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راهنمـــــــاي تهیـــــــــةآثــــــــار

نشــریة آموزشــی، تحلیلی و پژوهشــی »رشــد جوانــه« با هدف فراخــــــوان ارســـــــال آثــــــــار
اطالع رسانی، اشــاعة یافته هاي علمی و ایده هاي نو و تبادل نظر و تجربه 
بین صاحب نظران در زمینة مباحث مربوط به فرایند تولید منابع آموزشــی 
مناسب منتشر می شــود تا از این طریق، پدیدآورندگان در راستای تحقق 
هدف هاي آموزش و پرورش، به صورت مســتمر و پویا بر غنای دانش و 
تجربة حرفــه ای خود بیفزایند و با به کارگیری بهینة ظرفیت هاي موجود، 

کیفیت تولید منابع آموزشی را ارتقا بخشند.
از استادان، صاحب نظران و اندیشمندان محترم عرصة منابع آموزشی و 
تربیتــی که به منظور همراهی با این فصل نامه، نوشــته 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 6 صفحة تایپ شده و 11 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 شــود. چنانچه نوشته را خالصه می کنید، این موضوع را 

قید بفرمایید.
 نوشته در مجله یا نشریة دیگری به چاپ نرسیده باشد.

 محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، ســوتیترها، شــکل ها و عکس ها در 
متن مشخص شود.

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

 آرای مندرج در »رشــد جوانــه« ضرورتًا مبیــن رأی و نظر »دبیرخانة 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« نیست. بنابراین، مسئولیت پاسخ گویی 

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

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

 نوشــته را به ضمیمة نام و نام خانوادگی نگارنده یا مترجم، درجة علمی 
یا ســمت، نشانی محل کار یا سکونت و شمارة تلفن، به نشانی زیر ارسال 

فرمایید:
تهران، پل کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 
4 وزارت آموزش و پروش، پالک 266، دفتر انتشــارات و تکنولوژی 

آموزشی. صندوق پستی: 15875/3331، فصل نامة »رشد جوانه«

فصل نامة آموزشی، تحلیلی و پژوهشی »رشد جوانه«، از 
تمامی صاحب نظران، نویسندگان، مترجمان و پدیدآورندگان 
منابع آموزشــی و اندیشــمندان عالقه مند به مباحث تولید 
منابع آموزشــی و تربیتی دعوت می کند، نوشته هاي خود را 
در زمینه هاي موضوعی زیر، برای دبیرخانة سامان  دهی منابع 

آموزشی ارسال دارند:
1. مطالعات تطبیقی )شــیوه های تولید مواد و رســانه های 

آموزشی جهان(
2. کاربــرد انواع فناوری اطالعات و ارتباطــات در تولید منابع 

آموزشی
3. تبیین و به روز رســانی ویژگی ها، استانداردها و معیارهای 

منابع آموزشی و تربیتی
4. معرفی توصیفی کتاب های آموزشی مناسب و برتر

5. معرفی نشریات، منابع علمی و بانك اطالعات کتاب های 
آموزشی داخل و خارج از کشور

6. کالبد شکافی محصوالت آموزشی موجود و نقد و بررسی آن ها
7. نیازسنجی آموزشی و مخاطب شناسی

8. ارائــة یافته هاي علمی و ایده هاي نــو و تجربه در زمینة 
فرایند تولید منابع آموزشی مناسب

9. معرفی دبیرخانه ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی و 
مؤسسه هاي انتشاراتی موفق

10. تبیین روش هاي نوین خودیادگیری و خودارزش یابی
11. مدیریت و مشارکت در تولید منابع آموزشی و تربیتی

12. تبیین راهبردهای برنامه ریزی، تولید و ارزشــیابی منابع 
آموزشی

13. چشم انداز آیندة تولیدات منابع آموزشی و ملزومات آن ها
14. تبییــن اصول، رویکردها و اهــداف نوین حاکم بر تولید 

منابع آموزشی مناسب
15. مباحث تحلیلی و کاربردی مربوط به کتاب، کتابخانه هاي 

آموزشگاهی و کتاب خوانی دانش آموزان
16. ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خواني و دانش افزایی)موانع 

و راهکارها( 
17.آشنایی با مقررات و قوانین مرتبط با به کارگیری مواد  و رسانه ها
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بی تردید پیچیدگی و اهمیت رســالت و مأموریت، علوم 
تربیتی و رفتاری، آن را در صدر دانش ها و مســائل امروز 
جامعه بشری قرار داده است. موضوع علوم تربیتی انسان، 
و حیطــة آن نگرش، باور، آگاهی و رفتارهای متناســب و 
بهنجار جامعه اســت. بر این اساس نظام آموزش وپرورش 
که داعیه دار کاربرد یافته های تربیتی اســت، باید هر روز 
نسبت به اســتفاده از آخرین یافته های علمی و تجربی در 
این حوزه همت کند و با بهره گیری از روش های کاربردی 
و روش های عالمانه، امکانــات و ظرفیت های محیطی و 
پیرامونی را به خدمت خود درآورد و از آن ها برای اعتالی 
تربیــت و اســتقرار هنجارهای علمی، تربیتی، سیاســی، 
اجتماعی، زیســتی، هنری و در نهایــت ارتقای فرهنگی 

جامعه کمك بگیرد. 
از ســوی دیگر، نهادها، ســازمان ها و افراد عالقه مند 
و پرانگیزة بســیاری مشــتاقانه داوطلب ورود به مباحث 
تربیتی و آموزشی هستند و به شیوه های گوناگون علمی و 
اقتصادی با نهاد تعلیم و تربیت مشــارکت و همراهی دارند. 
هم اکنون صدها کارشــناس، مؤلف و برنامه ریز در وزارت 
آموزش وپرورش، به ویژه »سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی« برای تدوین استانداردها و چارچوب های مناسب 
برای فرایند یاددهی- یادگیری و تدوین کتاب های درسی 
و آموزشی و نرم افزارهای مورد نیاز بررسی و تفکر می کنند 
و راهکارها و قواعدی را برای استفادة همکاران، مؤلفان و 

خانواده ها اعالم می دارند. 
سند برنامة درسی ملی یکی از مهم ترین این اسناد است 
کــه در آن بر هماهنگی همة عوامل مؤثــر در تربیت، از 
جمله خانه و مدرســه، و بر تولید بســتة آموزشی و لزوم 
بهره گیــری از ظرفیت های برون ســازمانی و غیردرســی 
تأکید شده است. همچنین در مصوبة 828 »شورای  عالی 
آموزش وپرورش« به وزارت آموزش وپرورش تکلیف شده 

اســت که استفاده از رسانه های آموزشــی و تربیتی را در 
فرایند تربیت توســعه دهد و تولیدکنندگان و عالقه مندان 

را به رعایت استانداردها و همکاری متقابل تشویق کند.
بدین ترتیب، لزوم کابرد روش های علمی از یك ســو، و 
اهمیت و گسترش آموزش وپرورش و تأکید اسناد فرادست 
از سوی دیگر ایجاب می کند که سازمان پژوهش و بخش 
غیردولتی در فرایند تعامل و با درك نیازها و الزامات متقابل، 
به تولیدات و فرایندهایی دســت یابند که منافع طرفین را 
تأمین کند و از هدر رفتن منابع  به دلیل اســتاندارد نبودن 
تعداد قابل توجهی از کتاب ها و نرم افزارها و خسارات مادی 
و اقتصادی جلوگیری شــود. اطالع رسانی و اعالم نیازها و 
اســتاندارها از سوی سازمان پژوهش و برپایی نشست های 
کارشناســی و همایش های مشــترك، از جمله شیوه هایی 
هســتند که می توانند به این تفاهــم متقابل کمك کنند. 
برنامه های ساالنة »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« 
در این راســتا و تولید »نشــریة جوانه«، از جمله گام هایی 
اســت که ســازمان پژوهش به منظور تحقق اهداف فوق 
برمی دارد. امید است با آسیب شناسی وضع موجود و ترسیم 
چشم اندازها و اهداف بلندمدت به هم فهمی و همکاری در 

زمینه هایی که برشمردیم، دست یابیم.
این شماره از نشریة جوانه درصدد است با آسیب شناسی 
وضعیت موجود ضمن مصاحبه با افراد ذی ربط و عالقه مند 
به بیــان دیدگاه ها و نظرات به چارچــوب و الگوی قابل 
قبولی برای ارتقای مناســب تر بخــش دولتی وغیردولتی 
برای همراهی و همکاری علمی و پژوهشی و تربیتی گام 
بردارد و با هم افزایی توانایی ها و ظرفیت ها و حفظ شرایط 
مســاعد تری را برای اعتدال تعلیم و تربیت فرزندان ایران 
اســالمی و کیفیت بخشی تولید رسانه های علمی- تربیتی 

فراهم آورد.
فریبا کیا
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مشارکت و  همراهی در تولید رسانة آموزشی
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امیدواریم بازوی اجرایی مؤثری
در اجرای طرح سامان دهی منابع 

آموزشی و تربیتی باشیم
محمد دشتي

اشاره
تولید کتاب های آموزشــی مفید و مناسب، براســاس برنامه های 
درســی آموزش وپرورش، برای ایجاد شــرایط یادگیری مؤثر و پایدار 
دانش آموزان کشــور، از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این رو در سال 
1378، »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی«، طرح سامان بخشی 
کتاب های آموزشــی را تصویب کرد و در دستور کار »دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشــی« قرار داد. در ادامه و راستای توسعة این طرح، 
شــورای  عالی آموزش وپرورش در هشتصد و بیست وهشتمین جلسة 
خــود به تاریــخ 1389/6/2  »آیین نامة اجرایي ســامان دهی منابع 
آموزشــی و تربیتی )مواد و رســانه ها( را تصویب کرد. براساس مادة 
7 این آیین نامه، مشارکت و همکاری معاونت ها، سازمان های وابسته 
به آموزش وپرورش و ســایر دســتگاه های فرهنگی و آموزشی کشور 
در اجرای این مصوبه الزامی اســت. در همین ارتبــاط و با توجه به 

اینکه یکی از اعضای اصلی شــورای سیاست گذاری آئین نامه اجرایی 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی) مواد و رسانه ها(، معاونت فرهنگی 
و پرورشی وزارت آموزش وپرورش است، با محمدابراهیم محمدی، 
مدیرکل فرهنگی و هنری این معاونــت گفت وگویی انجام داده ایم. 

مشروح این گفت وگو را با هم می خوانیم.

 آقــای محمــدی، از موضــوع کتاب های آموزشــی و 
کمک آموزشی و سابقة ذهنی خودتان درخصوص این کتاب ها 

برای خوانندگان نشریة جوانه بگویید.
 شــاید بتوانیم بحث کتاب های کمك آموزشی و کمك درسي 
را بــه دو دوره تقســیم کنیــم. دورة اولیه آنکه به شــکل گیری 
آغازین این کتاب ها انجامید، بیشــتر مربــوط به تولید کتاب های 
حل المســائل و پاســخ نامه برمی گردد. در این دوره هدف بیشتر 

نشستی با محمدابراهیم محمدی 
مدیرکل فرهنگی و هنری معاونت پرورشی و فرهنگي وزارت آموزش وپرورش

گو
ت و 

گف
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ایــن بود که این کتاب ها مســائل را بــرای دانش آموز حل کنند. 
گرچه تولید این کتاب ها در پاســخ به یــك نیاز بود، اما اثر منفی 
بر روند آموزش می گذاشــت و در واقع باعث می شد، مخاطبان به 
یادگیری عمیق و درست دست نیابند. شاید دلیل موضوع هم این 
بود که آن زمان امکانات الزم بــرای تولید کتاب های مکمل که 
برطرف کنندة نیازهای اساســی دانش آموزان باشد، وجود نداشت. 
شــاید هم این افزون خواهی مثبت که در حال حاضر وجود دارد، 
هنوز به وجود نیامده بود و معلمان از توانایی های الزم و کافی که 
در حال حاضر حاصل شــده است، برخوردار نبودند و به حداقل ها 
بســنده می کردند. البته همین کتاب ها هــم در زمان خود رقیبی 
جــدی برای معلمان به شــمار می رفتند و از این 

بابت انتقاداتی مطرح بود. 
رفته رفته این سیر دچار تطور و دگرگونی شد. 
در واقع در این زمینه رقابتی شکل گرفت که در 
این میان کتاب های آموزشــی و کمك آموزشی 
نسبتًا مناسب هم تولید شــدند. برخي ناشران و 
تولیدکنندگان با داشــتن دانش و آگاهی مناسب، 
می خواســتند کتاب هایی تولید کنند که از حداقل 
اســتانداردهای الزم بــرای این گونــه کتاب ها 
برخوردار باشند. این گونه بود که دورة دوم تولید 
و چاپ کتاب های آموزشی، کمك آموزشی و کمك درسی که شامل 
کتاب های مهارت آموزی و مکمل درســی بود، آغاز شــد. وضعیتی 
هم که ما اکنون شاهد آن هستیم، ادامة همین دوره است و از تکثر 
زیادی هم برخوردار شــده است. تکثر و گوناگونی به حدی است که 
در حال حاضر شــما برای هر کتاب درســی نمونه ها و نسخه های 
متعددی را که توســط ناشران گوناگون به چاپ می رسند، مشاهده 

می کنید.  

 اجراي طرح ســامان  دهي منابع آموزشي و تربیتي چقدر 
ضرورت داشت؟

 آموزش وپرورش با راه اندازی طرح سامان دهي مواد و رسانه هاي 
آموزشي و تربیتي نشان داد که در این حوزه به دنبال مدیریت است و 
نه تصدی گری این موضوع مي تواند در درازمدت این بازار نابسامان 

را بسامان کند؛ ان شاءاهلل. 

 نگاه کلی شــما به این بازاری که مي گویید شکل گرفته  
است، چیســت؟ آیا چنین وضعیتی تهدیدي برای این حوزه 

به شمار نمی رود؟
 باید موضوع را به شــکل جامع تری ببینیم. مي توان گفت، اگر 
در دوره ای ایــن کتاب ها برای دانش آموزان تهدید بودند، با نیازهایی 
که اکنون وجود دارند، این کتاب ها هم مي توانند تهدید باشــند و هم 

فرصت! در صورت هدایت این بازار مي توان با ارائة اســتانداردهای 
الزم و به کمك بخش خصوصی این کتاب ها را در مســیر و ســیر 
درست خود قرار داد و اگر قرار است این کتاب ها تولید شوند، به نحو 
کیفی تر و مفیدتري تولید و منتشــر شوند و تهدیدات حاصل از تولید 

آن ها به حداقل کاهش یابد. 
در چنین وضعیتی نقش و جایگاه ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی از حساســیت و موقعیت خاصی برخوردار خواهد بود. در 
این میان دو موضوع روشــن اســت: اول آنکه این وضعیت تعطیل 
بردار نیســت، و دوم آنکه آموزش وپرورش قادر به تولید این کتاب ها 
نیست. پس تکلیف این کتاب ها روشن است، آموزش وپرورش باید به 
کمك بخش خصوصی و نظارت بر رعایت استانداردهای الزم مبتنی 
بر برنامه ریزی آموزشــی و درســی، کتاب های مورد نیاز و تقاضای 
دانش آموزان را تهیه و ارائه کند. بخش خصوصی مي تواند این متون 
را خیلی جدی تر و کیفی تر تولید کند و آموزش وپرورش هم مي تواند 
با حمایت ها و نظارت بر کار ناشــران، به آن ها کمك کند تا این بازار 
بزرگ دسترسی بیشتر و مســتمری به آثار مناسب تأیید شده داشته 

باشد. 

 آیــا گمان مي کنید که هماهنگی و هم ســویی الزم بین 
معاونت ها و سازمان های تابعة آموزش وپرورش وجود ندارد؟ 
 علی رغم همة تالش های ارزشــمندی که انجام شده، گاهی 
اوقات نگاه های جزیره ای باعث آســیب هایی در این زمینه شــده 
اســت و باید عرض کنم تا وقتی نگاه ما در معاونت های مختلف 
جزیره ای باشــد، این مشــکالت وجود خواهد داشت و کارها به 
نتیجة مطلوبی نخواهد رســید. بنده نه به عنوان یك مسئول، بلکه 
به عنوان کارشناســی که مسائل و مشکالت را از نزدیك لمس و 
مشــاهده کرده اســت، عرض مي کنم و معتقدم که این گسست 
همچنان بین ما وجود دارد. تا زمانی هم که گسست ها و فاصله ها 
از بین نرود، با صدور یك بخشــنامه و نوشــته ای که ابالغ شود، 

مشکالت حل نخواهد شد.
فراموش نکنیم که همة فریادهای ما برای بحث تربیت اســت. 
فراموش نمی کنیم که رســالت حســاس و شــفاف وبنیادی سند 
تحول بنیادین، هم این اســت که مجموعة تشــکیالت مدرســه 
از یك سیســتم آموزشــی صرف، به یك نهــاد فرهنگی تبدیل 
شود. همچنین وزارت آموزش وپرورش از یك وزارت با مأموریت 
آموزشی به یك وزارت فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود. حاال اگر 
در پایین دســت ها گسست وجود داشته باشد، امکان چنین تحولی 

هم بعید به نظر مي رسد. 
 گاه اقداماتــی صورت مي گیرند کــه به نوعی مي توانند 
موازی کاری تلقی شوند. براي مثال، انتشار کتاب ها و منابعی 
که از جمله توسط »ادارة کل فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی 

آموزش وپرورش با راه اندازی 
و  مواد  ســامان دهي  طرح 
رسانه هاي آموزشي و تربیتي 
نشــان داد که در این حوزه 
به دنبال مدیریت است و نه 
ایــن موضوع  تصدی گری 
مي توانــد در درازمدت این 
بازار نابسامان را بسامان کند
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و پرورشی« منتشر مي شوند، مصداق این نوع اقدامات است. 
در این خصوص نظر شما چیست؟ 

 شــکی نیســت که همة تولیدات در این زمینه باید در راســتا 
و هم سو با طرح ســامان دهی باشــند. ما هم در دورة جدید تالش 
کرده ایم که به این موضوع پای بند باشیم. مثاًل اخیراً طرحی با عنوان 
»بســتة مطالعاتی« را آماده کرده ایم که درخصوص محتوای آن هم 
مشورت های الزم با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صورت 
گرفته است و ضمن بهره گیری از راهنمایی های کارشناسان محترم، 

تأیید این عزیزان را هم گرفته ایم.   
منطق ما برای اجرای چنین طرحی این است که دانش آموز ما 
چهار فصل درس مي خواند، پس باید هر دانش آموزی در هر فصل 
حداقل یك کتاب و در طول سال حداقل چهار کتاب مطالعه کند. 
البته ضمن آموزشــی بودن کتاب، این کتاب هاي آموزشــي دیگر 
نباید مانند کتاب درســی باشــند، بلکه باید بــه دانش آموز جرئت 
اندیشــیدن و پرسشگری بدهند و او را به مطالعة بیشتر عالقه مند 
کنند. حاال اگر ما در پایان سال 10 نمره به کتابخوانی دانش آموز 
اختصاص دهیم و دانش آموزان از این طرح اســتقبال کنند، ما در 

پایان هر ســال 570 میلیون نفر ساعت آموزش 
کتابخوانی خواهیم داشت که اصاًل کار کوچکی 

نیست.
چنیــن طرحی اگر موفق شــود، قطعًا بســاط 
کتاب های کمك آموزشــی غیراســتاندارد برچیده 
مي شود و طرحی مانند سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتــی راه خود را پیدا مي کند. قطعًا کتاب هایی 
که مورد تأیید دبیرخانة ایــن طرح قرار مي گیرند 
و از طریق کتاب نامه های رشــد معرفی مي شوند، 
مي تواند در چنین طرحی مورد استفادة بهینه قرار 

گیرد. 

 با این چشم انداز که در انتشار کتاب براي 
دانش آموزان هماهنگی و هم سویی بیشتری بین سازمان ها و 
معاونت هــای تابعة وزارت آموزش وپــرورش به وجود بیاید، 

آیندة طرح سامان دهي را چگونه ارزیابی مي کنید؟
 به طــور قطع و یقین اگــر ما بتوانیم آینــده را مدیریت کنیم، 

طرح ها  همة  ماندگاری 
و برنامه هــای ما منوط 
با  ایــن اســت که  به 
برنامة درســی و منابع 
وزارت  رسمی  آموزشی 
 ، ش ر و پــر ش و ز مو آ
یعنــی کتاب ها، منابع و 
که  آموزشی  رسانه های 
عموماً هم توسط سازمان 
برنامه ریزی  و  پژوهش 
آموزشی تولید مي شوند، 
گره بخورند
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بازار نشر آموزشــی و کمك آموزشی با سیاست ها و برنامه های طرح 
سامان دهی همراه خواهد شــد. بدون تعارف، ما اکنون گاهی تحت 
تأثیر این بازار قرار مي گیریم و به همین دلیل باید به سمت وســویی 
برویــم که بتوانیم با معرفی و حمایت از تولیدات اســتاندارد و مقید، 

هدایت و کنترل کارشناسی این بازار را در دست بگیریم. 
به نظر شــما چه عاملی باعث مي شــود که کتاب ســال ششم ما 
تولید نشــده، بازار کتاب راهنمای آن را تولید کند؟ بدون شك به جز 
ســودجویی و اقتصاد نهفته در این بازار، نیاز و استقبال مخاطب هم 
در چنین کاری مؤثر اســت. پس راهکار این اســت که همه با هم 
کمــك کنیم تا کتاب مورد نیــاز مخاطب ما در بــازار بیرون تولید 
شــود، اما تولیدکننده استانداردها و معیارهای تولید متون آموزشی و 
کمك آموزشی را رعایت کند. کما اینکه در چند سال گذشته، ولو در 
مورد بخشی از کتاب ها، این اتفاق افتاده است و شما هم این کتاب ها 

را در کتاب نامه های رشد معرفی کرده اید.

 موضوع دیگر این اســت که شما در 
»انتشــارات منادی تربیت« و یا در »طرح 
50 هزار مدرســه، 50 هزار نمایشــگاه«، 
و  کتاب ها  یا معرفی  و  انتشــار  به  به نوعی 
کتاب های  لزوماً  که  مي کنید  مبادرت  آثاری 
تأیید طرح  و مورد  آموزشــی  اســتاندارد 
ســامان دهی منابــع آموزشــی و تربیتی 
نیستند. به نظر شما آیا این طرح های جدید 
و متعدد ما را به سمت وســوی همان جزیره ای شدن بیشتر 
ســوق نخواهند داد؟ آیا وجود چنین طــرح و برنامه هایی 
اقدام موازی با فعالیت دیگر بخش هایی که انجام این کار 

را مستقیماً برعهده دارند، نیست؟ 
 عرض کردم که ما در بازنگــری امور به این موضوعات توجه 
ویژه ای داشــته ایم. اتفاقًا چه موضوع تولید بســته های آموزشی، چه 
بحــث تولید فیلم نامــه و نمایش نامه از متون درســی، و چه اجرای 
سرودهای کتاب های درسی، همه با سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی و »شورای عالی آموزش وپرورش« هماهنگ شده اند، و پس 
از گرفتن مراتب تأیید و تحسین آن مراکز نسبت به تولید این متون 

و مواد اقدام کرده ایم. 
اگر من عرض کردم جزایر جداگانه به وجود آمده است، منظورم 
ایــن بود که ما نیاییم در هر معاونت و یا ســازمان متون و منابع 
خــاص و موردنظر خودمــان را تولید و مستندســازی کنیم و به 
استان ها بفرســتیم و استان ها بمانند که با این منابع گوناگون چه 
کار کنند. البته باید به این موضوع هم اشــاره کنم که دوســتان 

ما در ســازمان کمتر به ســمت ما مي آیند. شــاید بــه این دلیل 
که ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی از سابقه و قدمت 
بیشتری برخوردار اســت و ثبات مدیریتی هم در آنجا بیشتر بوده 
اســت. گاهی هم در کارهای مشترك، رفت وآمدها و جابه جایی ها 
باعث شــده اســت که برخی کارها ابتر بمانند، به نتیجه نرسند و 

دوستان دلسرد شوند. 
اما بنده شــخصًا اعتقاد دارم که راهکار تنها در همکاری بیشتر 
و همراهی و هم فکری در کارهایی اســت که به اقدام و مشارکت 
همة معاونت ها و ســازمان های وزارت آموزش وپرورش نیاز دارند 
و قطعًا طرح ســامان دهی مواد و رســانه های آموزشی و تربیتی 
مصداق چنین کار مشترکی است. همه باید براي اجرایی شدن آن 
دست به دست هم دهیم تا بتوانیم شرایط مدیریت و نظارت وزارت 
آموزش وپرورش بر بازار کتاب های آموزشــی و کمك آموزشی را 
فراهم آوریم و یك نهاد آموزشــی و تربیتی منسجم بتواند ضمن 
نظارت بر نهادهای بیرونی، خصوصی و مردمی، این بازار آشــفته 

رابسامان کند؛ ان شاءاهلل. 
من اعتقــاد دارم ماندگاری همة طرح هــا و برنامه های ما منوط 
به این اســت که با برنامة درســی و منابع آموزشــی رسمی وزارت 
آموزش وپرورش، یعنی کتاب ها، منابع و رســانه های آموزشــی که 
عمومًا هم توســط ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تولید 

مي شوند، گره بخورند.
در همین راســتا هم تالش ما این بوده اســت که همة طرح ها 
و برنامه هایــی را که به این پیوند و هم فکری نیازمند هســتند، با 
دوستانمان در ســازمان هماهنگ کنیم و از نظرات کارشناسی و 
ســازمانی آن ها بهره ببریم. برخی طرح هــا و برنامه ها هم بوده 
که قباًل شــروع شده و با تغییرات ســازمانی به گونه اي به حاشیه 
رانده شــده اند، که باز هم ما تالش کرده ایم با شناسایی و مطالعة 
الزم در صــورت مفید و هم راســتا بودن با اهــداف کلی وزارت 
آموزش وپــرورش این برنامه ها را هم پی بگیریم و به ســرانجام 
برســانیم. با آنکه قبل از تولید نظر کارشناسی و حرفه ای دوستان 
را جویا مي شــویم، پس از تولید و قبل از اســتفاده، این طرح ها و 
حاصــل آن ها را باز هم در اختیار همکاران مي گذاریم و بعد از آن 

مورد استفاده قرار مي دهیم. 
با چنیــن نگاهی ما گمان مي کنیم کــه مي توانیم به عنوان یکی 
از بازوهــای اجرایی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی در 
طرح هایی مانند طرح سامان بخشــی مواد و رســانه های آموزشــی 
و تربیتی همکار خوبی برای ســازمان باشــیم و در ضمن اهداف و 
مأموریت هــای خودمان را هم که وزارت آموزش وپرورش ما را ملزم 

به انجام آن ها کرده است، دنبال کنیم.

به  باید  آموزش وپــرورش 
خصوصی  بخــش  کمک 
و نظــارت بــر رعایــت 
اســتانداردهای الزم مبتنی 
بر برنامه ریزی آموزشــی و 
درسی، کتاب های مورد نیاز و 
تقاضای دانش آموزان را تهیه 

و ارائه کند
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مهندس سیدمحمود صموتی

چالش های بازار نشر و کتاب های 
غیردرسی فنی و حرفه ای

اشاره
در بازار نشر ایران، کتاب های غیردرسی که به صورت کمك آموزشی 
و کمك درسی تهیه می شوند، چه وضعیتی دارند؟ آیا شرایط موجود 
از دیدگاه ناشــران مطلوب اســت؟ نظر مخاطبان چیست؟ نهادهای 
ذی ربط مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت علوم، فناوری 
و تحقیقــات، و وزارت آموزش و پرورش چــه دیدگاهی دارند؟ این ها 
همه سؤال هایی هستند که تاکنون برایشان پاسخ روشن و مشخصی 
که بر مبنای پژوهش میدانی یافته شــده باشد، وجود ندارد. همواره 
این ســؤال مطرح است که آیا می توان کیفیت کتاب های غیردرسی 
را که توســط ناشران بخش خصوصی تهیه می شوند، ارتقا داد و این 
محصول را با  اهداف آموزشی هم سو کرد؟ در این مقاله سعی داریم 
با توجه به اسناد و شرایط موجود به چالش های بازار نشر و مشکالت 

مرتبط با تولید کتاب های غیردرسی بپردازیم.

کلیدواژه ها: چالش های بازار نشــر، کتاب های غیر درسی، 
فنی حرفه ای

طبقه بندی کتاب ها
می دانیــم هر کتابی یك پیام آموزشــی دارد. لــذا از این دیدگاه 

می توانیــم همة کتاب هایی را که تألیف یا ترجمه می شــوند، کتاب 
آموزشــی بنامیم. اما منظور از کتاب های آموزشی کتاب هایی هستند 
که به طور ویژه برای آموزش های رســمی و غیررسمی کشور تهیه 
می شوند. کتاب های درسی، کمك درســی و کمك آموزشی از انواع 
کتاب  های آموزشــی هستند که در دوره های گوناگون آموزشی مانند 
دوره های ابتدایی، راهنمایی، متوســطه، کاردانی و کارشناسی مورد 

استفاده قرار می گیرند.
همــة کتاب های نظری و عملی در ســطوح متفاوت، در دو طبقه 
قرار می گیرند: »کتاب های آموزشــی« و »سایر«. کتاب هایی که در 
طبقة »ســایر« قرار می گیرند، کتاب هایی هستند که به طور  مستقیم 
ابعاد آموزشی ندارند. کتاب های رمان، شعر و داستان از این مجموعه 
از کتاب هــا جای دارند. کتاب های آموزشــی در دو طبقة کتاب های 
»درسی« و »غیردرسی« طبقه بندی می شوند. کتاب های غیردرسی 
نیز در دو گروه شامل کتاب های »کمك درسی« و »کمك آموزشی« 

گنجانده می شوند.
برنامه ریزی، تألیف و نظارت بر تألیف کتاب های درسی در دوره های 
ابتدایی، راهنمایی، متوســطة نظری و متوســطة فنی و حرفه ای و 
کارودانش برعهدة »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« است. 

این سازمان یکی از معاونت های وزارت آموزش وپرورش است.

عکس: اعظم الریجانی
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از آنجــا که فراگیری کتاب های درســی اجباری اســت و تألیف 
کتاب های درسی براساس برنامه ای مدون صورت می گیرد، به صورت 
اجباری در آموزش های رســمی و غیررســمی مورد اســتفاده قرار 
می گیرند و فراگیرندگان نمی توانند قســمت هایی از محتوای کتاب 
را حذف کنند، این کتاب ها باید ویژگی های خاصی را داشــته باشند. 
ویژگی های کتاب های آموزشــی توسط »دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی« ســازمان پژوهش و به وسیله گروه های خبره تهیه و برای 

اجرا به »شوراهای برنامه ریزی« ابالغ می شود.
شوراهای برنامه ریزی شوراهایی هستند که اعضای آن ها ترکیبی 
از متخصصان و برنامه ریزان آموزشی هستند. هر یك از این شوراها 
با یك گروه یا یك رشــتة تخصصی مرتبط اســت. در این شوراها 
برنامه ریزی آموزشی براســاس چارچوب های کالن تعریف شده در 
اسناد باالدستی صورت می گیرد. همچنین چگونگی تألیف کتاب های 
درســی باتوجه به ویژگی های آن تعیین و به  مؤلفان ابالغ می شود. 
این شوراها نظارت بر امر تألیف را از شروع تألیف 

تا نهایی شدن آن برعهده دارند.

ترکیب شوراهای برنامه ریزی
نظر به اهمیت وظایف و مســئولیت ســنگینی 
که شــوراهای برنامه ریــزی دارند، الزم اســت 
ترکیب اعضای آن ها به گونه ای باشــد که بتوانند 
برنامه ریزی آموزشــی در ســطح ملی را تدوین و 
تصویب کنند. یادآور می شــود که برنامة نهایی به 
تصویب شورای عالی آموزش وپرورش که شورایی 
راهبردی اســت می رســد. برای مثــال، ترکیب 
اعضای شوراهای آموزشــی در گروه ها و رشته های گوناگون شاخة 

فنی وحرفه ای به شرح زیر است:
 هنرآموز خبره )شاغل به تدریس در زمان عضویت در شورا(؛

 کارشناس دفتر آموزش وپرورش فنی و حرفه ای و کاردانش )واحد 
اجرا(؛

 کارشــناس برنامه ریزی آموزشــی )مســلط بــه آموزش های 
فنی و حرفه ای(؛

 مدرس آموزشکده )مرتبط با رتبه و مشاغل به تدریس در زمان 
عضویت در شورا(؛

 استاد دانشــگاه )مرتبط با رشته و شــاغل به تدریس در زمان 
عضویت در شورا(؛

 کارشناس بخش حرفه ای )شاغل در صنایع و مرتبط با رشته(؛
 کارشناس متخصص رشته )مســلط به برنامه ریزی آموزشی و 

تألیف کتاب های آموزشی(.
اعضای شــورا برای یك ســال انتخاب می شوند. وظایف اصلی 
شــورا برنامه ریزی آموزشــی، تصویب برنامه، و نظــارت بر تألیف 

کتاب های آموزشــی است. ترکیب اعضای شــوراهای برنامه ریزی 
در شــاخه های نظری و کاردانش با ترکیب ذکر شــده در شــاخه 
فنی و حرفه ای کمی متفاوت است، ولی از نظر کیفی و توانمندی در 

یك ردیف قرار دارند. 

ویژگی های کتاب های آموزشی غیردرسی
همان طور که ذکر شد، کتاب های غیردرسی در دو طبقة کتاب  های 

کمك درسی و کمك آموزشی قرار می گیرند.
کتاب های کمك درســی با محوریت برنامة درســی در راســتای 
اهداف برنامة درســی و کتاب های درسی تألیف و منتشر می شوند و 
معمواًل قســمتی از برنامة درسی را پوشش می دهند. به عبارت دیگر، 
کتاب های کمك درســی مکمل کتاب های درسی هستند و هم گام 
و همراه با کتاب های درســی عرضه و آموزش داده می شــوند. این 
کتاب ها شامل کتاب  های کار، فعالیت )تمرین(، سنجش و ارزشیابی، 

و راهنمای معلم هستند.
کتاب های کمك آموزشی کتاب هایی هســتند که به منظور ایجاد 
انگیزه، توســعه یادگیــری، افزایش دانش و ســواد علمی، پرورش 
مهارت های ذهنی و عملی، رشــد روابط اجتماعی و ارتقای یادگیری 
فراگیران و در راستای برنامة درسی تهیه می شوند. این گروه کتاب ها 
ماهیت دانش افزایی دارند و آموزش آن ها همراه با کتاب های درسی 

الزامی نیست.

تولید کتاب های درسی و غیردرسی
تولید کتاب های درسی برعهدة ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی است. مسئولیت تألیف و تولید  کتاب های غیردرسی برعهدة 
بخش خصوصی اســت. اما در برخی از مــوارد باتوجه به نیاز، دفاتر 
ذی ربط ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به تولید این گونه 

کتاب ها مبادرت می کنند.

نظارت بر تولید کتاب
همان طور که اشاره شد، تمام کتاب های درسی با نظارت مستقیم 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی تهیه و منتشر می شوند. 
نظارت بر تولید کتاب های »غیردرســی« و »سایر« برعهدة وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســت. برای ممیزی و بررسی کتاب های 
ادبی، مذهبی، عرفانی، هنری، تاریخی و موارد مشابه آن، در این نهاد 
گروه های تخصصی وجود دارنــد که به طور دقیق کتاب های بخش 
خصوصی را بررسی و در صورت تأیید اجازة چاپ و انتشار می دهند. 
اما متأســفانه در ارتباط با کتاب های علمی در ســطوح گوناگون )از 
ابتدایی تا دانشــگاه( هیچ گونه نظارت محتوایی وجود ندارد و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی صرفًا به ارائة مجوز برای چاپ این کتاب ها 

اقدام می کند. 

کتاب های کمک درســی با 
درســی  برنامة  محوریت 
در راســتای اهداف برنامة 
درسی  کتاب های  و  درسی 
تألیف و منتشر می شوند. این 
کتاب ها شامل کتاب  های کار، 
فعالیت )تمرین(، سنجش و 
معلم  راهنمای  و  ارزشیابی، 

هستند
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از این رو غالبًا مشــاهده می شــود که کتاب های منتشــر شده در 
زمینه هــای علمی و فنی در بازار نشــر فاقــد ارزش و اعتبار علمی 
هستند و بعضی نیز از نظر علمی اشتباهات فاحش و غیرقابل قبولی 
دارند. همچنین تبلیغات گســترده و بدون نظارت ســبب شده است 
که خانواده ها،  دانشجویان، دانش آموزان و سایر مصرف کنندگان که 
هیچ گونه اطالعی از نبود نظارت محتوایی بر این گونه کتاب ها ندارند، 
با آســودگی خاطر و تکیه بر مجوز رســمی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و شــابك صادر شده از سوی کتابخانة ملی )فیپا(، این گونه 

کتاب ها را خریداری و استفاده کنند.

نقش نظارتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی

در سال 1389 براساس مصوبة 828 شورای عالی آموزش وپرورش 
تحت عنوان »آیین نامة ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد 
و رســانه ها( به ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت 
آموزش و پرورش مأموریت داده شــد تا بر تولید مواد آموزشــی اعم 
از رســانه های مکتوب و غیرمکتوب نظارت مســتقیم داشته باشد. 
ســازمان پژوهش این نظارت را بــه دفتر انتشــارات و تکنولوژی 
آموزشــی، واگذار کرد. یادآور می شود که از سال 1378 تاکنون دفتر 
انتشــارات و تکنولوژی آموزشی، ســعی کرده است از طریق نشریة 

جوانه، کتاب نامه های رشد، اسناد ویژگی های کتاب های آموزشی، و 
جشنوارة رشد، ارتباط نزدیکی با ناشران بخش خصوصی برقرار کند و 
تولیدات آنان را تا حدودی با برنامه و کتاب های درسی هم سو سازد. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی تاکنون تعداد 35 شماره نشریة 
جوانه، 62 عنوان کتاب نامة رشد و بیش از 50 عنوان اسناد ویژگی  های 
کتاب های آموزشی را تولید و در اختیار ناشران بخش خصوصی قرار 
داده است. اکنون که مسئولیت مستقیم نظارت بر رسانه های مکتوب 
و غیرمکتوب کمك آموزشــی و کمك درســی در دوره های ابتدایی، 
راهنمایی و متوســطة نظری و متوســطة فنی وحرفه ای و کاردانش 
برعهدة این دفتر قرار گرفته، الزم اســت با اســتفاده از ظرفیت  های 
موجود و جــذب ظرفیت های پنهان و بالقــوه، زمینه های همکاری 
هرچه بیشتر را با ناشران بخش خصوصی فراهم آورد و در این راستا 

به تولید اسنادی با رویکرد تسهیل در تعامل بیشتر 
با ناشران بخش خصوصی آموزشی اقدام کند.

کتاب های آموزشی غیردرسی موجود 
در بازار نشر

در بازار نشر نود نوع کتاب غیردرسی وجود دارد. 
تعداد محدودی از کتاب ها بــا نظرات دفاتر تألیف 
ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی تولید 
می شــوند معمواًل این کتاب ها بــا رویکرد برنامة 
درســی و هم ســو با محتوای کتاب های درسی به 
رشــتة تحریــر درمی آیند و تا حــدود زیادی برای 
فراگیران قابل استفاده و مفیدند. همچنین، تعدادی 

از دانشــگاه ها نیز به تولید کتاب های درسی و غیردرسی دانشگاهی 
دســت می زنند که اغلب آن ها ترجمه ای و تعــداد محدودی تألیفی 
هســتند. برخی از این کتاب هــا که با نظارت گروه های درســی و 
شــوراهای علمی دانشــگاه تهیه می شــوند، از کیفیت مطلوب تری 
برخوردارنــد، در حالی که تعداد دیگری از این کتاب ها که نظارتی بر 
تولید آن ها صورت نمی گیرد، کیفیت مطلوبی ندارند و از اعتبار علمی 

مناسب برخوردار نیستند.
انبوه گســترده ای از کتاب های غیردرســی نیز در بازار نشر وجود 
دارند که صرفًا به منظور کســب درآمد تولید شده اند و عماًل کاربران 

را به بیراهه می کشند.

معضالت بازار نشر ایران
یکی از معضالت بازار نشــر ایــران در زمینة تولیــد کتاب های 
آموزشــی غیردرسی تولید کتاب های حل المسائل و کتاب های تست 
و نکته اســت. محتوای اغلب این کتاب هــا از محتوای کتاب های 
درســی و آزمون های نهایی اقتبــاس می شــود. این گونه کتاب ها 
نه تنهــا نمی توانند کمك مؤثری به تعمیق آمــوزش و هدایت افراد 

حل المسائل  کتاب های 
)بیماري  خــوره  مانند 
کاربران  جان  به  جذام( 
می افتد و آنان را به سمتی 
می بــرد که هیــچ یاد 
نمی گیرند و فقط راه حل ها 
را به خاطر می سپارند. لذا 
اگر تغییــر کوچکی در 
صورت مسئله داده شود، 
نمی توانند آن را حل کنند

عکس: رضا بهرامی
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به سوی اهداف آموزشی کمك  مؤثری کند، بلکه در بسیاری از موارد 
مخرب و مشکل سازند. اســتفاده از این نوع کتاب ها موجب تنبلی و 
بی حوصلگی فراگیران می شــود و آنان را به سمت الگوهای مبتنی بر 
دانش حافظه ای و دور از مفاهیم عمیق یادگیری سوق می دهد. این 

پدیده یکی از مخرب ترین آثار استفاده از این نوع کتاب هاست. 
نکتة جالب این اســت که اکثر ناشران و مؤلفان بخش خصوصی 
که به تولید این کتاب ها دســت می زنند، از بــازار فروش آن اظهار 
رضایــت می کنند. همچنیــن، مخاطبان این نــوع کتاب ها به دلیل 
ارائــة چارچوب های از پیش تعیین شــده و الگوهای کلیشــه ای، از 
آن ها اســتقبال می  کنند و از این موضوع غافل هســتند که در آینده 
نمی توانند از آموخته های خود به نحو مطلوب استفاده کنند. کتاب های 
حل المســائل مانند خوره2 به جان کاربران می افتد 
و آنان را به سمتی می برد که هیچ یاد نمی گیرند و 
فقط راه حل ها را به خاطر می ســپارند. لذا اگر تغییر 
کوچکی در صورت مسئله داده شود، نمی توانند آن 

را حل کنند.
کتاب های تســت و نکته هم  اگر در چارچوب 
برنامة درســی نباشند و اهداف آموزشی را پوشش 
ندهنــد، وضعیــت نامطلوب تری در مقایســه با 
کتاب های حل المســائل خواهند داشــت. به طور 
خالصه، استفاده از این نوع کتاب ها باعث می شود 
که اهداف آموزشــی فراموش شوند و مخاطبان با 
دانشی محدود و حافظه ای از علم مربوط بتوانند از 
عهدة ارزشیابی برآیند و پس از اتمام آزمون آنچه 

را که به خاطر سپرده اند، به فراموشی بسپارند. 

اشکال در کجاست؟
می دانیم اهداف آموزشی زمانی تحقق می یابد که روش رسیدن به 
آن ها مشخص و محتوای آموزشی، فضا و تجهیزات، و نیروی انسانی 
مهیا باشــند و ارزشیابی به طور صحیح انجام شود. چنانچه در برنامة 
آموزشــی یکی از موارد نادیده گرفته یا ضعیف دیده شوند. آموزش 

واقعی رخ نمی دهد و اهداف محقق نمی شوند.
یکی از مشکالت اصلی در فرایند اجرای آموزش، ارزشیابی صحیح 
اســت که امکان دارد به صورت درونی توســط مجری یا به صورت 
بیرونی توســط ســایر نهادها یا »اِن جی اُ«ها1 اجرا شــود. غالبًا در 
ارزشیابی  درونی که توسط مجری صورت می گیرد، اهداف آموزشی 
با کیفیت مطلوب وعالی نمی رســند. اما در ارزشیابی بیرونی این امر 
امکان پذیر اســت. برای رســیدن به اهداف آموزشی و ارزشیابی آن، 
به استاندارد ارزشــیابی دقیق نیاز است، به طوری که ارزشیاب بتواند 
با مراجعه به آ ن اســتانداردها، کیفیت آموزش اجرا شده را ارزشیابی 
کند. برون سپاری ارزشــیابی در ایران در آموزش های فنی وحرفه ای 

برای شاخة کاردانش در گذشته انجام شده است، ولی به دلیل ناکافی 
بودن سازوکارهای الزم و استانداردهای مورد نیاز، تداوم نیافته است. 
همچنیــن، اجرای امتحانــات نهایی در درس هــای متفاوت، نوعی 
برون سپاری محســوب می شــود که موجب ارتقای آموزش در آن  

درس ها می شود.
یکی دیگر از اشکاالت ناشران ناآگاهی آنان از محتوای آموزشی و 
رویکردهای آن است. چنانچه ناشران در ارتباط با محتوای آموزشی 
اطالعات الزم را داشته باشند، می توانند کتاب های خود را در راستای 

برنامه  های آموزشی تولید و کیفیت بخشی کنند.
به طور کلی معضالت و مشکالت بازار نشر و کتاب های آموزشی 

غیردرسی را می توانیم حول چهارمحور زیر بیان کنیم:
1. نبود نظارت محتوایی بر تولید کتاب های آموزشی غیردرسی از 

سوی نهادهای مسئول؛
2. شــیوة ارزشــیابی به صورت درونی و بــدون نظارت نهادهای 

ذی ربط؛
3. ناآگاهی ناشــران بخش خصوصی از رویکردهای آموزشــی و 

محتوای کتاب های درسی؛
4. نداشــتن تعامل کافی با نهادهای مرتبط بــا تولید کتاب های 

درسی.

مشکالت ناشران بخش خصوصی
یکی از مشــکالت اساســی ناشــران بخش خصوصی این است 
کــه نمی دانند چه محصولــی را تولید کنند که جــذاب، دارای بازار 
فروش تضمینی و در راســتای کتاب های درسی باشد. از این رو غالبًا 
کتاب های آموزشی غیردرســی به صورت سلیقه ای و بدون توجه به 
رویکرد و محتوای برنامة درسی تهیه می شوند. می دانیم که یکی از 
دغدغه های اصلی ناشران بخش خصوصی بازگشت سرمایه و کسب 
سود معقول از ســرمایه گذاری اســت که این انتظار معقول و قابل 
قبول است. لذا باید شرایط به گونه ای مهیا شود که ناشر ضمن تولید 
کتاب های مناسب و هم ســو با اهداف، رویکرد و محتوای آموزشی، 

بتواند بازار فروش مطلوبی نیز داشته باشد.
حال باید دید آیا می توان چنین زمینه هایی را فراهم کرد؟ پاســخ 

مثبت است. 
چنانچه ناشران بخش خصوصی؛ باتوجه به مسئولیت واگذار شده 
به دفتر انتشــارات وتکنولوژی آموزشــی، بتواند بــا این دفتر تعامل 
تنگاتنگ داشــته باشند، قادر خواهند بود که کتاب های مناسبی را در 

رشته های گوناگون تهیه کنند و به بازار نشر ارائه دهند.

راهکارهای عملی
همان طور که اشــاره شد، دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی 
سال هاست که ســعی در تعامل با ناشران بخش خصوصی دارد. در 

یکی از مشــکالت اساسی 
ناشــران بخش خصوصی 
این است که نمی دانند چه 
که  کنند  تولید  را  محصولی 
جــذاب، دارای بازار فروش 
تضمینــی و در راســتای 
باشد.  درســی  کتاب های 
کتاب های  غالبــاً  این رو  از 
آموزشی غیردرسی به صورت 
ســلیقه ای و بدون توجه به 
رویکرد و محتــوای برنامة 

درسی تهیه می شوند
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این راستا در سال 1391 به تولید اسناد جدیدی دست زد که با سبکی 
نوین و به صورتی ســاده به رویکردهای آموزشــی و چگونگی تولید 
کتاب های غیردرســی می پردازند. در این اسناد، استانداردهای مورد 
نیاز با زبانی ساده و شیوا بیان می شوند همچنین »فهرست وارسی« 
)چك لیســت (ها و »نمون برگ« )فرم ( هایی نیز تهیه شــده اند که 
چگونگی ارزیابی و امتیازدهی به کتاب های غیردرسی تولیدی توسط 
ناشــران در آن ها قید می شود. این اســناد به تدریج در اختیار ناشران 
قرار می گیرند. مطالعة این اســناد توســط ناشران بخش خصوصی 
در راســتای تولید کتاب های غیردرسی بســیار مفید و راهگشاست. 
همچنین، برقراری ارتباط ناشران با شوراهای برنامه ریزی گروه های 

درسی رشته های تخصصی می تواند کمك  کننده باشد.

پایان کالم
باتوجــه به نهاد نظارتی تعیین شــده برای کتاب هاي آموزشــی  
غیردرســی، الزم است ناشــران بخش خصوصی در چگونگی تولید 

کتاب هــای مزبور تجدیدنظر کنند تا بتواننــد تضمینی برای فروش 
محصوالت خود داشــته باشــند، در غیر این صورت آنان نمی توانند  
کتاب های تولیدی خود را به مراکز آموزشی عرضه کنند. ضمن اینکه 
محصوالت آنان دارای کیفیت مطلوبی باشــد، با شرکت در جشنواره 
رشد ممکن اســت به عنوان کتاب های مناسب، تقدیری و برگزیده، 
انتخاب شــوند و امتیازهای خاصی را به دست آورند. بیایید دست در 
دســت هم دهیم و برای ارتقای آموزش کتاب هایی را تهیه کنیم که 
نســل آینده را به سوی دانش و علومی ســوق دهد که بتواند ایران 

اسالمی مان را خودکفا و بی نیاز سازد.

 پی نوشت ها
1.N.G.O Non Govermontal Organization (تشکیالت غیردولتی)

2. بیماري جذام
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در شــماره های اخیــر کتاب نامه هاي رشــد دورة 
آمــوزش راهنمایي، دورة آموزش متوســطه و دورة 
آمــوزش فني وحرفــه اي،  دو ضمیمــه کتاب هاي 
مناســب کتابداري با 40 عنوان، و کتاب های مناسب 
زبان انگلیســي با 54 عنوان آمده است. همچنین، به 
کتاب نامة رشد آموزش ابتدایي نیز فهرست کتابداري 

با 40 عنوان کتاب مناسب ضمیمه شده است.

طیبه الدوسی

این كتاب نامه دراجرای بند سوم ماده ی 5 آیین نامه ی سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها( مصوب 1389/06/02 شورای عالی

 آموزش و پرورش آماده وتولید شده است كه در آن، وزارت آموزش و 
پرورش را موظف به برگزاری جشنواره، نمایشگاه و تهیه ی فهرستگان 

توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی استاندارد جهت معرفی
 آن ها به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها نموده است.

http://samanketab.roshdmag.ir

دوره ی آمــــوزش ابــتــدایـــــی ـ  15

فهرست توصیفیكتاب های آموزشیمناسب و مرتبط با برنامه ی درسی
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این كتاب نامه دراجرای بند سوم ماده ی 5 آیین نامة سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها( مصوب 1389/06/02 شورای عالی

 آموزش و پرورش آماده وتولید شده است كه در آن، وزارت آموزش و 
پرورش را موظف به برگزاری جشنواره، نمایشگاه و تهیة فهرستگان 

توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی استاندارد جهت معرفی
 آن ها به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها نموده است.

http://samanketab.roshdmag.ir

دورة آمـــوزش متــــوسطه نــظری ـ 12

فهرست توصیفیكتاب های آموزشیمناسب و مرتبط با برنامة درسـی
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این كتاب نامه دراجرای بند سوم مادة 5 آیین نامة سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها( مصوب 1389/06/02 شورای عالی

 آموزش و پرورش آماده وتولید شده است كه در آن، وزارت آموزش و 
پرورش را موظف به برگزاری جشنواره، نمایشگاه و تهیة فهرستگان 

توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی استاندارد جهت معرفی
 آن ها به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها نموده است.

http://samanketab.roshdmag.ir

پایـــة اول)هفتــم( دوره متـــوسـطه اول

فهرست توصیفیكتاب های آموزشیمناسب و مرتبط با برنامة درسـی
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این كتاب نامه دراجرای بند سوم ماده ی 5 آیین نامه ی سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها( مصوب 1389/06/02 شورای عالی

 آموزش و پرورش آماده وتولید شده است كه در آن، وزارت آموزش و 
پرورش را موظف به برگزاری جشنواره، نمایشگاه و تهیه ی فهرستگان 

توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی استاندارد جهت معرفی
 آن ها به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها نموده است.

http://samanketab.roshdmag.ir

دوره ی پــیــــــش دبـــســتـــان ـ 3
فـهرست توصیفیكتاب های آموزشیمناسب و مرتبط باراهنمــای
 بـرنامه و فعالیت های آموزش و پرورش در دوره ی پیش دبستـانی
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این كتاب نامه دراجرای بند سوم ماده ی 5 آیین نامة سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها( مصوب 1389/06/02 شورای عالی

 آموزش و پرورش آماده وتولید شده است كه در آن، وزارت آموزش و 
پرورش را موظف به برگزاری جشنواره، نمایشگاه و تهیة فهرستگان 

توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی استاندارد جهت معرفی
 آن ها به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها نموده است.

http://samanketab.roshdmag.ir

دورة آمــــــوزش راهنـــــمایـــی  ـ 14

فهرست توصیفیكتاب های آموزشیمناسب و مرتبط با برنامة درسـی
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1392

این كتاب نامه دراجرای بند سوم مادة 5 آیین نامه ی سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها( مصوب 1389/06/02 شورای عالی

 آموزش و پرورش آماده وتولید شده است كه در آن، وزارت آموزش و 
پرورش را موظف به برگزاری جشنواره، نمایشگاه و تهیة فهرستگان 

توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی استاندارد جهت معرفی
 آن ها به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها نموده است.

http://samanketab.roshdmag.ir

12 دورة آمــوزش فنی و حرفه ای و کار دانش ـ 

فهرست توصیفیكتاب های آموزشیمناسب و مرتبط با برنامة درسـی
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این كتاب نامه دراجرای بند سوم ماده ی 5 آیین نامه ی سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها( مصوب 1389/06/02 شورای عالی

 آموزش و پرورش آماده وتولید شده است كه در آن، وزارت آموزش و 
پرورش را موظف به برگزاری جشنواره، نمایشگاه و تهیه ی فهرستگان 

توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی استاندارد جهت معرفی
 آن ها به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها نموده است.

http://samanketab.roshdmag.ir

پایــــه ی ســوم دوره ی آمــوزش ابتـدایی

فهرست توصیفیكتاب های آموزشیمناسب و مرتبط با برنامه ی درسی
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1392

کتاب نامة رشد دورة پیش دبستان
کتاب هاي مناسب معرفي شده در آخرین شماره )3(: 208 عنوان

مخاطبان: کودك، والدین و مربی

کتاب نامة رشد دورة آموزش ابتدایي
کتاب هاي مناسب معرفي شده در آخرین شماره )15(: 365 عنوان

مخاطبان: دانش آموز، معلم، اولیا و مربیان آموزشي

کتاب نامة رشد دورة آموزش راهنمایي
کتاب هاي مناسب معرفي شده در آخرین شماره )15(: 187 عنوان

مخاطبان: دانش آموز، معلم، اولیا و مربیان آموزشي

کتاب نامة رشد دورة آموزش متوسطه
کتاب هاي مناسب معرفي شده در آخرین شماره )12(: 263 عنوان

مخاطبان: دانش آموز، معلم، اولیا و مربیان آموزشي

کتاب نامة رشد دورة آموزش فني وحرفه اي و کاردانش
کتاب هاي مناسب معرفي شده در آخرین شماره )12(: 177 عنوان

مخاطبان: هنرجو، هنرآموز، اولیا و مربیان آموزشي

کتاب نامة رشد ویژة پایة اول متوسطه )هفتم(
کتاب هاي مناسب معرفي شده: 153عنوان

مخاطبان: دانش آموز، معلم، اولیا و مربیان آموزشي

کتاب نامة رشد ویژة پایة سوم ابتدایي
کتاب هاي مناسب معرفي شده: 370 عنوان

مخاطبان: دانش آموز، معلم، اولیا و مربیان آموزشي
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فروشگاهی برای همه کتاب های 
آموزشی استاندارد

»آیین نامة  ســامان دهی منابع آموزشــی« )مواد و رســانه ها( در 
هشتصد و بیست و هشتمین جلسة »شورای عالی آموزش وپرورش« 
و در ســال 1389 به تصویب رسیده اســت. براساس این آیین نامه، 
وزارت آموزش وپرورش موظف است تولید و عرضة مواد و رسانه های 
آموزشــی و تربیتی استاندارد را به وســیلة راهکارهایی مورد ارزیابی، 
هدایت و تشویق قرار دهد؛ راهکارهایی نظیر: اعطای نشان استاندارد 
به مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی معتبر؛ برگزاری جشنواره ها و 
نمایشــگاه های مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی؛ حمایت از تولید 
مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی استاندارد به  انحای گوناگون، از 
جمله معرفی آن ها در کتاب های درسی، مجله های رشد و سایت های 

آموزشی به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها.
بر این اساس، »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« طرح 
ســامان دهی کتاب های آموزشــی را تصویب کرد و در دستور کار 
»دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی« قرار داد. این دفتر نیز با 
برگزاری نُه دوره جشــنوارة کتاب های آموزشــی رشــد، و معرفی 

کتاب های مناســب دوره های تحصیلی گوناگون در کتاب نامه های 
رشــد و پایان کتاب های درسی، به شناســایی و معرفی کتاب های 

استاندارد دست زده است.
در این میان، همواره تهیة ســریع و راحــت این کتاب ها یکی از 
دغدغه های مطرح برای مخاطبان بوده که »انتشــارات فاطمی« با 
ایجاد فروشــگاهی ســعی در رفع آن کرده اســت. در این فروشگاه 
می توان کتاب هایی را یافت که توســط کتاب نامه های رشد معرفی 
و یا در جشــنواره های کتاب های آموزشــی رشــد برگزیده شده اند؛ 
از کتاب هــای مختــص دورة ابتدایی تا کتاب های دبیرســتان. این 
فروشــگاه که به تازگی کار خود را آغاز کرده است، به زودی بخش 
فروش آنالیــن و تلفنی خود را نیز فعال می کند تا مخاطبان از همة 
نقاط کشــورمان بتوانند کتاب های استاندارد را تنها از یك فروشگاه 

بخرند.
برای آشــنایی بیشــتر با اهداف راه اندازی فروشــگاه و 
چگونگی تهیة کتاب از آن، با حامد محبی و شــیوا ثمرانی از 

سمانه آزاد

به ابتکار انتشارات فاطمی صورت گرفته است:
عکس: رضا بهرامی
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مسئوالن این فروشگاه به گفت وگو نشستیم.

 هدف از ایجاد این فروشــگاه چیست و در راستای رفع 
چه نیازی بوده است؟

 همان گونه که می دانید، انتشــارات فاطمی از ســال 1361 
تاکنون در نشر کتاب های علمی و آموزشی مورد نیاز دانش آموزان، 
دانشــجویان، اســتادان و معلمان اهتمام ورزیده است. ما تاکنون 
بیــش از هزار عنوان کتاب و نشــریة علمی بــا هدف کمك به 
ترویج علم و درك بهتر مفاهیم علمی و آموزشی منتشر کرده ایم. 
اکثر قریب به اتفاق این کتاب ها به وســیلة کارشناســان ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی تأیید و در کتاب نامه های رشــد 
به عنوان کتاب  مناســب معرفی شده اند. اما رساندن هرچه سریع تر 
و آســان تر این کتاب  ها به دســت مصرف کنندگان و متقاضیان،  
همواره از دغدغه های این مؤسســه بوده اســت که با راه اندازی 
این فروشــگاه و سیستم فروش آنالین، ان شــاءاهلل به نیاز آن ها 

پاسخ داده خواهد شد.
از طــرف دیگر، مؤسســة فرهنگــی فاطمی 
تنها مؤسســه ای نیســت که کتاب هایی مناسب 
و ســودمند مطابق با نیازهای دانش آموزان تولید 
می کند. خوش بختانه ناشران آموزشی کاردانی در 
این عرصه مشــغول فعالیت  هستند و کتاب هایی 
تولید می کنند که دانش آموزان و مراکز آموزشی به 
آن ها نیاز دارند. این فروشگاه به صورت تخصصی 
پاسخ گوی چنین نیازی است و به ویژه کتاب هایی 
را عرضــه می کنــد کــه در طرح ســامان دهی 
کتاب های آموزشی به وسیلة کارشناسان مجرب تأیید و در کتاب نامة  
آموزشی رشــد به عنوان کتاب سودمند معرفی شده اند. درواقع هدف 
اصلی ما ایجاد مرکزی برای دسترســی سریع و آسان دانش آموزان، 
دانشجویان، دبیران، مدیران مدارس و کارشناسان آموزشی به منابع 

علمی و آموزشی معتبر بوده است.
البته در این فروشــگاه  عالوه بر کتاب های انتشــارات فاطمی، 
برگزیدة کتاب های علمی و آموزشــی سایر ناشران که از کیفیت 
علمی الزم برخوردار باشــند نیز ارائه می شــوند. ما برای تحقق 
ایــن هدف چند برنامه را در دســتور کار قــرار داده ایم، از جمله 
برقــراری ارتباط مســتمر با مدارس و مراکز آموزشــی در تهران 
و شهرســتان ها به ویژه با کتابداران گرامی به  منظور اطالع رسانی 
دربارة تازه های علمی آموزشــی از برنامه های این فروشگاه. برای 
رســیدن به این هدف درصدد انتشار خبرنامة تخصصی کتاب های 
علمــی- آموزشــی هســتیم. این خبرنامــه به صــورت چاپی و 
الکترونیکــی در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت. در این خبرنامه 
عالوه بر تازه های کتاب های علمی و آموزشــی، به کمك دبیران 

و کارشناسان مجرب به نقد کتاب ها نیز خواهیم پرداخت.
 از چه زمانی فکر ایجاد چنین مرکز و فروشگاهی مطرح 

شد؟
 فکر اولیة راه اندازی چنین فروشــگاهی به حدود دو ســال 
پیش برمی گردد. این فکر مدتی ذهن ما را مشــغول کرده بود تا 
اینکه در اواسط سال گذشــته، جلساتی را با همکاران و همچنین 
برخی از صاحب نظــران برگزار کردیم که بــه پخته تر و جدی تر 
شــدن این فکر منجر شد. نهایتاً  تصمیم  قطعی در مؤسسه فاطمی 
گرفته شــد و ما پس از آن چند ماه را درگیر یافتن مکان مناسب 
بودیم. با انتخاب این مکان در خیابان دانشــگاه، درواقع محدودة 
خیابــان انقالب به عنــوان بازار اصلی کتاب شــهر تهران درنظر 
گرفته شــد. فضاســازی و تجهیز فروشــگاه گام بعدی بود که با 
ســخت گیری هایی که در مجموعة ما وجود دارد، بیش از دو ماه 
زمان برد. در همین زمان ما درگیر بررســی و انتخاب عنوان های 
مناســب از ناشــران برگزیده هم بودیم. این مرحله ســخت ترین 
بخش های کار اســت که تا االن هم ادامه دارد. برای فروشــگاه 
کتاب فاطمی ظرفیتی حدود 3000 عنوان کتاب پیش بینی شــده 

که تاکنون بیش از دو سوم آن تکمیل شده است.

 در این راه چه مشکالت و موانعی وجود داشت؟
 مهم ترین مشــکل راه اندازی کتاب فروشی قطعًا تأمین سرمایة 
اولیه است. هزینة مکان و همین طور هزینه های مربوط به فضاسازی 

و تجهیز فروشگاه بسیار سنگین و قابل توجه است.

 به سازوکار ورود کتاب ها به فروشــگاه بپردازیم. ورود 
کتاب ها به این فروشــگاه چگونه اســت؟ چه طــور از ورود 

کتاب های غیراستاندارد تأیید نشده جلوگیری می شود؟
 تجربة همکاران ما در فروشــگاه که با حوزة آموزش وپرورش 
آشنا هستند، و همچنین مشورت با نویسندگان و کارشناسان آموزشی 
در انتشــارات فاطمی به ما کمك می کند تــا در انتخاب کتاب های 
مناسب، کمتر با مشــکل روبه رو شــویم. اما در انتخاب کتاب های 
آموزشی مهم ترین معیار ما سایت سامان دهی کتاب های آموزشی و 
کتاب نامه های رشد است. در بخش کتاب های المپیاد نیز از مدرسان 
مجرب المپیاد و سرپرستان تیم های المپیاد در باشگاه دانش پژوهان 

جوان استفاده می کنیم.

 مدارس و افراد، به خصوص گروه هایی که دور از تهران 
هستند، چگونه  می توانند کتاب های مورد نیازشان را از طریق 
شما تهیه کنند؟ آیا در این زمینه هم تمهیداتی اندیشیده اید؟

 "fatemibookshop.ir" بله. وبگاه این فروشگاه به نشــانی 
در دســت راه اندازی است که با فعال شــدن آن، کار اطالع رسانی 

هدف اصلی ما ایجاد مرکزی 
برای دسترسی سریع و آسان 
دانشجویان،  دانش آموزان، 
دبیران، مدیــران مدارس و 
کارشناسان آموزشی به منابع 
علمی و آموزشی معتبر بوده 

است
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کتاب فروشگاه نیز آســان تر خواهد شد. مدارس و مراکز آموزشی و 
عالقه مندان در شهرستان ها نیز به راحتی به آن دسترسی پیدا خواهند 

کرد و می توانند کتاب های خود را به صورت آنالین سفارش دهند.
عــالوه بر این، ســفارش کتاب از طریق تماس تلفنی و ارســال 
ســریع آن از خدمات دیگر این فروشگاه است. این سرویس در آینده 
به صــورت مکانیزه و الکترونیکی ارائه خواهد شــد تا هنگام تعطیلی 
فروشگاه در کار ثبت سفارش وقفه ای ایجاد نشود. سفارش کتاب به 
کتاب های فاطمی یا کتاب های موجود در فروشگاه منحصر نخواهد 
بود. این فروشگاه آمادگی دارد بنابر نیاز متقاضیان، کتاب  موردنظر از 

سایر ناشران و حتی کتاب های کمیاب را هم تهیه کند.

 برنامه های دیگر فروشگاه چیست؟
 برنامة دیگر ما در این فروشگاه که در اولویت قرار دارد، تأمین 

کتاب کتاب خانه های مدارس کشــور با تخفیف ویژه اســت. عالوه 
براین، فروشــگاه آماده اســت تا درصورت تقاضای مدارس و مراکز 
آموزشــی، به مناســبت های گوناگون در مدارس کشــور نسبت به 

برگزاری نمایشگاه و تعبیة  میز کتاب اقدام کند.
بعضی از کتاب های انتشــارات فاطمی نایاب هستند و از گردونة 
چاپ خارج شــده اند. گاهی افرادی برای مطالعه و به خصوص برای 
تحقیق نیاز دارند که نســخه ای از این کتاب ها را در اختیار داشــته 
باشــند. فروشــگاه کتاب فاطمی با توافقی که با انتشــارات فاطمی 

کرده اســت، فایل این کتاب هــا را در اختیار دارد 
و درصورت تقاضا، حداکثر ظرف 72 ســاعت پس 
از دریافت ســفارش، نســبت به چاپ دیجیتال و 
صحافی کتــاب موردنظر اقدام می کند و آن را در 

اختیار متقاضی می گذارد.
همچنین تهیة برنامة نرم افــزاری برای اجاره، 
خرید و فروش کتاب های دست دوم از برنامه های 

دیگری است که در دست بررسی داریم.
رونمایی از کتاب های تــازه با حضور مؤلفان و 
مترجمان در محل فروشــگاه، و نیــز برنامه های 
ویژه ای که به مناســبت های متفــاوت و نیازهای 
دانش آموزان ارتباط دارند، در برنامه های فروشگاه 
پیش بینی شــده اند. »طرح هم نشــینی با المپیاد« 
اولین برنامه از این طرح اســت که در چند نوبت 
با حضور مدال آوران المپیاد، مدرســان، مشاوران، 

مؤلفان و سرگروه های المپیاد در مهرماه برگزار خواهد شد.

 استقبال ناشران و مدارس را چه طور ارزیابی می کنید؟
 حقیقت این اســت که این فروشــگاه به تازگی راه اندازی شده 
اســت و هنوز فرصت کافی برای اطالع رســانی مطلوب نداشته ایم. 
بــا وجود این، از برنامة کاری فروشــگاه راضی بوده ایم و اســتقبال 
خوب بوده اســت. امیدواریم با بازگشــایی مدارس و اطالع رســانی 
مناسب به شرایط مطلوب برســیم. اعتقاد داریم ایجاد این فروشگاه 
و فروشــگا  ه های مشــابه می تواند به ایجاد نظم در بازار کتاب های 
آموزشی و کمك آموزشی بینجامد. ضمناً  استقبال ناشران و همراهی 
آن ها با این کتاب فروشــی هم بســیار مطلوب بوده اســت. ما هم 
می کوشــیم با افزایش فروش، آن ها را به  همکاری بیشــتر ترغیب 

کنیم.

 مزایای این  کار را بــرای مدارس و آموزش وپروش چه 
می دانید؟

 امیدواریــم برنامه های این فروشــگاه بتواند وســیله ای برای 
دسترسی آسان تر و انتخاب مناسب انواع کتاب های علمی و آموزشی، 

برنامه های  امیدواریــم 
بتواند  فروشــگاه  این 
وسیله ای برای دسترسی 
انتخــاب  و  آســان تر 
کتاب های  انواع  مناسب 
علمــی و آموزشــی، از 
المپیاد،   کتاب های  جمله 
کتاب های کمک آموزشی 
و کمک درسی، کتاب های 
مرجع برای پژوهش های 
دانش آمــوزی و هر نوع 
مدارس  موردنیاز  کتاب 
فراهم کند

عکس: رضا بهرامی
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از جمله کتاب های المپیاد، کتاب های کمك آموزشی، کتاب های مرجع 
بــرای پژوهش های دانش آموزی و هر نــوع کتاب موردنیاز مدارس 
فراهم کند. این فروشــگاه می تواند کتاب های موردنظر مدارس را با 
تخفیف ویژه و در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیارشــان قرار دهد. 
فروشــگاه کتاب موفقیت خود را در گرو حمایت و اعتماد مدارس و 

دبیران گرامی می داند.

 بــه  نظرتان موانع و محدودیت های گســترش این  کار 
چیست؟

 اساســًا کار کردن در حــوزة فرهنگ، 
به ویژه در بخش کتاب، جز با عشــق و عالقه 
ســرانجامی نخواهد داشــت. لذا اگر صرفاً  با 
نگاه و انگیزة اقتصادی بخواهیم به این مقوله 
بپردازیم، امید چندانی به استمرار و توسعة این 
فعالیت نمی توان داشــت. این روزها با توجه 
به شــرایط صنعت نشــر و گرانی مواد اولیة 
چاپ، شــرایط پیچیده تر و سخت تر از گذشته 
هم شده است. امیدواریم با اجرای برنامه های اقتصادی دولت جدید 

شرایط بهتر شود.

 حال که اکثر کتاب های این فروشگاه مورد تأیید وزارت 
آموزش وپرورش است، انتظار شما از این وزرات خانه چیست؟

 درواقــع ما انتظار ویــژه ای نداریم و از اینکــه دفتر فصل نامة 
»رشــد جوانه« به فکر معرفی این فروشــگاه افتاده است، صمیمانه 
سپاس گزاریم. ســامان دهی کتاب های آموزشی از طرح های مفیدی 
اســت که به منظور بررسی و انتخاب کتاب های مناسب و اعالم آن 
به مدارس و مراکز آموزشی کشــور اجرا شده است. یقیناً  راه اندازی 
این فروشگاه تهیة این  کتاب ها را برای مراکز آموزشی و دانش آموزان 
آســان خواهد کرد. لذا در صورتی که آموزش وپــرورش این اقدام را 
کمك به اجرای طرح ساما ن دهی کتاب های آموزشی تلقی می کند، 
انتظار داریم به هر طریقی که صالح می داند، نسبت به اطالع رسانی 
و معرفی این فروشگاه به مخاطبان به ویژه مدارس کشور اقدام کند. 
در این صورت احتماالً  ناشــران دیگر نیز بــرای راه اندازی این گونه 

فروشگاه ها در سطح کشور تشویق خواهند شد.

برای تماس با فروشــگاه کتاب فاطمی می توانید به آدرس تهران، 
خیابان انقالب اســالمی، خیابان دانشــگاه، نبش خیابان شــهدای 
ژاندارمــری مراجعه کنید و یا با شــمارة تلفــن 66973710 تماس 

بگیرید.

خبرنامة  انتشار  درصدد 
کتاب های  تخصصــی 
علمی - آموزشی هستیم. 
به صورت  خبرنامه  این 
چاپــی و الکترونیکــی 
در اختیــار مدارس قرار 
خواهد گرفت
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نقش هنر و تصویر متحرك 
در فرایند آموزش

مقدمه
تأثیــر انکار ناپذیر هنر در آموزش و پرورش و نقش تزکیه و تهذیب 
اخالقی و روانــی هنر، همواره مدنظر روان شناســان، روان کاوان و 
هنرشناسان بوده اســت. افزون بر جنبه های زیبایی شناختی و تعلق 
خاطر به هنر، جنبه های آموزشی، عملی و درمانی هنر، دارای اهمیت 
است )عناصری، 1390(. هنر جنبه های مختلفی دارد که هر کدام، به 
نوعی از فرهنگ جامعه متأثر می شود. از طرف دیگر، تجلی و ظهور 

هنر در جامعه نیز بر فرهنگ جامعه تأثیر می گذارد.

کلیدواژه ها: هنر، تصویر متحرک،  فرآیند آموزش
یکی از مصادیق تجلی هنر، ســینما و فیلم سینمایی است و یکی 
از عمده ترین خدمات فیلم های سینمایی در زمینة شکوفایی فرهنگ 
جامعه، التفات به مضامین اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه، انعکاس 
فرهنگ مردم و اقتباس و احیای سنن قومی جامعه است. بدین معنا، 
فیلم و مضامین آن، به عنوان هنر در خدمت جامعه قرار می گیرد. فن 
فیلم ســازی و فیلم برداری، به مثابة هنــری »عینی«1 در مقابل هنر 
»انتزاعی«2، به عمق نیازهــای اجتماعی پیوند می خورد و به آداب، 
رسوم، خواســت ها و نیازمندی های افراد جامعه می پردازد و به جای 
سرگردانی برای یافتن ســوژه، مضامین روانی، اجتماعی و فرهنگی 
جوامع گوناگون را بررســی می کنــد و از این طریق تفاهم فرهنگی 
صورت می گیرد. این شــیوة عملکرد، فیلم را برای تماشــای عموم 
افراد ملموس می سازد و اهداف انسانی این هنر، جایگاهی مناسب در 

جامعه پیدا می کند )عناصری، 1390(. 
فیلم به عنوان یك رسانه، نقش مؤثری در اجتماعي کردن کودکان 
و نوجوانان دارد. از طرف دیگر، می تواند فرهنگ جامعه را متأثر سازد. 

یکی از اهداف آموزش و پرورش، رشد و ارتقای فرهنگ جامعه است. 
بــرای نیل به این هدف، می توان از فیلم های آموزشــی و فیلم های 
هنری اســتفاده کرد. از یك ســو فرهنگ جامعه، انتخاب موضوع و 
محتوای هــر فیلم را تحت تأثیر می گذارد و از طرف دیگر، محتوای 

فیلم و چگونگی اجرای هر نقش می تواند بر فرهنگ تأثیر بگذارد. 
فرهنگ به عنوان متغیری مهم در نظام آموزشی، از شش الیة مجزا 
و در عین حال مرتبط با یکدیگر تشــکیل می شود. سه الیة نخست، 
هســتة فرهنگ و سه الیة بعد پوســتة آن را تشکیل می دهند.الیة 
نخست »باورها« به معنای نظام جهان بینی و اعتقادات و نوع نگرش 
به خدا، انســان و جهان است. الیة دوم »ارزش ها« به معنای باید ها 
و نباید هاســت. الیة ســوم »هنجار ها« به معنای الگوهای رفتاری 
برآمده از ارزش هاســت. الیة چهارم »نمادها و اســطوره ها«، شامل 
ســرود، پرچم، مشاهیر و شخصیت های علمی و فرهنگی کشوراست. 
الیة پنجم »آ یین ها و آداب و رســوم«، رفتارهای اجتماعی را شکل 
می دهد و بــه جامعه پذیری و درونی کردن عادات و عالئق اجتماعی 
منجر می شــود. الیة ششــم را »فن آوری ها، مهارت ها و نوآوری« 
تشکیل می دهند و ناظر بر محیط و فضای نوینی هستند که فرهنگ 
عمومی در بستر آن شکل می گیرد و مظهر تعامل و تبادل کنش های 

اجتماعی و الگوهای  ارتباطی به شمار می آیند )دهشیری، 1388(.
رســانه نمی تواند در سه الیة نخســت تحول و تغییر ایجاد کند. 
بلکه بیشــتر تالش دارد از رهگذر اندیشــه پردازی، ارزش گذاری و 
هنجار سازی، به تعمیق و تثبیت باورها، ارزش ها و هنجارها در فر  ایند 
 آموزش و پرورش مبادرت ورزد. با وجود این، رســانه از قابلیت ایجاد 
تحول در پوستة فرهنگ، شامل نماد ها و اسطوره ها، آ یین ها و رسوم، 
و فناوری ها، از رهگذر نماد سازی، جامعه پذیری و الگو سازی رفتاری 

دکتر نیره شاه محمدی
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برخوردار اســت. بدین ترتیب، تالش رسانه برای نهادینه سازی سه 
الیة نخست در راستای فرهنگ پذیری برای ایجاد تحول در سه الیة 

بیرونی، »فرهنگ گرایی«3 محسوب می شود. 
جیمز الل4 معتقد اســت: فرهنگ ســازی از طریق فناوری های 
رسانه ای به شــیوه ای صورت می پذیرد که ارزش ها، ایده ها، سنت ها 
و سبك های شــاخص به عنوان بنیاد های فرهنگ، تداوم، استمرار و 
تثبیت یابند. وی در عین حال بر این باور اســت که رســانة   جمعی، 
به ویژه تلویزیون، موجب تغییر در پوســتة فرهنــگ از جمله دانش 
عمومــی، الگوهای ارتبــاط کالمی، خوابیدن و تفریحات می شــود 

)دهشیری، 1388(.
فرهنگ پذیری به مجموعة پدیده هایی اطالق می شود که از تماس 
دائم و مستقیم بین گروه هایی از افراد یا فرهنگ های جوامع مختلف 
نشــئت می گیرد و به تغییراتی در الگوهــای فرهنگی جامعه منجر 
می شود. ولی فرهنگ ســازی را می توان فر  ایندی 
ارتباطی دانســت که از عناصر پویا و واســطه ای 
برخوردار اســت و از طریــق آن مفاهیم، ایده ها، 
مذهب، ســنت، زبان، آیین ها، نهاد ها، واکنش ها 

و انتظارات باز تولید می شوند )دهشیری، 1388(.
از این رو، فیلم به عنوان یك رسانة آموزشی، از 
طریق مفهوم سازی های جدید، الگوهای فکری و 
نظام های معنایی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، 
موجب ارتقای سطح دانش و آگاهی افراد می شود 
و فرایند فرهنگ پذیری را تسریع می کند.  بنابراین 
فیلم می تواند به عنوان یك ابزار آموزشــی در خدمت نظام آموزشی 
کشــور باشــد. زیرا این قابلیت را دارد که هم توجه دانش آموزان را 
بــه خود جلب کند و هــم  از طریق ارائة الگــو، مرحلة الگوبرداری 
را ســرعت بخشــد و نیز زمینه ســاز تبدیل نمادهای ذهنی به رفتار 
شود. این قابلیت فیلم، حاکی از اهمیت رسانه های دیداری در فرایند 
یادگیری است که باید جایگاه آن ها در آموزش و پرورش مورد بازبینی 
قرارگیــرد. عالوه بــر این، ضرورت دارد که نقــش فیلم در جامعه و 
به ویژه جامعة دانش آموزی، از جنبه های متفاوت بررسی شود تا بتوان 
به بهترین شکل از فیلم بهره گرفت. بدین منظور یکی از روش های 
مطمئن و قابل اجرا برگزاری جشــنوارة فیلم های آموزشی و تربیتی 

و ارزشیابی آن از دید مخاطبان و متخصصان در این حوزه است. 

تحوالت نوین در زیبایی شناسی تصویر متحرک
»پویا نمایــی« از دهة 1980 تاکنون تغییــر و تحوالت زیادی را 
پشت ســر گذاشته است. در این دوره هنر و صنعت پویانمایی  با ورود 
رایانه به این عرصه، متحول شــد و بدین ترتیب، ضروری است که 
برای این محــدودة تاریخی، برگ جدیدی بــه تاریخچة پویانمایی  
اضافه شــود. تغییر در مدیریت شرکت ها، بازنشسته  شدن گروه های 

قدیمی و ورود و شــکوفایی نسل جدید، همگی دست به دست هم 
دادند تا تغییراتی اساســی در جریان تولیدات پویانمایی به وجود آید. 
در این دوره دنیا با امکانــات جدید هنر پویا نمایی و قابلیت هایی که 
می تواند به کمك فناوری دیجیتال به دست آید، کم کم آشنا شد و آن 
را وسعت داد؛ تا جایی که امروزه می توان گفت کمتر فیلم بلند وکوتاه 
پویانمایی را می توان یافت که از فناوری رایانه ای، دست کم در یکی 

از مراحل تولیدش، استفاده نکرده باشد )کوپال و وزیری، 1387(.
در زمینة تحول نوین در زیبایی شناسی تصویر متحرك به طور کلی 

سه موضوع اصلی مورد بحث قرارگرفته است: 
1. پیدایش پویانمایی رایانه ای و ورودش به دنیای پویانمایی است؛

2. شرکت های مطرح در صنعت پویانمایی و تولیداتشان؛ 
3. فرایند تولید پویانمایی در اروپا و افراد مؤثر در این حوزة هنری 

)کوپال و وزیری، 1387(.
در دورة جدیــد، مرز بیــن فیلم های زنده و فیلم هــای پویانمایی 
شکســته شد و اســتفاده از تصویرهای گرافیکی به شکل جلوه های 
ویژه در قسمت اعظم فیلم های زنده، به ویژه فیلم های علمی، تخیلی، 
جنایی و مســتند های علمی، هنری و آموزشی، سهم عمده ای را به 
خود اختصاص داده است. آنچه در گذشته به تصویر کشیدنش برای 
فیلم ســازان امری نا ممکن بود، امروزه به مدد پویانمایی رایانه ای و 
جلوه های ویژة دیجیتال، کاماًل ممکن شــده است. امروزه مشخص 
کردن، فیلم هایی همچون »ارباب حلقه ها« و »هری پاتر«5، به عنوان 
فیلم زنده یا فیلم پویانمایی رایانه ای مشکل است. از سوی دیگر، در 
ســاخت فیلم های پویانمایی، زمینه ای دیگر برای فعالیت بازیگران 
ســینمایی به وجود آمده که مرز بین ایــن دو هنر را کم رنگ تر کرده 
است.آن ها با استفاده از هنر صدا پیشگی خود و یا ایفای مستقیم نقش 

به جای شخصیت های کارتونی، به فعالیت در این هنر می پردازند.
با پیشــرفت فناوری دیجیتال، بســیاری از سختی ها که در تولید 
پویانمایی وجود داشــت، کاهــش یافت و چه از نظــر اقتصادی و 
چه از نظر کیفی، کمك بســیار بزرگی بــه تولید کنندگان فیلم های 
پویا نمایی شــد. آسان تر شــدن روند تولید و امکانات گسترده ای که 
رایانه و برنامه های گرافیکی در دسترس تهیه کنندگان پویانمایی  قرار 
می دهــد، زمینه را برای تولید  فیلم هــا با تصویرهای پیچیده فراهم 
ســاخت. بدین ترتیب، رقابت شــدیدی بین شرکت های مختلف در 
تولید صحنه هایی هر چه واقعی تر و جذاب تر به وجود آمد. پیشــرفت 
ســریع این فناوری و آشــنایی مخاطبان با آن، باعث شد که تولید 
پویانمایی به شکل کاماًل سنتی، کم کم عالقه مندان خود را در میان 
مخاطبان و تولید کنندگان از دســت بدهد.حتــی هنرمندانی که به 
روش های سنتی عالقه مند بودند، اســتفاده از رایانه را برای ساده تر 
کــردن کارهای خود برگزیدند. به ایــن ترتیب، فرایند تولید فیلم، از 
تجربة هنرمندان با سابقه در کنار دانش جوانانی که با علم دیجیتال 

آشنا بودند، بهره مند شد.

فیلم به عنوان یک رســانه، 
نقش مؤثــری در اجتماعي 
کردن کــودکان و نوجوانان 
دیگــر،  طــرف  از  دارد. 
می توانــد فرهنگ جامعه را 
اهداف  از  یکی  متأثر سازد. 
و  رشــد  آموزش و پرورش، 

ارتقای فرهنگ جامعه است
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امروزه کمتر کودکی را می توان یافت که با صحنه های اعجاب انگیز 
بازی های رایانه ای آشنایی نداشته باشد. این روند باعث شده است که 
در میان نوجوانان، عالقه به فیلم های سنتی دارای تکنیك های ساده 
کمتر شــود و در عوض، تصویرهای کاماًل پرداخت  شدة سه بعدی، 
بیشــتر مورد توجه آنان قرار گیرد. در حــال حاضر، با وجود افزایش 
توقع تماشاگران از جلوه های ویژه و پرداخت تصویر، تنها تصویر های 
زیبای گرافیکی نیســتند که مخاطبان را به خود جذب می کند. اگر 
در دهه های 1960 و 1970، هر صحنة تولید شــده به وســیلة رایانه 
شــگفت انگیز بود، اکنون بینندگان به مشــاهدة این تصویرها عادت 
کرده انــد. آنچه بار دیگر اهمیت خود را بازیافته، ســاختار قوی فیلم 
و موضوع و فیلم نامة اصولی آن اســت که مــردم را جذب می کند. 
رایانه به عنوان ابزاری برای تسهیل و تسریع روند تولید فیلم به شمار 
می رود. در واقع، ابزاری نیرومند در دســت فیلم سازان است تا تخیل 

خود را رها سازند و هر ناممکنی را به تصویر بکشند. 
ادبیــات کودك در ســال های اخیر بــا ورود پویانمایی به عرصة 
محصوالت هنری و ادبی کودکان، رونقی چشــم گیر یافته اســت. 
امروزه پویانمایی قالبی مناســب برای توسعه و تعمیق قوة تخیل در 
کودکان و رســانه ای نمایشی است که جایگاه بلند مرتبه ای در میان 
رســانه های  جهان دارد. امروزه می تــوان به خوبی تولیدات و پخش 

گســتردة فیلم های پویا نمایی را در سینما و تلویزیون و به ویژه برای 
کودکان مشاهده کرد )صفورا، ذوالفقاری و سامانیان، 1390(.

محتوای بیشــتر فیلم نامه های این فیلم ها، اقتبــاس از آثار ادبی 
اســت. لزوم اقتباس از داستان ها و افســانه های ادب فارسی، برای 
انتقال این داشته های فرهنگی از طریق رسانه ای مانند پویا نمایی نیز 
بســیار محسوس و ضروری است. در طول تاریخ 53 سالة پویانمایی 
در ایران، آثار زیادی بر اســاس متون متفاوت ادبی ســاخته شــده و 
تعــدادی از این فیلم ها توانســته اند پیوندی مؤثر بیــن آثار ادبی و 
مخاطبــان کودك به وجود آورند. اســتفاده از منابع فرهنگی و ادبی 
در صورتی که دیدگاه و بینش امروزی در آن اعمال شــده باشــد، در 
تبدیل و اقتباس آثار، اصل مهمی به شمار می رود. در میان این وجوه 

فرهنگی، اســتفاده از داستان های عامیانه، اساطیر 
و ادبیات منظوم از جایگاه باالیی برخوردار اســت، 
چنانچه هنرمندان مــا بتوانند مفاهیم غنی موجود 
در آثار گذشــته را در شکلی که با روحیة کودکان 
سازگار باشــد، به آثار خود منتقل کنند، توانسته اند 
ارتباطی مؤثر، مناسب و منطقی بین گذشته و حال 
برقرار سازند. برای مثال، »ملك خورشید« فیلمی 
است که متن فیلم نامة آن از منظومه های عاشقانة 
ادب فارســی اقتباس شده است. شــیوة طراحی 
آن به گونه ای اســت که فضای فیلم را به فضای 
خیال انگیز قصه های عامیانه بســیار نزدیك کرده 
است. وجود تخیلی این فضای بصری، بسیار غنی 
و ناب اســت، به گونه ای که فضای بصری فیلم به 
ذهنیت عامة مردمی که با این قصه ها آشنا هستند، 
بسیار نزدیك است )صفورا، ذوالفقاری و سامانیان، 

.)1390

تأثیر پویانمایی بر یادگیری
»چند رســانه ای«6ها به عنوان یکی از ابزار های نوین آموزشی به 
گسترش دانش در عصر اطالعات، کمك فراوانی کردند. تصویرهای 
گرافیکی یکی از عناصر نظام چند رسانه ای هستند که بیشترین امکان 
خالقیــت را برای یادگیری فراهم می ســازند. تصویرهای گرافیکی 
»پویــا«7  بــرای تحصیــل و افزایش یادگیری طراحی شــده و در 
نرم افزار های  آموزشی گنجانده شده اند. رستگارپور و یداللهی )1389( 
تأثیر تصویرهای گرافیکی پویا و ایستا را بر یادگیری هندسه، در یك 
طرح شــبه آزمایشی مطالعه کردند. نتایج نشــان داد که بین روش 
یادگیری درس هندسه با استفاده از تصویرهای گرافیکی پویا، ایستا 
و ســنتی تفاوت معنی داری وجود ندارد. هندســه برای کار در انواع 
زمینه ها از قبیل گرافیك رایانه ای، مهندسی، معماری، نقشه برداری و 
طراحی قابلیت های بالقوة مهمی را با بهره گیری از »هوش فضایی« 

یک  به عنــوان  فیلــم 
از  آموزشــی،  رســانة 
مفهوم سازی های  طریق 
جدیــد، الگوهای فکری 
و نظام هــای معنایــی 
جامعه را تحت تأثیر قرار 
می دهــد، موجب ارتقای 
ســطح دانش و آگاهی 
افراد می شــود و فرایند 
فرهنگ پذیری را تسریع 
می کنــد.  بنابراین فیلم 
می تواند به عنوان یک ابزار 
آموزشی در خدمت نظام 
آموزشی کشور باشد
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دارد. این هوش مســتلزم شناسایی رنگ، خط، فرم ، فضا و رابطه ای 
است که میان این عوامل وجود دارد. ادراك بصری به عنوان قابلیتی 

طبیعی، نیروی بالقوة شگرفی در انتقال اطالعات دارد.
 دونیــس8 )2008( توضیح می دهد، نقطه، خط، شــکل، رنگ، 
جهت، بافت، مقیاس، بعد و حرکت اجزای جدایی ناپذیر رسانة بصری 
هستند که در بســط تفکر و ارتباط بصری، نقش اساسی دارند. این 
عناصر تأثیر فوق العاده  ای درشــکل گیری مفاهیم اولیة هندسی برای 
بشر داشته اند. پس می توان نتیجه گرفت که هوش فضایی به عنوان 
یکی از ابعــاد هوش های چند گانه، شــیوه های تفکــر را در خالل 
یادگیری هندســه، فعال می سازد و به کارگیری تصویرهای گرافیکی 
می تواند زمینة تقویت هوش فضایی و در نتیجه هندسه را فراهم آورد 

)رستگار پور و یداللهی، 1389(.
در محیط رایانه ، هــوش فضایی فرد تحریك 
می شــود و زمینة پیشرفت و جســت وجو را برای 
او فراهــم می آورد. در حقیقــت رایانه نوعی ابزار 
فضایی اســت که به یادگیرنــده فرصت می دهد 
توان یادگیری خود را با اســتفاده از روشــی نوین 
و بــا بهره منــدی از توانایی فضایی بــاال ببرد. با 
فعال کــردن هوش فضایی می تــوان آموزش را 
توسعه داد. محیط چند رسانه ای، با ارائة رنگ های 
متنوع، تصویر، فیلــم و پویانمایی ، نماد گرافیکی، 
ســرگرمی  تصویری، پــازل  رایانــه ای، نرم افزار 
گرافیکی و طراحی، در فراینــد آموزش گام های 
مؤثری برداشــته اســت. امروزه در زمینة آموزش 
هندسه با اســتفاده از فناوری رایانه، چندرسانه ای 
و نرم افزار هــا، پژوهش هایــی صورت گرفته اند که بیشــتر روی اثر 
تصویر گرافیکی »پویا«9 تمرکز دارند. به این روش آموزش هندسه با 
استفاده از تصویرهای متحرك که قابلیت دستکاری و تغییر را دارند، 
»هندسة پویا«10 گفته می شــود. تصویرهای گرافیکی پویا به عنوان 
میانجــی یادگیری، توجه خیلی از پژوهشــگران را در زمینة آموزش 
ریاضی جلب کرده اند. اســتفاده از تصویــر گرافیکی پویا در محیط 
یادگیری چند رســانه ای، فرصتی را برای اکتشــاف و جست وجوی 
مفاهیم هندســه فراهم می آورد )پنتازی ، 2008(. از روزگاران قدیم 
هندســه نقش پررنگی در ریاضیات داشته و شــامل مطالعة فضا و 
اشــکال است. بنابراین هندسه در واقع زمینة همة  علوم طبیعی و به 

نوعی زبان همة علوم است )رستگارپور و یداللهی، 1389(.
ریاضی و به خصوص هندســه با وجود اهمیــت آن به عنوان پایة 
یادگیری سایر درس ها، همواره به عنوان درسی مشکل و هراس انگیز 
در میــان دانش آموزان مطرح بوده و فراینــد یاددهی- یادگیری آن 

غالبًا با مشکالتی روبه رو بوده است؛ تا جایی که گاهی دانش آموزان 
به جای یادگیری معنی دار به حفظ و به خاطرسپاری آن اکتفا می کنند.
هوفلر و لیتنر11 تأثیر پویانمایی  آموزشی و تصویرهای ثابت را بر 
یادگیری بررسی کرده اند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که در مقایسه، 
تصویرهای پویا برتر بودند. پویانمایی هنگامی  که نقش نمایشی دارد، 
مؤثر تر از زمانی اســت که نقش آرایشی دارد. سطح واقعیت گرایی در 
پویانمایی تصویری  بیشتر اســت. اما پویانمایی رایانه ای )ترسیمی( 
برای نشــان دادن هر تصویر ثابتی، بهتر اســت. بنابراین با توجه به 
پژوهش هــای تجربی در زمینة تصویرهای گرافیکی )پویا و ایســتا( 
و از همــه مهم تر، با تکیه بر نظریة شــناختی مایر)2007( می توان 
گفت که بهینه ســازی پیامد یادگیری زمانی میسر می شود که هوش 
فضایی )تجســم دیداری( دانش آموزان از طریق روش های مناسب 
تقویت شــود.مطالعات زیادی نشــان داده اند کــه توانایی فضایی و 
حافظة دیداری، موفقیت دانش آموزان را در درس ریاضیات پیش بینی 

می کنند )رستگارپور و یداللهی، 1389(.
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5. کوپال، ع و وزیری، ش )1387(. »تحوالت نوین در زیباشناسی تصویر متحرك«. 
باغ نظر. سال پنجم. شمارة دهم. پاییز و زمستان. 

آموزش  زمینــة  در  امروزه 
هندسه با استفاده از فناوری 
و  چندرســانه ای  رایانــه، 
پژوهش هایی  نرم افزار ها، 
بیشتر  که  گرفته اند  صورت 
روی اثــر تصویر گرافیکی 
»پویــا« تمرکــز دارند. به 
هندسه  آموزش  روش  این 
از تصویرهای  با اســتفاده 
متحرک که قابلیت دستکاری 
و تغییر را دارند، »هندســة 

پویا«گفته می شود
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تصویرگری از خاطره ها تا هدف ها 
در جست وجوی هدف های تصویرگری کتاب های علمی

اشاره
بدون تردید تصویرگری کتاب های آموزشــی علمی، رکن اساسی 
و نقطــة ثقل جذب مخاطــب، به خصوص کــودکان و نوجوانان به 
کتاب اســت و در گرایش و انتخاب کتاب های آموزشی توسط آنان 
تأثیر بســیار زیــادی دارد. به لحاظ اهمیت موضــوع، در این مقاله 
ابتدا گریــزی به خاطرات نگارنده در تاریخ تصویرگری، با شــرحی 
از خاطرات »کتاب احمد«، نوشتة عبدالرحیم طالبوف )1272 هـ . 
ش(، ترجمه ها و اقتباس هایی که با تأســیس دارالفنون آغاز شدند و 
داســتان اتم داریم و سپس مطلب را با یادی از مجموعه کتاب های 
قــرآن و طبیعت به پایــان می بریم. در قســمت دوم مقاله بایدها و 
ضرورت های تصویرگری علمــی و برخی از اهداف آن می آید که با 
درك دل نشــین مفاهیم علمی شروع و با حیثیت بخشی به کل یك 

مجموعه پایان می پذیرد. 
مقدمه 

سال های تحصیل دورة ابتدایی من، سال های پایانی دهة چهل بود 
که آســتانة توجه جدی به ادبیات کودکان و نوجوانان این سرزمین و 
به تبع آن ادبیات »غیرتخیلی«1 این گروه سنی به شمار می آید. گاهی 
با مراجعه به کتابخانة شــخصی ام که هنوز هم با کمبود جا نمونه ای 
از کتاب های آن دوران را در خود جای داده است، خاطره های شیرین 
و تجربه های آغازین و زیبای پیشکسوتان این رشته را زنده می کنم. 
در این مقاله ها قصد دارم، یادهای شیرین گذشته را با شاخص هایی 
که در تصویرگری علمی کتاب های کودکان الزم و ضروری اســت، 
پیونــد می دهم؛ بدون آنکه بخواهم پای از گلیم خود فراتر نهم و در 

زمینه های هنری و تخصصی تصویرگری قدم زنم! 
به نظر می رســد هدف های تصویرگری کتــاِب علمِی دیروز، در 
کتاب هاِی امروز می توانند آســان تر و مؤثر هویدا شــوند. یادآوری 
خاطرات گذشــته فرصتی اســت تا در دو مقالــه برخی هدف های 

تصویرگری علمی را در کتاب های جدید دنبال کنم. 

کلیدواژه ها: تصویرگری، هدف های تصویرگری، کتاب های 
علمی

پیش از خاطره ها 
تصویرگری کتاب های علمی از دیرباز مورد توجه بوده اســت؛ آن 
هم با هدفی فراتر از زیبایی متن. در اولین تصویرگری های علمی نیز 
تالش شده است تا بخشی از مفاهیم با تصویرگری انتقال داده شود. 
در بازگشــت به ســال های پیش از این، آن زمان که امکانات 
چاپ و نشــر مثل امــروز نبود، نیز تصویرهایــی را در کتاب های 
علمــی کــودکان و نوجوانــان می بینیم. کتاب »احمد« نوشــتة 
»عبدالرحیــم طالبوف« )1272 هـ . ش( از نخســتین کتاب هایی 
اســت که موضوع های علمی را در قالب داســتان ارائه می دهد. 
احمد پرســش هایی را مطرح می کند و بزرگ ترها پاسخ می دهند. 
کتاب احمد تصویرهایی دارد که از منابع خارجی اقتباس شــده اند 
و درك موضوع نوشــته را که گاه ممکن اســت کم آشنا یا ناآشنا 

برای خواننده باشد، آسان می کند. 
شــاید بتوان تأسیس »مدرســة دارالفنون« را آغاز توجه جدی به 
علوم تجربی و ترجمه و بازنویســی متن های خارجی مربوط به علوم 
تجربی برای کودکان و نوجوانان ایرانی به شمار آورد. این ترجمه ها 
و اقتباس ها همراه خود استفاده از تصویر مقاله ها و کتاب های استفاده 
شده را نیز دربرداشته است. برای مثال می توان از روزنامة »معارف« 
ارگان انجمــن معارف یاد کرد که از جملــه روزنامه هایی بود که به 
شــکل پی گیری مقاله های علمی را با بیان ساده و همراه با تصویر 

چاپ می کرد. )تصویر 1(.  

خاطره هایی از دهه های 40 و 50 
انتشارات پدیده 

در ســال های پایانی دهــة 40 و آغاز دهة 50 کــه دورة ابتدایی 
را می گذراندم، انتشــارات پدیده تازه تأسیس شده بود. دهة 50، دهة 
پرتالش این ناشــر کودکان و نوجوانان بود. به یاد دارم که به همراه 
پدرم به خیابان جمهوری اســالمی )شاه آباد آن زمان( نزدیك میدان 
بهارستان، ابتدای خیابان ملت می رفتیم تا از این ناشر کتاب  بخریم. 
انتشــارات پدیده به طور فعال به ترجمه و نشر کتاب های دانستنی 
علمــی و مجموعه های مرجع و دانش نامه در کنار ادبیات داســتانی 

عالء نوری

یادی از خاطرات کودکی/ قسمت اول
اله

مق

تابستان1392 4023



همت گماشته بود. از کتاب های علمی پدیده مجموعة »پژوهش« را 
می توانم نام ببرم با عنوان هایی مثل »ستارگان«، »داستان پیدایش 

زمین«، »مهاجرت پرندگان« و...  

»کتاب های مرجع« انتشارات پدیده مجموعة دیگری بود که هر جلد آن به 
موضوعی اختصاص داشت؛ از »زندگی پیش از تاریخ« و »ماهی ها« گرفته تا 
»آهنگ سازان جهان«، »نقاشان بزرگ« و باالخره »فضا«، )تصویر 2( »رادیو 
تلویزیون« و... این مجموعه دارای نقاشی و عکس های رنگی بود که به همراه 
نوشتة کتاب زمینة خوبی برای فهم خواننده ایجاد می کرد. هیچ صفحه ای 
بدون تصویری در مجموعة یادشده به چشم نمی خورد. همة این مجموعه ها 

ترجمه و تصویرها نیز از منبع های اصلی انتخاب شده بود. 
جدر مجموعة کتاب های پدیده، تصویرهای کتاب »شــگفتی های 
تن آدمی« که توسط حسن مرندی ترجمه شده بود، ویژگی منحصر 
به فردی داشت. تصویرگر و نویسندة کتاب آنتونی راوبلی است. به 
نظر می آید که نویســنده با دانش الزم تصویرهای کتاب را ترســیم 
کرده اســت، زیرا تصویرها از دقت علمــی برخوردارند. تصویرهای 
ســادة کتاب که در زمینه ای با رنگ متفاوت چاپ شده اند، به خوبی 
خواننده را به خود جذب می کنند و او را به درك درســت از آناتومی 
و عمــل اندام های مختلف بدن می رســاند. از دیگر ویژگی های این 
تصویرها تمثیل هایی اســت که درك موضوع را آسان می کنند. این 
روش امروزه کاربردهای زیادی یافته اســت. در تصویر 3 صفحه ای 
از این کتاب را مشــاهده می کنید که با تمثیل کار دندان ها به آسیاب 

همراه است.  

ویژگی های تصویرگری 
 کاربرد رنگ برای نمایش قســمت های مهــم یا عملکرد مورد 

نظر؛ 
 تصویر یك تمثیل برای نمایش بهتر و درك عمیق تر؛  

 سادگی برای نمایش آنچه مهم است. 

مؤسسه فرانکلین و انتشارات ابن سینا، نیل، 
امیرکبیر و حبیبی 

مؤسســة فرانکلین مؤسســه ای آمریکایی بود که از ابتدا به عنوان 
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»ناشــر همراه« با انتشارات ابن ســینا، نیل،  امیرکبیر و جیبی در این 
دوران کتاب های علمی متنوعی را به دســت ترجمه سپرده و سپس 

منتشر کرده است. 
انتشــارات نیل با همکاری فرانکلین در اواخر دهة 30 و آغاز دهة 
40 مجموعه دانستنی های جهان علم را که شامل 24 کتاب می شد، 
منتشر کرده است. انتشــارات نیل مقابل دانشگاه تهران قرار داشت. 
از مجموعه دانستنی های جهان علم عنوان هایی چون »نیروی اتم«، 
»بیابان های جهــان«، »قمرهای مصنوعی« را بــه خاطر می آورم. 
تصویرهای سیاه و سفید این مجموعه با زیرنویس همراه بود و درك 

ساده تر متن کتاب را ممکن می ساخت. 
کتاب های زیبا و دوست داشتنی انتشــارات ابن سینا که در میدان 
هفت تیر امروز واقع شــده بود نیز فراموش نشدنی است؛ کتاب هایی 
با چــاپ چهاررنگ در زمینه های متفــاوت و موضوع های گوناگون 
علمی. نقاشــی و عکس های این کتاب ها در کنار متن قرار داشــت. 
چــاپ خوب، صفحه آرایی زیبا و مختصر بودن کتاب ها عالقه مرا به 

آن ها بیشتر می کرد. 
از این مجموعه »خرافه یا علم«، »آن ســوی منظومة شمسی«، 

»کارخانة غذاسازی رستنی ها« را به خوبی به خاطر می آورم. 
یکی از کارهای ویژة مشترك مؤسســة فرانکلین با ناشرانی 

امیرکبیر و شــرکت کتاب هــای حبیبــی، مجموعة  همچــون 
4(. فرهنگ نامــه  17 جلــدی »فرهنگ نامه« اســت )تصویــر 
از کتاب هایــی بود که در کتابخانة مدرســة ما وجود داشــت. 
کتاب دار مهربان و آگاه مدرســه فقط برای استفاده در کتابخانه 
آن را در اختیــار ما قرار می داد. اکثــر تصویرهای فرهنگ نامه 
با آب رنگ نقاشی شــده اند؛ هرچند عکس و نمونه های دیگری 
از تصویرگــری نیز در آن به چشــم می خــورد. صفحه آرایی و 
موجب  تصویرها  زیرنویس هــای  و  کتــاب چشــم نواز  طراحی 
درك بیشــتر موضوع می شــود. جلد هفدهم ایــن مجموعه به 
ایــران اختصــاص دارد و در مجموعة کارگــزاران فنی کتاب 
که اســامی آن ها در ابتدای کتاب آمده اســت، نام هنرمندان 
تصویرگری چــون: محمدزمان زمانی،  نورالدین زرین کلک، 

پرویز کالنتری و... به چشم می خورد. 

ویژگی های تصویرگری
 زیرنویس مناسب برای عکس یا تصویر؛ 

 صفحه آرایی زیبایی و چشم نوازی؛ 
 بومی سازی و استفاده از آنچه خود داریم! 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر 
ناشران

یادم نیست کتاب های کانون را از کجا تهیه می کردم، فقط می دانم 
همیشه فهرست »کتاب هایی که تاکنون منتشر شده است« )در پشت 
جلد کتاب های کانون وجود داشت( را به دقت نگاه می کردم تا هیچ 
کتابی از آن را از دست نداده باشم. کانون در آن سال ها کمتر به چاپ 
کتاب علمی اقدام می کرد فقط در ترجمه های چاپ شدة این ناشر به 
موارد انگشت شماری از کتاب های علمی مثل »داستان اتم«، »آفتاب 

در سیم ها«، »کتاب ستارگان« و... برمی خوریم. 
داســتان اتم 14 قســمت کوتاه دارد و صفحة آغاز هر قسمت با 
رنگی متفاوت از دیگر قســمت ها مشــخص می شود. سفیدخوانی و 
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تصویرهای نقاشــی شــدة دورنگ از ویژگی هــای دیگر این کتاب 
محســوب می شــود. همة تصویرها دارای زیرنویس مناسب هستند 

)تصویر 5(. 
در فروردین 1352 کتاب »چه می خواهید بدانید« چاپ می شــود. 
این کتاب هر چند ترجمه است )ترجمة ع - نوریان(، اما نقاشی های 
آن توسط نفیسه ریاحی انجام شــده است. نقاشی های خیا ل انگیز 
کتــاب در کنار متن، عالقــة خواننده را به مطالعه بیشــتر می کند، 
خواننده را به تفکر وامی دارد و موقعیت های متفاوتی از موضوع کتاب 

را در برابر او می گستراند. 
بدون شك می توان کتاب ها و ناشران بسیار دیگری را به آنچه ذکر 
کردم، اضافه کرد. همان طور که در ابتدا نیز اشــاره کردم، نخواسته ام 
تاریخچة کامل و علمی از موضوع ارائه کنم. تنها گشــت وگذاری در 
خاطره های آن دوران کــرده ام. این خاطره ها را با یادی از مجموعة 
»قرآن و طبیعت« به پایان می برم. مجموعه ای که نگاه به آفرینش 
و طبیعت و عجایب و شــگفتی های آن را بــا نگرش مذهبی درهم 
می آمیــزد و آیه هایی از قرآن مجید را که می تواند به موضوع مربوط 
و یا اشــاره به آن داشته باشــد، همراه می آورد. این کتاب ها دارای 
عکس ها و تصویرهای رنگی و سیاه و سفید است. آیات قرآن باالی 
تصاویر جای دارنــد و ترجمة آیات در پایین تصویرها آمده اســت. 
این مجموعه توسط عبدالکریم بی آزار شیرازی تألیف و به وسیلة 

»انتشارات بعثت« در ســال های اولیة دهة 50 منتشر شده است. از 
این مجموعه می توان »راز کوه ها«، »زنبور عســل«، »مسافرت به 

فضا«، »گذشته و آینده جهان« و ... را نام برد. 
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بدون نیازسنجي از مخاطب 
یك قـدم هم برنمي داریم!

اشاره
در اکثــر نظام های آموزش وپرورش دنیا، اعم از نظام های متمرکز 
ماننــد ژاپن و یا نظام هــای غیرمتمرکز مانند کانادا و اســترالیا، در 
دوره های گوناگون تحصیلی، سیاســت های آموزشی، رئوس مواد و 
سرفصل های برنامة درسی و سیاست های کلی تدریس توسط بخش 
دولتی و حکومت مرکزی تهیه، تدوین و ابالغ می شــود. اما ناشران 
بخش خصوصی با همکاری مؤلفان و دست اندرکاران طراحی و تولید 
کتاب های درسی و آموزشی، با استقالل نسبی و اقتدار کامل، و البته 
هم سو با سیاست های ابالغ شده، تدوین و تولید کتاب های آموزشی 

را برعهده دارند.
این هم سویی و همراهی باعث ایجاد هماهنگی در تولید این گونه 
آثــار و بهره مندی مخاطبــان از آن ها می شــود. در نتیجه، اولیاي 
مــدارس، خانواده ها و دانش آموزان با راحتی خیال و اطمینان خاطر از 

چنین آثاري استفاده می کنند.
در جمهوری اســالمی ایــران نیــز کم وبیش چنیــن وضعیتی 
حاکم اســت. امــا وجود برخــی محدودیت ها و برخــی از نیازها، و 
نبود کتاب های مناســب کافی که بتوانند پاســخ گوی همة نیازهاي 
مخاطبان باشند، مشکالتي در این خصوص به وجود مي آورند که گاه 
در شرایط رقابت های فشــردة امتحانات گوناگون مدارس، دانشگاه 
و برخی مؤسســات دیگر، دانش آموزان، خانواده ها و معلمان را ناچار 

مي کنند به این منابع مراجعه کنند.
به منظور روشن شدن جوانب این موضوع، در هر شماره با مسئوالن 
چند ناشــر کتاب هاي آموزشــي به گفت وگو مي نشینیم. در این شماره 
گفت وگوی انجام شــده با مسئوالن و نمایندگان »نشر گل واژه« )خانم 
 زرین الســادات احدزاده و آقای حســن آهنی(، »نشــر گردوی دانش«
)آقای چایچی( و نشر »قدیاني« )آقای قدیاني( را با هم مرور می کنیم. 

محمد دشتي

گفت وگو با ناشران

گو
ت و 

گف

ناشران آموزشي از اقدامات و برنامه هاي خود براي آگاهي از 
نیازهاي دانش آموزان مي گویند

می
هرا

ضا ب
س: ر

عک

تابستان1392 4027



 خانم احدزاده، برای تدوین منابع آموزشــی نشــرتان 
چگونه از نیازهای مخاطبان مطلع می شوید؟ 

 یکی از ابزارهای ما برای تشــخیص نیاز مخاطبان، شــرکت 
در همایش هایی اســت که با حضور معلمــان و دانش آموزان برگزار 
می شــوند. ما در ایــن همایش ها در جریان نظرات و خواســته های 
مخاطبــان قرار می گیریم و یا از طریق فرم های نظرســنجی که در 
درون کتاب ها قرار دارند، نظرات مخاطبان را جویا می شویم و تالش 
می کنیم به نیازهای واقعی مخاطبان پاسخ دهیم. همچنین، در مراکز 
فروش کتاب ها، فروشندگان ما نظر مخاطبان و خریداران کتاب ها را 
جویا می شــوند و چون در این فروشگاه ها امکان مقایسة کتاب هاي 
مختلف برای مخاطبان فراهم است، می توان به نیازهای دانش آموزان 
و نظــرات آنان پیرامون کتاب ها دســت یافت و در چاپ های بعدی 

آن ها را مالك عمل قرار داد. 
ما در کنار ویژگی هایی که شما اعالم کرده اید، 
تــالش می کنیم از نظــرات دانش آموزان هم که 
اســتفاده کنندة نهایی محصوالت ما هستند، آگاه 
شــویم؛ چون حق آنان است که در مورد خوراك 
فکری که برایشــان آماده شــده است، اظهارنظر 
کنند. نتایج نظرسنجی ها را بررسي مي کنیم و پس 
از انجام کارشناسی الزم از آن ها استفاده می کنیم. 

 برخی منابع منتشر شده از سوی نشر شما »معلم محور« 
هســتند، در چنین آثاری چگونه از نظــرات مخاطبان باخبر 

می شوید؟ 
 در مورد کتاب هایی هم که معلم محور است تالش می کنیم، در 
گروه های درسی یا جمع های معلمان، صاحب نظران و یا دانش آموزان 

حاضر شویم و نظرات آنان را جویا شویم. 
در انتشاراتمان باشــگاهی به نام »باشگاه دبیران« داریم و دبیران 
استان های کشور از طریق آن با ما همکاری می کنند. آن ها با تکمیل 
فرم های خاص نظرســنجی در این خصوص ما را در زمینه نیازهاي 
دانش آموزان یاری می کنند. فلســفة وجود چنین باشگاهی آن است 
که ما دانش آموزان را در همة کشــور به صورت غیرمستقیم از طریق 
دبیران مورد توجه قرار می دهیم و هدفمان تنها دانش آموزان تهران 

نیست. 
در کنفرانس هایی هم که درخصوص درس ها در استان ها تشکیل 
می شــوند، شــرکت می کنیم. براي مثال، اخیراً در کنفرانسی که در 
زنجان برای درس فیزیك تشکیل شده بود، شرکت کردیم به نتایج 

جالب، قابل استفاده و مهمی دست یافتیم. 

 آقای آهنی، شما معموالً برای چه طیفی از مخاطبان آثار 
خودتان را تولید و عرضه می کنید؟

 ما بیشــتر مخاطبانی را مورد توجــه قرار می دهیم که در نطقة 
وســط منحنی نرمال قرار دارند. دلیل این امر هم آن است که اساسًا 
کتاب های عمومی درسی برای دانش آموزان تیزهوش و یا با نیازهای 
ویژه نوشته نمی شوند. شما هم در آموزش وپرورش به این حد متوسط 
توجــه دارید و البته در جای خاص خود، تیزهوشــان و دانش آموزان 
داراي نیازهای ویژه هم مورد توجــه قرار می گیرند که این موضوع 
فعاًل موضوع بحث ما نیســت. ما اعتقاد داریم ناشران آموزشی به هر 
میزان که خود را با ویژگی های اعالم شده از سوی آموزش وپرورش 
بیشتر همراه کنند، به طیف وسیع تری از مخاطبان دسترسی خواهند 

داشت و در نتیجه بازار بیشتری را نیز در اختیار خواهند گرفت. 

 دلیل تفاوت عملکرد شما در دوره های متفاوت چیست؟ 
به نظر می رســد در برخی درس ها مانند ریاضی دوم دبستان 
تغییرات و تحوالت مؤثرتر و مفیدتری انجام شده اند که این 
تجربة خوب براي مثال در دورة متوسطه به چشم نمی خورد. 
دلیل این تفاوت عملکرد از یک ناشــر در مورد درس ها و یا 

دوره های گوناگون تحصیلی چیست؟
 ســازمان پژوهش و دفتر انتشــارات و تکنولوژي آموزشــي را 
نهادهایي علمی، ذی صالح، مجرب و توانمند مي دانیم و احســاس 
می کنم طرح چنین سؤالی نیز از همین موضع است. اما ممکن است 
ما و شما در جایی و در برنامه ریزی های راهبردي و بلندمدت به هم 
نزدیك و یا از هم دور شــویم و نکتة بســیار ظریفی در اینجا وجود 
دارد: ما یك بنگاه اقتصادی هســتیم که عالوه بر توجه به نیازهای 
مخاطب، باید مراقب هزینه ها و یا دخل وخرج خودمان هم باشــیم. 
البته منظورم سودجویی و کسب سود به هر قیمتی نیست. عرضم این 
اســت که متغیرهای زیادی بر کار ما تأثیر می گذارند و ما و شما باید 
به هم کمك کنیم تا این متغیرهای احیانًا منفی، تأثیراتشــان کمتر 

شود. 
دوســت داریم بهترین و اســتاندارترین کتاب ها را تولید کنیم، اما 
واقعیت این اســت که بدون کمك دولــت و آموزش وپرورش نمی 
توانیم. نکته ای که شــما درخصوص تفاوت کیفیت آثار بدان اشــاره 
کردید، احتمــااًل به چنین محدودیت هایی برمی گردد. شــما همین 
موقعیتی را که اکنون در آن قرار داریم، مورد دقت قرار دهید، چندین 
برابرشدن قیمت مواد اولیه، از جمله کاغذ، بدون شك تأثیر زیادی در 
تولید آثار آتی خواهد گذاشت؛ کما اینکه اکنون هم اثر خود را گذاشته 
است و نمایشــگاه کتاب امسال مخاطب و فروش کمتری نسبت به 

نمایشگاه سال قبل داشت. 
شــما مطمئن باشید که بسیاري از آثار تولید شده از نظر ما ایده آل 
نیستند. اما چاره چیست؟ یا باید تولید را متوقف کنیم و یا با تولید آثار 
ارزان تر که مخاطب بتواند آن ها را بخرد، حداقل در کوتاه مدت، از این 
بحران ها عبور کنیم. من این حرف های صادقانه و شــفاف را از این 

ما دوست داریم بهترین 
و استانداردترین کتاب ها 
را تولید کنیم، اما واقعیت 
این است که بدون کمک 
دولت و آموزش وپرورش 

نمی توانیم
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نظر می گویم که عرض کرده باشم، ما با فرهنگ تجارت نمی کنیم، 
اما متأســفانه متغیرهایی هستند که وجود آن ها به این شرایط منجر 
می شــود. به هرحال اهل فن و خبرگان کار، اشــکاالت این کارها را 
مي بینند و تذکر مي دهند و ما هم خودمان را مقید و مسئول می دانیم 

در حد توان و مقدورات خود اشکاالت را مرتفع کنیم. 
اما شــما و بنده خوب می دانیم که بخش خصوصی نشر نمی تواند 
مانند بخش دولتی که گاهی امکان این مانور را دارد که با اســتفاده 
از بودجه های عمومی به اهداف خودش برســد، ریســك کند. الزم 
اســت در جاهایی شما به کمك ما بیایید تا بتوانیم همة آثارمان را با 
همان کیفیتی که شــما از آن به عنوان آثار مفید و خوب یاد می کنید، 

به  چاپ برسانیم. 

 آقاي قدیاني، تا جایي که به خاطر داریم، شــما از همان 
سال هاي اول طرح سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي با آن 

همراه بوده اید. ارزیابي کلي شما از وضعیت فعلي چیست؟
 بله! من ابتداي اجراي این طرح را به خاطر دارم. همان سال هاي 
شــروع این طرح و شاید یك سالي مانده به برگزاري اولین جشنوارة 
کتاب هاي آموزشي، نامه اي به دستم رسید که در آن تقاضا شده بود، 

نسخه اي از کتاب هاي انتشارات قدیاني را براي 
دبیرخانه طرح بفرستیم.

ابتــدا توجه زیادي به این نامه نکردم، اما بعداً 
که تلفني کار را پیگیري کردم، متوجه شدم طرح 
سامان دهي کتاب ها و منابع آموزشي طرح بزرگ 
و هدفمندي اســت کــه ارزش  همراهي کردن 
دارد. با همین نوع برداشــت، کتاب هاي منتشر 
شده را براي جشــنواره فرستادم و خوش بختانه 
اولین ناشر برگزیدة جشنواره کتاب هاي آموزشي 
رشــد شدم. گمان مي کنم در بخش خصوصي تا 
امروز ما بیشترین تعداد جوایز را از این مجموعه 

جشنواره ها به دست آورده باشیم. از مجموع 2300 عنوان کتاب هاي 
انتشــارات قدیاني، 800 عنوان مورد تأیید این جشــنواره قرار گرفته 

است.
تاکنون براي شــرکت در جلساتي که از طرف نشر یا به نمایندگي 
از طرف گروه یا انتشــارات به این جلسات دعوت شده ام، در »دفتر 
انتشــارات و تکنولوژي آموزشــي« حضور یافته ام. اخیراً نیز به حکم 
وزیر آموزش  وپرورش به عنوان عضو شــوراي سیاســت گذاري طرح 

طي این ده سال و به خصوص 
در پنج سال گذشته به عینه 
دیده ام که این طرح جواب 
داده و توانسته است اعتماد 
و نظر مثبــت خانواده ها را 
جلب کند. ناشران آموزشي 
با افتخار نشان این جشنواره  
را بر جلــد کتاب هاي خود 
نقش مي زنند و از آن بهره 
مي برند
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سامان دهي مواد و رســانه هاي آموزشي منصوب 
شده ام.

 آیا این طرح توانســته اســت به طور 
نسبي و در حد امکانات و مقدورات به اهداف 

خود نزدیک شود؟
 به نظرم پاســخ مثبت است. طي دوازده سال 
اخیر و به خصوص در پنج ســال گذشــته به عینه 
دیده ام که این طرح جواب داده و توانســته است 
اعتماد و نظر مثبت خانواده ها را جلب کند. ناشران 
آموزشي با افتخار نشان این جشنواره را بر جلد کتاب هاي خود نقش 

مي زنند و از آن بهره مي برند.
پس در مجموع طبق ارزیابي من این کار مؤثر و ارزشــمند است 
و اثرات خوبي به  همراه داشــته است. اما بحثي که اخیراً تعدادي از 
دوســتان مطرح مي کنند این اســت که کتاب ها قبل از چاپ مورد 

بررســي و تأیید قرار گیرد. نظر شــخصي من این اســت که چنین 
اقدامــي اثرات مثبتي در پي نخواهد داشــت. اینکه ناشــر بداند چه 
مالك ها و ویژگي هایي را در اثرش باید رعایت کند، خوب است، اما 
نظارت، تأیید و یا رد اثر قبل از چاپ را از ســوي هیچ سازمان ناظر 

یا مسئولي نمي پسندم.

 آیا انتقاد و یا گالیه اي دارید که بخواهید مسئوالن طرح 
در جریان آن قرار گیرند؟

 چنین کار بزرگي حتمًا با موانع و اشــکاالتي هم روبه روســت. 
اما گله مندي من از مجموعة آموزش وپرورش این اســت که به نظر 
مي رسد، نتوانسته ایم از این حرکت بسیار خوب، بهره برداري درستي 
بکنیم و یا حداقل ما از چنین امري بي اطالعیم که اگر چنین باشــد، 
هر بخشــي که مسئول است و اطالعاتي در این خصوص دارد، ما را 
هم روشن خواهد کرد. اینکه شما یك »سي دي« به مدارس بفرستید 
و یا تعدادي کتاب نامة رشد چاپ کنید، کافي و وافي به مقصود نیست. 
مهم تر اینکه »سایت سامان کتاب« را بسیاري از مردم نمي شناسند و 
از وجود آن بي اطالع هستند. چرا تاکنون یك بار درست و حسابي این 
سایت را از طریق صداوسیما به مردم و مخاطبان معرفي نکرده اید؟!

 درخواست و انتظار شما از چنین طرحي چه بوده و تا چه 
حد محقق شده است؟

 در جلســه اي که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد 
و مرحوم مهندس عالقه مندان هم یك ســال قبل از فوتشان در آن 
حضور داشــتند و همچنین، آقاي مسجد جامعي هم به عنوان وزیر 
ارشــاد آنجا بودند، مســائلي در مورد این طرح مطرح شد و هر کدام 
از دوســتان نظري دادند. برخي از ناشران پیشنهاد کردند که تعدادي 
از کتاب هاي برگزیده خریداري شــوند. برخي از دوســتان نیز انتظار 

حمایت هاي دیگري داشتند.
در آن جلســه بنده اظهار کردم: من نمي گویم از من کتاب بخرید 
و یا حمایــت کنید، ولي انتظار دارم حداقــل به عنوان یك هدیه به 
ملت بزرگ ایران، در دو صفحه کتاب هاي مناســب را به خانواده ها 
معرفي کنید. خوش بختانه این پیشنهاد پذیرفته شد و در حد خودش 
هم مؤثر بود. البته این صفحات ثابت هســتند و به روز نمي شوند. در 
حالي که نیاز اســت به طور مداوم کتاب هاي جدید به فهرست آن ها 

اضافه شود.
اشــکاالت دیگري هم مانند استفاده از مطالب کتاب هاي ناشران 
مختلــف بدون ذکر منبع وجود داشــت که با تذکراتي در جلســات 
مشــابه، الحمداهلل تا حد زیادي رفع شد. پس یادمان باشد که تبلیغ و 
اطالع رساني به خانواده ها بسیار مٍؤثر است و باید در اشکال گوناگون، 

متنوع و مؤثر دنبال شود.

چه  بداند  ناشــر  اینکه 
مالک ها و ویژگي هایي را 
در اثرش باید رعایت کند، 
نظارت،  اما  است،  خوب 
تأیید و یــا رد اثر قبل از 
هیچ  از ســوي  را  چاپ 
سازمان ناظر یا مسئولي 

نمي پسندم

قدیاني
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وضعیت کاربرد مواد و 
رسانه های آموزشی در جهان

مقدمه
جهان امروز با سرعت غیر قابل وصفي در حال تغییر و تحول است. 
این تغییرات در بســیاري از ابعاد زندگي انسان اثرگذاشته و معادالت 
او را تحت الشعاع خود قرار داده است. پیشرفت هایی که در حوزه های 
گوناگون علوم و فنون پدید آمده و زمینه ســاز ایجاد دانش جدید در 
عرصه های گوناگون بوده، نیازهای نویني را برای زندگي کنوني بشر 
به وجود آورده اند. رویارویي با این نیازها و فراهم ساختن شرایط براي 
رفع آن ها مستلزم تســلط بر دانش نوین است. در این رهگذر مسیر 
آموزش نیز تغییرات بسیاري را تجربه کرده و یا تجربه می کند. یکی 
از این تغییرات نقش بسیار مهم و مؤثر رسانه های آموزشی در تحقق 

اهداف آموزشي است. 
بهره گیــــری از رسانه ها و وسایل آموزشی به سهولت، ســرعت 
و دقــت در امر آموزش و یادگیری می انجامد. رســانه ها و ابزارهای 
آموزشی امکاناتی هستند که اگر در فرایند یاددهی- یادگیری به نحو 
شایسته مورد استفاده قرار گیرند، در مفهوم سازی و ساخت دانش، به 
دانش آموزان کمك فراوانی می  کنند. رسانه های آموزشي را می توان 
براي ایجــاد اطالعات یا درك جدید از یــك موضــوع، یـادگیري 
مهـارت های جدیـد، تغییر در باور و نگـرش دانش آموزان و یا تغییر 
در شیوة زندگي آنــان بــه کار برد. آموزش نحوة اســتفاده از مواد و 

رســانه های آموزشــي جدید می تواند زمینة دستیابي به دانش روز را 
براي نسل آینده آسان تر سازد.

رسانه های آموزشــي در کشورهای پیشــرفته از جایگاه ویژه ای 
برخوردارنــد. این کشــورها مدت هاســت که با مدرن ســازی نظام 
آموزشــی، روش های ســنتی را با فناوری های ارتباطی و اطالعاتی 
درآمیخته و به الگوهای موفق و مؤثری در آموزش دست یافته ا ند که 

در ادامه به ذکر نمونه هایی در این زمینه می پردازیم.

و  آموزشــی، کاربرد مواد  کلیدواژه ها: مواد ورســانه های 
رسانه های آموزشی، رسانه های آموزشی در جهان

چین
در کشــور چین فناوری آموزشــي در توســعه و مدرنیزه کردن 
آموزش وپرورش نقش بســزایي ایفا مي کند و دولت نیز طي 20سال 
گذشــته توجه زیادي به آن مبذول داشته است. با گسترش فناوري 
اطالعات در سال 1990، فناوري چند رسانه اي رایانه و شبکه در بعد 
آموزشي به کار گرفته شد و همچنین با استفاده از آموزش ماهواره اي، 

آموزش از راه دور به سرعت در دانشگاه ها توسعه یافت.
هدف این بود که ظرف ســه ســال آمــوزش از راه دور در چین 

ترجمه و تدوین: شهره حسین پور طوالزدهی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشي

تابستان1392 4031



به صورت پایه اي راه اندازي شود و آن طور که برآورده شده بود تا سال 
2010 این ساختار به طور کامل شکل بگیرد. وظیفة اصلي این طرح 
ایجاد مجموعه اي از منابع آموزشــي بــراي دانش آموزان و معلمان 
مدارس اســت و عالوه بر این، امکانات آموزش از راه دور در اختیار 
عالقه منــدان قرار خواهد گرفت. به عبــارت دیگر، این طرح طرحي 
ملــي برای همگاني کردن آموزش اســت. آمــوزش از راه دور ابتدا 
به صورت آزمایشي در چند دانشگاه چین اجرا شد و پس از آن در سال 
1997 آموزش وپرورش چین به صورت آزمایشي 
هزار مدرسه را تحت پوشش این طرح قرار داد و 
به طورکامل فناوري مدرن آموزشــي را در آن ها 
اعمال کرد. نتیجــة آزمایش این طرح در 433 
مدرسه مثبت بود. این فناوري با همین کیفیت 
در مدارس فني و حرفه اي و مدارس بزرگ ساالن 

نیز گسترش یافت.
آمــوزش از راه دور بــراي مناطقــي که با 
کمبود معلم وکتاب مواجه هســتند نیز کارآمد 
بوده اســت . اجراي این طرح بــا به کارگیري 
فیلم، اســالید، دســتگاه ضبط صــوت، ویدیو 
و ماهــواره، به همــراه بهبود برنامة درســي، فرصت هــای جدید 
 آموزشــی را بــراي دانش آمــوزان و معلمــان فراهم کرده اســت. 
از طرح های دیگر در راستای به کارگیری فناوری اطالعات در چین، 
سیستم آموزشي ماهواره اي است.این سیستم شامل سه کانال است:

کانال 1. مخصوص پخش اخبار و برنامه های آموزشي؛ 
کانال2. متمرکــز و مختص دوره های دانشــگاهی از راه دور با 

تلویزیون آموزشی دارای کنترل مرکزی.
کانال3. مخصوص 9 ســال آموزش اجباري مدرسه اي است که 

به وسیلة وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزي شده است. 
از دیگر اقدامات کشــور چیــن می  توان به نخســتین طرح پنج 
ســالة »آموزش ملي صوتي- تصویري« ارائة شــده توسط وزارت 
آموزش و پرورش اشــاره کرد که از مشارکت بخش خصوصي نیز در 
راه اندازي و بهره برداري از آن اســتفاده شــد. به منظور اطالع رساني 
طرح یك برنامة آموزش از راه دور برگزار شد و هیئتی از کارشناسان 
چیني به  منظور بازدید از طرح های مشــابه به کشورهاي انگلستان، 
آمریکا، ژاپن، کانادا، اســترالیا، فرانســه و آلمان اعزام شدند. از چند 
نماینده از کشورهاي مختلف و ســازمان هاي بین المللي دعوت شد 
تا روند اجراي این طرح را از نزدیك مشــاهده کنند. همچنین، برای 
همکاري در این زمینه توافق نامه اي دو جانبه با کشــورهاي کانادا و 
فرانسه امضا شــد. در ادامة گسترش برنامة آموزش از راه دور چین، 
ادارة آموزش صوتي- تصویري وزارت آموزش و پرورش این کشــور 

این برنامه را در 65 استان راه اندازي کرد. 
کشــور چین براي اجراي بهتر آمــوزش از راه دور از قابلیت های 

سایر سازمان ها نیز می کند و با ایجاد هماهنگي میان این سازمان ها، 
طرح ملي خــود را پیش می برد. در ابتداي اجــراي این طرح تعداد 
کمي از دانشــگاه ها به سیســتم صوتي- تصویري مجهز شدند، اما 
به مرور مراکزي چون صدا و ســیما، دانشــکدة صدا و سیما و شماري 
از ســایر دانشــگاه ها با همکاري یکدیگر و با نظــارت و هماهنگي 

آموزش و پرورش به نظام آموزش از راه دور کمك کردند. 
با آغاز هزاره جدید در کشور چین وب سایت هاي آموزشي به سرعت 
در حال گســترش و افزایش هســتند.آموزش اینترنتي پایه گذاري و 
در حدود 190 هزار مرکز آموزش از راه دور راه اندازي شــده اســت. 
کانال های آموزشي بیش از 100 میلیون تماشاگر دارند. اکنون پس از 
13 سال، تماشاگران شبکه های آموزشي افزایش یافته اند و شبکه ها 
نیز داراي بیش از 100 کانال هستند. جالب اینجاست که همة اقشار 
مردم از آموزش های مربوط به خود بهره مي برند و مثاًل کشــاورزان 
شیوه های جدید کشاورزي و مهارت های مربوط به آن را می آموزند. 

استونی
در کشور استوني مدرســه های نوآور سعی می  کنند با استفاده از 
فنــاوری در کالس درس، از آن نهایــت بهره را ببرند. در مدرســة 
»تالش برای یادگیری« طراحی بازی های ویدیویی و بازی با آن ها 
بخشــی از درس های روزانة دانش آموزان است. در مدرسة »تالش 
برای یادگیری« شــاگردان نه تنها با بازی کردن یاد می  گیرند، بلکه 
بازی ها را طراحی نیز می  کنند. نه تنها مقاله می  نویســند، بلکه آن ها 
را به صورت فایل های ســمعی و بصری در رسانة اجتماعی خود قرار 
می  دهند. در اســتونی استفاده از اینترنت و فناوری نو در سطح بسیار 
باالیی است. در مدارس تختة سیاه سنتی کم کم جایش را به لوح های 
رایانه ای ارتباط متقابل واگذار می  کند. وقتی شاگردان ریاضی یا زبان 
خارجی می  آموزند، از تختة رایانه ای یا تختة ارتباط متقابل اســتفاده 
می کننــد. از این تخته معمواًل برای دســتور زبان خارجی و ریاضی 

استفاده می  شود.
دانش آموزانــی کــه به فنــاوری نو خــو گرفته انــد، به راحتی 
می توانند از تختة رایانه ای اســتفاده کنند. گروه های سنی متفاوت 
با برنامه های ســنی مناســب خود کار می  کنند. معلمان محتوای 
تابلو را قباًل آماده می کنند تا هنگام تدریس روند کار سریع باشد. 
تابلوهــا به اینترنت متصل اند و بســیاری از تکالیف را می  توان از 
اینترنــت پیاده کرد. امتحانات دیگر روی کاغذ انجام نمی شــوند. 
ســؤاالت چهارجوابی روی صفحة پاســخ دیجیتالی نمایش داده 
می  شــوند و دانش آموزان فقط باید دکمة درســت روی صفحه را 
فشــار دهند . باال بردن ســطح آموزش با یاری گرفتن از فناوری 
مدرن یکی از اهداف دولت استونی است و بر اساس این سیاست 
به مــدارس کمــك می  کند تا به فنــاوری الزم دســت یابند و 

معلمانشان تعلیمات الزم را دریافت کنند.

آموزش  بردن ســطح  باال 
با یــاری گرفتن از فناوری 
اهداف  از  یکــی  مــدرن 
دولت اســتونی است و بر 
به  سیاست  این  اســاس 
مدارس کمک می  کند تا به 
یابند و  فناوری الزم دست 
معلمانشان تعلیمات الزم را 

دریافت کنند
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کره جنوبی
در کشور کره جنوبي عالوه بر استفاده از فناوری در فرایند آموزش، 
از روبات ها نیز در آموزش اســتفاده می شود. در این کشور معلم زبان 
انگلیســی به اندازة کافی وجود ندارد، بــه همین دلیل دولت با بنیاد 
نهادن برنامه ای در شــهر »دایگو« در جنوب شرقی کشور، معلمان 
انگلیســی را در قالب شــخصیت های روباتی به کالس های درس 
وارد کرده اســت.این روبات ها در کالس می  گردند تا با دانش آموزان 
صحبت کنند، کتاب بخوانند و روی صدای موسیقی با تکان دست ها 
و سرشــان برقصند.کیم مون سانگ می  گوید: »هدف ما این نیست 
که اینگ کی )روبات( معلم واقعی انگلیسی بشود، بلکه می  خواهیم 
که او دستیار معلمان کره  ای بشود. ما فکر می  کنیم که موفق شده ایم، 
چون دانش آموزان عالقة بیشــتری به زبان انگلیسی پیدا کرده اند و 

تلفظ آن ها نیز بهتر شده است.« 
اینگ کی می  تواند به صورت روباتی مســتقل کارکند و با شاگردان 
ارتباط متقابل بگیرد. دانش آموزان با روبات ها تنها نیســتند و معلمان 
واقعی نیــز در کالس های درس حاضرند. در دو ســال آینده دولت 
کره اینگ کی را به تمام کودکســتان های کشور می  فرستد تا نه تنها 
انگلیســی را بیاموزند، بلکه در تدریس ریاضی، علوم و هنر نیز مفید 
واقع شوند. »ادارة آموزش و پژوهش اطالعات کره« که روبات های 
رایانه ای را توســعه داده است، باور دارد که این روبات ها تأثیر مثبتی 
بــر تأمین فرصت آموزش برابر به همــة دانش آموزان دارند )برنگ، 

.)1390

کانادا 
کشور پهناور کانادا که در نیمة شمالي قارة آمریکا قرار دارد، یکي 
از کشــور های پیشرفته و صنعتي جهان است. در جامعة اطالعاتي و 
در قــرن انفورماتیك )علم اطالعات(، کانادا نیز در زمینة گســترش 
بزرگراه هــاي ارتباطي و اســتفادة بهینــه و مؤثــر از اطالعات به 
پیشرفت هایي چشــمگیری دست یافته است. آموزش و پرورش کانادا 
به عنوان یکي از مهم ترین نهادهاي کشــور از این قافله عقب نمانده 
اســت و با تدویــن برنامه ها و اتخاذ سیاســت های راهبردي تالش 
می کند، نســل آیندة کشــور را با مهارت های مورد نیــاز در هزارة 
جدید آشــنا کند. در کشور کانادا در مورد چالش ها و مسائل مرتبط با 
فناوري اطالعات در آموزش و پرورش تحقیقات وسیعي صورت گرفته 
اســت. کانادا، مانند بسیاري از کشــورهاي دنیا، با توجه به فناوري 
اطالعات هنوز در مراحل مقدماتي تحقیق و بررسي در مورد توسعة 
فنــاوري اطالعات در آموزش وپرورش قــرار دارد. بنابر آمار موجود، 
زیر ســاخت کانادا براي توسعة فناوري اطالعات در آموزش وپرورش 
مناسب به نظر مي رســد، اما زیر ســاخت به تنهایي کار ساز نیست. 
بررســي تأثیرات فنــاوري اطالعات برآموزش و پــرورش گروه هاي 
مرتبط با آن، مانند معلمان، دانش آموزان، مدیران و سیاســت گذاران 

بســیار مهم اســت. وزارت آموزش وپرورش کانادا با انجام تحقیقات 
وسیعي این گونه موارد را بررسي می کند. 

با بررسي روند توسعة فناوري اطالعات در کانادا مشاهده می شود، 
کانادا زیر ساخت مناســبي براي توسعة فناوري اطالعات در مدارس 
فراهم کرده است. همچنین، مدیران آموزش وپرورش استفادة بهینه 
از فناوري اطالعات در ارتقاي سطح کیفي و کمي آموزش و پرورش را 
در دستور کار خود قرارداده اند. سیاستمداران کانادا به خوبي به اهمیت 

فناوري اطالعات واقف هستند و در نظر دارند در 
زمینة توسعه و بهره گیري مؤثر از آن، به یکي از 
پیشــگامان جهاني تبدیل شوند. به همین منظور 
و بــا عنایت به نقش کلیــدي آموزش وپرورش 
در پیشرفت و توســعة جامعه، تحقیقات وسیعي 
در کانــادا صــورت گرفته اســت. مســئوالن 
آموزش وپرورش این کشور در نظر دارند با تدوین 
و دنبال کردن. راهبردهای مناســب به پیشرفت 

چشمگیري در این زمینه دست یابند.
در  اطالعات  فنــاوري  توســعة  اهداف 

آموزش وپرورش کانادا عبارت اند از :
 توســعه فنــاوري اطالعــات در کانادا جهت 
پیشگامي این کشور در زمینة فناوري اطالعات 

در میان کشورهای جهان؛
 اســتفاده از فناوري اطالعات به عنوان ابزاري 

آموزشي و کمك آموزشي به منظور ارتقاي سطح آموزش و فراگیري؛ 
 دسترسي همگاني به آموزش با بهره گیري از فناوري هاي نوین؛ 

 استفاده از فناوري هاي نوین به عنوان ابزاري انگیزشي براي دانش  
آموزشي؛ 

 ارتقــاي مهارت های افراد در زمینة اســتفاده از فناوري اطالعات 
)http://bahrami57(

مالزی
در کشور مالزی بخش خدمات رسانه های آموزشی در سال 1972 
در وزارت آموزش و پرورش تأســیس و شروع به کار کرد. این بخش 
دارای سه قســمت رادیوی آموزشــی، تلویزیون آموزشی و وسایل 
کمکی سمعی و بصری است. وظیفة اصلی آن انجام خدمات کمکی 
به منظور افزایش ســطح آموزش اســت و هدف عمــدة آن افزایش 
کیفیــت آموزش از طریق تهیه و تنظیم برنامه های آموزشــی برای 
اســتفادة معلمان از فناوری آموزشی و فراهم کردن مواد رسانه های 

آموزشی است.
بخش خدمات رســانه های آموزشــی همچنین موظف است تمام 
دبیرســتان های کشور را به دســتگاه های ضبط ویدئو مجهز کند و 
بعضــی از مدارس ابتدایی را که در اســتفاده از برنامه های تلویزیون 

در کشور کره جنوبي عالوه 
بر اســتفاده از فناوری در 
فرایند آموزش، از روبات ها 
نیــز در آموزش اســتفاده 
می شود. در این کشور معلم 
اندازة  به  انگلیســی  زبان 
کافی وجود ندارد، به همین 
دلیل دولت بــا بنیاد نهادن 
»دایگو«  در شهر  برنامه ای 
کشور،  جنوب شــرقی  در 
معلمان انگلیسی را در قالب 
شــخصیت های روباتی به 
کالس های درس وارد کرده 
است
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با مشــکالتی روبه رو هســتند، یاری دهد. این بخش در هر یك از 
اســتان های مالزی یك مرکز منابع آموزشــی منطقه ای دایر کرده 
است که به سخت افزارهای تکثیر مواد گرافیکی، سمعی و بصری و 

عکاسی مجهز هستند.
از دیگــر کارکردهــای فناوری اطالعــات در مالــزی می  توان 
به اســتفادة بیشــتر از 10 میلیون دانش آموز و معلــم در مالزی از 
برنامه های ویرایشــگر »گوگل« برای خالقانه نوشــتن و درســت 
کردن فایل های پاور پوینت اشاره کرد. 
دانش آمــوزان و معلمان همة کارهای 
خود را برای استفادة سایر همتایانشان 

در اینترنت قرار می  دهند.
مالزی در ســال 1996 به تأسیس 
مدارس هوشمند دست زد. این مدارس 
دارای سیســتمی با موقعیــت کاماًل 
حقیقــی متفاوت از سیســتم مدارس 
مجازی، با مدیریــت مبتنی برفناوري 
رایانه و شبکه و محتوای الکترونیکی 
با نظام ارزشیابی هوشمند و مجهز به 
مالزی  دولت  هستند.   »4G اینترنت«
امیدوار اســت که در آینده ای نزدیك 
نســبت رایانه  ها بــه دانش آموزان به 
نسبت 1 به 10 برسد تا از طریق آن به طور قطعی در مسیر پیشرفت 

)Jan & Huang, 2002( .قرار گیرد
در ایران علي رغم اســتفاده از رســانه های آموزشــي هنوز کتاب 
درســی تنها رســانة رسمی آموزشی است و نقش ســایر رسانه ها و 
به ویژه فناوری هــای نوین ارتباطی و اطالعاتی در نظام رســمی و 
متمرکز آموزشی کم رنگ است. برای مثال، در کشور ما فعالیت های 
خوبی در زمینة تولید فیلم آموزشی در بخش دولتی صورت گرفته و 
آثار خوبی هم تولید شــده اند، ولی از آنجا که عامل اصلی موفقیت، 
یعنی راه اندازی یك سیستم مرکزی تولید فیلم، در برنامه دیده نشده 
بود، بعد از یك دورة شــکوفایی به دالیل متعــددی، از جمله تغییر 
مدیریت ها و سلیقه ها، مشکالت تأمین منابع مالی و اتکای کامل به 

بودجة دولتی، روند حرکتی این فعالیت ها به تدریج کند و کندتر و در 
پاره ای موارد به کلی متوقف شده است« )فیضی، 1390(.

امروزه مبحث برنامه محوری نظام آموزشی از تجربه های مثبت 
و موفق کشــورهای پیشرفته است؛ موضوعی که جای خالی آن در 
کشــور ما احساس می  شــود. فرق عمدة نظام آموزشی برنامه محور 
و کتاب محور از آنجا آغاز می  شود که در سیستم برنامه محور، مؤلف 
کتاب درســی با توجه به تمام امکانات برنامه، به تألیف کتاب دست 
می زند و کتاب را تنها یکی از بخش های برنامه می بیند نه کل آن. به 
همین دلیل در کتاب او فضاهای خالی زیادی وجود خواهد داشت که 
با حضور معلم، عکس و تصویر، مواد کمك آموزشــی، فیلم آموزشی، 
کارعملی و یا حتی بازی و گردش علمی تکمیل و در نهایت حاصل 
کار در قالب یك بســتة آموزشی به مدرسه عرضه می شود. در نظام 
آموزشي کشــور ما، به دلیل همســاني و یکي بودن برنامة درسي و 
کتاب درسي، بقیة اجزای برنامه یا نادیده گرفته می شوند یا به عنوان 
اجزاي فرعي به آن ها توجه می شــود. بنابراین به سایر اجزای برنامة 
درسی توجه کافی نمي شود و برنامه ریزي کافي هم براي تولید آن ها 

انجام نمی گیرد )همان منبع(.

کانـــادا  سیـاستمداران 
فناوري  اهمیت  به  به خوبي 
اطالعات واقف هستند و در 
نظر دارند در زمینة توسعه 
و بهره گیري مؤثر از آن، به 
جهاني  پیشگامان  از  یکي 
به همین  تبدیــل شــوند. 
منظور و با عنایت به نقش 
آموزش وپرورش  کلیــدي 
در پیشــرفت و توســعة 
جامعه، تحقیقات وسیعي در 

کانادا صورت گرفته است
 منابع

دگرگــون مي کنــد، را  آمــوزش  تکنولــوژي جدیــد  کمــال)1390(.  برنــگ،   .1 
)www.eata.blogfa.com(

پیشرفته  کشورهاي  و  ایران  در  آموزشي  فیلم هاي  جایگاه  فرخ)1390(،  فیضي،   .2
)WWW.moallemsalam.blogfa.c(

3. http://bahrami57.blogfa.com/post-51.aspx
4. Aduwa, S.E. &Iyamu, E.O.S. (2004). Curriculum Implementation in Ni-

geria: A switch to radical pedagogy? Nigerian Journal of Curriculum Studies, 
12(1), 92-108.

5. Hannafin, R. &Savenye, W. (1993). Technology in the classroom: The 
teachers new role and resistance to it. Educational Technology, 26-31.

6. Teachers & their use of Educational Technology, Report of regional 
training workshop,APEID,BangKok,2003
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معیارهاي ارزیابي 
کتاب هاي آموزشي 

از منظر برنامة درسي ملي
اشاره

کتاب هاي آموزشــي، گنجینه هاي بســیار غني در هر جامعه اند. 
انتشار یافته ها و کســب و تولید علم و معرفت، از طریق کتاب بهتر 
میسر مي شود. از گذشته هاي بســیار دور، فرهنگ کتابت در جوامع 
بوده اســت و هم چنان خواهد بود. به نظر مي رسد بین انسان و کتاب 
رابطــه اي پنهاني وجود دارد که حتي توســعة قلمرو و نفوذ فناوري 
ارتباطات و اطالعات هم نمي تواند آن را از بین ببرد. مؤلفي که کتاب 
آموزشي مي نگارد، از همان ابتدا مخاطب تعریف شده اي در ذهن دارد 
و مي کوشد محتواي نوشتة خود را متناسب با مخاطب ارائه کند. هر 
قدر این تناســب بهتر و بیشتر برقرار شــود، ارزش و اهمیت محتوا 
باالتر مي رود. اهمیت کتاب آموزشــي در این است که به قصد تعلیم 
و تربیت گروهي خاص طراحي و تولید مي شــود. بنابراین در تألیف 
و طراحــي آن باید به معیارهایي متعهــد بود. اصواًل هرچه در جهت 
تربیت و یادگیري تولید مي شود، باید ضابطه مند باشد. بر این اساس، 
طی دو یا ســه مقاله به شرح معیارهاي ارزیابي و نقد کتاب  آموزشي 
از منظر سند برنامة درســي ملي مي پردازیم که هر یك مي تواند از 

ویژگي هاي کتاب مطلوب باشد.

کلیدواژه ها: معیارهاي ارزیابي و نقد کتاب هاي آموزشــي، 
برنامة درسي ملي

1. هم سویي با مباني فلسفي و اعتقادي نظام معیار
در دنیاي علم و معرفت، نظریه ها و دیدگاه هاي مختلف و فراواني 
ارائه مي شــوند که به طور دائم در حال تغییــر و تحول اند. علت این 
کثرت چیســت؟ چرا نظریه هاي گوناگون به وجــود مي آیند و یا به 
وسیلة نظریه هاي نوظهور، منسوخ یا ضعیف مي شوند؟ پاسخ به این 
ســؤال ها را مي توان در مباني فلسفي و فکري آنان جست وجو کرد. 
براي مثال، »مکتب رفتارگرایي« در روان شناســي ریشه در دیدگاه 
انسان شناسي جان الک، فیلسوف انگلیسي دارد. اگر این دیدگاه در 
حوزة روان شناسي و نیز نظریة رفتارگرایي شکل نگرفت و اگر در این 
نظریه به شــرایط و عوامل دروني مؤثر در یادگیري توجه نشد، بدین 
دلیل بود که اعتقاد انسان شــناختي آنان، وجود گرایش و خصلتي را 
در درون انســان تأیید نمي کرد. اگر سایر نظریه هاي یادگیري را نیز 

بررسي کنیم، به مباني فلسفي و انسان شناسي خاص مي رسیم.
اکنون مي توان ســؤال کرد که بــا توجه به باورهــاي اعتقادي 
متفاوت، آیا نباید به فکر تأســیس نظریة دیگري بود؟ آیا این انتظار 
نابجاست که توقع داشته باشیم، کتاب هاي آموزشي ما با ویژگي هاي 
هستي شناختي، انسان شــناختي، معرفت شــناختي و ارزش شناختي 
مبتني بر مباني و فلســفة اسالمي تناسب داشــته باشد؟ کتاب هاي 
آموزشي باید از این منظر، یعني مفروضه هاي مکتب اسالم، ارزیابي 

و بررسي شوند و حاصل آن به مجامع علمي ارائه گردد. 

دکتر سیدامیر رون

قسمت اول
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2. تناسب با نیازها، عالقه ها و توانایي هاي 
یادگیرنده و روان شناسي

یادگیرنده از طریــق نیازها و عالقه هاي خود بــا برنامه و کتاب 
آموزشــي پیوند مي خورد. اگر محتواي آن بــا ویژگي هاي یادگیرنده 
هم سو نباشد، تأثیر در یادگیري و تغییر نگرش و رفتار نخواهد داشت. 
علقة عاطفي و ارتباط شناختي بین یادگیرنده و برنامة درسي، دو رکن 
یادگیري مؤثر محســوب مي شــوند که تحقق 
آن ها به توجــه همه جانبه به ماهیت یادگیرنده 
بســتگي دارد. در این باره هویگارست1 براي 
سنین متوســط وظایفي را چنین فهرست کرده 

است: 
 کمك به نوجوانان براي تبدیل شــدن به 

بزرگ سالي مسئول و شاد؛
 تحصیل مســئولیت اجتماعي و مدني در 

بزرگ سالي؛
 تحصیل حرفه و حفظ رضایت اشتغال به آن؛

 گسترش فعالیت هاي اوقات فراغت در بزرگ سالي؛
 برقراري روابط خانوادگي؛

 پذیرش تغییرات فیزیولوژیکي در سنین متوسط و سازگاري با آن؛
 ســازگار کردن خود با والدین کهن ســال ]ســیلور و الکساندر، 

.]297 :1372
بیشــتر وظایف تکاملي باید در مدت زمان مشــخصي از زندگي 
انجام شــوند. اگر چنین نشــد، دیگر به طور کامل تحصیل نخواهند 
شــد و ممکن است موجب شکســت کامل یا نسبي وظایف تکاملي 
آینده شــوند ]همان، ص 198-197[. کتاب آموزشي در پاسخ گویي 
بــه این قبیل نیازها و وظایف افراد باید مؤثر باشــد. به همین دلیل، 
بدون نیازسنجي و کشف ویژگي هاي رواني ـ اجتماعي یادگیرندگان 
نمي تــوان محتواي کتــاب را طراحي و تدوین کــرد. در این زمینه 

مي توان چنین سؤاالتي مطرح کرد:
 آیا محتواي کتاب متناسب با توانایي ها و عالقه هاي فراگیرنده 

است؟
 آیا محتواي کتاب با نیازهاي روان شــناختي یادگیرنده تناسب 

دارد؟
 آیا محتواي کتاب با نیازهاي حرفه اي یادگیرنده تناسب دارد؟

 آیا محتواي کتــاب، فرد را براي زندگي علمــي، پویا و مداوم 
آماده مي کند؟

3. معطوف به نیازها، مسائل اجتماعي و جامعه شناختي
رابطة انســان با جامعه رابطه اي اســت ذاتي و گریزناپذیر. انسان 
بدون ارتباط با زندگي اجتماعي قابل تصور نیســت. بر این اســاس، 
همة اقدامات آموزشــي و پرورشي جامعه باید در ارتباط با جامعه و با 

در نظر گرفتن تأثیرپذیري آن باشــد. کتاب آموزشي به عنوان یك 
وسیلة یادگیري، کاالیي اجتماعي هم محسوب مي شود. یعني یکي 
از انواع خدماتي که ناشــران به فراگیرندگان عرضه مي کنند، همین 
کتاب آموزشــي اســت که در آن انواع مفاهیم، مهارت ها، ارزش ها 
و نگرش ها به افراد عرضه مي شــوند. محتواي کتاب با ویژگي هاي 
یادگیرنده و با نیازها و مسائل اجتماعي رابطه ذاتي دارد. »یادگیرنده« 
و »جامعــه و محیــط فرهنگي« ـ که در آن تعلیم و تربیت شــکل 
مي گیردـ  دو عاملي اند که به طور مســاوي داراي اهمیت هســتند و 
همواره در هر موقعیت یادگیري حضور دارند. در واقع، طرح و اجراي 
برنامة تربیتي بدون توجه کامــل به ویژگي هاي دانش آموزان تحت 
تعلیم جامعه اي که مدارس را دایر مي کند، غیرممکن اســت ]همان، 

ص 213[.
بدیــن ترتیــب، محتواي کتاب آموزشــي نمي توانــد بي اعتنا به 
ضرورت ها و مســائل اجتماعي باشد. بنابراین در ارزیابي و نقد کتاب 

مي توان با طرح چنین سؤال هایي، محتواي آن را بررسي کرد:
 آیا در محتواي کتاب به نیازهاي اجتماعي توجه شده است؟

 آیا در تحلیل مســائل اجتماعي بــه موضوعات مبتال به جامعه 
توجه شده است؟

 آیا محتواي کتاب طوري تهیه شده است که براي دانش آموزان 
و قشرها و گروه هاي گوناگون مفید باشد؟

4. اعتبار علمي و پژوهشي
دانش و اطالعات در رشــته هاي گوناگون همیشه در حال افزایش و 
تغییر است. این مطلب ناشــي از دستاوردهاي علمي جدید و کشفیات 
تازه یا تغییر در روش ها و رویکردهاست. از این رو، محتواي آموزشي که 
مجموعه اي از دانش بشري را با خود دارد، باید با یافته هاي علمي جدید 

هم سو و هماهنگ باشد تا این نقش و تأثیر کتاب پذیرفتني شود. 
مفهــوم علم در قــرن نوزدهم عبــارت بود از زمینــة محدود و 
کامل شدني از دانش که ابعاد آن مي توانست به تدریج تکامل یابد. در 
حالي که اکنون ما به دانش بي انتهایي که تفاوت  شکل هاي گوناگون 
واقعیت هستي، نشانه و آیات هدفمندي آن است، مي اندیشیم ]سند 
برنامة درســي ملي، 1389[. بنابراین کتاب  آموزشــي را مي توان با 

سؤاالتي چنین ارزیابي و نقد کرد: 
 آیا مفاهیــم، اصول و قوانین محتوایي کتــاب اعتبار و اصالت 

علمي دارد؟
 آیا فرایندها و روش هاي الزم براي کســب دانش نو در محتوا 

به کار رفته است؟
 آیا رســانه ها، نمودارها، جدول ها، تصویرها و مانند این ها اعتبار 

علمي و آموزشي الزم را دارند؟
 آیــا مطالب کتاب مي تواند موجب توســعة دانش یادگیرنده در 

راستاي نگرش توحیدي شود؟

برنامة  اجــراي  و  طــرح 
تربیتي بدون توجه کامل به 
ویژگي هــاي دانش آموزان 
تحت تعلیــم جامعه اي که 
مي کند،  دایــر  را  مدارس 

غیرممکن است
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5. انسجام و یکپارچگي یادگیري
یادگیري رویداد ذهني وحدت گراســت که به شــرایط یادگیري 
منســجم و درهم تنیده نیاز دارد. هرچه در جهان هستي به نوعي در 
یادگیري مؤثر اســت، باید هم چون یك تابلو، یادگیرنده را به درك 
مطلوب و دیدگاه وحدت توحیدي برســاند. کتاب آموزشي به عنوان 
عامل یادگیري داراي اجزا و عناصري است که هر یك از آن ها براي 
یادگیري الزم اســت، ولي اثربخشي آن ها به کیفیت و وحدتشان در 
ارائة محتوا بستگي دارد. عوامل اساسي مفاهیم، مهارت ها، ارزش ها 
و نگرش ها در محتواي کتاب اهمیت زیادي دارند و انسجام آن ها به 
ارزش و پذیرش کتاب مي افزاید. بنابراین، در نقد و بررسي محتواي 
کتاب از جنبة انسجام و یکپارچگي مي توان به این سؤال ها پاسخ داد: 
 آیــا مفاهیم، اصول، تعالیم، فعالیت هــا، روش ها و نگرش هاي 

کتاب با یکدیگر وحدت دارند؟
 آیا ســاختار محتوا و چگونگي ارتباط و انســجام اجزا و عناصر 
محتوا در مطالعه و تبیین جهان هســتي، دیدگاه و شناخت یادگیرنده 

را از کثرت به وحدت توحیدي مي رساند؟

6. تفکر و تعقل محور بودن محتوا
متربي دورة متوســطه در مرحله اي از رشد قرار دارد که جز برهان 
و اســتدالل منطقي چیزي او را قانع نمي کند. موارد »شــبه تربیت« 
مانند شرطي کردن، عادت دادن و تلقین در او مؤثر نیست، بلکه باید 
مطالب را با اســتدالل علمي به او آموخت. به همین دلیل، محتواي 
کتاب  آموزشــي باید به صورت استدالل و تحلیلي باشد و رابطة علّي 
بین اجزاي محتوا بیش از ســایر رابطه ها در آن وجود داشــته باشد. 
هم چنین، در طراحي کتاب آموزشــي باید جهت گیري هاي پرورش 
اندیشــه بیش از بقیــة جهت گیري ها تأثیرگذار باشــد. در کل باید 
مهارت هاي تفکر با محتواي کتاب آموزشــي پیوند بخورد و قابلیت 
یادگیري را متناســب با یادگیرنده افزایش دهد. در ارزیابي و نقد این 

جنبه از محتوا مي توان این سؤال ها را طرح کرد:
 آیا محتواي کتاب آموزشي، استدالل منطقي را تقویت مي کند؟
 آیا محتواي کتاب آموزشــي، تفکر انتقادي، خالق و مستقل را 

تقویت مي کند؟
 آیا محتواي کتاب آموزشــي، مهارت هاي 
حل مســئله در موقعیت هاي متفــاوت را فراهم 

مي سازد؟
 آیا محتواي کتاب آموزشــي، مهارت هاي 
مدیریــت اطالعــات را در دانش آمــوز تقویت 

مي کند؟
 آیا محتواي کتاب آموزشــي، مهارت هاي 
نظارت، ارزیابي و پي گیري مســائل را در فرایند 

یادگیري تقویت مي کند؟
 آیا محتواي کتاب آموزشــي، مهارت هاي 

مطالعه را در دانش آموز تقویت مي کند؟
برخــي موارد فــوق هم چون توجه به حل مســئله، تفکر منطقي 
و تفکر خــالق از جمله قابلیت ها و مهارت هایي هســتند که برخي 
طــرف داران دیــدگاه »فرایند شــناختي«، از جمله رابینســون3، 
کارل برایتــر4، دیوید آزوبــل5 و هیلدا تابا6 توجــه به آن ها را 
 در برنامه هــاي درســي ضروري و مهــم مي دانند ]میلــر، 1379: 

.]158-176

7. ظرفیت مطالب کتاب در ایجاد ارتباط با 
موضوعات رشته اي

در چند سال گذشته، براي هر موضوع و رشته اي نظام و چارچوب 
از پیش تعیین شــده اي قائل بودند که از نظر مباني، روش و رویکرد 
غیرقابل تخطي بود. اما امروزه، مباحث میان رشــته اي و فرارشته اي 
جایــگاه ویژه اي در تحقیقات علمي دارنــد. این نوع نگاه، محصول 
تعامل بین دو یا چند رشتة علمي براي پژوهش در زمینة یك مسئله 
و نتیجــة نگاه وحدت بخش به دانش هــاي متفاوت در عصر کنوني 

آموزشــي  کتاب   محتواي 
و  استدالل  به صورت  باید 
تحلیلي باشد و رابطة علّي 
از  اجزاي محتوا بیش  بین 
سایر رابطه ها در آن وجود 
در  هم چنین،  باشد.  داشته 
طراحي کتاب آموزشي باید 
پرورش  جهت گیري هاي 
بقیة  از  بیــش  اندیشــه 
تأثیرگذار  جهت گیري هــا 
باشد
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است.
یکــي از معیارهاي کیفي ارزش یابي کتاب هاي آموزشــي، میزان 
توجه نویســنده به ظرفیت مطالب کتاب براي پیوند با مباحث سایر 
رشته ها به منظور پاســخ گویي به مسائل جدید و یا مواجهة جدید با 
آن هاست. زیرا در سیر پیشــرفت علوم جدید مي آموزیم که علم، به 
گونه اي اجتناب ناپذیر، بین رشته اي است و علوم با وجود محدودبودن 
در چارچوب رشــتة علمي، بخشــي از روایت دانش هاي دیگر است 

]رهادوست، 1382[.

8. تناسب میان حجم اطالعات اصلي و 
اطالعات جنبي

گروهي از نویســندگان پرنویس هستند و با 
شــاخ و برگ دادن به مطالب و آوردن شواهد، 
مثال هــا و توضیحات بیــش از اندازه، بر حجم 
اطالعــات جنبــي مي افزایند. گروهــي دیگر، 
کم نویس، اهل ایجاز و خالصه نویســي هستند 
که خواننده را بیش از اندازه به تأمل وامي دارند 
و در رونــد مطالعه وقفه ایجــاد مي کنند. حجم 
اطالعــات اصلي در کتــاب آموزشــي باید با 
حجم اطالعات جنبي تناســب منطقي داشــته 
باشــد. به عالوه، اطالعات اصلي در کتاب باید به شیوة مناسب براي 
خوانندگان مشــخص شود تا آنان بدانند که پیام هاي اصلي نویسنده 

چیست و در خواندن کتاب به دنبال چه چیزي باشند.

9. جنبة آموزشي داشتن و ایجاد شرایط یادگیري محتوا
علمي بودن یك متن لزومًا با آموزشــي بودن آن همراه نیســت. 
ممکن است یك نوشته اعتبار علمي داشته باشد، ولي اعتبار آموزشي 
نداشته باشد. اعتبار آموزشي زماني حاصل مي شود که محتواي کتاب 
براساس الگو یا الگوهاي آموزشي مشخص طراحي شود. نوع الگوي 
انتخابي را نیز ویژگي هاي دورة آموزشــي و ماهیت یادگیرنده تعیین 
مي کند. در دورة متوسطه الگوهایي به کار مي روند که امکان گفت وگو 
و مباحثــه را بین دبیر و یادگیرنــده فراهم مي کنند و به فهم اقناعي 
موضوعات منجر مي شوند. هم چنین، الگوهایي مؤثرند که زمینه هاي 
تحقیقي و پژوهشــي را براي توسعة دانش یادگیرنده فراهم مي آورند 
و ارتباط او را با مراکز و منابع یادگیري داخل و خارج فضاي آموزشي 

برقرار مي سازند.
پل رامســدن رویکردهاي کلي تدریس را به ســه دسته تقسیم 

کرده است ]تیم و نتلینگ، 1376: 111-116[:
 تدریس به عنوان انتقال اطالعات؛

 تدریس به عنوان سازمان دادن به یادگیري دانش آموز؛
 تدریس به عنوان فراهم ساختن امکان یادگیري.

طبق رویکرد اول، وظیفة تدریس انتقال مقتدرانة محتوا از ســوي 
دبیر به دانش آموزان است. در این رویکرد، فراگیرندگان به طور منفعل 
مواردي را از دبیر دریافت مي کنند که مي تواند هم به شــکل سنتي 
مستقیم و هم به اشکال جدید هم چون استفاده از رایانه باشد ]همان، 
ص 111[. در رویکــرد دوم، محور اصلــي از دبیر به یادگیرنده تغییر 
مي یابد و تدریس در واقع فرایند نظارت صرف بر یادگیري دانش آموز 

است ]همان، ص 112[.
در رویکرد ســوم که از نظر رامســدن رویکردي ترکیبي اســت، 
تدریــس و یادگیري دو روي یك  ســکه اند، در این دیدگاه مي توان 
فرایند تدریــس دانش آموزان و موضوع )محتوا( یادگیري را هم چون 
اجزاي به هم پیوســته اي از یك سیســتم دانست که در آن تدریس 
مي تواند با ایجاد زمینة یادگیري مناسب، دانش آموزان را به درگیري 
فعال با موضوع یادگیري تشــویق کند. در این حالت، نه اســتاد تنها 
محور اســت و نه دانش آموزان؛ تنها عامل مورد توجه، ارتباط متقابل 

آن ها با یکدیگر است.
در صورتــي کــه هر یك از ســه الگوي فــوق در تدریس براي 
دانش آموز مدنظر باشــد، در چگونگي تنظیم محتواي کتاب آموزشي 
نیز اثر مي گذارد. اگر الگوي نخست مورد توجه باشد، محتواي کتاب 
بــا توجه به ســاختار دانش مربوط و با رویکــرد انتقال اطالعات به 
فراگیرنده تنظیم خواهد شد. اگر الگوي دیگر مدنظر باشد، فراگیرنده 
در فرایند یادگیري امکان فعالیت بیشــتري به دست خواهد آورد. لذا 
در ارزیابي و نقد کتاب از جنبة آموزشــي مي توان چنین سؤال هایي 

را مطرح کرد: 
 آیا محتواي کتاب با توجه به اصول آموزشي طراحي شده است؟

 آیا الگوي مورد استفاده در محتواي کتاب، امکان یادگیري فعال 
را براي فراگیرنده فراهم مي سازد؟

 آیا ویژگي هاي آموزشــي محتواي کتــاب از مباني نظري قابل 
قبولي برخوردار است؟

10. پرورش مهارت هاي ارتباطي و صالحیت هاي مشترک
برقراري ارتباط با یکدیگر از نیازهاي اساسي انسان است. تقویت 
ایــن جنبه از زندگي از طریــق تعلیم و تربیت امکان پذیر اســت و 
در هیــچ یــك از دوره هاي تحصیلي نباید از آن غافل شــد. بر این 
اســاس، یکي از مهم ترین توصیه هایي که در بسیاري از اجالس ها 
و کنفرانس هاي آموزش وپرورش مطرح شده است، توجه به پرورش 
مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان است که خود از مقوله هاي مهم در 
یادگیري مادام العمر و حتي کارآفریني اســت ]عارفي، 1384: 163[. 
کتاب آموزشــي که مجموعه اي از محتواي انتخاب شــده و معتبر 
اســت، نمي تواند نسبت به رعایت این موضوع و سایر صالحیت هاي 
یادگیري مشــترك در انتخاب و ســازمان دهي محتوا بي توجه باشد. 
اصواًل در کتاب آموزشــي باید به فعالیت هایي اشــاره شود که انجام 

اصلي  اطالعــات  حجــم 
در کتــاب آموزشــي باید 
جنبي  اطالعــات  حجم  با 
تناسب منطقي داشته باشد. 
به عالوه، اطالعات اصلي در 
کتاب باید به شیوة مناسب 
مشخص  خوانندگان  براي 
شــود تا آنــان بدانند که 
پیام هاي اصلي نویســنده 
چیست و در خواندن کتاب 

به دنبال چه چیزي باشند
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آن ها، مهارت هاي اجتماعي و فردي مشترك را در خوانندگان تقویت 
کند. کتاب آموزشي عالوه بر جنبه هاي علمي، جنبة فردي و اجتماعي 
نیز دارد و مي تواند در پرورش صالحیت هاي موردنیاز زندگي بالنده و 
پاك، متربیان را یاري رساند. لذا در نقد و بررسي کتاب هاي آموزشي 

باید به این گونه سؤال هاي اساسي پاسخ داد: 
 آیــا در محتواي کتاب، مهارت هــاي ارتباطي و صالحیت هاي 

مشترك تقویت مي شوند؟
 آیا در محتواي کتاب، نگرش هاي اجتماعي و ارتباطي توحیدي 

تقویت مي شوند؟
 آیــا بین مهارت ها و نگرش هاي ارتباطي با ســایر صالحیت ها 

توازن الزم برقرار شده است؟

11. تأکید بر مهارت فراشناخت
فراینــد یادگیري به اصالح و تکمیل نیــاز دارد. یادگیرنده ضمن 
یادگیري به موفقیت هایي مي رسد و یا شکست هایي را تجربه مي کند. 
فهم درســت و دقیق آن ها موجب مي شود، یادگیرنده آسیب شناسي 
کنــد و مراحل بعدي یادگیري را با وضــع بهتر ادامه دهد. به چنین 
مهارتي »فراشناخت« اطالق مي شود. البته در بعضي منابع از نظارت، 
ارزیابي و نتیجه گیري هم به عنوان یکي از جهت گیري هاي آموزشي 

یاد مي شود ]همان، ص 159[.
کتاب آموزشــي باید چه ویژگي هایي داشــته باشد تا بتواند براي 
یادگیرنــده امکان نظارت و ارزیابي فرایند یادگیري را فراهم کند؟ با 
برنامه هاي درســي بهتر و بیشتر مي توان این توانایي را در فراگیرنده 
تقویت کرد؛ گرچه در کتاب آموزشــي نیز باید به این موضوع توجه 
داشــت. فعالیت هاي یادگیرنده پایان هر فصل در کتاب آموزشــي 
مي تواند امکان دســت یابي به چنین بصیرتي را فراهم کند. با طرح 
سؤاالتي بدین شــرح مي توان هر کتابي را از این نظر نقد و بررسي 

کرد: 
 در محتواي کتاب آموزشــي براي شــناخت آسیب ها و نواقص 

فرایند یادگیري، چه فعالیت هایي تعیین نشده اند؟
 در محتواي کتاب آموزشــي براي شــناخت فرایند یادگیري به 

وسیلة یادگیرنده چه شرایطي فراهم شده است؟

12. برانگیزاننده و جذاب بودن مطالب
یادگیرنــده عالوه بر توانایي هاي عقالنــي از تمایالت عاطفي 
برخوردار اســت که به تعلقات و تأثیرپذیري او مربوط مي شــود. 
وســایل یادگیري باید طوري طراحي شــوند که براي یادگیرنده 
جذاب باشــند و انگیزة او را تقویت کننــد. گرچه این ویژگي  در 
ســنین پایین تر موضوعیت بیشــتري دارد، در دورة متوسطه نیز 
تأثیرگذاري خود را حفــظ مي کند. هم چنین، ویژگي هاي مخاطب 
در چگونگــي جذاب بودن محتوا مؤثر اســت. باید به جذاب بودن 

مطالب آموزشــي براي اشــخاصي که از آن اســتفاده مي کنند، 
توجه کرد. در بیشــتر مواقع، شــکل دهي مطالب آموزشي زحمت 
بســیار و هزینة چنداني ندارد ]تیم و نتلینگ، 1376[. بخشــي از 
جذاب بودن مطالب کتاب آموزشي به چگونگي ارائه و نگارش آن 
مربوط اســت. گاهي محتوا را مؤلفان باتجربــه و توانا به نحوي 
تألیــف مي کنند که مخاطبــان انس و الفت زیــادي بین خود و 
مطالب احســاس مي کننــد. اما جذاب بودن تنهــا به این ویژگي 

محدود نیســت. نوع صفحه آرایي، نوع حروف، 
چگونگــي تنظیم اجزا و عناصر یادگیري، درج 
عکس و تصویر مناسب و غیره، از دیگر عوامل 

جذاب بودن مطالب محسوب مي شوند.
در یك جمع بندي کلي مي توان گفت ارزیابي 
و نقد کتاب، ارزیابي و نقد تولید فکر اندیشمندان 
اســت و چون بخشــي از یافته هاي علمي بشر 
اســت، نمي توان آن را مصون از کاستي و خطا 

تصور کرد. با ارزیابي و نقد کتاب آموزشي مي توان مطالب مطمئن تر 
و مفیدتــري در اختیــار فراگیرندگان قــرار داد. در نتیجه آموزش ها 
شــرایط مطلوب تري مي یابنــد. معیارهاي ارزیابــي و نقد کتاب را 
مي توان از جنبه هاي دیگري هم بررسي کرد. در این مقاله و جداولي 
که در ادامه آمده اند، نگارنده به برخي از معیارهاي اساســي تر که بر 
ویژگي ها و جنبه هاي اصلي محتواي کتاب آموزشــي ناظر هستند، 

اشاره داشته است.
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اشاره
در قسمت قبلی این مقاله، با تعریف وسایل و رسانه های آموزشی 
آشنا شــدیم و نقش وســایل آموزشــی در بهبود فرایند یاددهی و 
یادگیری نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نتایج کاربرد وسایل 
آموزشــی در جریان تدریس برشــمرده شــد. در پایان، نویسنده به 
طبقه بندی وســایل و رســانه های یاددهی و یادگیری و شرح انواع 
وسایل و رسانه های آموزشــی پرداخت و ویژگی های فنی و اجرایی 
آن را برشمرد. در این قسمت، نگارنده به بحث ارزشیابی، اهداف آن 

و  ارزشیابی وسایل آموزشی پرداخته است.

کلیدواژه ها: وسایل آموزشی، ارزشیابی، مالک هاي ارزشیابی

ارزشیابی
کرونبــاخ )1963( ارزشــیابی را گردآوری و کاربــرد اطالعات 
به منظور اخذ تصمیــم دربارة یك برنامة آموزشــی می داند. منظور 
کرونباخ از برنامة آموزشی، مجموعه ای از مواد و فعالیت  های آموزشی 

و تجارب یادگیری دانش آموزان است.
اسکروین )1980( ارزشیابی را به مثابه یك فعالیت روش شناختی 
تعریف می کند که در آن، عملکرد الزامًا با هدف ها مقایســه می شود. 
او با اســتفاده از روش های علمی رهیافتی کل گرا پیشنهاد می کند، 

که براســاس آن، مقیاس های اندازه گیری باید به دقت طرح شــوند 
و داده های مربوط به مقیاس هــای گوناگون عملکرد باید به صورت 
رتبه بندی تلفیق شــوند. همچنین، اهمیت هر یــك از مقیاس ها و 
انتخــاب ابزارها باید موجه باشــد و انتخاب هدف هــا نیز باید مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
استافیل بیم )1971( ارزشیابی را عبارت می داند از فرایند به دست 
آوردن و فراهم ساختن اطالعات توصیفی و قضاوتی دربارة ارزش و 
مطلوبیت هدف ها، طرح ، اجرا و نتایج به دســت آمده به منظور هدایت 
تصمیم گیری، پاســخ گویی به نیازها و رســیدن به درك بیشــتر در 

پدیده های مورد مطالعه.
او در تعریف ارزشیابی سه هدف تعیین کرده است:

1. هدایت تصمیم گیری؛
2. فراهم کردن اطالعات برای پاسخ گویی؛
3. درك بیشتر از پدیده های مورد بررسی.

استافیل بیم همانند اسکریون  برای ارزشیابی دو نقش قائل شده است:
1. نقش تصمیم گیری یا نقش تکوینی؛

2. نقش پاسخ گویی یا نقش مجموعی )پایانی(.
براساس تعریف ارزشیابی، زمانی می توان قضاوت آگاهانه ای برای 
تصمیم گیری در مورد اشــکاالت و نقاط قــوت یا ضعف یك برنامه 
داشت که قضاوت براساس اطالعات نظام مندی )سیستماتیکی( که 

وسایل آموزشی و مالك هاي 
ارزشیابی آن ها

محمدتقي زائري

قسمت دوم
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به دست آمده است، صورت پذیرد. به عالوه، مالك و معیار مشخصی 
برای قضاوت در مورد اجزای برنامه وجود داشــته باشــد. لذا در این 
قســمت ابتدا تعریفی از مالك، نشانگر )شــاخص( و استاندارد ارائه 

می شود.
مالک: مالك ها، ویژگی ها یا جنبه هایی از پدیدة مورد ارزشــیابی 

هستند که قضاوت دربارة آن ها انجام می پذیرد.
نشانگر )شاخص(: نشانگرها مشــخصه هایی هستند که برای 
گردآوری  داده ها به منظور قضاوت دربارة مالك های مورد نظر به کار 

برده می شوند )بازرگان، 1380(.
»دایرة المعارف پژوهش های آموزشــی« )1992( شــاخص را به 
این صورت تعریف می کند: »شــاخص آموزشــی، آماره ای مرتبط با 
سیاست های آموزشــی اســت که به منظور فراهم کردن اطالعات 
دربارة رتبه، کیفیت و عملکرد نظام آموزشی طراحی می شود.« همین 
منبع نشانگر را آماره ای دربارة نظام آموزشی می داند که وضعیت یك 

یا چند عامل را آشکار می کند )به نقل از: رعنایی، 1389(.
استاندارد: اســتاندارد به این سؤال پاســخ می دهد که چقدر از 
مالك مورد نظر کافی اســت تا بتوان وضعیت آن را مطلوب قلمداد 

کرد )بازرگان، 1380(.

اهداف ارزشیابی
 بررسی میزان تحقق یافتن هدف ها؛

 تأکیــد بر خصوصیــات درونی و عوامل تشــکیل دهندة برنامة 
آموزشی؛

 بررسی اثرات حاصل از اجرای برنامة آموزشی؛
 فراهــم آوردن اطالعــات الزم به منظــور تســهیل در امــر 

تصمیم گیری؛
 تعیین اثرات برنامة  آموزشی؛

 تعیین تغییرهای رفتاری شاگردان بر اثر آموزش )سیف، 1375(.

ارزشیابی وسایل آموزشی
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی به منظور باال بردن سطح 
کیفی وسایل آموزشی و ارتقای سطح کیفی آموزش کشور، براساس 
آخرین یافته های علمی، مالك هایــی را برای ارزیابی آن ها تهیه و 
تدوین کرده اســت. دریافت مجوز الزم برای تولید و توزیع آن ها در 
مراکز آموزشی، منوط به کسب امتیازهای پیش بینی شده است. برای 
صرفه جویی در وقت و هزینه، بهتر است تولیدکنندگان محترم قبل از 
تولید، با مراجعه به سایت این دفتر، از محتوای مالك های مزبور آگاه 
شوند و ســپس اقدام به تولید کنند. بعضی ویژگی ها )زیر مالك ها( 
با ضریب اهمیت پنج مشــخص شده اند و کسب نمرة خام کامل)5( 

برای آن ها الزامی است.
مالك های ارزشیابی در قالب سه عامل زیر مشخص شده اند: 

1. ویژگی های فیزیکی؛ 
2. توانمندی های آموزشی، روان شناختی و فرهنگی؛

3. رعایت اصول ایمنی و بهداشتی.
مالك های مذکور شامل زیر مالك هایی هستند که به منظور رفع 
ابهام و تفسیرهای شــخصی، به صورت مفهومی و عملیاتی تعریف 
شده اند. همچنین، به منظور اندازه گیری کمی ویژگی های یك وسیلة 
آموزشــی، نمره  های خام در مقیاس صفر تــا پنج و ضریب اهمیت 
در مقیاس یك تا پنج مشــخص شده  اند. زیر مالك هایی که دارای 
ضریب ارزشی پنج هستند، به عنوان مالك پذیرش شناخته می شوند.

سطوح شش گانة نمره های خام به شرح زیرند:
نمرة  پنج: وسیلة آموزشــی به میزان خیلی زیاد )بسیار خوب( از 

ویژگی  موردنظر برخوردار است.
نمرة چهار: وســیلة آموزشــی به میزان زیاد )خــوب( از ویژگی  

موردنظر برخوردار است.
نمرة  سه: وســیلة آموزشی به میزان متوســط )در حد وسط( از 

ویژگی موردنظر برخوردار است.
نمرة دو: وسیلة آموزشــی به میزان کم )ضعیف( از ویژگی مورد 

نظر برخوردار است.
نمرة یک: وســیلة آموزشی به میزان بسیار کم )بسیار ضعیف( از 

ویژگی  موردنظر برخوردار است.
نمرة صفر: وسیلة آموزشی فاقد ویژگی  مورد نظر است.

دستورالعمل ارزشیابی عامل ها
برای هر یك از سه عامل »ویژگی های فیزیکی«، »توانمندی های 
آموزشــی، روان شــناختی و فرهنگی« و »رعایت اصــول ایمنی و 
بهداشتی« جمع امتیازات کسب شده محاسبه می شود. وسایلی موفق 
به کسب تأییدیه می شــوند که حداقل امتیاز قابل قبول را برای هر 
یك از سه عامل دریافت کنند. حداقل امتیاز قابل قبول در هر عامل 

60 درصد کل امتیاز برای آن عامل خواهد بود.
پس از محاسبه امتیازهای کسب شــده، درصد امتیازهای کسب 
شــده در هر عامل محاسبه می شود و وســایل آموزشی در یکی از 

سطوح سه گانة زیر قرار می گیرند: 
 وســیله ای که از 91 تا 100 درصــد امتیازها را در یك عامل 

کسب کند، درجة ممتاز را در آن عامل به دست می آورد.
 وسیله ای که از 76 تا 90 درصد امتیازها را در یك عامل کسب 

کند، درجة خوب را در آن عامل به دست می آورد.
 وسیله ای که از 60 تا 75 درصد امتیازها را در یك عامل کسب 

کند، درجة متوسط را در آن عامل به دست می آورد.

تذکر
1. وسیله ای که در یك یا چند عامل کمتر از 60 درصد امتیازها را 
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به دست آورد، مورد تأیید قرار نمی گیرد.
2. زیر مالك هایی که به یك وســیلة آموزشی مربوط نمی شوند، 
در ستون نمره های خام، خط تیره دریافت می کنند. این موارد از روند 

محاسبات خارج خواهند شد.
3. همچنیــن، زیرمالك هایی که ضریب اهمیت آن ها 5 اســت، 
فیلتر به حساب می آیند و نمرة خام آن ها فقط صفر یا پنج خواهد بود 
)وسیلة آموزشی در این زیرمالك ها یا نمرة کامل دریافت می کند یا 

نمرة صفر می گیرد(.
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آیین نامة برگزاری جشنوارة
کتاب های آموزشی رشد

مقدمه
دهمین جشــنوارة کتاب های آموزشی رشــد، پاییز سال جاری در 

تهران برگزار می شود.
در شماره گذشتة نشــریه جوانه،  دبیر محترم دهمین جشنواره، از 
تغییرات مهمی سخن گفت که در روند برگزاری جشنوارة کتاب های 
آموزشی رشد اندیشیده شده است. در این شماره، برای اطالع دقیق تر 
ناشران و مؤلفان محترم کتاب های آموزشی، آیین نامة برگزاری این 

جشنواره منتشر می شود.
مطابق این آیین نامه، روند اجرایی جشــنواره با اعالم فهرســت 
کتاب های مناسب به کمیتة علمی داوران آغاز می شود. اعضای این 
کمیته برحسب تعداد کتاب های موجود، به تشکیل گروه های داوری 
و انتخاب ســرگروه ها مبادرت می ورزنــد و در طول مدت برگزاری 
جشــنواره، بر روند داوری نظارت می کنند. گروه های محترم داوری 
نیز کتاب ها را بررسی و نتایج را در برگه های مربوط ثبت می کنند. به 
این ترتیب تعــدادی از کتاب ها به عنوان نامزد معرفی و از بین آن ها 

کتاب برگزیده یا تقدیری انتخاب می شود.
مطابق آیین نامــه، ترکیب اعضای کمیته های داوری و ســهمیة 
هر گروه داوری از جوایز جشــنواره، ممکن اســت تحت تأثیر تعداد 
کتاب هــای موجود اندکی تغییر یابد. ضمــن آنکه جوایز ویژه نیز به 

پیشنهاد دبیر جشنواره و تصویب کمیتة علمی اهدا می شود.
با این مقدمة  کوتاه نگاهی می اندازیم به بخش »ضوابط و مراحل 

داوری« از آیین نامة برگزاری جشنوارة کتاب های آموزشی رشد.

ضوابط و مراحل داوری

1. انتصاب دبیر جشنواره و وظایف او
1-1. مسئولیت زمان بندی برنامه ها و برگزاری مطلوب جشنواره 

با دبیر جشنواره است.
2-1. دبیر جشــنواره از سوی رئیس ســازمان پژوهش منصوب 

می شود و می تواند برای خود یك دستیار اجرایی انتخاب کند.
3-1. دبیر جشــنواره موظف است در اولین فرصت، کمیتة  علمی 
سه نفرة جشنواره را به رئیس سازمان پژوهش و معاون محترم وزیر 

پیشنهاد دهد و موافقت او را جلب کند.
4-1. دبیر جشــنواره سرگروه های پیشــنهادی خود را به کمیتة  
علمــی معرفی و در صورت جلب موافقت اعضای هیئت، برای آن ها 
حکم صادر می کند. دبیر همچنین موظف است، اطالعات و برگه های 
الزم را به موقع در اختیار ســرگروه های محترم داوری قرار دهد و از 

آن ها رسید دریافت دارد.
5-1. معرفی رســمی اعضای گروه های داوری به کمیتة علمی و 

امضای ابالغ آن ها از وظایف دبیر جشنواره است.
6-1. دبیر جشــنواره به اتفاق رئیس سازمان پژوهش، یکی از دو 

امضاکنندة  دیپلم های افتخار خواهد بود.
7-1. تنظیم و گزارش حق الزحمة داوران و سرگروه های محترم 

داوری و اعضای کمیتة علمی برعهدة  دبیر جشنواره است.

2. کمیتة علمی جشنواره
1-2. اعضای کمیته علمی از بین افرادی انتخاب می شــوند که 
سابقة  فعالیت های آموزشی مؤثر و از جمله تدوین یا انتشار کتاب های 
آموزشی مفید و مناسب و داوری در جشنواره های آموزشی، به خصوص 

جشنواره های انتخاب کتاب دارند.
2-2. ابالغ اعضای کمیتة علمی توســط رئیس محترم سازمان 

پژوهش امضا می شود.
3-2. هیئت علمی، با توجه به فهرست نهایی کتاب های مناسب 
در هر گروه، تعداد گروه های داوری و تعداد اعضای هر گروه را تعیین 
و به دبیر جشــنواره ابالغ می کند. چنانچه الزم باشــد نکتة  خاصی 
دربارة ســوابق علمی، تجربه های کاری یا ترکیب اعضای گروه های 
داوری لحاظ شود، موضوع به صورت مقتضی به اطالع دبیر جشنواره 

می رسد.

ها
رد
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رو

دبیرخانه جشنواره دهم
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4-2. کمیتة علمی موظف اســت حداکثر ظرف یك هفته سوابق 
علمی ســرگروه های معرفی شده از سوی دبیر جشنواره را بررسی و 

صالحیت آن ها را تأیید و به دبیر اعالم کند.
5-2. اعضای این کمیته همچنین ظرف حداکثر یك هفته سوابق 
کاری داوران معرفی شده از سوی سرگروه ها را بررسی خواهند کرد 
و درصورتی که نسبت به سوابق و تجربة افراد معرفی شده یا ترکیب 
گروه داوران و تعداد آن ها نظر خاصی داشته باشند، به دبیر جشنواره 

اعالم خواهند کرد.
6-2. بزرگداشت پدیدآورندگان کتاب های آموزشی و انتخاب ناشر 
یا ناشــران برگزیده، و تأیید روند داوری ها با مالحظة اسناد و بیانیة 

پایانی گروه های داوری، از وظایف کمیتة علمی است.

3. وظایف سرگروه های داوری
1-3. سرگروه ها موظف هستند، برحسب سطح و نوع کتاب های 
موجود و قوانین جشــنواره، حداکثر ظرف یــك هفته پس از اعالم 
موافقت کمیتة علمی با مســئولیت آن ها، اسامی داوران پیشنهادی 
گروه خود را همراه با ســوابق کاری آن ها، در اختیار دبیر جشــنواره 

بگذارند.
2-3. انجام هماهنگی های الزم با اعضای گروه داوری و دبیرخانة  

جشنواره، برای دریافت آیین نامة داوری جشنواره، تحویل رزومه های 
داوران و برگة مشخصات و حکم استخدامی آن ها به دبیرخانه، توجیه 
کامل داوران محترم، تنظیم نحوة گردش کتاب های مورد بررســی، 
برگزاری نشست یا نشست های مشترك، گردآوری برگه های داوری، 
تنظیم صورت جلسات و اخذ امضای آن ها، تحویل اسناد به دبیرخانه 
و باالخص، اعالم نتیجة  بررسی کتاب ها و تنظیم بیانیة پایانی گروه، 

به  عهدة سرگروه های محترم داوری است.
3-3. ســرگروه موظف است نشســت های پیش بینی شده را در 
زمــان الزم برگزار کنــد. درصورت بروز تغییر اضطــراری در زمان 
برگزاری نشست ها، مراتب باید توسط سرگروه و دست کم 24 ساعت 

قبل از زمان پیش بینی شده به اطالع دبیرخانه برسد.

4. هیئت داوران
1-4. تعداد اعضای هیئت داوران هر گروه، سه نفر خواهد بود. موارد 
استثنایی پیش از تشــکیل گروه، توسط کمیتة علمی به دبیر جشنواره 
اعالم خواهد شد. درهرحال تعداد اعضای هر گروه حتمًا  فرد خواهد بود.

2-4. داوران گروه ها از ســوی هر گروه انتخاب و با نظر موافق 
دبیر جشنواره، به کمیتة  علمی معرفی می شوند.

3-4. داوران از بین کارشناسان،  معلمان و ناشران آشنا با موضوع 
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کتاب  آموزشی انتخاب می شوند و ابالغ آن ها از سوی دبیر جشنواره 
صادر و امضا می شود.

4-4. افراد یا ناشرانی که خود از پدیدآورندگان و ناشران کتاب های 
مناسب همان دوره هستند، نمی توانند عضو همان گروهی باشند که 
کتابشــان در آن مورد بررســی قرار می گیرد؛ مگر اینکه کتابشان از 
چرخة بررسی کنار گذاشته شود. این امر با امضای رضایت نامة کتبی 
توســط مدیر مسئول انتشارات یا داور و پیش از امضای ابالغ باید به 

اطالع دبیر جشنواره برسد.
5-4. برای هر یك از گروه های داوری، برحسب حجم کتاب های 
مناســب زیرگروه های تحت پوشــش، ســهمیه ای به منظور معرفی 
کتاب های برگزیده و تقدیری درنظر گرفته می شود که حداکثر پیش 

از برگزاری نشست مشترك گروه به اطالع آن ها می رسد.

5. سیر بررسی و داوری کتاب ها
1-5. تنها کتابی در اختیار گروه های محترم داوری قرار می گیرد 
که در آخرین دورة بررســی کتاب های آموزشــی، در چرخة بررسی 
کتاب دبیرخانة ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتــی قرار گرفته، 
عنوان کتاب مناسب را اخذ کرده و در فهرست کتاب های مناسب یا 

کتاب نامة  رشد منتشر شده باشد.
تبصره: در سال 1392 استثنائًا دو دورة آخر با هم برگزار می شود.

2-5. به منظــور راهیابــی بهترین کتاب ها به جشــنواره، در هر 
موضــوع حداکثر 10 عنــوان کتاب از کتاب های مناســب دوره که 
باالترین امتیاز را در گروه خود به دست آورده اند، به دبیرخانة جشنواره 
معرفی می شوند. چنانچه تعداد کتاب های مناسب کمتر از این باشد، 
در معرفی کتاب  به موارد موجود بســنده می شود. رعایت معیار سقف 
)حداکثر 10 عنوان( را استثنائًا و حداکثر در پنج گروه داوری می توان 
نادیده گرفت. این درصورتی اســت که مورد با ذکر دالیل از ســوی 
دبیر جشنواره درخواست شود و مورد پذیرش کمیتة علمی قرار گیرد.
3-5. مجموعه هایی را که به لحاظ موضوعی وابسته به هم هستند 
و همه در یك دوره مورد بررسی قرار گرفته اند، می توان یك  عنوان 

به شمار آورد.
4-5. داوران محتــرم گروه ها موظف اند، هر کدام برای هر کتاب 
یك برگة داوری تکمیل کنند که در آن امتیازهای جزئی و نهایی هر 
کتاب مشخص باشد. این برگه ها تا برگزاری آخرین نشست مشترك 
گروه، توســط خود داوران نگهداری می شوند. داوران محترم باید در 
آخرین نشست مشترك خود کتاب هایی را به بحث و بررسی بگذارند 
که باالترین امتیازها را کســب کرده انــد و نتیجة نهایی کار خود را 
بــا تکمیل برگه های الزم طی صورت جلســه ای که به امضای همة 
اعضای گروه رسیده است، با ذکر دالیل به دبیر جشنواره اعالم کنند.
5-5. مطابق مادة  4 مصوبة 828 »شورای  عالی آموزش وپرورش«،  
کتاب برگزیده باید همانند همة منابع آموزشــی و تربیتی دیگر، واجد 

این معیارهای عمومی باشــد: جذابیت شکلی و ظاهری؛ خالقیت و 
نوآوری؛ رعایت قواعد زبان و خط فارســی؛ رعایت اصول بهداشتی 
و ایمنی؛  ســهولت به کارگیری؛ صحت و دقت علمی؛ تناسب محتوا 
و روش های ارائه با مشــخصات و اهداف برنامة درســی و رشــتة  
تحصیلــی؛ رعایت و ترویج ارزش های دینــی، فرهنگی و اجتماعی 
جامعة اســالمی– ایرانی؛ تناســب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان 
مبتنی بر روان شناسی رشد؛ به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان؛ 
سادگی و روانی محتوا؛ توجه به متون علمی تمدن اسالمی– ایرانی.
6-5. در انتخاب کتاب های برگزیده و تقدیری، عالوه بر معیارهای 
عمومــی بند پیش، توجه به اصول زیر ضــرورت دارد: هماهنگی و 
هم سویی با اهداف و رویکرد برنامة درسی؛ تسهیل، توسعه و تعمیق 
آموزش؛ توجه به زبان فارســی معیار؛ توجه بــه یادگیری مؤثرتر و 
پایدارتــر؛ رعایت نوآوری و ابتــکار و اتخاذ روش  های نو و جذاب در 

ارائة محتوا و سایر ویژگي هاي تخصصي مرتبط.
7-5. کتــاب برگزیده باید بتواند بیــش از 85 درصد امتیاز یك 
کتــاب خوب آموزشــی را در برگة داوری به دســت آورد و کمترین 
مشــکل را چه در روش ها، چه در محتوا و چه در شکل داشته باشد. 
چنانچه کتابی در نوع خود، از هر حیث برتری داشــت و جزو بهترین 
کتاب های گروه خود به شمار می آمد و نقص مهمی در آن در هر یك 
از محورهای گفته شــده در بند پیش دیده نمی شــد، با نظر اعضای 
گروه به عنوان کتاب برگزیده انتخاب می شود و در غیر این صورت به 
اعطای عنوان تقدیری بسنده می شود. طبعًا پذیرفتنی نیست کتابی را 
به عنوان کتاب برگزیده اعالم کنیم، در حالی که کتاب های آموزشی 
به مراتب بهتر از آن، در همان گروه در بازار کتاب وجود داشته باشند.

8-5. مالك عمل دبیرخانة جشــنوارة کتاب  های آموزشی برای 
اعالم کتاب های برگزیده و تقدیری، آخرین صورت  جلسه  ای خواهد 

بود که به امضای کلیة داوران رسیده است.
9-5. چنانچــه گروه های محترم داوران، در حــوزة تولید کتاب 
آموزشی به فعالیت و تالش قابل ستایشی برخوردند، می  توانند مورد 
را به دبیر جشنوارة رشد معرفی کنند تا در فهرست نامزدهای بخش 
ویژه قرار داده شــود و پس از بررسی همة نامزدهای اعالم شده، از 
ناشران یا پدیدآورندگان کتاب یا کتاب های مذکور به طور ویژه تقدیر 
شــود. مورد پس از بررسی نهایی توسط دبیر جشنواره، با ذکر دالیل 
به کمیتة علمی اعالم می شــود و در صــورت تأیید هیئت مذکور در 

شمار برگزیدگان جشنواره قرار می گیرد.
10-5. در پایان جلسات، تمامی مستندات به همراه صورت جلسات 

به دبیرخانة جشنواره تحویل می  شود. 
11-5. چنانچه در حین بررســی داوران محترم، مشــخص شود 
کتابی به دلیل اعالم نادرســت تاریخ چاپ، یا انتشار بدون مجوز  آثار 
دیگران دچار تخلف شــده است، کتاب با ذکر دلیل از چرخة بررسی 

کنار گذاشته می شود.
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6. نتایج داوری
1-6. هرگروه داوری، حداقل ســه کتاب را کــه باالترین امتیازها را 
به دست آورده اند و صالحیت کسب عنوان برگزیده را دارند، برای دریافت 
جایزه نامزد می کند. اگر سهم در نظر گرفته شده برای یك گروه داوری، 
بیش از یك عنوان باشد، به ازای هر سهم دو عنوان کتاب نامزد و معرفی 
می شود. مثاًل گروهی که می تواند یك کتاب برگزیده و یك کتاب تقدیری 
معرفی کند، الزم است چهار نامزد معرفی کند. انتشار فهرست نامزدهای هر 

گروه داوری، پیش از برگزاری مراسم پایانی جشنواره اشکالی ندارد.
2-6. در صورتی که گروه داوران در نشســت های خود نتواند به 
تعــداد کافی نامزد معرفی کند، با حضور دبیر جشــنواره )بدون حق 
رأی( جلسه ای تشــکیل می دهد و می    کوشد با بحث و گفت وگو به 
این هدف دست یابد. اگر علی  رغم تشکیل جلسه، نتیجة نهایی کمتر 

از میزان الزم  بود، به همان تعداد بسنده می  شود.
3-6. بیانیة هیئت داوران مهم  ترین ســند علمی جشنواره است 
و حــاوی تحلیلی از وضعیت کتاب  های مورد بررســی اعم از نکات 
مثبت و منفی و توصیه های کاربردی برای تولیدکنندگان کتاب های 
آموزشــی خواهد بود. توصیه می  شــود متن بیانیه تــا جای ممکن 
خالصه، متناســب با حجــم کتاب ها و حــاوی دیدگاه  های مهم و 
همگانی هیئت محترم داوران باشــد تا مخاطبان رغبت بیشتری به 

مطالعة آن داشــته باشند. طبعًا انتشار بیانیة گروه ها هم زمان با انتشار 
نتایج نهایی رقابت ها میسر خواهد بود.

4-6. انتشار مشــخصات کتاب های برگزیده تا برگزاری مراسم 
پایانی ممنوع است. صیانت از این امر به عهدة اعضای کمیتة داوری 

و دبیر جشنواره است.

7. مراسم پایانی
1-7. اســامی کتاب های برگزیده و تقدیری طی مراســمی که 
به صورت رســمی برگزار می شــود، به عالقه مندان و رســانه های 

همگانی اعالم می شود.
2-7. کتاب هــای برگزیده عالوه بر دریافت جایزة در نظر گرفته 

شده و دیپلم افتخار، تندیس ویژة جشنواره را نیز دریافت می کنند. 
3-7. پدیدآورندگان و ناشرانی که کتابشان به عنوان نامزد معرفی 

شده است، به مراسم پایانی دعوت می شوند.
4-7. دعــوت از خبرنــگاران خاص کتاب یا بخــش فرهنگی 
خبرگزاری ها و روزنامه های مهم سراســری برای پوشــش خبری 
مراســم پایانی و نتایج جشــنواره، از وظایف دبیر جشنواره و دستیار 
اوســت. این افراد  باید دســت کم یك هفته پیش از برگزاری مراسم 

پایانی جشنواره از برگزاری آن مطلع شده باشند.
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