بود. کسی که در 
کار تولید کتاب کمک آموزشی است، ناشر ویژه ای است و افراد خاصی به این کار روی می آورند. 
آنهایي که می خواهند این وظیفه را انتخاب کنند، باید از سابقه و تخصص کافی برخوردار باشند و 

محتویات طرح را مورد توجه قرار دهند.
ایده آل دور می کنند.  تعریف  از  را  ما  را می بندند و  ما  برخی مصوبه ها دست 

به  استفاده می کنیم؛  آنها  از  میانی  به عنوان یک مرحلة  فعاًل  این،  با وجود 
شرط تبیین راهنمای برنامه. »گروه هاي درسی« با برگزاری دوره هاي ضمن 
خدمت این وظیفه را تا حدی دنبال کردند، ولی کار در نهایت متوقف شد. 
فیلم آموزشی دست زدیم که در مسیر همان جهت گیری  تولید  به  بعدها 
بود. فیلم آموزشی کتاب دوم ابتدایی چهار ساعت است که دو ساعت آن به 

تبیین برنامه اختصاص دارد. خیلی از معلمها هم چنان اصرار داشتند که درس 
به درس این تبیین را دنبال کنیم، در حالی که رویکرد مورد نظر ما این نبود.

اكرمی: مطمئنم هنوز بحثهاي زیادی در این زمینه باقی مانده است. سعی می کنیم 
نشست دیگری در زمینة رویکردهای اجرایی این طرح برگزار کنیم؛ گفت وگوهایی در زمینة زمان 

و ابزارهای موردنیاز برای تثبیت این طرح.
صادقیان: در انتهای گفت وگو باید به دو بخش توجه کنیم: یک بخش ادبیات علمی بسته هاي 
آموزشی است. چون ما نمی توانیم دربارة یک منطق صحبت کنیم و آن را تابه تا اجرا کنیم، اول باید 
توضیح دهیم ادبیات این گونه کارها از حیث علمی چگونه باید باشد. دوم این که کالبدشکافی نظام 
آموزشی ایران چگونه است و ما براساس آن، چه چیزهایی را باید تجویز کنیم. این دو موضوع خیلی 
اهمیت دارند. االن در بازار نشر طیف گسترده ای از کتابهاي آموزشی وجود دارند؛ از کتابهاي توسعة 
مفاهیم گرفته تا کتابهاي کار و ارزش یابی. این حکایت از آن دارد که بعضي از ناشران خیلی توجه 
نمی کنند که ما چه طرحها و مصوبه هایي را برنامه ریزی کرده ایم. توجه آنها بیشتر بر این است که 

مراکز آموزشگاهی ما چه چیزهایی الزم دارند.
نکتة بعدی این است که بیشتر ناشرانی که این کتابها را تولید می کنند، تولیدگر خالق نیستند، 
بلکه منتظرند ببینند متخصصین چه طرحهایي برایشان می آورند. اگر روزی سازمان پژوهش طبق 
قول خودش طی برنامه هاي سوم و چهارم، »برنامه محور« عمل کند نه »کتاب محور« )ولی تا 
به حال به آن عمل نشده(، کار عوض خواهد شد. در آن صورت مراکز آموزشی پاسخ گوی برنامه 

هستند، نه کتاب درسی. به این ترتیب نقش ناشران عوض می شود.
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نمی كنند كه ما چه طرحها 
و مصوبه هایي را برنامه ریزی 

كرده ایم. توجه آنها بیشتر بر این 
است كه مراكز آموزشگاهی ما 

چه چیزهایی الزم دارند



همتی: من از طرف دفتر کمک آموزشی موظفم که با همکاری دوستان طرحی به عنوان ارتباط با 
ناشران را در سال آینده دنبال کنیم؛ با الگوی راهنمای برنامة درسی تعلیم و تربیت دینی، پیشنهاد 
مشخص من روی راهنمای غیرمصوب »ایران شناسی« به عنوان یک برنامة ملی و دینی است. 
امکان دارد، به منظور تبیین این دو برنامه برای ناشرانی که عالقه مند هستند کارگاههاي آموزشی 
طراحی شود، رویکردهایی را تبیین کنیم و فضایی به وجود بیاوریم که عده ای تشویق شوند به 
از سوی  ناشران می گذاریم.  این کار را هم منتشر می کنیم و در اختیار  ادبیات  این سمت بروند. 
دیگر می توانیم کتابهایي را به عنوان منبع ومرجع مشخص کنیم که همین الگو را دنبال می کنند. 

امیدوارم با همکاری دوستان بتوانیم در مرحلة تبیین این طرح هم گامهاي تازه ای برداریم.
اكرمی: امیدواریم که این کار عملی بشود. در هر حال گفت وگو و بحث و نشست، پشتوانه هاي 
نظری این راهکارهاست و بدون طرح مسئله از دشواریهاي موجود، آن هم با تنوع دیدگاهها و ایجاد 
چالشهاي نظری، امکان دست یابی مطلوب به این فرایندها امکان پذیر نیست. از دوستان میهمان 

صمیمانه تشکر می کنم.
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»آرایه های ادبی به زبان تصویر«، برگزیدة جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، و طرح برگزیدة 
اولین همایش ملی نوآوری آموزشی است که لوح تقدیر و جایزة مجامع علمی ـ ادبی کشور و دیپلم 

عالی انتخاب از مجامع مبتکرین را در کارنامة کاری خود دارد.
نقش آرایه های ادبی و نحوة آموزش آن ها، نشانه ها، نقش تصویر در آموزش و... از مطالب بخش 
نخست کتاب هستند و در ادامه بخش تصویری و قالب های شعر فارسی ارائه شده است. کتاب با 
بیش از 1700 تمرین و نمونه سؤال، برای دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی همة رشته ها، 

دانشجویان و دبیران ادبیات و هنر همراه است.
با آقای سعید همایونفر، نویسندة کتاب گفت وگویی داشته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

 آقای همایونفر شما از چه زمانی وارد عرصة آموزش و تألیف شدید؟
 از زمانی که شاگرد دورة دبستان بودم، به نوشتن و مطالعه عالقه داشتم. بعد از گرفتن مدرک 
لیسانس ادبیات فارسی، به تدریس در مدارس و آموزشگاه ها مشغول شدم. به ترجمه هم عالقة 
زیادی دارم و همیشه سعی داشته ام با مسائل روز و فناوری اطالعات IT همراه باشم. آشنایی با 
فناوری برای تمام افراد، به خصوص کسانی که با آموزش سروکار دارند، الزامی است. چرا که در 
دنیای امروز نیاز است سرعت آموزش را باال ببریم. »عروض و قافیه«، »کتاب دوم و سوم«، »درس 

آزمون«، »متون نظم و نثر« و »ده استاد« از دیگر تألیف های من است. 
 طراحی تصویرهای كتاب با چه كسی بوده است؟

گاهی  اما  داده ام،  انجام  خودم  می کرده ام  استفاده  آرایه ها  برای  که  را  تصویرهایی  طراحی   

آرایه ها در
 قاب تصویر

 گزارش از: یاسمن محمودی
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چون  افرادی  را   عکس ها  چیدمان 
داده اند.  انجام  گرافیست  و  تصویرگر 
صرف  را  زیادی  زمان  نماند  ناگفته 
کردم تا برای آرایه های گوناگون تصویر 

مناسب و مرتبط پیدا کنم.
نبود.  شکل  این  به  کتاب  اوایل 
روزنامه  قالب  در  را  متن  و  تصویرها 
شکل  همین  به  و  بودم  کرده  تنظیم 

برای استان های کشور می فرستادم. در ابتدای کار تمام هزینه ها به عهدة خودم بود. بعدها از طرف 
آموزش و پرورش و خانة هنرمندان حمایت شدم. با این حمایت ها کتاب چاپ شد و به استان ها سفر 
کردم تا محتوای کتاب را به مخاطبان توضیح و آموزش بدهم. خوش بختانه معلمان، دانش آموزان، 

دانشجویان و حتی استادان دانشگاه از روش آموزش تصویری کتاب بسیار استقبال کردند.
از طرف دیگر، چون با دانشگاه »ادینبورگ« که مرکز ادبی جهان است در ارتباط بودم، پیشنهادات 
زیادی مبنی بر آن که کتاب دو زبانه شود، داشتم. چون در کشورهای دیگر هم آرایه های ادبی 
وجود دارند، و من به آموزش تصویری آن اعتقاد دارم، سعی می کنم کتاب را به صورت دو زبانه 

هم چاپ کنیم.
 محتوای كتاب آرایه های ادبی به زبان تصویر چه اندازه با كتاب درسی هم پوشانی 

دارد؟
 تمامی مطالبی که در کتاب درسی آمده است، در کتاب آرایه های ادبی هم وجود دارد. چه بسا 

تمرین های این کتاب چند برابر کتاب درسی است.
 نقطة قوت كتاب را در چه می بینید؟

است،  همراه  تصویر  با  کتاب  چون  و  دارند  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  حافظة  انسان ها  همة   
تصویری بودن مطالب در حافظة بلند مدت جای می گیرد و یا بر جا می ماند. کتاب تصویری ذهن 
فراگیرنده را درگیر می کند. شاید شنیده باشید که می گویند وقتی مطلبی را در کالس درس به 
دانش آموزی بگوییم، از کالس که بیرون برود، از ذهنش پاک می شود. اما اگر با مطلب درگیر شود، 
در ذهنش ماندگار می شود. این جمله را همیشه گفته ام و می گویم: »تصویر، ماندگاری را در ذهن 

انسان باال می برد.«
 شما چه اندازه با جشنوارة كتاب های آموزشی رشد آشنایی دارید؟

 جشنوارة رشد را از طریق ناشرانی که با آن ها کار می کنم، شناخته ام.
 انتظار شما از جشنوارة سامان بخشی كتاب های آموزشی چیست؟

 دانش آموزان ما نیاز دارند که نوآوری را بشناسند و با آن سرو کار داشته باشند.
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بعضی از کتاب هایی که در این جشنواره ها انتخاب می شوند، نوآوری 
ندارند. باید نوآوری را در کتاب هایمان بیشتر کنیم. برای مثال اگر من 
دانش آموزان  به  خوب  را  آن  و  بشناسم  خوب  را  زبان شناسی  معلم، 
انتقال دهم، به این ترتیب رشد ما در سطح جهان بیشتر می شود. اگر 
جشنوارة رشد به نوآوری و به روز بودن کتاب ها بیشتر اهمیت دهد، 

سبب رشد و پیشرفت فرزندانمان می شود.
 در آینده، برای كتاب هایی كه در جشنواره انتخاب می شوند، 

چه انتظاری دارید؟
 کتاب منتخب را باید برای تمام استان ها بفرستند تا شناخته شود. 

این امر به نوعی به نفع مؤلف هم هست و او را دلگرم می کند.
 ناشران تا چه اندازه در تألیف كتاب ها دخیل هستند؟

 ناشران ما به اندازه ای دانش ندارند که در این امر دخیل باشند. آن ها بیشتر از زاویة تجارت به 
این کار نگاه می کنند. ناشران رویکرد آموزشی ندارند.

اوایل که قرار بود کتابم را چاپ کنم، مؤسسه ای پیشنهاد کرد کتابم را چاپ کند، به شرط آن که 
تغییراتی کند تا درامدزا هم باشد. خواستند با اضافه کردن تعدادی تست به کتاب، آن را درامدزا کنند. 

اما من قبول نکردم، چرا که بعد آموزشی را در نظر داشتم، نه درامدزایی را.
 دفتر سامان بخشی تا چه اندازه در عمل می تواند به سامان بخشی كتاب های كمک 

آموزشی كمک كند؟
تا  کند  اتخاذ  روشی  می تواند  اما  کند،  دخالت  بیرون  ناشران  کار  در  نمی تواند  دفتر  مسلمًا   
گروه هایی که شایستگی دارند، در جشنواره حضور پیدا کنند و چارچوبی را برای کتاب ها تعیین کند 

تا بهترین ها انتخاب شوند. 
 طبق مصوبة آموزش و پرورش، قرار است هر كتاب آموزشی 
و كمک آموزشی كه به كتاب خانة مدارس راه پیدا می كند، باید 
باشند.  برخوردار  سامان بخشی  دفتر  استانداردهای  حداقل  از 

نظر شما دربارة این طرح چیست؟
علمی  بار  که  چرا  است،  کارامد  و  مفید  بسیار  من  نظر  به   

کتاب خانه  های مدارس را باال می برد. 
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اشاره
که  است  شده  منتشر  کتابي  تهران  در  امرود«  »نشر  سوي  از  به تازگي 
نام دارد. مؤلفان این کتاب براي پدران و  به اول دبستان«  »راهنماي ورود 
ارائه داده اند  کاربردي  نکتة  اول دبستان 222  مادران دانش آموزان کالس 
که مي  تواند در مراحل گوناگون دوران تحصیلي و تربیتي دانش آموزان این 
با عنوان »من  این کتاب  از  یاري رساند. در بخشي  را  پایه، پدران و مادران 
یار مهربانم!« مؤلفان دربارة کتاب هاي غیردرسي و سایر خواندني هاي مناسب 
براي پایة اولي ها، توصیه هایي را یادآور شده اند. به سبب اهمیت این نکته ها، 
»رشد جوانه« درصدد چاپ آن  ها برآمد. مؤلفان کتاب مذکور، ضمن پذیرش 
بازنگري  با شرح و بسط افزون تري، دگرباره مورد  یاد شده را  موضوع، نکات 
»رشد  در  انتشار  براي  اختصاصي  به  طور  نکته   20 مجموع  در  و  دادند  قرار 
اولیاي  را که مي تواند مورد استفادة  نکته  این 20  تألیف کردند.  باز  جوانه« 

دانش  آموزان سایر پایه ها نیز واقع شود، در پي مي آوریم.

1. در دنیاي امروز، یادگیري به کتاب هاي درسي و مدرسه محدود نمي شود. از همة انسان ها در 
همة سنین انتظار مي رود، به دنبال دانستن و دانش افزایي باشند و هیچ گاه خود را با یادگیري غریبه 
احساس نکنند. در فرایند تربیت هم، از والدین خواسته مي شود تا در خانه فضایي به وجود آورند که 
در آن میل به یادگیري وجود داشته باشد. کتاب یکي از بهترین ابزارهاي ایجاد جو یادگیري در 

خانواده است. حضور کتاب در خانه، نشانه اي از تمایل اعضاي خانواده به یادگیري مستمر است.
اگر مي خواهید فرزندتان کتاب بخواند و به اصطالح کتاب خوان شود، خودتان هم کتاب بخوانید 
و با کتاب مأنوس باشید. منطقي نیست که از فرزندتان بخواهید کتاب خوان و درس خوان باشد، اما 

خود از کتاب و یادگیري فاصله بگیرید.

از  از محدودیت هایي برخوردارند؛  باشند،  2. کتاب هاي درسي هرقدر هم که در آموزش مؤثر 

نکته هایی درباره ی کتاب های غيردرسی و سایر 

خواندنی های مناسب برای اولی ها

این20 نکته را دریابيد!
 مرتضی مجدفر، ابراهیم اصالنی، لیال سلیقه دار
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جمله، مطالب آن ها جنبة رسمي دارند، تفاوت هاي فردي کودکان را لحاظ نمي کنند و پاسخ گوي 
همة نیازهاي کودکان نیستند. به این ترتیب، ضرورت هاي زیادي براي مطالعة کتاب هاي غیردرسي 
یا آزاد به وجود مي آید. اگر شرایط و معیارهاي الزم در تهیة این نوع کتاب ها رعایت شده باشد، 
بهترین منبع براي تحریک کنجکاوي و گسترش دایرة تفکر کودکان هستند و به ایجاد و تقویت 
عادت مطالعه در آنان کمک خواهند کرد. به طور معمول، کودکان هم از آموزش هاي غیررسمي 

استقبال مي کنند، چراکه در این مورد حق انتخاب بیشتري دارند.

3. انتخاب کتاب براي کودک، آن گونه که به نظر مي رسد، همیشه کار راحتي نیست. این کار 
مهارتي است که باید آموخته شود و مبتني بر تجربه است. براي انتخاب کتاب مناسب کودکان، 
باید از یک طرف کودک و از طرف دیگر کتاب ها را شناخت. خوب است عالوه بر افزایش تجارب 
فردي، براي انتخاب کتاب با روان شناس کودک، کارشناس آموزش و پرورش، معلمان، والدیني که 

تجارب مؤثري دارند و افراد دیگري که اهل مطالعه هستند، مشورت کنید.

4. چگونه مي توانید کتاب مناسبي براي فرزندتان انتخاب کنید؟ اگرچه پاسخ به این سؤال چندان 
راحت نیست، اما توجه به این مالک ها مي  تواند راه گشا باشد:

 شناخت گروه سني؛
 ویژگي هاي مربوط به نویسنده و ناشر؛

 تناسب محتواي کتاب؛
 جاذبه هاي هنري و تصویري کتاب.

در ادامه هر یک از موارد توضیح داده خواهند شد.
5. در مورد معرفي گروه سني مخاطب اثر، همة ناشران کتاب هاي کودک و نوجوان در ایران از 
رویة مشخصي تبعیت نمي کنند. بعضي از ناشران در کتاب به گروه سني اشاره نمي کنند و انتخاب را 
به مخاطب وامي گذارند. تعدادي هم با عنواني کلي مانند »کودک«، »پیش دبستاني« و...، گروه سني را 
مشخص مي کنند. گروهي از ناشران در تعیین گروه سني از نظام طبقه بندي رایج شده توسط »کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان« استفاده مي کنند. این نظام طبقه بندي سال هاست که به وسیلة کانون 
مورد استفاده قرار مي   گیرد و به طور معمول پشت جلد کتاب هاي کانون هم به این صورت درج مي شود: 

»کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان براي مخاطب هاي زیر کتاب منتشر مي کند:

1. گروه هاي سني كودكان و نوجوانان
گروه الف: آمادگي و سال اول دبستان
گروه ب: سال هاي دوم و سوم دبستان
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گروه ج: سال هاي چهارم و پنجم دبستان
گروه د: دورة راهنمایي

گروه هـ : سال هاي دبیرستان

2. اولیاي تربیتي كودكان و نوجوانان.«
6. اگرچه براي کالس اولي ها کتاب هاي گروه سني الف مناسب هستند، اما خوب است به سه 

نکته هم توجه کنید:
در  مي شوند.  چاپ  ب  و  الف  گروه هاي  براي  مشترک،  صورت  به  کتاب ها  از  تعدادي  اول: 
کتاب هایي که گروه بندي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان را رعایت کرده اند، این نکته 

نوشته مي شود.
دوم: بیشتر کتاب هاي گروه سني ب براي گروه سني الف هم قابل درک و فهم است، چراکه  

اگر نوشته اي هم داشته باشند، والدین براي فرزندانشان مي خوانند.
سوم: عالوه بر گروه سني مشخص شده، توانایي کودک نیز در انتخاب گزینة مناسب مهم 
است. کودکاني که زیاد با کتاب مأنوس بوده اند یا از استعداد و عالقة بیشتري برخوردارند، مي توانند 
با کتاب هاي گروه سني باالتر نیز ارتباط برقرار کنند. والدین باید مراقب باشند در این مورد منطقي 

و به دور از افراط رفتار کنند.

7. کتاب خوب را مي توان از طریق نویسنده و ناشر آن هم شناخت. نویسندگان و مترجمان 
معتبري در حوزة کتاب هاي کودکان وجود دارند که اگر کمي با حوصله و پي گیر باشید، مي توانید 
آن ها را بشناسید و آثارشان را بیابید. نویسندگان و مترجمان شاخص، به طور معمول اثر خود را به 

هر ناشري نمي دهند.
خوش بختانه در دو دهة گذشته، در ایران ناشران فعالي در حوزة کتاب هاي کودک و نوجوان پا به 
عرصه گذاشته اند که به تدریج بر اعتبار خود افزوده و توانسته اند اعتماد مخاطبان را جلب کنند. این 
ناشران آثار پرشماري در زمینة کودک و نوجوان دارند و تنوع موضوعات آن ها هم قابل توجه است.

را  اطمینان  قابل  و  معتبر  ناشران  و  مترجمان  نویسندگان،  اسامي  نمي توانیم  این جا  در  اگرچه 
انتخاب  اگر به همة مالک هاي  به ویژه  اما شناخت آن ها هم کار چندان سختي نیست؛  بیاوریم، 

کتاب، با هم توجه کنید.

8. محتواي کتاب باید با گروه سني مورد نظر متناسب باشد. براي گروه هاي سني الف و ب، 
رعایت تناسب به معناي آن است که مطالب کتاب:

 کنجکاوي کودکان را برانگیزد.
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 داراي موضوع هاي هیجان انگیز باشد.
 به صورت منظم بیان شود و ابتدا تا انتهاي آن از نظم منطقي برخوردار باشد.

 با تصاویر هم خوان و هماهنگ باشد.
 با حروف درست و خوانا چاپ شده باشد.

9. جاذبه هاي هنري و تصویري نیز، عامل مهمي در انتخاب کتاب محسوب مي شود. شایسته 
است کتاب کودک:

 داراي تصاویر زنده، گیرا و زیبا باشد.
 به  ویژگي هاي فرهنگي مخاطب در تصویرسازي و طراحي توجه کند.

 با کاغذ خوب به چاپ برسد و کیفیت چاپ آن نیز مناسب باشد.
 از صحافي مطلوب و متناسب با حجم کتاب برخوردار باشد.

10. امروزه انواع کتاب هاي جالب و جذاب براي کودکان چاپ مي شوند. شاید اشاره به همة 
آن ها ممکن نباشد، اما به چند نمونه اکتفا مي کنیم:

ارائه  از اطالعات جالب را به کودکان   کتاب هاي دانش نامه یا دایر هًْ المعارف که مجموعه اي 
مي دهند.

قالب  در  ثابت،  چند شخصیت  یا  یک  با  معمول  به طور  که  شده  مجموعه سازي  کتاب هاي   
مجلدات متعدد به موضوعات متنوع مي پردازند.

اگر مي خواهید مطالعه را براي فرزندتان به صورت عادت درآورید، خوب است کتاب هاي جالب 
و جذاب را هم بشناسید. فراموش نکنید کتاب جذاب فقط کتابي نیست که چاپ آن رنگي باشد. با 
توجه به این که چنین کتاب هایي به طور معمول  قیمت باالیي دارند، در انتخاب آن ها، هم به محتوا 

و هم به عالئق فرزندتان توجه کنید.

11. شما مي توانید کتاب را برحسب نیازهاي گوناگون فرزندتان انتخاب کنید. در فرایند تربیت 
با مسائلي مواجه مي شوید که کتاب ها مي توانند به حل آن ها کمک کنند. به اعتقاد متخصصان، 
کتاب ها گاهي ارزش درماني دارند و در حل تعارض ها و مشکالت روان شناختي مؤثر واقع مي شوند. 
به این ترتیب، اگر شناخت درستي از نیازهاي فرزندتان داشته باشید، مي توانید کتاب مناسبي هم 
براي او انتخاب کنید. عالوه بر این، امروزه کتاب هاي زیادي با محور قرار دادن مهارت هاي زندگي 

یا مشکالت رفتاري، مسائل کودکان و نوجوانان را در قالب هاي جذابي مطرح مي کنند.
راهنماي زیر شما را یاري مي رساند که متناسب با نیاز فرزندانتان، کتاب انتخاب کنید. در این 
راهنما، ابتدا عنوان نیازي که فکر مي کنید باید ارضا شود، ذکر و سپس موضوع هاي مربوط به آن 
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پیشنهاد شده است:
 براي تأمین عاطفي: سرگذشت افراد، دوستان وفادار، مسائل خانوادگي، شجاعت و شهامت، 

و عقاید و افکار اخالقي.
 براي وابستگي یا تعلق خاطر: خانواده، مدرسه، اجتماع، وفاداري و محیط زندگي.

حیوانات،  زندگي  خانواده،  داشته شدن(:  دوست   و  داشتن  )دوست  متقابل  محبت  براي   
سرگذشت افراد، سرزمین ها و مردم دیگر، قهرمانان، علوم، حوادث و داستان هاي حقیقي علمي.

 براي نیازهاي شناختي: سرگذشت افراد، علوم، سرزمین ها و مردم دیگر، انواع هنرهاي زیبا، 
تاریخ، فولکلور و فرهنگ عامه.

 براي زیبایي دوستي: شعر، هنرهاي زیبا، افسانه ها و شاهکارهاي ادبي.

12. کتاب هایي که براي فرزندتان تهیه مي کنید، مي تواند شامل انواع داستان ها، مطالب علمي، 
آموزش ارزش ها یا مهارت هاي زندگي باشد. اما بین آن ها، کتاب هاي شعر را هم فراموش نکنید. 
شعرهاي زیبا، جذاب و مناسب، با نیازها و عالئق کودکان هماهنگ هستند و در جنبه هاي گوناگون 

مي توانند به آنان کمک کنند.

13. خوب است فرزندتان دو سه کتاب مرجع هم در کتاب خانه اش داشته باشد. این کتاب ها که 
با عنوان دانش نامه، دایرهًْ المعارف و فرهنگ چاپ مي شوند، شامل مجموعه اي از اطالعات متنوع 
انتخاب کنید. شما  بر مبناي عالقة فرزندتان  را  این کتاب ها  یا چند موضوع هستند.  دربارة یک 
براساس شناختي که از فرزندتان دارید، مي توانید عالقه مندي هایش را تشخیص دهید و به هنگام 
خرید کتاب، او را براي انتخاب مناسب یاري رسانید. این گونه کتاب ها فرصت بسیار مناسبي به دست 
مي دهند تا همراه فرزندتان کتاب بخوانید و مهم تر از آن، با او به بحث و چالش دربارة یک موضوع 

بپردازید.

14. از خرید کتاب هاي کم ارزش و متفرقه بپرهیزید. گاهي کتاب هایي عرضه مي شوند که از 
حداقل ویژگي هاي کتاب مناسب، چه از نظر محتوا و چه از نظر امور هنري و تصویري برخوردار 
نیستند. این گونه کتاب ها به طور معمول در جاهایي فروخته مي شوند که مکان اصلي و تخصصي 
فروش کتاب نیستند. از یک کیوسک روزنامه فروشي قصد خرید روزنامه یا مجله اي را دارید که 
فرزندتان هم کتابي را مي بیند و از شما مي خواهد آن را بخرید. این موقعیت از مواردي است که 
پیشنهاد مي شود در برابر درخواست فرزندتان مقاومت کنید. به آرامي به او توضیح دهید که کتاب 

را مناسب نمي دانید.
کتاب هایي با قطع غیرعادي و بسیار بزرگ، کتاب هایي براساس داستان ها و متل هاي معروف 
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و کتاب هاي بي ارزش و متفرقه، معمواًل توسط افراد غیرمتخصص نوشته یا ترجمه مي شوند. این 
آن ها فرصت طلبي  انتشار  اصلي  مبناي  و  به چاپ مي رسند  ناشران  غیرمعتبر  به وسیله  کتاب ها 
مي دهند  قرار  محور  را  کودکان  لحظه اي  و  آني  نیازهاي  کتاب هایي  چنین  است.  سودجویي   و 
تا موجب جلب توجه آنان شوند. کتاب هایي که با قطع غیرعادي و بسیار بزرگ چاپ مي شوند. 
آن هایي که داستان هاي معروف ایراني و خارجي را اساس قرار مي دهند و به صورت تحریف شده 
به چاپ مي رسند و کتاب هایي که متل ها را با محتوا و تصاویر ناشیانه عرضه مي کنند، نمونه هایي 

از کتاب هاي کم ارزش هستند.

15. شاید این سؤال در آغاز مطلب پاسخ داده مي شد که: »بهتر است انتخاب کتاب توسط چه 
کسي صورت گیرد: کودک یا والدین«؟ به نظر مي رسد با مطالعة نکات قبلي، بهتر بتوانید به این 

سؤال پاسخ بدهید. 
توجه  اگرچه  هستند.  کودک  براي  کتاب  انتخاب  مبناي  والدین  دیگر،  امور  از  بسیاري  مانند 
والدین هستند که مي توانند تشخیص دهند  این  اما  است،  مقدور الزم  در حد  به عالئق کودک 
فرزندشان چه نیازي دارد و خواندن چه مطالبي براي او مناسب است. البته توان مالي و امکانات 

والدین نیز عاملي مؤثر در این موضوع است. بنابراین توصیه مي شود:
 کتاب هاي غیردرسي و آزاد را با دقت و براساس شناخت انتخاب کنید.

 تا حد مقدور، قبل از آن که کتابي را در اختیار فرزندتان قرار بدهید، خودتان آن را بخوانید.
 اگر با فرزندتان براي خرید کتاب مي روید، با حوصله و آرامش او را هدایت کنید تا هم به 

عالقه مندي هایش برسد و هم به خواسته هاي شما عمل کند.
 خرید یا خواندن کتابي را به فرزندتان تحمیل نکنید.

 سعي کنید خاطره هاي خوب و خوشي از گردش در کتاب فروشي ها و انتخاب کتاب به یادش بماند.

16. حتي اگر توان مالي مناسبي دارید، از خرید کتاب هاي متنوع و متعدد و پر کردن فضاي 
زندگي فرزندتان با کتاب اجتناب کنید. فراموش نکنید هرچیز که از حد و اندازه  گذشت، باعث اشباع 
و دلزدگي مي شود. شرایطي پیش نیاورید که کتاب در منزل شما در زمرة لوازم تزئیني و دکوري 
قرار بگیرد؛ یعني کتاب باشد اما کسي از آن استفاده نکند! اجازه دهید روند آشنایي با کتاب و کسب 

عالقه به کتاب خواني، براي فرزندتان با آرامش و تدریج پیش برود.
والدیني که در مورد خرید و خواندن کتاب ناشیانه عمل مي کنند، با ایجاد موجي یکطرفه، فضایي 

خسته کننده و غیرقابل تحمل براي فرزندشان به وجود مي آورند.

17. دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشي وزارت آموزش و پرورش از سال 1380 با اجراي 
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طرح سامان دهي کتاب هاي آموزشي، تالش کرده است با تعیین مالک ها و استانداردهاي مشخص 
نیز بپردازد. به این منظور، این دفتر هر ساله کارهاي  براي کتاب، به معرفي کتاب هاي مناسب 

متعددي را انجام مي دهد و سال به سال بر کیفیت این کارها مي  افزاید؛ از جمله: 
 تمامي کتاب  هاي منتشر شده در طول یک سال در حوزه هاي گوناگون را جمع آوري مي کند 
نبودن براي  از کتاب ها به دلیل مناسب  و توسط کارشناسان مورد بررسي قرار مي دهد. بسیاري 
دانش آموزان، معلمان و خانواده ها کنار گذاشته مي شوند. براي کتاب هایي که باقي مي مانند، سه 

اتفاق زیر رخ مي دهد:
 تعداد قابل توجهي از این کتاب ها با اطالعات کتاب شناختي کامل و عکس کوچکي از روي جلد 
کتاب، همراه با نمایه هاي گوناگوني که امکان جست وجو و کارهاي تحقیقاتي را میسر مي سازد، در 
کتاب هایي به نام »کتاب نامه  هاي رشد« به تفکیک دوره هاي تحصیلي منتشر مي شود و در اختیار عموم 

قرار مي گیرد. با مراجعه به این کتاب نامه ها مي توان با کتاب هاي مناسب فراواني آشنا شد.1
 تعدادي از این کتاب ها که از ویژگي هاي ممتازتري برخوردارند، در پایان کتاب هاي درسي 
کتاب هاي  انتهایي  صفحات  به  مراجعه  با  مي توانید  شما  بنابراین  مي شوند.  معرفي  دانش آموزان 

درسي فرزندان خود، با این قبیل کتاب ها آشنا شوید.
 هر ساله جشنواره اي با نام »جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد« برگزار و به برترین کتاب هاي 
رتبه  این  به  که  کتابي  است  بدیهي  مي شود.  اعطا  تقدیرنامه هایي  و  جوایز  گوناگون  حوزه هاي 

مي رسد، حتماً  قباًل در کتاب نامه معرفي شده است.
ستاد طرح سامان دهي کتاب هاي آموزشي، تاکنون حدود 40 سند در قالب کتابچه هاي مستقل 
آمده  متفاوت  براي موضوعات  آموزشي  کتاب هاي  تولید  استانداردهاي  آن ها  در  که  منتشر کرده 
با مراجعه به این  آثار ویژة کودکان و نوجوانان مي توانند  است. نویسندگان و ناشران تولید کنندة 

اسناد، کتاب هاي باکیفیت تري تولید کنند.
 ،www.Roshdmag.ir نشاني  به  رشد«  اطالع رساني  »پایگاه  كتاب  سامان  بخش  در   
از قبیل معرفي جدیدترین کتاب هاي  با آخرین اطالعات مربوط به کتاب هاي آموزشي،  مي توان 
آموزشي مناسب، کتاب هاي برگزیده، اسناد و مدارک مربوط به تولید کتاب هاي آموزشي و برخي 

نکته هاي خواندني دیگر آشنا شد.

18. قصه گویي از کارهایي است که در جلب عالقة کودکان در مطالعه بسیار مؤثر است. بسیاري 
از والدین از همان ماه ها و حتي هفته هاي اول تولد فرزندشان، قصه گویي براي او را آغاز مي کنند. 

چند منبع براي یافتن قصه وجود دارد:
 افسانه ها و داستان هاي قدیمي که به صورت مکتوب یا شفاهي در دست رس هستند.

 قصه سازي که جنبة شخصي دارد.
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 داستان هایي که منبع آن ها کتاب هاي امروزي هستند.
 خوش بختانه کتاب هایي به بازار کتاب آمده اند که کار والدین را دریافتن قصه هاي مناسب راحت تر 
کرده اند. کتاب هایي با عنوان قصه هاي شب، قصه هاي ماهانه، 365 قصه و...، شامل مجموعه هاي 

متنوعي از قصه ها هستند. در انتخاب این کتاب ها، به مالک هاي انتخاب کتاب توجه داشته باشید.

19. عالوه بر کتاب ها، مجله هاي خواندني و جذابي نیز براي کودکان چاپ مي شوند. معروف ترین 
مجالت مناسب کودکان که در مدارس نیز توزیع مي شوند، مجالت رشد هستند. این مجالت 
توسط »دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشي« وزارت آموزش و پرورش تهیه مي شوند. در 
هر سال تحصیلي، هشت شماره )از مهر تا اردیبهشت( از مجالت رشد به چاپ مي رسد. براي دورة 

دبستان مجالت زیر چاپ مي شوند:
 رشد كودک: ویژة آمادگي و پایة اول دبستان

 رشد نوآموز: براي دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم دبستان
 رشد دانش آموز: براي دانش آموزان پایه هاي چهارم و پنجم دبستان.

اطالع رساني پایگاه  به  مي توانید  اطالعات  کسب  و  رشد  مجالت  با  بیشتر  آشنایي   براي 
»www.Roshdmag.ir« مراجعه کنید.

مجله هاي دیگري چون: دوست، سروش كودكان، سالم بچه ها، كیهان بچه ها و غیره نیز 
براي کودکان چاپ مي شوند که آن ها را مي توانید از کیوسک  هاي روزنامه فروشي بخواهید. بعضي 

از روزنامه ها هم در روزهاي خاصي از هفته، ویژه نامه اي براي کودکان چاپ مي کنند.

براي  اینترنتي  و سایت هاي  فشرده  لوح هاي  قالب  در  متعددي  الکترونیکي  منابع  امروزه   .20
از  اعتقادي عده اي  به  به حدي که  به گسترش هستند،  رو  بسیار  منابع  این  دارند.  مطالعه وجود 
کارشناسان مي توانند در آینده تهدیدي براي منابع مکتوب و نوشتاري باشند. رایانه ها در ادامة روند 
تحولي خود، اینک به جایي رسیده اند که خواندن کتاب را هم در آستانة تحولي شگرف قرار داده اند. 
»Tablet«ها که هنوز در آغاز راه اند، مي توانند تأثیرات مثبت یا منفي روي خواندن و مطالعه داشته 

باشند. باید منتظر آینده بود.

 پی نوشت
1. سه کتاب قبلي نویسندگان این مقاله شامل »راهنماي ورود به دورة راهنمایي تحصیلي«، »222 نکته براي پدران و مادران« و 
»نوآوري در یادگیري با تکالیف خالق« )این مجموعه با عنوان کلي راهنماي آموزشي امرود چاپ مي شود(، در کتاب نامه هاي رشد معرفي 

شده اند و مورد تأیید کارشناسان آموزش و پرورش قرار گرفته اند.
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هفتاد سال
فــرامـوش شــده

 گفت وگو از: فاطمه خرقانیان

توكا ملکی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر و متولد سال 1352 است. نوشتن را 
با روزنامه نگاری حدود 20 سال پیش آغاز کرد. مدتی با »موزة هنرهای معاصر« همکاری داشته 
است و اکنون در تألیف »دایرهًْ المعارف هنر« مشارکت دارد. او با ترجمة کتاب های »نور در هنر« و 

»از سیر تا پیاز هنر« به دنیای ترجمه و تألیف کتاب وارد شد.
آخرین اثر وی، »هنر نوگرای ایران«، کتابی است که توجه خود را به هنر معاصر ایران مبذول 
داشته، و موضوع آن، دوره ای مغفول مانده از نگاه نگارندگان محسوب می شود. این کتاب در سال 
1390 در »جشنوارة کتاب های آموزشی رشد« به عنوان کتاب برگزیده معرفی شد. آنچه در ادامه 

می آید، مشروح گفت وگوی ما با توکا ملکی است که می خوانید.

 ایدة اولیه نگارش این كتاب چگونه شکل گرفت؟
 کتاب »هنر نوگرای ایران« با توجه به هنر معاصر شکل گرفته است. واقعیت این است که 
تاکنون در مورد هنر معاصر ایران، برای بزرگ ساالن به طور مشخصی، کتابی تألیف نشده است. 
با این که بیش از 70 سال از هنر مدرن و معاصر ایران می گذرد، ما هنوز منبع مشخص و کاملی 
دربارة این دوره نداریم؛ البته مقاالتی در این زمینه داریم و یا فصل هایی از کتاب ها به این موضوع 
اختصاص داده شده اند. با توجه به این که ضرورت داشت این موضوع با بیانی ساده تر برای کودکان 
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و نوجوانان بیان شود، ایدة نگارش این کتاب شکل گرفت.

 محتوای این كتاب به طور اجمالی به چه موضوعاتی می پردازد؟
 این کتاب می کوشد یک دورة 80 ـ 70 ساله از هنر ایران را معرفی کند. به طور خالصه در دو 
فصل به تاریخ هنر ایران، از دورة نقاشی های غار تا دورة قاجار می پردازد که اولین زمینه های آشنایی 
ایرانیان با پدیدة مدرنیسم فراهم می شود؛ به خصوص با تالش های افرادی نظیر كمال الملک. ولی 
از  از دانشگاه تهران و  با فارغ التحصیل شدن دانشجویان رشتة هنر  از دهة 1320،  به طور جدی 

دانشکده های خارج از ایران، جریان های هنر مدرن وارد ایران می شود.
این  شاخص  هنرمندان  معرفی  به  هم  تاریخی،  سیر  این  بررسی  کنار  در  کرده ام  تالش  من 
دوره بپردازم و هم شاخه های مختلف هنرهای تجسمی را شامل نقاشی، مجسمه سازی، گرافیک، 

تصویرسازی کتاب کودک و عکاسی مورد بررسی قرار دهم.

 مخاطبان این كتاب چه كسانی هستند؟
 فکر اولیة نگارش این کتاب از طرف ناشر مطرح شد. آن زمان تصور می کردیم که می توانیم 
را برای دانش آموزان دورة راهنمایی تنظیم کنیم، ولی هر چه کار پیش رفت، دیدیم  این کتاب 
متأسفانه پیش ذهن الزم برای درک این موضوع در کودکان این مقطع سنی وجود ندارد. نهایتًا 
هم براساس باز خوردی که از جامعه گرفتیم، دریافتیم مخاطبان اصلی این کتاب دانش آموزان دورة 
دبیرستان، دانشجویان رشتة هنر و کسانی هستند که می خواهند به طور عمومی با هنرهای تجسمی 

و هنر مدرن ایران آشنا شوند؛ بدون این که هیچ ذهنیتی دربارة هنرهای تجسمی داشته باشند.

 این كتاب چه ارتباطی با نظام آموزشی دارد؟
 چند سالی است که کتاب های هنر دورة دبیرستان، واقعًا اشاره های خوبی به دوره های گوناگون 
هنر در ایران دارند و حتی برخی هنرمندان معاصر ایران را معرفی می کنند. ولی حقیقت این است 
برای  مباحث  چه قدر  و  می شوند  داده  آموزش  دقیق  و  درست  مطالب  این  چه قدر  نمی دانم  که 
دانش آموزان باز می شود. بنابراین، اگر معلمی دانش آموزانش را آگاه کرده باشد که چنین دوره های 
تاریخی و هنرهایی وجود دارند، این کتاب قطعًا می تواند به آن ها کمک کند، تصور من این است 
که حتی گروهی از دانشجویان هنر، هیچ پیش ذهنی دربارة هنر ایران ندارند و هنرمندان و سیر هنر 

را نمی شناسند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که دانش آموزان این مسائل را بدانند.

 پس سرفصل های كتاب به نحوی می توانند مکمل كتاب درسی باشند.
 قطعًا این طور است.

139
1

35
/3
6

83



 فرمودید این كار به سفارش ناشر انجام گرفته است. انگیزة اصلی ناشر چه بوده است؟
 شاید نتوانم اسمش را سفارش بگذارم. همکاری من با »نشر نظر« این گونه شکل گرفت که 
آقای بهمن پور، مدیر نشر نظر، از تالش و فعالیت من آگاهی داشت. در ضمن یکی دو کتابی را 
که ترجمه کرده ام، نشر نظر به من پیشنهاد کرده بود. وقتی ضرورت پرداختن به کتاب های نظری 

دربارة هنرهای تجسمی شکل گرفت، فکر کردیم که وجود این بخش هم ضروری است.
واقعیت این است که اغلب کتاب های حوزة هنر برای کودکان و نوجوانان، کتاب های آموزشی 
عملی هنر هستند. مثل چه طور رنگ کنیم، چگونه شکل بکشیم، یا چه طور با آبرنگ و گواش کار 
کنیم. جنبه های نظری هنر به ندرت معرفی شده اند. در واقع نشر نظر با این هدف شروع به ترجمة 
این کتاب ها کرد که پایه و الگویی باشند برای این که در حوزه های نظری هنر بتوانیم تألیف داخلی 

و ایرانی داشته باشیم.

 به نظر شما نقطة قوت این كتاب چیست؟ 
 واقعیت این است که در هیچ کدام از رشته های هنر دانشگاهی، ما اساسًا تاریخ هنر ایران نداریم. 
اگر مطلبی به عنوان هنر ایران و جهان داریم، مربوط به پیش از اسالم و از دورة اسالمی تا دورة قاجار 
می شود و متأسفانه این کمبود وجود دارد. فارغ التحصیالن رشته های هنری ما، هنرمندان معاصر 
جهان و شیوه ها و روش های جدید هنری در دنیا را به خوبی می شناسند، ولی دربارة هنر معاصر ایران 

تقریباً چیزی نمی دانند. باز خورد خیلی خوبی که من دیدم، در حقیقت در این بخش بود. 
نکتة جالب دیگر هم این بود که دیدم بچه های مدرسه ای توانسته اند با کتاب ارتباط برقرار کنند 

و کتاب برایشان خسته کننده نیست.

 آیا برنامه ای برای ایجاد برخی تغییرات در كتاب دارید؟
 از آن جا که پیش بینی می کردیم به چاپ دوم برسد، من یک دور دیگر آن را باز خوانی کردم 
و با توجه به نظراتی که از افراد مختلف شنیده بودم، سعی کردم در آن تجدید نظر کنم. اما به این 
نتیجه رسیدم که شکل کنونی کتاب کفایت می کند. نه بخش خیلی مهمی از قلم افتاده و نه الزم 
است بخشی را حذف کنم. البته این کتاب با این حجم و ابعاد قطعًا نمی تواند تمام آدم ها و جزئیات 
آدم ها  به عمده ترین  به اصلی ترین قسمت ها و  را دربرگیرد، ولی ما سعی کرده ایم  این 70 سال 

بپردازیم و بچه ها را کنجکاو کنیم تا خودشان دنبال بقیة مطالب بگردند.

 واقعاً هیچ جای خالی در كتاب دیده نمی شود؟
 بخشی که در کتاب دربارة آن کم صحبت شده، هنر 10 سال اخیر ایران است. من دربازخوانی 
ما در هیجانی  این دوره زود است و شاید هنوز  دربارة  برای قضاوت  کتاب احساس کردم هنوز 
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قضاوت  درستی  به  نمی توانیم  که  می بریم  به سر 
کنیم. شاید در یکی دو سال آینده برخی افراد اوج 
به  بنابراین  باشند.  داشته  فرودی  برخی  و  بگیرند 
است.  مناسب  کتاب  فعلی  شکل  که  می آید  نظرم 
به طور  را می توان  کتاب  از بخش های  اما هر یک 

جداگانه و مستقل توسعه داد.

در  هم  هنر  دیگر  بخش های  به  شما  آیا   
كتاب پرداخته اید یا فقط دربارة هنر تجسمی 

بحث می شود؟
بوده است.  نه، فقط هنرهای تجسمی مدنظر   
در بحث های تخصصی، کلمة »Art« معادلی برای 

هنرهای تجسمی است. بنابراین وقتی ما از هنر نوگرا حرف می زنیم، کسی انتظار ندارد دربارة ادبیات 
یا سینما بحث شود. البته من تالش کرده ام، از طریق اشاره های کوچکی، هم زمانی ایجاد کنم و 

مثاًل اتفاقاتی را که در شعر معاصر افتاده و یا تالش های هنرمندان رشته های دیگر را گوشزد کنم.

 آیا در كتاب بیشتر به شخص پرداختید یا به موج هنری؟
را  آثار  و  بپردازم  افتاده اند  اتفاق  واقع جریان هایی که  در  و  به موج هنر  من تالش کرده ام   
ما  در مجموع،  و  داشته ایم  در هر بخش یک هنرمند شاخص  در عین حال  ولی  دوره بندی کنم. 
در  تناولی،  پرویز  مجسمه سازی  در  کرده ایم:  معرفی  گوناگون  رشته های  در  شاخص  هنرمند   9
گرافیک مرتضی ممیز، در تصویرسازی کتاب های کودکان پرویز كالنتری، در نقد و نگارش هنر 
آیدین آغداشلو، در هنرهای جدید عباس كیارستمی، در هنر انتزاعی بهجت صدر، و در نقاشی 

از طبیعت سهراب سپهری، به عنوان هنرمندان جریان ساز معرفی شده اند.

 علت انتخاب این افراد چه بوده است؟ قطعاً در هر یک از این رشته ها هنرمندان به 
نام دیگری هم داریم؟

 این انتخاب ها البته بحث هایی را میان اهل هنر ایجاد کرد، ولی من هم چنان از انتخاب هایم 
دفاع می کنم. به نظر من، این آدم ها به دالیل متفاوت شاخص بودند: یا به دلیل تأثیرگذاری، یا 
نقشی که از نظر اجتماعی در توسعة آن شاخصه هنری داشته اند، و یا شهرت بین المللی آن ها که 
در معرفی هنر ایران به جهان مؤثر بوده است. در زمینة تصویرگری کتاب کودک خیلی تصویرگران 
دیگر هم کار کرده اند، ولی تأکید من روی پرویز کالنتری به این دلیل است که همة ما بچه ها 
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خاطره ای از قصة »حسنک کجایی« در کتاب درسی داریم.
البته این الگوی کاری در کتاب ایرانی سابقه ندارد، ولی من در کتاب های خارجی معرفی هنر، 

دیده ام که این روال در آن ها متداول است. 

 وقتی می خواستید نوشتن كتاب را آغاز كنید، جشنوارة كتاب های آموزشی رشد را 
می شناختید و در جریان مسائلش بودید؟

 نه. واقعیت این است که من پیش تر می دانستم که جشنواره کتاب های رشد و کتاب های کمک 
آموزشی وجود دارد. ولی با هدف شرکت در آن شروع نکردم. من هیچ ارتباطی به طور مستقیم با 
دفتر نداشتم و فکر می کنم کتابم یا از طرف ناشر معرفی شده و یا توسط دفتر شناسایی شده است. 

چون من از مراحل کار این جا اطالعی ندارم.

 با برنده شدن در جشنواره، چه امیدی در دل شما شکل می گیرد؟
نظام  وارد  نوشتیم،  آموزشی  با هدف  کتابی  اگر  که  است  این  و همکارانم  من  امید  نهایت   
آموزش رسمی شود؛ نه مشخصًا به عنوان کتاب درسی، بلکه حداقل برای کمک به نظام آموزشی 

و کتاب های درسی.

 اطالعات شما دربارة جشنواره در چه حدی بود؟
 قباًل فقط اسمش را شنیده بودم. البته فکر می کنم دو کتاب قبلی من در بررسی کتاب ها برای 

جشنواره انتخاب شده بودند، ولی به مراحل نهایی نرسیده بودند.

 منظورتان این است كه كتاب هایتان بررسی شده بودند؟
 فکر می کنم، چون در فهرست کتاب هایی که معرفی می شوند، قرار داشتند. 

 یعنی در كتاب نامه اسمشان آمده است؟
 بله.

 اگر كتاب شما جزو كتاب های برگزیده باشد، در آینده چه انتظاری از »دفتر تکنولوژی 
و انتشارات كمک آموزشی« و جشنواره خواهید داشت؟

 من نمی توانم مشخصاً از این جا درخواستی داشته باشم، ولی فکر می کنم ما یک فاصلة خالی در 
بخش آموزش های رسمی داریم. االن سال هاست که جشنوارة فیلم رشد برگزار می شود، ولی واقعیت 
این است که هیچ گاه این آثار وارد نظام آموزش رسمی نمی شوند. دبیرستان ها و مدارس هیچ گاه مقید 
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نمی شوند که این فیلم ها را نمایش دهند و این کتاب ها 
را معرفی کنند. نهایتاً جریان به این موضوع بستگی 
پیدا می کند که مدرسه یا معلم چه قدر حساسیت داشته 
باشند و بخواهند مسائل اضافه تری به بچه ها یاد بدهند. 
من فکر می کنم مشکل ما این است که این ارتباط 

قطع است.
و  تکنولوژی  دفتر  مثل  نهادی  حال،  هر  به 
آموزش  مجموعة  زیر  که  آموزشی  انتشارات کمک 
و پرورش است، این امکان اجرایی را دارد که تمام 
کند  موظف  را  پرورش  و  آموزش  کتاب خانه های 
کتاب های معرفی شده را بخرند یا این کتاب ها را به 

معلمان پیشنهاد کند. این فاصلة خالی باعث می شود، نظام آموزش ما به خصوص در حیطة هنر، خیلی 
کمبودها داشته باشد. همیشه کالس های هنر مدارس جزو ساعات خالی محسوب می شوند و با وجود 
این که چند سالی است، کتاب های درسی خوبی تألیف شده ولی ظاهراً خیلی جدی گرفته نمی شود.

 برای پر شدن این فضای خالی چه اتفاقی باید بیفتد؟
 هم مسئوالن آموزش رسمی باید آموزش ببینند و آدم های متخصص و حرفه ای به کار گرفته شوند 
و هم این که مدارس مقید شوند به تهیة کتاب ها و به معرفی یک کتاب به عنوان کتاب مناسب اکتفا نشود.

 البته می دانید كه امسال آموزش و پرورش مصوبه ای به این شرح داشته است كه 
فقط آن دسته از كتاب های كمک آموزشی اجازة ورود به مدارس را دارند كه توسط دفتر 

تکنولوژی و انتشارات كمک آموزشی مورد تأیید قرار گرفته باشند.
 باید ببینیم چه قدر برای مدارس مهم است که کتاب های کمک آموزشی را به کار بگیرند. آیا فقط به 
کتاب درسی اکتفا می کنند و یا می خواهند مطالب بیشتری به دانش آموز بیاموزند؟ البته من به این موضوع 

خوش بین هستم که این تأیید و انتخاب، برای کمک به موضوع باشد و نه نوعی فیلتر کردن.

این  موضوع  نمی كند.  فیلتر  را  كتاب ها  آموزشی  كمک  انتشارات  و  تکنولوژی  دفتر   
است كه ما در آموزش و پرورش »برنامة درسی« داریم و كتاب هایی كه به مدارس راه 
با اهداف كتاب درسی هم خوانی داشته باشند و برای تکمیل برنامة  باید  پیدا می كنند، 
درسی به كار روند. گاهی بعضی كتاب ها با اهداف برنامة درسی هم خوانی ندارند و گاهی 
بعضی كتاب ها نه تنها به تکمیل برنامه كمکی نمی كنند، بلکه به آن آسیب می رسانند. لذا 
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دفتر تکنولوژی و انتشارات كمک آموزشی می خواهد با گذاشتن نوعی تبعیض مثبت، به 
گسترش كتاب های مفید كمک كند و بنایی برای دخل تصرف در محتوای كتاب ها ندارد.

 اگر این طور باشد، کار خوبی به نظر می رسد.

آموزشی مناسب چه قدر است؟  تألیف كتاب های كمک  از نظر شما در  ناشر   نقش 
چه قدر ناشر می تواند در تدوین كتاب خوب دخیل باشد؟

 به نظرم ناشران نقش عمده ای دارند، به خصوص ناشران خصوصی که هم و غم خود را صرف 
آموزشی  به کتاب های رسمی  باشند کتاب هایشان  انتظار داشته  این که  این زمینه کرده اند؛ بدون 
تبدیل شوند. به نظرم تالششان قابل تقدیر است و به حساسیت و تعهد خودشان باز می گردد. حتی 
ممکن است که برایشان بازدهی مالی چندانی نداشته باشد. خوش بختانه من این شانس را داشتم 
که در همکاری با نشر نظر، این حساسیت را ببینم. نشر نظر اعتقاد دارد که ما برای انتشار کتاب های 
تخصصی هنر، به زمینه سازی برای گروه سنی پایین تر نیاز داریم و به این دلیل چند سالی است که 

به ترجمه و تألیف این کتاب ها روی آورده است.
من دیده ام که کتاب های دیگر این ناشر در جشنواره های متفاوت کتاب های آموزشی رتبه آورده 

و معرفی شده اند.

 آیا برنامه ای هم برای گسترش كارتان دارید؟ چون گفتید هر كدام از بخش های این 
كتاب می تواند كتابی مستقل باشد.

 قطعًا این عالقه از سوی من وجود دارد. اما این که چه قدر موفق شوم و شرایط زمان اجازه 
دهد، باید دید که چه پیش می آید.     
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اشاره
به  جاری  سال  ماه  دی  که  رشد  آموزشی  کتاب های  جشنوارة  دورة  نهمین 
کار خود پایان داد، به بررسی کتاب های دورة متوسطة نظری، فنی و حرفه ای و 

کاردانش منتشر شده در سه سال گذشته اختصاص داشت.
در این دوره، از صاحبان 33 اثر برگزیده و 47 اثر تقدیری، به همراه سه 
»مبتکران«،  و  برهان«  »مدرسة  »فاطمی«،  انتشارات  یعنی  برگزیده،  ناشر 

تقدیر شد.
این دوره از جشنواره در حالی به کار خود پایان داد که آیین نامة سامان دهی 
ناصری،  محمد  است.  شده  ابالغ  رسانه ها(  و  )مواد  تربیتی  و  آموزشی  منابع 
شورای  آیین نامة  هم چنین،  و  آیین نامه  این  ابالغ  و  تدوین  جشنواره،  دبیر 
جدید  دورة  آغازگر  را،  مصوبه  اجرایی  شورای  آیین نامة  و  سیاست گذاری 
فعالیت های مرتبط با کتاب و سایر منابع آموزشی و تربیتی دانست؛ مصوبه ای 
که هدفی یکسان با برگزاری جشنوارة کتاب های آموزشی رشد دارد. »جلوگیری 

از اشاعة آثار نامطلوب و غیر استاندارد در مدارس.« 

قدم های محکم در
سامان دهی منابع آموزشی

 سمانه آزاد

گزارش اختتامية نهمين جشنوارة رشد
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آغاز دوره جدید فعاليت ها
نهمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، در نخستین روزهای دی ماه 1390 به کار خود پایان داد. 
پدیدآورندگان، ناشران و دست اندرکاران حوزة کتاب های آموزشی، در سالن همایش های پژوهشکدة 

فرهنگ و هنر و معماری گردهم آمده بودند تا برگزیدگان این دوره از جشنواره را بشناسند.
در ابتدای مراسم اختتامیة جشنوارة نهم، محمد ناصری مدیر کل »دفتر تکنولوژی و انتشارات 

کمک آموزشی« و دبیر جشنواره، در سخنانی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
پایانی  نهمین جشنوارة کتاب های  اشاره کرد و گفت: »امروز در حالی مراسم 

آموزشی رشد را برگزار می کنیم که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ابالغ 
شده است. در بندهای گوناگون این سند، بر استفاده از منابع آموزشی متنوع، 
تأسیس کتاب خانه در مدارس و تنوع بخشی به محیط های یادگیری تأکید ویژه 
شده است. توسعة مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی در انجام امور مربوط 

به تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی در چارچوب سیاست های آموزش 
و پرورش، با تأکید بر سیاست تولید بسته های آموزشی و سیاست چند تألیفی در 

کتاب های درسی، به عنوان یکی از راهکارهای مهم در سند تحول آموزش و پرورش 
مدنظر بوده است.

 828 مصوبة  محتوای  و  آموزشی  کتاب های  سامان بخشی  فعالیت های  مجموع  خوش بختانه، 
شورای عالی آموزش و پرورش، کاماًل با راهکارهای مصوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
هم سوست و این معنا، همة ما را در اجرای هر چه بهتر آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 

)مواد و رسانه ها( بیش از گذشته مصمم می سازد که قدم های محکم تری برداریم.«
با کتاب و سایر منابع آموزشی و  ادامه داد: »به زودی دورة جدید فعالیت های مرتبط  ناصری 
تربیتی، با تدوین و ابالغ آیین نامة شورای سیاست گذاری و آیین نامة شورای اجرایی مصوبة 828 در 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، شروع خواهد شد. امیدوارم در این دو شورا، نمایندگان و 
تولید کنندگان منابع آموزشی و تربیتی در بخش خصوصی، حضوری فعال و پررنگ داشته باشند.

خوش حالم اعالم کنم که هم اکنون بیش از 10 سند و راهنمای تولید کتاب و رسانه های گوناگون، 
برای تصویب به شورای هماهنگی علمی سازمان ارسال شده است و گروه های کارشناسی در حال 
از تصویب، به عنوان استانداردهای تولید منابع  تدوین 10 سند و راهنمای تولید هستند که پس 

آموزشی مکتوب و غیر مکتوب به اطالع عموم خواهد رسید.«

جشنوارة نهم از زبان دبير جشنواره
محمد ناصری در ادامة سخنانش به ویژگی های نهمین جشنوارة رشد اشاره کر د و گفت: »با پایان 
یافتن جشنوارة نهم، اولویت اول ما، پی گیری مصوبة 828 در استان ها و معرفی مجموعه فعالیت ها 

ناصری
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و خروجی های طرح به معلمان عزیز، به عنوان افرادی خواهد بود که مرجعیت آن ها در انتخاب کتاب 
و سایر رسانه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. معرفی کتاب های برگزیده و تقدیری جشنواره ها در 
پایان کتاب های درسی نیز، جدی تر از گذشته پی گیری خواهد شد. در این دوره از جشنواره، 1348 اثر 
در متوسطة نظری در 18 رشتة درسی، و 529 اثر در فنی وحرفه ای در 12 رشتة درسی و 39 گرایش، 

جمعاً 1877 کتاب به وسیلة 137 نفر از داوران مورد قضاوت قرار گرفت.« 
ناصری با بیان این که گروه داوران عمدتًا متشکل از کارشناسان برنامة درسی و معلمان بوده است، 
دربارة روند داوری آثار گفت: »آثار به صورت چرخشی در اختیار داوران قرار می گرفت و نظرات آنان 
با لحاظ معیارهای مشخصی، در برگه های ویژه ای ثبت می شد. آثاری که حائز باالترین امتیازها 
بودند، به مرحلة دوم داوری راه یافتند. در مرحلة پایانی، داوران ضمن توجه به امتیازهای کتاب ها، به 
بحث و تبادل نظر در باب کیفیت هر اثر پرداختند و سرانجام آثار برگزیده و تقدیری مشخص شدند.

همانند جشنواره های گذشته، در صورتی که اثری متعلق به داوران بود، از چرخة داوری حذف 
نشد. دلیل این امر روشن است. پدیدآورندگان کتاب فقط نویسنده و مترجم نیستند و از سهم مهم 
ناشران محترم نباید غفلت کرد. به همین دلیل دراین موارد، ازداور مشاور که جای گزین داور صاحب 

اثر می شد، استفاده کردیم.«

کتاب پردازان و ناشران؛ مددکاران سازمان پژوهش
در ادامة مراسم اختتامیة نهمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، فیلمی از فعالیت های کتاب خانة 
دبستان »بهاره سلیمی« نیشابور پخش شد و به این ترتیب، خانم ابراهیمی، مدیر مدرسه، نخستین 
بهرام  محی الدین  دکتر  آن،  از  پس  گرفت.  قرار  تقدیر  مورد  فعالیت هایش  برای  که  بود  کسی 
محمدیان، رییس سازمان »پژوهش و برنامه ریزی آموزشی«، به ارائة سخنانی دربارة نقش ناشران 
و دست اندرکاران کتاب های آموزشی پرداخت و گفت: »نگاه ما در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
ناشران، مؤلفان و همة کسانی که کتاب پردازان آموزشی و کمک آموزشی هستند،  به  آموزشی 
نگاه به همکاران صمیمی است. ما آنان را رفیقان راه خود می دانیم و به همین دلیل تالش آن ها 

را گرامی می داریم و برای خامه و تالش آن ها ارج قائلیم.
من معتقدم باید به این نکته توجه داشت که کتاب پردازان با کتاب سازان تفاوت دارند. همان طور 
ترتیب عمل  به همین  ناشران هم  برخی  متأسفانه  دارد،  بعضی حوزه ها سری دوزی وجود  در  که 
می کنند. ما امیدواریم با مراقبت و توجه شما و با توجه به مصوبة اخیر شورای عالی آموزش و پرورش، 
بین ناشرانی که به صورت گزیده کار می کنند، با کسانی که کتاب سازی می کنند، تفاوت قائل شویم.«
و  آموزش  در  تحول  و  تغییر  شدن  محقق  به  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رییس 
پرورش و هم چنین نقش کتاب و کتاب خوانی در برنامة درسی ملی اشاره کرد و گفت: »خوش حالم 
بگویم بسیاری ازمطالبی که در سال های گذشته از آن ها صحبت کردیم، امروز با همکاری دوستان 
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عزیز محقق شده اند.
اگر روزی صحبت از تغییر و تحول در آموزش و پرورش بود، امروز خدا را شاکریم که چنین عزمی 
نه تنها در دستگاه تعلیم و تربیت، بلکه در همة اقشار مردم، به ویژه فرهنگیان و فرهنگ دوستان، 

به یک گفتمان عمومی تبدیل شده است.
امروز به یک  با کیفیت کتاب آموزشی و کمک آموزشی صحبت می کردیم،  از نشر  اگرروزی 

هدف در میان ناشران ما تبدیل شده است.
امروز  دهند،  قرار  خود  خرید  سبد  در  را  کتاب  خانواده ها  کاش  که  می کردیم  آرزو  روزی  اگر 

می بینیم که خانواده ها همراه فرزندان خود به کتاب به عنوان کاالی ضروری نگاه می کنند. 
هم چنین اگر روزی آرزو می کردیم که کاش کتاب خوانی در برنامة درسی و نظام آموزشی ما 
جدی گرفته شود، امروز خوش حالم بگویم که کتاب و مطالعه در برنامة درسی ملی و سند تحول 
راهبردی آموزش و پرورش، به عنوان یکی از راهبردهای کالن و راهکارهای جدی برای دست یابی 

به اهداف تحول، پیش بینی شده است.«

بستة آموزشی و نقش معلمان در توليد آن
حجت االسالم محمدیان، در ادامة سخنانش به رویکرد برنامة درسی ملی و نقش بستة آموزشی 

در این برنامه اشاره کرد و گفت: »در رویکرد برنامة درسی ملی، تفکر و تعقل دو عنصر 
اساسی هستند که ایمان بر پایة آن ها شکل می گیرد. در محور تفکر و تعقل و 

ایمان برآمده از آن است که سه سازة مهم علم، عمل و اخالق سامان دهی 
می شود. این پنج عنصر باید در ارتباط با خدا، خلق، خود و خلقت شکوفا شوند. 
ما برای این مهم، 11 حوزة یادگیری را پیش بینی کرده ایم که عبارت اند از: 
تفکر و حکمت، معارف اسالمی، زبان و ادبیات پارسی، مطالعات اجتماعی 
تربیت بدنی،  و سالمت،  بهداشت  تجربی،  علوم  ریاضیات،  انسانی،  علوم  و 

زبان های خارجی، کار و فناوری و آداب و مهارت زندگی.
امسال در سال تحصیلی 90ـ  1389 موفق شدیم بخشی از محتوای آموزشی مان 

را بر همین منطق باز تولید کنیم. برای مثال، کتاب ریاضی اول دبستان بر همین اساس 
تغییر کرد. در پایة اول دبستان، کتاب علوم تجربی بعد از تقریباً 15 سال و کتاب های فارسی، قرآن و 
تعلیمات دینی بعد از نزدیک به 11 سال، غنی سازی شدند. معلمان پایة اول ابتدایی نیز براساس این 
اهداف دوره های بازآموزی را سپری کردند. هم چنین، برای نخستین بار توانستیم در کنار کتاب درسی، 
بستة آموزشی تولید کنیم. بستة آموزشی مکمل کتاب درسی است که در سال های آینده، نه تنها باید 

پشتیبان کتاب درسی، بلکه بخش الیتجزای برنامة آموزشی باشد.«
محمدیان به نقش معلمان در تولید این بسته ها نیز اشاره کرد و ادامه داد: »سند تحول راهبردی 

محمدیان

139
1

35
/3
6

93



تکلیف می کند که آموزش و پرورش در ارائة محتوای آموزشی، برنامه محور باشد نه کتاب محور. 
تولید بستة آموزشی نیز بر همین اساس صورت گرفته است که البته معلمان هم باید در تولید این 
بسته مشارکت داشته باشند و براساس شرایط، محیط، دانش آموزان و امکاناتی که در دسترس دارند، 

بستة آموزشی تولید کنند.
به عبارت دیگر، اگر بستة آموزشی را داخل پرانتز فرض کنیم، یک طرفش بسته است، اما طرف 
دیگرش باز است و معلمان خودشان می توانند دست به تولید بزنند. در راستای همین هدف، انتظار 
می رود دوستانی که در این جلسه حضور دارند و بخشی از جامعة علمی و فکری ما هستند، در تولید 

محتوای آموزشی و کمک آموزشی مددکار ما باشند.«
حجت االسالم محمدیان در انتها خطاب به پدیدآورندگان و ناشران کتاب های کمک آموزشی 
گفت: »امیدواریم که با همکاری شما بتوانیم محتواهای آموزشی رسمی و کمک آموزشی را که 
تولید بخشی از آن به عهدة شماست، براساس سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های عمومی نظام 
تعلیم و تربیت رسمی کشور تولید کنیم تا هم بار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سبک تر 
شود و هم سطح کیفیت تولیدات شما ارتقا یابد. امیدواریم به این ترتیب بتوانیم کتاب هایی را به 

معلمان و دانش آموزان معرفی کنیم که به چند بار خواندن بیرزند.«

حکایت هم چنان باقی است
در آخرین بخش از مراسم اختتامیة نهمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، همانند سال های 

گذشته، از دو تن از پیشکسوتان حوزة کتاب های کمک آموزشی تقدیر شد.
حمیده علمی غروی، پدیدآورندة کتاب های کمک آموزشی در حوزة علوم زیستی که تنها مدتی 
از جهان فروبست، مورد تقدیر قرار گرفت. وی در سال 1307  از برگزاری جشنواره چشم  پیش 
در شهر نجف به دنیا آمد، اما در سال 1323 به ایران بازگشت و به ادامة تحصیل پرداخت. علمی 
غروی بعد از اخذ لیسانس به استخدام آموزش و پرورش درآمد و به این ترتیب پروندة 50 سالة 

خدمات علمی و آموزشی خود را گشود.
نظریه ها و مسائل ژنتیک، ژن درمانی، دانش زیست شناسی، ژنتیک اصول و مسائل و مفاهیم 

وسائل ژنتیک از جمله آثار به جای مانده از این فعاِل حوزة کتاب های زیست شناسی است.
احمد خواجه نصیر طوسی، پدیدآورندة کتاب های کمک آموزشی در حوزة شیمی و فیزیک بود 
که در این دوره از جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت. وی متولد 1306 است که کتاب هایی هم چون 
»نجوم دینامیکی«،  »حل کردن مسئله ها در شیمی«، »اتمسفر برای نوجوانان«، »پیدایش زندگی« و 
»فیزیک دانان بزرگ« را به جامعة علمی کشور عرضه کرده است. با تقدیر از فعالیت های این دو تن و 
نیز صاحبان آثار برگزیده و تقدیری، پروندة نهمین دورة جشنوارة کتاب های آموزشی رشد نیز بسته شد، 
اما حکایت بررسی کتاب های مناسب در دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک آموزشی هم چنان باقی است.
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ضمن اهداي سالم و عرض ادب به شما سروران گران  مایه، حضور گرم و صمیمی 
اهالی نشر و کتاب و قلم را در عرصة تعلیم و تربیت خیر مقدم عرض می  کنم و از 

همراهی  تان در تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش کشور عزیزمان سپاس  گزارم.
برگزار  را  رشد  آموزشي  کتاب  هاي  جشنوارة  نهمین  پایانی  مراسم  حالی  در  امروز 
می  کنیم که »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« همان  گونه که استحضار دارید 

ابالغ شده است.
در بندهای گوناگون این سند بر استفاده از منابع آموزشی متنوع و تأسیس کتاب  خانه 

در مدارس و تنوع بخشی به محیط  های یادگیری تأکید ویژه شده است.
»توسعة مشاركت بخش  های دولتی و غیر دولتی در انجام امور مربوط به تولید، 
چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی در چارچوب سیاست  های آموزش و پرورش، 
با تأكید بر سیاست تولید بسته  های آموزشی و سیاست چند تألیفی در كتاب  های 
درسی«، به عنوان یکی از راهکارهای مهم در سند تحول آموزش و پرورش مد نظر 

بوده است. 
محتوای  و  آموزشی  کتاب  های  سامان  بخشی  فعالیت  های  مجموع  خوش  بختانه، 
مصوبة 828 شورای عالی آموزش و پرورش کاماًل با راهکارهای مصوب سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش هم سوست و این معنا، همة ما را در اجرای هر چه بهتر 
آیین  نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه  ها( بیش از گذشته مصمم 

می  سازد که قدم  های محکم  تری برداریم.
اکنون دورة جدید فعالیت  های مرتبط با کتاب و سایر منابع آموزشی و تربیتی، با 
تدوین و ابالغ آیین  نامة شورای سیاست  گذاری و آیین  نامة شورای اجرایی مصوبة 828 
در »سازمان پژوهش و برنامه  ریزی آموزشی« شروع خواهد شد. امیدوارم در این دو 
شورا، نمایندگان و تولیدکنندگان منابع آموزشی و تربیتی در بخش خصوصی حضوری 

فعال و پررنگ داشته باشند.
و  کتاب  تولید  راهنمای  و  سند   10 از  بیش  هم  اکنون  که  کنم  اعالم  خوش  حالم 

گزارش دبير جشنواره
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ارسال شده  به شورای هماهنگی علمی سازمان  برای تصویب  رسانه  های گوناگون، 
است و گروه  های کارشناسی در حال تدوین 10 سند و راهنمای تولید هستند که پس 
به  مکتوب  غیر  و  مکتوب  آموزشی  منابع  تولید  استانداردهای  عنوان  به  تصویب،  از 
اطالع عموم خواهد رسید. امیدوارم این امر هرچه سریع  تر به سرانجام برسد و هم گام 
با تغییر ساختار سازمان و با ایجاد دبیرخانة مرکزی، بتوانیم به مجموعه فعالیت  ها سر 

و سامان کارامدتری بدهیم.

و اما جشنوارة نهم:
و  استان  ها  در  پی گیری مصوبة 828  ما،  اول  اولویت  نهم  یافتن جشنوارة  پایان  با 
افرادی  عنوان  به  عزیز،  معلمان  به  طرح  خروجی  های  و  فعالیت  ها  مجموعه  معرفی 
بسزایی  اهمیت  از  رسانه  ها  سایر  و  کتاب  انتخاب  در  آنان  مرجعیت  که  بود  خواهد 

برخوردار است.
نیز،  درسی  کتاب  های  پایان  در  جشنواره  ها  تقدیری  و  برگزیده  کتاب  های  معرفی 

مطابق با مصوبة 828 جدی  تر از گذشته پی گیری خواهد شد.
نهمین جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد که امروز افتخار میزباني شما را در مراسم 

اختتامیة آن داریم، داراي ویژگي  هایي به این شرح بوده است:
1. در این جشنواره، 1348 اثر در متوسطة نظری در 18 رشتة درسی و 529 اثر در 
فنی و حرفه ای در 12 رشتة درسی و 39 گرایش، جمعًا 1877 کتاب به وسیلة 137 نفر 

از داوران مورد قضاوت قرار گرفت.
درسي  برنامة  رویکردهای  و  اهداف  اساس  بر  باید  آثار  محتواي  داوري  چون   .2
و  درسي  برنامة  کارشناسان  از  متشکل  عمدتًا  داوران،  گروه  لذا  مي پذیرفت،  صورت 

معلمان باتجربه بود.
بخش  عنوان  به  مرجع  کتاب  های  هشتم،  جشنوارة  همانند  جشنواره  این  در   .3

مستقلی مورد توجه واقع شدند.
و  قرار مي گرفتند  داوران  اختیار  در  به صورت چرخشي  آثار  داوري،  فرایند  در   .4
نظرات آنان با لحاظ معیارهاي مشخصي، در برگه هاي ویژه اي ثبت مي شد. آثاري که 
حائز باالترین امتیازها بودند، به مرحلة دوم داوري راه یافتند. در مرحلة پایاني، داوران 
ضمن توجه به امتیازهاي کتاب  ها، به بحث و تبادل نظر در باب  کیفیت هر اثر پرداختند 

و سرانجام آثار برگزیده و تقدیري مشخص شدند.
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5. همانند جشنواره  های گذشته، در صورتي که اثري متعلق به داوران بود، از چرخة 
و  نویسنده  فقط  کتاب  پدیدآورندگان  است.  روشن  امر  این  دلیل  نشد.  داوري حذف 
مترجم نیستند و از سهم مهم ناشران محترم نباید غفلت کرد. به همین دلیل در این 

موارد، از داور مشاور که جاي گزین داور صاحب اثر مي شد، استفاده کردیم.
در پایان الزم مي بینم، ضمن تأکید بر اهمیت و توجه جامعة فرهنگي و آموزشي و 
پرورشي کشور به محتواي بیانیه هاي گروه  هاي داوري، مراتب تقدیر و تشکر خود را 
از آن دسته از پدیدآورندگان کتاب  هاي آموزشي که آثارشان را براي جشنواره ارسال 
با رعایت  ارجمند که  از تک تک داوران فرهیخته و  نمایم. در ضمن،  داشتند، اعالم 

اصول علمي، اخالقي و حرفه اي، آثار را داوري کردند، قدرداني مي کنم.
دکتر آقاي  جناب  وزارت،  عالي  مقام  ویژة  توجه  از  مي دانم  الزم  ضمن،   در 

حاجي بابایي به امر کتاب و کتاب خواني و سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي که 
نقطة عطف آن در سال گذشته، مصوبة 828 »شوراي عالي آموزش و پرورش« و 
»سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« است،  در سال جاری، بندهای گوناگون 
کارشناسان  و  مدیران  همة  همراهي  از  بجاست  هم چنین،  کنم.  قدرداني  صمیمانه 
به ویژه ریاست  »سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي«،  آموزش و پرورش و 
محترم سازمان، استاد گران قدر و فرزانه، حضرت حجت االسالم دکتر محمدیان که 
حمایت ها و رهنمودهایشان مشوق همة دست اندرکاران این جشنواره بود، سپاس گزاري 
کنم. از اصحاب رسانه و مطبوعات و خبرنگاران عزیز هم که در اطالع رساني در مورد 
برنامه هاي این جشنواره، در مراحل گوناگون تالش کردند و از همکاران گرامي ام در 
آقای  ارجمندم جناب  برادر  انتشارات كمک آموزشی«، خصوصًا  »دفترتکنولوژی و 
شورای  محترم  اعضاي  نیز   و  جشنواره  دبیرخانة  فعال  اعضای  و  همتی  محبت  اله 
مدیران، مدیر محترم روابط عمومی سازمان و همکاران محترم »پژوهشکدة فرهنگ 
و هنر و معماری جهاد دانشگاهی« و همة عزیزاني که به نحوي در برگزاري شایستة 

این جشنواره مشارکت داشته اند، تشکر و قدرداني مي نمایم.

           4/دی  ماه/1390
والسالم علیکم و رحمت اله و بركاته
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امور باغی و زراعی

جلیل تاجیک
دفتر  )باغبانی(  کشاورزی  گروه  عضو  باغبانی،  رشتة  فوق لیسانس 
هنرآموز  کاردانش،  و  فنی وحرفه ای  آموزش  کتب  تألیف  و  برنامه ریزی 
هنرستان کشاورزی امام صادق رباط کریم و مدرس دوره های آموزش 
ضمن خدمت و مراکز آموزش عالی که تاکنون تحقیقات زیادی در 
از  خارج  »کشت  است.  رسانده  انجام  به  باغبانی  و  کشاورزی  حوزة 
سیب زمینی  میکروتوبر  »کشت  گالیل«،  و  مریم  گل های  گل خانة 
واریتة مارفونا« و »پرورش کرم ابریشم با استفاده از برگ توت محلی« 

از جمله تألیفات ایشان است.

گروه آموزشی اقتصاد

ناصر ذاكري
شوراي  عضو  اقتصادي،  توسعة  و  برنامه ریزي  فوق لیسانس 
کتب  تألیف  و  برنامه ریزي  »دفتر  اقتصاد  گروه  درسي  برنامه ریزي 
درسي«، مدرس دانشگاه هاي تهران و الزهرا، مترجم کتاب »اقتصاد 

کالن کراچ« )1380(، و از مؤلفان کتاب هاي درسي رشتة اقتصاد.

)گروه آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش(

گروه آموزش متوسطة نظری

ادامة معرفی سوابق داوران
نهمين جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد
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زهرا آقایي
اقتصادي، دبیر دبیرستان هاي  برنامه ریزي و توسعة  فوق لیسانس 
کرج، و مدرس مرکز آموزش عالي دختران کرج و دوره هاي آموزش 
فعالیت  نیز  الکترونیکي  محتواي  تولید  زمینة  در  که  خدمت  ضمن 

دارد.

میرحسین یوسف شاهي
دفتر  اقتصاد  کتاب  تألیف  شوراي  عضو  و  اقتصاد  لیسانس 
برنامه ریزي و تألیف کتب درسي، با 30 سال سابقة تدریس درس 

اقتصاد در دبیرستان هاي تهران.

گروه آموزشی تاریخ

حسین مفتخری
دکترای تاریخ، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم، نویسنده و 
مترجم مقاالت و کتاب های متعدد. حوزة تخصصی تحقیقات ایشان 
و  است  اسالمی«  نخستین  قرون  در  ایران  تاریخ  و  اسالم  »تاریخ 
در  کرد: »خوارج  اشاره  کتاب ها  این  به  می توان  تألیفی شان  آثار  از 

ایران« و »تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان«.

مسعود جوادیان
فوق لیسانس تاریخ، کارشناس گروه تاریخ »دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب 

درسي«، و مدیر داخلي مجله ي »رشد آموزش تاریخ« با بیش از دو دهه 
سابقه در برنامه ریزي و تألیف کتابهاي درسي تاریخ. وي در تأْلیف کتابهاي 
تاریخ اول و دوم راهنمایي، کتاب تاریخ ایران و جهان )سال دوم متوسطه 
رشتة ادبیات و علوم انساني( و تاریخ دورة پیش دانشگاهي همکاري داشته 

است. کتابهاي »تاریخ نوآموز« ، »میراث فرهنگي« و هم چنین »کتاب کار 
تاریخ اول،  دوم و سوم راهنمایي« از دیگر تألیفات جوادیان هستند.
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حشمت اله سلیمي
تاریخ  گروه  درسي  برنامه ریزي  شوراي  عضو  تاریخ،  لیسانس  فوق 
تاریخي  مقاالت  مؤلف  و   ، درسي«  کتب  تألیف  و  برنامه ریزي  »دفتر 
براي »رشد آموزش تاریخ« و چند نشریة دیگر. وي در تألیف برخي 
کتابهاي درسي تاریخ، کتابهاي خودآموز تاریخ ویژة آموزش از راه دور 
و هم چنین تألیف زندگي نامة شخصیتهاي معاصر براي فرهنگ نامه ها و 
دایره المعارفهاي گوناگون، همکاري و مشارکت داشته است. سلیمي نویسندة  

کتاب »سرگذشت تقسیمات کشوري ایران«  است.

گروه آموزشي دیني

محمدمهدي اعتصامي
دکتراي فلسفة اسالمي، مؤلف کتاب دیني دورة دبیرستان )دین و 

زندگي(، و مدرس دانشگاه با 32 سال سابقة کار و خدمت فرهنگي.

فاطمه سلگي
فوق لیسانس فلسفه اسالمی و دانشجوی دکترای فلسفة اخالق، دبیر دیني دورة متوسطه، عضو 
هیئت تحریریة »رشد آموزش معارف اسالمي« و مؤلف کتاب »انسان جدید و عالم متجدد در 

اندیشة رنه گنون«.

یاسین شکراني
برنامه ریزي  و  تألیف  شوراي  عضو  اسالمي،  فلسفة  فوق لیسانس 
کتاب هاي درسی دین و زندگي و هدیه هاي آسمان، و از مؤلفان کتاب 

»مالصدرا به روایت ما«.
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گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسی

منوچهر علی پور
صنعتی  دانشگاه  مدرس  فارسی،  ادبیات  و  زبان  رشتة  فوق لیسانس 

وزارت  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزشی  دوره های  مدرس  امیرکبیر، 
آموزش و پرورش، دبیر جشنواره های ادبی و پژوهشی دانش آموزان 
در  مقاله  و 10  نویسندة 36 کتاب  و  تا سال 1388،  از سال 1379 
حوزة ادبیات فارسی. از میان کتاب های ایشان می توان به کتاب های 

»زندگی و شعر سلمان هراتی« و »شادی گرایی در تاریخ بیهقی« و 
از میان مقاالتشان می توان به مقالة »سیمای علی )ع( در شعر کودک و 

نوجوان« اشاره کرد. 

مهدی تجلیل
فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث، مسئول واحد آموزش کارکنان سازمان 

آموزشی  برنامه ریزی  کارگروه  عضو  آموزشی،  برنامه ریزی  و  پژوهش 
هم سوسازی برنامه های درسی دورة ابتدایی با برنامة درسی ملی، و 
آموزشی کارکنان که آخرین آن ها در سال 1388  مدرس 14 دورة 
برگزار شد و عنوان دوره »فلسفة آموزش و پرورش« بود. ایشان که 
است،  قرآن کریم«  آموزه های  و  مفاهیم  در  کتاب »سیری  نویسندة 

این  تفسیری  و  قرآنی  مفاهیم  خصوص  در  متعددی  مقاالت  تاکنون 
کتاب آسمانی نگاشته است. هم چنین، دارای چند جزوة آموزشی در زمینة 

آموزش زبان عربی و مفاهیم قرآنی است.

فریدون اكبری ِشلدره ای
و  زبان  گروه  مسئول  کارشناس  فارسی،  ادبیات  و  زبان  دکترای 
ادبیات فارسی در »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، و با 47 
سال سابقه ی آموزشی و پژوهشی. ایشان مؤلف 25 عنوان کتاب و 
چاپ  به  خارجی  و  داخلی  تخصصی  مجالت  در  مقاالت  عنوان   34

رسیده اند.
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گروه آموزشی زمين شناسی

محمدحسن بازوبندی
فوق لیسانس و دانشجوی دورة دکترای »زمین شناسی ـ  پترولوژی«، 
کارشناس مسئول گروه زمین شناسی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
زمین شناسی«،  آموزش  رشد  مجلة  تحریریة  هیئت  عضو  درسی«، 
 1383 سال  از  تهران  شهر  مناطق  خدمت  دوره هاش ضمن  مدرس 
کمک  متعدد  کتاب های  و  تخصصی  مقاالت  نویسندة  و  تاکنون، 

آموزشی در حوزة زمین شناسی.

احمد حسینی
لیسانس زمین شناسی و کارشناس علوم دفتر تألیف و برنامه ریزی 
کتب درسی. وی مؤلف کتاب های علوم تجربی ابتدایی و راهنمایی به 
همراه کتاب های معلم است. همچنین کتاب های زمین شناسی سال 
کتاب  همراه  به  نیز  را  پیش دانشگاهی  زمین  علوم  و  متوسطه  سوم 
معلم، ایشان تألیف کرده است. از دیگر کتاب های ایشان می توان زلزله، 

کانی ها و سنگ ها را نام برد.

گروه آموزشي عربي

محمدعلي رهبر
فارغ التحصیل دورة سطوح عالیه )کفایه( حوزه، فوق لیسانس زبان و 
ادبیات عرب، و نیز فوق لیسانس فقه و مباني حقوق اسالمي، و دبیر 
دبیرستان هاي منطقة 13 تهران که در نگارش کتاب هاي عربي پایة 

سوم همة رشته هاي دبیرستان مشارکت داشته است.
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حمیدرضا حیدري
دکتراي زبان و ادبیات عرب، عضو شوراي برنامه ریزي گروه عربي 
تألیف کتب درسي، مدرس مراکز ضمن خدمت  برنامه ریزي و  دفتر 
فرهنگیان، عضو هیئت علمي دانشگاه عالمه طباطبایي، و مؤلف چند 
کتاب درسي و کمک درسي و مقالة علمي. ایشان با مجالت »رشد 

معارف اسالمي« و »راه دانشگاه« همکاري دارد. )داور مرحله اول(

عیسي متقي زاده
رشتة  دکتراي  و  تهران(  )از  عربي  ادبیات  و  زبان  رشتة  فوق لیسانس 

دانشگاه  علمي  هیئت  عضو  بیروت(،  )از  االسالمیة«  »الدراسات 
برنامه ریز  ادبیات عربي، طراح و  تربیت مدرس و مدیر گروه زبان و 
درسي زبان عربي دوره هاي راهنمایي تحصیلي و متوسطه، و مؤلف 
همة  و  معلم  تربیت  تا  راهنمایي  دورة  از  عربي  درسي  کتاب هاي 

کتاب هاي راهنماي معلم دوره هاي راهنمایي و دبیرستان.

حوزة آموزشی علوم تربيتي

محمدرضا حشمتي
کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقي، سردبیر مجلة »رشد آموزش 

مدرس  و  دبیرستان  و  راهنمایي  دوره هاي  دبیر   ، تحصیلي«  راهنمایي 
»مؤسسة  مدیرعامل  مشاور  تاکنون  سال 1386  از  که  وي  دانشگاه. 
براي  است،  بوده  طوسي«  نصیرالدین  خواجه  آموزشي  ـ  فرهنگي 
نشریه هاي »گام« و خانواده مفید هم قلم مي زنند. »در سوابق پژوهشي 
و مدیریتي او، انجام پروژه هاي »تربیت روشمند« ، »مهارتهاي زندگي« و 

»بهینه سازي آزمون« در »دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع آموزشي مفید« 
به چشم مي خورد. 
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لیلي محمد حسین
کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسي و معاون منابع انساني »مؤسسة 
منظومة خرد« و با 27 سال سابقة آموزش زبان انگلیسي. وي به مدت 
14 سال در طراحي و اجراي کارگاههاي آموزشي براي معلمان، مدیران 
و کارشناسان آموزش و پرورش با موضوعاتي مانند »روشهاي یادگیري 
از طریق هم یاري« ، »ویژگیهاي معلم مؤثر« ، »مدارس یادگیرنده« 
و »تفکر سیستمي« مشارکت داشته است. به عالوه، در برنامة آموزشي 
تضمین کیفیت در مدارس اسکاتلند و نیز برنامة آموزشي بنیاد فرهنگي ژاپن 
براي مدیران و معلمان دورة متوسطه شرکت کرده است. برخي آثار ایشان عبارت اند از : مغز 
و آموزش؛ بینایي سیستمي؛ بهبود مستمر در کالس درس؛ یادگیري از طریق هم یاري؛ تفکر خالق و 

حل خالقانة مسئله.

گروه آموزشي فلسفه

فخري ملکي
تدوین  ملي، همکار  برنامة درسي  کلیات  فوق لیسانس، عضو کمیتة 
اسناد برنامة درسي فلسفه و منطق در دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب 
درسي، و مدرس دوره هاي تأمین مدرس کشوري، با 17 سال سابقة 
خدمت فرهنگي. ایشان که از طریق ترجمه و تألیف مقاالت علمي با 
مجالت تخصصي همکاري دارد، در سال جاري راهنماي معلم درس 

منطق را با عنوان »روش تدریس منطق« به چاپ سپرده است.

مرجان شکري
گروه هاي  عضو  اسالمي،  حکمت  و  فلسفه  رشتة  فوق لیسانس 
کتاب هاي  مؤلف  و  تهران،  شهر  آموزش وپرورش  کل  ادارة  آموزشي 
کمک آموزشي فلسفه براي پایه هاي سوم دبیرستان و پیش دانشگاهي، 

با 18 سال سابقة خدمت فرهنگي.

139
1

35
/3
6

104



گروه آموزشي مرجع

مهدي ضرغامیان
لیسانس زبان و ادبیات فرانسه و فوق لیسانس زبان شناسي، نویسندة 
کتاب هاي زبان آموزي فارسي و فرهنگ هاي زبان فارسي، و مترجم 

رمان و کتاب علمي براي نوجوانان.

محمــد كـرام الدینی 
متولد سال 1334 و کارشناس ارشد زیست شناسی با 32 سال سابقه آموزشی، 

و از دو دهه پیش، در سمت کارشناس برنامه ریزی درس زیست شناسی 
در سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش 
در  زیست شناسي  المپیاد  مسابقه  پایه گذار  وی  است.  کرده  فعالیت 
بر عهده  را  آن  ریاست  به مدت 10 سال  و  به شمار می رود  کشور 
المپیاد  در  داوری  برای  مختلف  در سال های  است. همچنین  داشته 

جهانی این رشته دعوت به همکاری شده است. وی عالوه بر ده ها 
همکاري  با  یا  انفرادي  صورت  به  را  متعددی  کتاب های  علمی،  مقاله 

دیگران تألیف  و ترجمه کرده  است که غالبًا عناوین مهمی را مانند کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران و بهترین کتاب آموزشی به دست آورده اند. کـرام الدینی اکنون سردبیري 

مجله ي رشد آموزش زیست شناسي را به عهده دارد.

سید علي آل محمد
تحریریة مجلة »رشد  و عضو هیئت  انساني  ژنتیک  لیسانس  فوق 
زیست شناسي  گروه  با  همکاري  سابقة  که  زیست شناسي«  آموزش 
»دفتر تألیف و برنامه ریزي کتب درسي«، همکاري در تألیف کتابهاي 
در  همکاري  و  پیش دانشگاهي،  و  دبیرستان  دورة  زیست شناسي 

ترجمه و ویرایش مجموعة 29 جلدي »مفاهیم پایه در علوم تجربي« 
)انتشارات فاطمي( را در کارنامة فرهنگي خود دارد. کتاب »زیست شناسي 

با رویکرد مولکولي« )انتشارات فاطمي( را نیز او ترجمه کرده است.
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بيانية هيئت داوران رشتة هنر
از برگزاری نهمین جشنوارة  ابراز خرسندی  هیئت داوران رشته های هنری، ضمن 
کتاب های آموزشی »رشد«، به ویژه در بخش رشته های هنر، موارد زیر را برای برگزاری 

هرچه بهتر و مفیدتر جشنواره در سال های آتی یادآوری می کند:
1. تعداد کتاب های ارسالی در بخش هایی از زمینه های هنر )مانند عکاسی( کم و 
و  برای شرکت  را  ناشران  نداشتن  انگیزه   یا  بی اطالعی  این موضوع  که  بود  محدود 
همراهی موثر در جشنواره نشان می دهد. بدیهی است، با معرفی آثار ارسال شده به 
دبیرخانة جشنواره و نتایج داوری و اعالم اسامی برگزیدگان نشر و تألیف در رسانه ها به 

انگیزه های بیشتری برای سایر ناشران و مؤلفان  ایجاد خواهد شد.
2. انتشارات »حرفه هنرمند« )حرفه نویسنده(، »نشر آبان«، »میردشتی«، »برگ« و 
»نشر نظر« در جشنوارة نهم با تعداد بیشتری کتاب و نشریه، حضور مؤثرتری داشته اند 
که قابل تقدیر است، به ویژه  انتشارات حرفه هنرمند برخوردی کاماًل حرفه ای در بخش 

»آموزش هنر« داشته است.
3. ارسال نشریة »جوانه« و اطالع رسانی به هنرآموزان سراسر کشور از طریق آن، در مورد 

نتایج جشنواره در بخش هنر، تأثیر بیشتری در شناسایی این جشنواره خواهد داشت.

ضمن عرض پوزش، بدین وسیله تصویر آقای عبادا... همتی، از داوران 
هفتمین جشنواره کتاب های آموزشی رشد در حوزة آموزش عمران، که 

در شمارة قبلی جوانه اشتباهًا درج شده بود، تصحیح می گردد.

از  تکاور،  خانم  سركار  کوچک  نام  شود،  می  نشان  خاطر  ضمنًا 
داوران حوزة آموزشی امور باغی و زراعی، نیز به سهیال تکاور اصالح می گردد.

»پوزش و تصحیح«
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“Javaneh” is an educational, 
analytical and research magazine 
which is published quarterly. It aims 
is giving information, disseminating 
research findings and interchanging 
ideas between scholars and 
publishers regarding supplimentary 
textbooks and educational aids 
development process.
Considering objectives of the ministry 
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.

Burea of Educational Aids
Publishing, the Organization of

Research and Educational
Planning

(Ministry of Education)

139
1

35
/3
6

108


