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س��ال تحصیلی 94-93 را در حالی آغاز می کنیم که تجارب 
گرانسنگی از سال های گذشته و آرمان ها و برنامه های روشنی را 
برای آینده در پیش رو داریم. اهتمام مجموعۀ نظام تعلیم وتربیت 
به کیفیت بخش��ی و غنی سازی محتوای آموزشی و بازنگری در 
کتاب های درس��ی و اس��تفاده از همۀ ظرفیت های درون و برون 
مدرسه ای برای آموزش وتربیت مطلوب در قالب بستۀ آموزشی، از 
مهم ترین رویكردهای »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« 

در سال های اخیر است.
ترغی��ب بخ��ش غیردولت��ی ب��ه تولی��د مناب��ع آموزش��ی و 
تربیت��ی، هم راس��تا ب��ا برنامه ها و اه��داف آموزش��ی و تربیتی، 
از جمله سیاس��ت هایی اس��ت که مصوبۀ 828 »ش��ورای عالی 
آموزش وپ��رورش« ب��ر آن تأکی��د دارد. خوش بختان��ه اقدامات 
و حمایت های تش��ویقی س��ازمان پژوهش، از جمله  » برگزاری 
جش��نواره های کتاب های آموزشی رش��د« و درج فهرست منابع 
آموزشی مناس��ب در انتهای کتاب های درسی موجب تشویق و 
اس��تقبال ناش��ران و مؤلفان به همراهی با آموزش وپرورش شده 
اس��ت. آمار حاکی از آن است که کتاب های مناسب تولید شده 
از سوی بخش غیردولتی روندی روبه رشد و ارتقا دارد، به طوری 
که در س��ال جاری حدود 60 درصد از 4000 عنوان کتاب های 

بررسی شده، مناسب و مرتبط با برنامۀ درسی بوده است.
از سوی دیگر، اذعان و باور داریم برای رسیدن به این مقصود 
که همۀ کتاب های آموزش��ی و تربیتی که وارد مدرسه می شوند، 
از کیفیتی مناس��ب برخوردار و هم مس��یر با برنامه های آموزشی 
و تربیتی آموزش وپرورش باش��ند، راهی طوالنی در پیش است. 
به عالوه، این مهم نیازمند همراهی و همكاری بخش های مربوط، 
از معاونت های وزارتخانه، دس��تگاه های فرهنگی )صدا و سیما( و 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی از یک سو، و مسئوالن هریک از 
واحدهای آموزش��ی، معلمان، مربیان و حتی خانواده ها از سوی 
دیگر اس��ت که در مادۀ 7 مصوبۀ ش��ورای عال��ی بر این موضوع 

تأکید شده است.
تأکی��دات رئی��س جمه��ور محت��رم ب��رای تروی��ج کتاب و 
کتاب خوانی در مدارس و کالس های درس و دستور وزیر محترم 

در این مورد که ورود و عرضۀ هرگونه کتاب و منبع آموزش��ی و 
تربیتی به مدارس باید استاندارد باشد، و یا برگزاری هر نمایشگاه 
کت��اب در آموزش وپ��رورش باید با اس��تفاده از کتاب های مورد 
تأیید س��ازمان پژوهش صورت پذیرد، فرص��ت ذی قیمتی برای 
به س��ازی فرایند تولید و عرضۀ کتاب های مناس��ب فراهم آورده 
اس��ت. ضمن آنكه حمایت، پشتیبانی و هماهنگی معاون محترم 
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش برای اجرای این مهم 
و تخصی��ص اعتبار قابل توجه )بیش از یک میلیارد تومان( برای 
تجهیز کتابخانه های کالسی با استفاده از کتاب های معرفی شده 
در کتابنامه های رشد، ضمانت اجرایی برنامه محسوب می شود و 

به تسریع در تحقق این هدف کمک خواهد کرد.
برگزاری »50 هزار نمایش��گاه کتاب در 50 هزار مدرس��ه«، از 
جمله فعالیت های ترویجی و کیفیت بخشی نظام آموزش وپرورش 
اس��ت که با همكاری معاونت پرورش��ی و فرهنگی و ناشران و با 
هماهنگی واحدهای اس��تانی در سراسر کشور به اجرا در می آید. 
در س��ال جاری بیش از 4000 عنوان از کتاب های اس��تاندارد و 
مورد تأیید سازمان پژوهش برای عرضه در این نمایشگاه ها ارسال 
ش��دند. بی گمان استمرار و تقویت این طرح ملی فرصت مناسبی 
است تا مسئوالن و تصمیم گیران حوزۀ مطالعه و کتاب خوانی در 
آموزش وپرورش با ظرفیت ه��ا و توانمندی های بخش غیردولتی 
بیش از پیش آشنا شوند. در مقابل، ناشران و مؤلفان نیز با معرفی 
آثار و تولیدات خود و ش��ناخت نقاط ضعف و قوت آن ها، بیش از 

پیش خود را با نیازها و مطالبات آموزشی هماهنگ می سازند.
چنانچه گفته شد، تحقق عینی همۀ اهداف سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی و ایجاد زمینه برای استفادۀ عمومی از کتاب ها 
و نرم افزارهای هماهنگ با اهداف برنامۀ درسی، نیازمند همراهی 
بیش��تر واحدهای مرتبط و سایر دس��تگاه های فرهنگی، به ویژه 
صدا و سیما به عنوان رس��انۀ ملی است. اهتمام به اطالع رسانی 
درمورد منابع اس��تاندارد و مورد تأیید، و پرهیز از آگهی و تبلیغ 
منابع فاقد گواه��ی از وزارت آموزش وپرورش، از جمله اقداماتی 
اس��ت که می تواند به ایجاد عادت به مطالعۀ منابع مناس��ب در 

عموم مردم و به ویژه دانش آموزان کمک کند.

گامی برای همراهی
فریبا کیا
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پای صحبت دکتر عبدالعظیم کریمی، مدیر ملی تیمز و پرلز - بخش نخست

بهروز رضایی 
فریده نورمحمدی

کشفدرفضاییکهدغدغهایبراییادگیرینیستحاصلمیشود

بگذارید بچه ها
خودشان انتخاب کنند

اشاره
دکت��ر عبدالعظیم کریمی، نویس��نده ای زبردس��ت، با قلمی 
ش��یوا و روان اس��ت. بی��ش از 30 عن��وان کت��اب و بی��ش از 100 
مقالۀ در عرصۀ تعلیم و تربیت و روان شناس��ی نگاش��ته است که از 
زم��رۀ آن ها می ت��وان به »تربیت چ��ه چیز نیس��ت: چگونه تربیت 
نکنیم؟«، »اثرات پنهان: تربیت آس��یب زا«، »فضیلت نایادگیری: 
چگونه یاد نگیریم!«، »تربی��ت دینی«، »تربیت طبیعی در مقابل 
تربی��ت عاری��ه ای«، »تربیت طربناك: ش��ور و ط��رب در تربیت«، 
»حکمت ه��ای گم ش��ده در تربی��ت«، »تعلیم و تربی��ت نامرئ��ی«، 
»هش��دارها و نکته های تربیتی« و  »عش��ق درمانی: روان درمانی 

عارفانه« اشاره کرد که اغلب به چاپ های متعدد رسیده اند. 
ام��ا ترجیع بند س��خنان آقای کریم��ی در این کتاب ه��ا، که از 
عناوین جنجالی آن ها نی��ز می توان تا حدودی بدان پی برد، این 
اس��ت که ما باید از دخالت در تربیت کودکان خود دست برداریم 
و ب��ا فراهم کردن زمینۀ مناس��ب به آن ها اج��ازه دهیم، به صورت 

طبیعی تربیت شوند. 
دکت��ر کریم��ی از مدتی قبل مدیری��ت برنامه ه��ای بین ا لمللی 
»تیمز« و »پرلز« را در ایران بر عهده گرفته اس��ت. پرسش��ی که ما 
را ب��ه انج��ام این گفت وگو ترغی��ب کرد، این بود ک��ه: »کتاب های 
آموزش��ی چه قدر در پیشرفت ریاضی، علوم و حتی سواد خواندن 
نق��ش دارند و برای آنکه ای��ن نقش آفرینی به بیش��ترین حد تأثیر 

خود برسد، ناشران و نویسندگان چه کار می توانند بکنند؟«
دکتر کریمی در این گفت وگو می کوش��د دیدگاه های ش��خصی 
خود را تا جای ممکن، در پاس��خ هایی که می دهد، دخالت ندهد 
و ب��ر یافته ها و توصیه ه��ای تیمز و پرلز تکیه کن��د. تصویری که او 
از پیش��رفت ای��ران در ای��ن ارزش��یابی ترس��یم می کن��د، مجموعًا 
خوشایند است. او می گوید پیشرفت ما در مجموع قابل مالحظه 
و معنی دار بوده است و در سطح منطقه، به لحاظ روند پیشرفت، 

حتی کشور اول بوده ایم.
او می گوید مطالعات پرلز، تأثیر خواندن کتاب های غیردرس��ی 

را، البته به صورت خودانگیخته و غیررس��می، در پیش��رفت سواد 
خواندن بچه ها نش��ان داده اس��ت. بنابراین تردیدی در این مورد 
نیس��ت، ام��ا منابع آموزش��ی هم جزئ��ی از یک نظ��ام چند جزئی 
هستند که در تعامل مناسب با هم، تأثیر الزم را بر جا می گذارند.

 : اگر اجازه بدهید با این س�ؤال ش�روع کنیم که 
»تیم�ز«1 و »پرلز«2 چ�ه کار می کنند و ما چ�را در این دو 

برنامه مجدانه شرکت می کنیم؟
 حتماً مخاطبان ش��ما  که سر و کارشان با نشر است، با این 
دو برنامه آش��نایی دارند. اگر بخواهیم خالص��ه بگوییم، تیمز و 
پرلز دو پروژۀ بین المللی در حوزۀ ارزش��یابی پیشرفت تحصیلی 
هستند که با مس��ئولیت »انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت 
تحصیل��ی« IEA(3( به اجرا درمی آین��د. این انجمن بیش از نیم 
قرن س��ابقه دارد و پایه گذاری آن به سال 1958 بازمی گردد. تا 
کنون مطالعات گوناگونی در حوزۀ مطالعه تطبیقی و ارزش��یابی 
تحصیلی انجام گرفته اند و تیمز و پرلز وس��یع ترین، جامع ترین و 
قدیمی ترین مطالعات بین المللی در ارزشیابی  پیشرفت تحصیلی 

به شمار می آیند.
تیمز وضعیت یادگیری علوم و ریاضیات را در پایه های چهارم 
)ابتدایی( و هشتم )معادل س��وم راهنمایی( می سنجد. پرلز هم 
کیفیت سواد خواندن را در پایۀ چهارم مورد بررسی قرار می دهد. 
مطالعات تیمز از سال 1995 میالدی آغاز شده است و هر چهار 
سال یک بار اجرا می شود و )با احتساب شرکت در تیمز پیشرفته 
در س��ال 2008( امس��ال ما داریم به واق��ع هفتمین دوره اش را 
برگزار می کنیم. پرلز جدیدتر اس��ت و اجرای آن از سال 2001 
آغاز ش��ده است و هر پنج سال یک بار تكرار می شود و اکنون در 
حال اجرای مراحل مقدماتی چهارمین دورۀ آن هستیم و مرحلۀ 

اصلی اش را سال 2016 برگزار خواهیم کرد. 
علوم و ریاضیات درس های پایه هس��تند و شاخص ارزشیابی  
بازدهی آموزش��ی کشور محسوب می شوند. س��واد خواندن هم 
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خودش کلی��د یادگیری هم��ۀ یادگیری هاس��ت؛ حتی آموزش 
ریاضیات و علوم وابس��ته به آن هاست. این یک معرفی مختصر. 
منته��ی چرا ما در آن ش��رکت می کنیم؟ به خاط��ر آنكه ما برای 
پایش کیفیت آموزشی خودمان، رصدکردن پیشرفت یا پسرفت 
خودمان، در س��طح منطقه ای و بین المللی از این س��نجۀ معتبر 
کم��ک می گیریم. تیمز و پرلز در نب��ود تحقیقات جامع، به طور 
نس��بی می توانند به ما نش��ان دهن��د که چه رون��دی را دنبال 
می کنی��م و در میان کش��ورهای منطقه و جهان کجا هس��تیم. 
این فرصت خیلی خوبی برای بررس��ی تغیی��رات صورت گرفته 
در آموزش و پرورش و تأثیر آن هاس��ت؛ مثاًل تغییرات س��اختاری 
»شش س��ه س��ه«،  تغییر کتاب های درس��ی، برنامه های ضمن 
خدمت و س��ایر برنامه ه��ا.  تیمز و پرلز به م��ا می گویند که این 

تغییرات چه آثاری داشته اند.

 : اگ�ر خیل�ی خالص�ه بخواهی�د بگویی�د، روند 
پیش�رفت ما، در س�ال هایی که در این آزمون ها ش�رکت 

کرده ایم، چگونه بوده است؟
 با اینكه ما طی 10 سال گذشته، از میانگین جهانی پایین تر 
بوده ایم، اما روند پیش��رفت ما مثبت بوده است؛ یعنی نسبت به 
وضعیت قبلی خودمان جلوتر آمده ایم. در علوم و س��واد خواندن 
)با تغییراتی که کتاب های درسی داشته اند( این پیشرفت بیشتر 
اس��ت. در پرلز، به لحاظ روند پیشرفت، در سطح منطقه، کشور 
اول هستیم. اما در ریاضیات سرعت پیشرفت ما خیلی کند است. 
حتی نس��بت به  س��ال1995، دوره هایی پس��رفت و رشد منفی 
داش��تیم که نیازمند تغییری جدی و اساس��ی است. در مجموع 
آهنگی رو به رشد داریم که البته نسبت به سند چشم انداز بسیار 

پایین تر است.

 : برای رس�یدن به سند، طبعًا می باید نتایج تا به 
حال خودش را نشان می داد.

 بله، اما این پیشرفت هم یک باره به دست نمی آید؛ تدریجی 
اس��ت. ضمن آنكه کش��ورهای دیگر هم از حرکت نایس��تاده اند. 

آن  ها هم می خواهند رشد کنند.

 : ممنونی�م. حاال اج�ازه بدهید برویم به س�راغ 
پرس�ش های اصلی ت�ر. با توجه ب�ه نتایج ارزش�یابی های 
تیمز و پرلز، کتاب های آموزش�ی که بخش�ی از آن ها هم 
کمک درس�ی هس�تند، از چه ویژگی هایی باید برخوردار 

باشند تا بتوانند در پیشرفت بچه ها نقش آفرینی کنند؟
 بر اس��اس مطالعۀ پرلز، دانش آموزانی در آزمون های س��واد 
خواندن موفق تر بوده اند که مطالعات آزاد و غیردرس��ی بیشتری 
داش��ته اند. یعن��ی ب��ا رغبت و به ص��ورت خودانگیخت��ه و بدون 
هیچ گونه جهت دهی های رس��می و غیررس��می س��راغ مطالعه 
رفته اند. من برای تفكیک بین این دو نوع مطالعه مثالی می زنم. 
بازی بچه ها را در نظر بگیرید. »بازی«4  یک فعالیت خودجوش، 
و خودانگیخته و  آزاد است که هدفش در خودش است؛ به محض 

اینك��ه بخواهید هدفی را به این بازی تحمیل کنید )هر قدر هم 
دلسوزانه باش��د(، دیگر بازی نخواهد بود؛ »گیم«5 است که یک 
بازی قاعده مند و هدف دار به شمار می رود. بازی خودجوش مثل 
»اتل متل توتوله« است؛ که  هیچ پیامی در آن نیست. وقتی شما 
بخواهید از کتاب به عنوان وس��یلۀ آموزش اس��تفاده کنید، دیگر 

مطالعۀ آزاد و خودانگیخته نیست. 

 : این صحبتی که می فرمایید ممکن است شامل 
کتاب هایی بش�ود که به قصد آموختن منتشر شده اند. ما 
البته بیش�تر کتاب هایی را بررس�ی و تأیی�د می کنیم که 
ب�ه لحاظ آموزش�ی مرتبط با برنامۀ درس�ی هس�تند، اما 
بین کتاب های س�ال1392 به طور مشخص، کتاب هایی را 
معرفی کرده ایم که آموزشی نبوده اند. کتاب های داستان، 

شعر و قطعۀ ادبی بوده اند...
 بر چه اساس��ی این کتاب ها را انتخاب 

می کنید؟

گف�ت  می ش�ود  راس�تش   :  
انتخ�اب نمی کنی�م؛ یک ج�ور معرفی 
اس�ت. از بی�ن کتاب هایی که ناش�ران 
برای ما می فرس�تند، کتاب هایی را که 
از حداقل ه�ای ی�ک کتاب اس�تاندارد 
برخوردارند، به دانش آموزان و معلمان 
معرف�ی می کنی�م. مث�اًل وقت�ی با یک 
داس�تان س�ر و کار داریم، تأیید کتاب 

منوط اس�ت به اینکه  نویسنده حداقل اصول 
داستان نویس�ی را رعایت کرده باش�د و 

اثر، مش�خصات یک داستان متوسط را 
داشته باشد.

 ولی باید متناسب با هدف های آموزشی 
شما باشد.

 : در داس�تان ها هدف آموزشی 
مشخص و تعریف ش�ده نداریم. حداکثر 

این است که ضد تربیتی نباشد.
  ضد تربیت��ی یعن��ی چه؟ چه بس��ا آنچه که 

م��ا می گوییم، ضد تربیتی اس��ت. از بحث 
منح��رف نش��ویم. گفتی��م در پرلز 

مش��خص ش��د، بچه های��ی ک��ه 
کتاب های آزادی را که خودش��ان  

ب��دون  و  می کنن��د،  انتخ��اب 
مداخلۀ بزرگ س��االن مطالعه 

می کنن��د، از نظ��ر مهارت 
درك مطل��ب، توس��عۀ 
ذهنی و س��واد عاطفی 
بهت��ر هس��تند. یعنی 

علوم و ریاضیات درس های 
پای��ه هس��تند و ش��اخص 
ارزشیابی  بازدهی آموزشی 
کشور محسوب می شوند. 
س��واد خواندن هم خودش 
هم��ۀ  یادگی��ری  کلی��د 
حت��ی  یادگیری هاس��ت؛ 
آم��وزش ریاضی��ات و علوم 
وابسته به آن ها

5   رشد جوانه |  شمارۀ 45 |  پاییز 1393 |



فرایندهای پش��ت صحنه که ظاهراً ارتباطی هم با درس ندارند، 
به غنی س��ازی ذهن کودك برای فهم خ��وب یک مطلب خیلی 

کمک می کنند. 
بعض��ی می گوین��د در »کان��ون پ��رورش فك��ری ک��ودکان و 
نوجوانان« فضای بس��یار آزادی هس��ت که بچه ها در آن ملزم به 
رعایت چارچوب های رسمی مدرسه نیستند. حاال بیاییم از چنین 
فرصتی اس��تفاده کنیم و پیام هایی را که می خواستیم در مدرسه 
به بچه ها بدهیم، در قالب فعالیت، بازی، تئاتر، هنر، خالقیت های 
تجس��می و... بدهیم.  اینكه باز می شود مدرسه و آموزش رسمی. 
ح��اال نمی خواهم قضاوت کنم که این بد اس��ت ی��ا خوب. فقط 
می خواهم بگویم دیگر فضا متفاوت می شود.

 : شما گزارش�ی دربارۀ تیمز و 
پرلز نوش�ته بودی�د و در آن، چهارپنج 
عام�ل ش�مرده بودید ک�ه در موفقیت 
کش�ورها تأثی�ر دارن�د. از معلم ه�ای 
با انگیزه و ورزیده ش�روع کرده بودید، 
از برنامۀ درس�ی و پشتیبانی خانواده ها 
و مشارکتشان در فرایند آموزش گفته 
بودید و باالخره انگشت گذاشته بودید 
روی منابع و امکانات آموزشی. خب این 
مناب�ع و امکانات آموزش�ی چه طور اثر 

می گذارند و چه نقشی دارند؟
 در هم��ان گ��زارش از عوام��ل زی��ادی 
صحبت ش��ده بود؛ عوامل درون مدرس��ه ای و برون مدرس��ه ای، 
و عوام��ل درون فردی  و بیرون فردی. مث��اًل  در بُعد دانش آموزی 
گفته ان��د اولین عامل »انگیزه« اس��ت و »نگ��رش«. نگرش با نظر 
متفاوت است. وقتی شما کلمه ای را می شنوید، بالفاصله یک معنی 
در ذهن ش��ما تداعی می ش��ود؛ این نشان دهندۀ نگرش شماست. 
وقت��ی چند لحظه تأمل و فكر کردید و چی��زی گفتید، آن دیگر 
نظر شماس��ت. نگرش و نظر گاهی دو چی��ز متفاوت و حتی ضد 
هم هس��تند. در ژاپن نگرش بچه ها به ریاضی منفی اس��ت، ولی 
عملكردشان مثبت است. برعكس در ایران، نگرش بچه های ما به 
ریاضی و سواد خواندن خیلی مثبت است )و از این نظر جزء اولین 
کش��ورها هس��تیم(، ولی عملكردمان پایین است. حاال اینكه چرا 

چنین تناقضی هست، جای بحث دارد.
پس اول نگرش، بعد انگیزه و اعتماد به نفس. دوم جو مدرس��ه و 
فضای حاکم بر آن است. آیا در مدرسه احساس امنیت، امید، رغبت 
و پیش��رفت دارید؟ کالبد مدرسه،  کالبد منابع و تجهیزات موقعی 
معنادار می ش��وند که دو عامل ذی روح، یعنی معلم و دانش آموز، 
انگیزه داش��ته باش��ند. اگر ش��ما بهترین منابع،  بهترین کتاب ها، 
 بهترین آزمایش��گاه و  بهترین تجهیزات را )چه سخت افزاری، چه 
نرم اف��زار( فراهم کنید، ولی روح در این کالبد دمیده نش��ود، این 

منابع همه صفرهایی هستند بدون یک. همۀ این ها بی معنی اند.
م��ا مث��اًل می رویم به کش��ور کوی��ت و می بینی��م 90 درصد 
مدرس��ه ها به رایانه مجهز ند؛ ولی پایین تر از ما هستند. کشوری 

را ه��م می بینی��م که یک دهم مدارس کوی��ت رایانه ندارد، ولی 
پیشرفتش باالست؛  چرا؟ چون اینجا پول و امكانات تزریق شده، 

اما جنازۀ رایانه وارد مدارس کرده اند و روح ندارد.
روح آن موقعی است که هوشمندسازی با فرهنگ و نگرشش، 
با زمینه های پیشرفتش مس��تعد این کار شود. مثل بذری است 
ک��ه ما از یک کش��ور دیگ��ر می آوریم. این بذر هر جایی رش��د 
نمی کن��د. بنابراین وقتی صحبت از مناب��ع می کنیم، مقصود ما 

چنین فضای تعاملی و کلی نگرانه ای است.
بله یكی از عوامل موفقیت در کش��ورها منابع است، ولی منبع 
در تعام��ل با عوامل دیگر معنی دار می ش��ود. گاهی در مطالعات 
تیمز و پرلز تحلیل می کنند که اگر مثاًل این عامل با فالن عامل 
در این کش��ور هم بس��تگی پیدا کند، آن وقت معنی دار می شود. 
ولی در کشور دیگری، اگر همین عامل را 10 برابر کنیم، ممكن 
است معنی دار نش��ود. مثاًل می گویند در کشور سنگاپور آموزش 
معلمان خیلی مؤثر بوده اس��ت. یک مرتبه کش��وری مثل کویت 
یا عربس��تان می گوید ما پول نفت داریم. اگر فرضاً س��نگاپور دو 
درص��د از تولید ناخالص ملی را صرف آم��وزش می کند، ما پنج 

درصد را صرف آموزش می کنیم؛ ولی نتیجه نمی گیرند.
کم��ا اینك��ه تیمز 1995 نش��ان داد، معلم های��ی که آموزش 
دیده اند، شاگردانش��ان نسبت به ش��اگردان معلمانی که آموزش 
ندی��ده بودند، عملكرد پایین تری داش��تند. یعنی آموزش ضمن 
خدم��ت ما گاهی نتیجۀ وارونه دارد. باز در تیمز1995مش��اهده 
ش��د، بچه ه��ا در درس هایی که هنوز نخوان��ده بودند، بهتر نمره 
آوردن��د. یك��ی از س��ؤاالت ریاضی تیم��ز بحث احتم��االت بود 
و مرب��وط به مهره ه��ای رنگی توی یک کیس��ه. این درس جزو 
سرفصل های درسی  بچه های ما نبود، اما از طریق کشف شهودی 
به این سؤال بهتر جواب دادند تا سؤاالتی که قباًل در آن خصوص 
آموزش دی��ده بودند. این را نه به عنوان ی��ک اصل تعمیم یافته 
عرض می کنم ک��ه: گاهی آموزش ها نتیج��ۀ معكوس می دهند! 
آن ها می گویند آزمایش��گاه مؤثر، آموزش مؤثر و منابع مؤثر، اما 

نه اینكه منابع تراکمی و انبوهی تولید کنیم.

 : حاال ناشر یا مؤلفی که این گفت وگو را می خواند 
و می خواه�د کتاب مؤثری تولید کند ک�ه بچه ها در وقت 
آزادش�ان بخوانند، کتابش چه ش�اخص هایی باید داشته 
باش�د تا برای خواندن مناس�ب باش�د و در واقع تالش ما 

 آسیب زننده نباشد؟ 
 مش��كل ما این اس��ت ک��ه می خواهیم از راه مس��تقیم و با 
جهت ده��ی، هدایت گ��ری و س��امان دهی- حاال اگر اس��مش را 
نگذاریم تحمیلی- به پیشرفت برسیم. در حالی که ذات پیشرفت 

خودبه خودی و فاقد برنامه های از پیش تعیین شده  است.
می گویند در کنگرۀ ریاضی دانان، یک استاد دانشگاه، از نوه اش 
در حضور اینش�تین خیلی تعریف می کند و می گوید نوۀ من در 
ریاضی نابغه اس��ت. مثاًل اول ابتدایی اس��ت، ولی می تواند مسائل 
ریاضی دورۀ راهنمایی را حل کند. بعد از اینشتین می پرسد: اکنون 
بای��د چه کار کنم و چه کتابی بدهم بخواند؟ اینش��تین می گوید؛ 

پرل��ز،  مطالع��ۀ  بر اس��اس 
دانش آموزانی در آزمون های 
س��واد خوان��دن موفق ت��ر 
بوده ان��د که مطالع��ات آزاد 
بیش��تری  غیردرس��ی  و 
داش��ته اند. یعنی با رغبت 
به ص��ورت خودانگیخته  و 
هیچ گون��ه  ب��دون  و 
جهت دهی های رس��می و 
غیررسمی س��راغ مطالعه 

رفته اند

گو
ت و

گف
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اولین کاری که می کنی این اس��ت که هر چه کتاب ریاضی است، 
از او دور کن. کتاب  های تخیلی و افسانه ای به او بده بخواند. استاد 
می گوید: من که نمی خواهم او ادیب ش��ود، می خواهم ریاضی دان 

شود! اینشتین می گوید: اتفاقاً ریاضی دان می شود.
شما به همین اتفاقاتی که برای خانم مریم میرزاخانی افتاده 
است، توجه کنید. ایشان در ریاضیات افتخاری را کسب کردند که 
هیچ  زنی نتوانسته است در تاریخ ریاضیات کسب کند. اما ایشان 
در دورۀ دانش آموزی خیلی با ریاضیات انس نداش��ته و حتی دو 
س��ال اول دبیرس��تان، ریاضیاتش بد بوده اس��ت. بیشتر رمان و 
کتاب های تخیلی می خوانده و راز موفقیتش همین اس��ت. اگر ما 
از ابتدا متوجه نبوغ ریاضی خانم میرزاخانی می ش��دیم، به عنوان 
معلم و جهت دهندۀ، نبوغ ریاضی اش را همان جا می کشتیم؛ چرا؟ 
چون فوری ش��روع می کردیم که با برنامه ریزی به او کمک کنیم 
و ان��واع کتاب های ریاضی را برای��ش تهیه می کردیم و می گفتیم 
حیف است او اس��تعداد ریاضی دارد. اینشتین گفته است: اولین 
کاری ک��ه می کنی��د، این ها را کنارمی گذارید. چ��ون ما اول باید 

گنجایش ذهن او را زیاد کنیم، تا بتوانیم چیزی در آن بریزیم.
خود م��ا در همین آزمون های پرلز به دانش آموزی از نجف آباد 
اصفهان برخوردیم. مجری می گفت: سر آزمون پرلز، دیدم یكی از 
دانش آموزان بعد از ده دقیقه س��ؤال ها را گذاشت کنار و مشغول 
خواندن داس��تان ش��د. می گف��ت تعجب کردم. س��ؤال های پرلز 
واقع��اً گره های پیچی��ده ای دارند. این س��ؤال ها را من یک بار به 
دانشجویان دورۀ فوق لیسانس دادم پاسخ بدهند، وقت کم آوردند. 
می گف��ت من رفتم جلو و گفتم: چهل و پن��ج دقیقه وقت داری 
که جواب بدهی. گفت: جواب داده ام. با خودم گفتم خوب ش��اید 
نتوانس��ته و گذاشته است کنار. اما وقتی نگاهی به ورقه انداختم، 
دیدم همه را درس��ت جواب داده و وقت هم زیاد آورده  اس��ت و 
دارد کتاب می خواند. این بچه اتفاقاً از همان بچه هایی اس��ت که 
با همان روشی که عرض کردم، به چنین پیشرفتی رسیده است.

 : پ�س می فرمایید بچه ه�ا را در انتخاب کتاب و 
خوان�دن کام�اًل آزاد بگذاریم. آقای دکت�ر، اصاًل بچه ها را 
تش�ویق کنیم به خواندن یا ن�ه، در این زمینه هم دخالت 

نکنیم؟
 من به طور کلی خدمت ش��ما بگویم که هرگاه بخواهید یک 
نیاز درونی و روانی مانند کنجكاوی را که بچه ها خودشان به صورت 

فطری دارند، از بیرون تقویت کنید، از درون تضعیف می شود.

 : خب در آن صورت مدرسه برای چیست؟
 مدرس��ه برای نابود ک��ردن همین چیزهاس��ت )با خنده(. 
ببینی��د من در س��ال 1373 کتابی نوش��تم با عن��وان »تربیت 
آس��یب زا« و در آنجا گفتم تش��ویق مانع ش��وق درونی است. به 
من حمله کردند.»انتش��ارات صابرین« به تازگی کتابی منتش��ر 
کرده است با عنوان »نه تنبیه، نه تشویق«، که به همین موضوع 
پرداخته است. این عنوان البته عنوانی است که ناشر روی کتاب 
گذاشته. عنوان خود کتاب خیلی وحشتناك تر است و خود ناشر 

هم می ترسید که آن را بگذارد. اسم اصلی اش این است: » تنبیه 
به وس��یلۀ پاداش«؛ در آن کتاب بیش از صد تحقیق طولی روی 
کودکان، طی 20 س��ال صورت گرفته اس��ت که نشان می دهد، 

تشویق چه قدر نقش تنبیه کننده دارد. 
از ی��ک گروه پن��ج نفری که به صورت تصادفی انتخاب ش��ده  
بودند، می  پرس��ند: ش��ما فوتبال بازی می کنید؟ همه می گویند 
بله. می گویند مثاًل س��اعت 10 بیایید ب��ازی کنید. به یک گروه 
دیگر هم می گویند بیایید هم بازی کنید و هم پول بگیرید. یک 
مقداری پیش قس��ط هم می دهند و ب��ازی انجام می گیرد. وقتی 
بعد از شش ماه رغبت این بچه ها را به فوتبال می سنجند، به نظر 
شما رغبت کدام یک از این گروه ها نسبت به فوتبال کاهش پیدا 

کرده بود؟ آن گروهی که تشویق شده! 
ح��اال »تنبی��ه« هم تعری��ف دارد. تا می گویی��م تنبیه معنای 
گوش مال��ی به ذه��ن می آید. تنبیه از »تنبه« اس��ت و به معنای 
بیداری درونی و یک ش��وك عاطفی نس��بت به خ��ود؛ آگاهی و 
فراآگاهی نس��بت به یک پدیده. تش��ویق هم همین طور اس��ت. 
در فرهن��گ و عرفان ما جایگاه خیلی واالیی دارد. از وجد، ش��ور 
و ش��وریدگی  تا این نخودچی و کشمش، جایزه های مكانیكی و 

رقابت های فرسایندۀ روانی را در برمی گیرد. 

 : م�ن نوج�وان ک�ه ب�ودم، دلم می خواس�ت در  
موضوعی کتاب بخوانم و نمی دانس�تم هست. سال ها بعد 
کتابی در آن موضوع دیدم. آیا آگاهی دادن و اطالع رسانی 
که باالخ�ره بچه ها بدانند چنین کتاب هایی هم هس�تند، 
و آن گاه ب�ا توجه به عالقۀ خودش�ان انتخاب کنند، مفید 

نیست؟ 
 آیا از من مدیر مطالعات تیمز و پرلز می پرسید یا از شخص 

عبدالعظیم کریمی؟

 :  یعنی پاسخ هایتان فرق می کند؟ 
  بل��ه. به عن��وان مدیر ملی تیمز و پرلز، جواب این اس��ت که 
ما باید بس��تر الزم و محرك های آموزش��ی را به لحاظ گس��ترۀ 
انتخ��اب، برای بچه  ه��ا فراهم کنیم تا آن ها انتخ��اب کنند.  ولی 
اگر نظر ش��خصی م��را بخواهید،  هیچ قانون��ی منظم تر از قانون 
تصادف نیست. شما زندگی نامۀ تمام افرادی را که حسرت آن ها 
را می خوری��د، مطالعه کنید. موفقیت همۀ آنان  براس��اس امری 
تصادفی بوده اس��ت. مثاًل یكی رفته بقالی چیزی بخرد، با کتابی 

آشنا شده که مسیر زندگی اش را عوض کرده است. 

پینوشتها
1. Trends in International Mathematics and Scienec study (TIMSS)
2. Progress in international Reading Literacy Study (PIRLS)
3. International Association for the Evaluta tion Educational Achievment 

(IEA) 
4. Play
5. Game

اکرم  ترجمه  پرورش دهیم.  را  انگیزۀ درونی  الفی )1391(. چگونه  6.  کهن، 
کرمی. صابرین. تهران. ص 352.
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آماده باش 
برای برگزاری 50000 جشن کوچک در مدرسه ها

گزارش مراسم بازگشایی همایش انتخاب کتاب برای
50000 نمایشگاه کتاب در 50000 مدرسه

کامران حسینی

اشاره
در  کت��اب  نمایش��گاه   50000 »همای��ش  افتتاحی��ۀ  مراس��م 
50000 مدرس��ه«، روز دوش��نبه 24 ش��هریور ماه در محل سالن 
اجتماعات »دانش��کدۀ شهید ش��رافت« تهران برگزار شد. در این 
همایش که کارشناس��ان کتاب 31 استان کشور حضور داشتند، 
دکت��ر س��یدعباس صالحی، مع��اون فرهنگ��ی »وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی« و دکتر حمیدرضا کفاش، معاون پرورش��ی و 
فرهنگ��ی »وزارت آموزش وپرورش« به نمایندگی از وزارتخانه های 
متبوع خود حضور یافتند و در اهمیت کتاب و کتاب خوانی و لزوم 
گسترش همکاری ها س��خن گفتند. برخی مدیران حوزۀ ستادی 
وزارت آموزش وپرورش و اعضای هیئت مدیره »مؤسس��ۀ فرهنگی 

منادی تربیت« از دیگر شرکت کنندگان این همایش بودند. 

شکل گیری تمدن های بزرگ از کتاب آغاز می شود!
ش��كل گیری  و  »تمدن س��ازی 
تمدن ه��ای ب��زرگ از کت��اب آغاز 
می ش��ود و عصاره آن ها نیز با کتاب 
این جمله ای  ش��ناخته می ش��ود.« 
بود که دکتر س��یدعباس صالحی، 
مع��اون فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی با نق��ل آن از مقام 

معظ��م رهبری س��خنان خود را آغاز ک��رد و خیلی زود آن را به 
نق��ش ممتاز آموزش وپرورش در گس��ترش فرهنگ کتاب خوانی 
و نهادینه کردن آن در مدرس��ه ها و خانواده ها پیوند داد. سپس 
از همكاری های مش��ترك بی��ن دو وزارتخان��ه آموزش وپرورش 
و فرهنگ و ارش��اد اس��المی و گام های خوب برداش��ته شده در 
توس��عۀ فرهنگ کتاب و کتاب خوانی س��خن گف��ت و از امضای 
تفاهم نامه ای خبر داد که با هدف گسترش و تعمیق فعالیت های 

مربوط به کتاب خوانی صورت گرفته است. 
آقای صالحی با تأکید بر نقش بی بدیل کتاب در خالق س��ازی 
نس��ل ها و اینكه هیچ کدام از رس��انه های جدید نمی توانند جای 
کتاب را بگیرن��د، حفظ فضای پرحرارت کتاب خوانی در مدارس 
را از وظایف آموزش وپرورش خواند. وی س��پس کوش��ید با یک 
حساب ساده نشان دهد که »نبود فرصت مطالعه« بهانه و تصور 
درس��تی نیس��ت. به گفتۀ او، اگر هر فرد در طول روز فقط 10 
ت��ا 15 دقیقه مطالعه کند، می تواند در ط��ول عمر خود حداقل 

1500 کتاب بخواند.
آق��ای صالح��ی همچنی��ن گف��ت که دسترس��ی ب��ه کتاب، 
الزمۀ گس��ترش فرهنگ مطالعه اس��ت و در این مس��یر عالوه بر 
کتابخانه های عمومی و مس��اجد، کتابخانه های آموزش��گاهی و 
کالس��ی نیز باید جایگاه مناس��ب خود را پیدا کنن��د. افزون بر 
این، برگزاری نمایش��گاه های کتاب به صورت موس��می و فصلی 
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نیز می تواند امكان دسترس��ی مخاطب��ان را به کتاب های جدید 
فراهم آورد. ایش��ان در پایان دوباره بر این نكته انگشت گذاشت 
ک��ه: »ما آماده ایم در این مس��یر همه گونه هم��كاری با وزارت 

آموزش وپرورش داشته باشیم.« 

کتاب مناسب ترین شکل برای خواندن و فهمیدن 
کف��اش،  حمیدرض��ا  دکت��ر 
مع��اون پرورش��ی و فرهنگی وزارت 
تأیید وجود  آموزش وپرورش، ضمن 
ای��ن همدلی و همراه��ی توأمان دو 
وزارتخان��ه ب��رای موفقیت بیش��تر، 
گفت که پاس��خ مناس��ب به مطالبۀ 
رئیس جمه��ور محت��رم در ابت��دای 
س��ال تحصیلی گذش��ته، که خواهان گنجان��دن زنگ مطالعه و 
کتاب خوانی در برنامۀ مدارس ش��ده بودند، با تجهیز و توس��عه 
کتابخانۀ مدارس و خصوصاً مدارس دورۀ ابتدایی میسر و شدنی 

است. 
وی نوید داد که خوش بختانه امسال، اعتباری چند میلیاردی 
برای تجهیز کتاب خانه های کالس��ی در نظر گرفته ش��ده است 
و می توانی��م به ط��ور متوس��ط  40 تا 50 جلد عن��وان کتاب به 
کتابخانه ه��ای کالس��ی اضافه کنیم تا از آن ه��ا در زنگ مطالعه 
استفاده شود. آقای کفاش با اشاره به برخی برنامه های در دست 
اجرای مؤسس��ۀ فرهنگ��ی منادی تربیت ب��رای تولید کتاب های 
جدی��د گفت که هنوز کتاب  مناس��ب ترین ش��كل برای خواندن 
آث��ار جدید نویس��ندگان و فهمیدن افكار آنان اس��ت و یكی از 
بهترین محل های خواندن کتاب، فضای مدرس��ه و کتابخانه های 

آموزشگاهی است.
آقای کف��اش در بخ��ش دیگ��ری از صحبت هایش کوش��ید 
ای��ن نكته را توضی��ح دهد که مس��ئلۀ انتخاب کتاب مناس��ب 
در آموزش وپ��رورش که در مصوبۀ 828 هم بر آن تأکید ش��ده 
اس��ت، ممیزی کتاب نیست. در واقع آموزش وپرورش کتاب ها را 
بررس��ی می کند و مناس��ب ترین آن ها را برای پایه های گوناگون 

برمی گزیند. 
آقای کفاش همچنین با اش��اره به تغیی��ر روش های مطالعه، 
توجه به ذوق و س��لیقۀ خوانندگان را مهم خواند و گفت لش��كر 
یک میلیون نفری فرهنگی��ان می توانند بحث کتاب خوانی را در 
جامعه گسترش دهند. البته براساس تفاهم نامۀ جدید قرار شده  
اس��ت به فرهنگیان محترم نیز بن کت��اب تعلق گیرد تا کتاب ها 
قدری آس��ان تر در دسترسشان قرار گیرند و به تدریج تأثیر آن ها 

را روی شاگردانشان نیز مشاهده کنیم.

8500 عنوان کتاب از 300 ناشر فعال آموزشی
 محمود س��میاری، مدیرعامل مؤسسۀ فرهنگی منادی تربیت، 
دیگ��ر س��خنران برنامه بود که گزارش��ی کوت��اه از روند اجرایی 
 50000 در  نمایش��گاه   50000 »همای��ش  دورۀ  هفدهمی��ن 
مدرس��ه« بی��ان ک��رد. بنا به گفت��ۀ وی، از مجم��وع 13 هزار و 

700 عن��وان کتاب��ی که از س��وی 
300 ناش��ر به این مؤسسه فرستاده 
شده، در نهایت 8500 عنوان توسط 
کارشناس��ان کتاب  استان ها انتخاب 
ش��ده اس��ت. بنا به گفتۀ او، امسال 
برای نخستین بار، کتاب های معرفی 
ش��ده در کتاب نامه های رشد، بدون 
ارزیابی مجدد روی میز کارشناس��ان کتاب گذاش��ته شد و قرار 
اس��ت در سال های آتی س��هم این گروه از کتاب ها افزایش پیدا 

کند. 

امیدواریم همۀ کتاب ها از کتاب نامه انتخاب شوند
برنامه ریزی  مع��اون  فریب��ا کی��ا، 
و س��امان دهی مناب��ع آموزش��ی و 
تربیتی »دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشی« که از امسال به عنوان عضو 
هیئت مدیره و نایب رئیس مؤسس��ۀ 
انتخاب  نیز  فرهنگی منادی تربی��ت 
شده است، آخرین سخنرانی مراسم 
افتتاحیه را بر عهده داش��ت. بخش عمدۀ سخنرانی او فیلمی بود 
دربارۀ نقش و اهمیت کتاب های مناس��ب در مدرس��ه. این فیلم 
کوشیده بود به جای سخن گفتن این نقش را به نمایش درآورد 

و در برابر چشم مخاطبان به نمایش بگذارد. 
در دقای��ق کوتاهی که او در تكمیل س��خنرانی  تصویری خود 
بیان کرد، ضمن اب��راز خوش حالی از توجه به کتاب های معرفی 
شده در کتاب نامه های رش��د، آرزو کرد در سال های آینده همۀ 
کتاب های 50000 نمایشگاه، از بین کتاب نامه ها انتخاب شوند. 
خانم کیا گفت که برای بررسی و معرفی این کتاب ها، حداقل 
18000 نفر � ساعت کار کارشناسی انجام شده و کتاب ها از همۀ 
جوانب مورد ارزیابی قرار گرفته اند. چنین شرایطی به نمایندگان 
فرهنگ��ی و کارشناس��ان محترم انتخاب کتاب اس��تان ها امكان 
می دهد که با آس��ودگی خیال بیشتری کتاب هایشان را انتخاب 

کنند. 

بریدن روبان و گشایش نمایشگاه 
پایان بخش مراس��م آغازین این همایش، تقدیر از کارشناسان 
فعال دورۀ گذش��تۀ طرح،  و افتتاح نمایش��گاه کت��اب این دوره، 
توس��ط معاون پرورش��ی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش بود. 
کارشناسان و نمایندگان فرهنگی استان های کشور،  طی سه روز 
حضور در این همایش،  کتاب های مورد نظر خود را براساس نیاز 
و ذائق��ۀ مخاطبان، انتخاب می کنند و به مجری طرح س��فارش 
می دهند تا بتواند مقدمات خرید، بس��ته بندی  و ارس��ال آن ها را 
به مدارس سراسر کش��ور فراهم آورد و همۀ ما بتوانیم در هفتۀ 
کتاب، شاهد برپایی این نمایشگاه های کوچک در مدارس کشور 
باشیم؛ نمایش��گاه هایی کوچک اما مهم که شادی آن ها عمیق و 

بزرگ است.  
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برای سامان یافتن منابع آموزشی و تربیتی حوزۀ نشر کشور

همراه، مصمم و همدل هستیم!

پای صحبت  محمود سمیاری، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی منادی تربیت

اشاره
»م ؤسس��ۀ فرهنگی منادی تربیت« وابسته به معاونت پرورشی و 
فرهنگ��ی »وزارت آموزش و پرورش« قدمتی 25 س��اله دارد. بر پایۀ 
مندرجات وبگاه خانۀ کتاب، مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی تربیت، 
تا به امروز، 876 عنوان کتاب در حوزه های اخالق و معارف دینی، 
روان شناس��ی و تربیتی، علمی و آموزشی، ادبیات و هنر، تاریخی، 
سیاس��ی و اجتماع��ی ب��رای گروه های ک��ودک، نوج��وان، جوان، 
بزرگ س��ال و فرهنگی��ان )مدیران، معلم��ان، مربیان و مش��اوران( 
منتشر کرده است. از دیگر اقدامات مؤثر این م ؤسسۀ برگزاری 50 
هزار نمایش��گاه کتاب در آموزشگاه های سراسر کشور است. آنچه 
که می خوانید حاصل گفت وگوی جوانه  با آقای محمود سمیاری، 

مدیر عامل جدید این م ؤسسه فرهنگی و انتشاراتی است. 

 : آقای سمیاری ، از نگاه شما شاخص ترین فعالیت 
مؤسسه منادی تربیت کدام است؟ 

 طبعاً ش��اخص ترین فعالیت م ؤسس��ه چاپ و انتشار کتاب 
اس��ت. این مؤسسه طی فعالیت خود حساسیت و دقت زیادی به 
خرج داده اس��ت تا آثاری با کیفیت و محتوای مناس��ب و مورد 
نیاز و عالق��ۀ مخاطبان که اغلبش��ان از دانش آموزان یا معلمان 

و کارشناسان آموزش و پرورش بوده اند، انتخاب و منتشر شوند. 
فعالیت مهم دیگر مؤسس��ه، برگزاری نمایشگاه های کتاب در 
مدارس بوده است. آغاز این فعالیت به 17 سال پیش باز می گردد 
که این م ؤسس��ه با برگزاری 10 هزار نمایش��گاه در مدارس، این 
طرح مؤثر را کلید زد. در بیست وپنجمین سالگرد انقالب اسالمی 
تعداد این نمایش��گاه ها به 25 هزار رسید و اکنون در هفدهمین 

دوره، هدف ما برگزاری 50 هزار نمایشگاه است.
همكاران مسئولیت ش��ناس ما این نمایش��گاه ها را با این هدف 
برگزار کردند که کتاب های مورد نیاز، آن گونه که شایسته است، در 
دسترس دانش آموزان سرتاسر کشور قرار گیرد. پس نخستین هدف، 
عدالت در دسترسی به کتاب مناس��ب و برخورداری دانش آموزان 
مناطق دوردس��ت بود. هدف دیگر این ب��ود که این کتاب ها برای 
مخاطب مناس��ب باش��ند. یعنی دانش آموزان و مدارس در معرض 

کتاب هایی قرار بگیرند که مناسب و برایشان مفیدتر باشند.

 : به نظر می رس�د فعالیت شما در خصوص برگزاری 
نمایشگاه  های کتاب مدارس می تواند تکمیل کنندۀ فعالیت 

همکاران ما در »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« باشد.
 درست می فرمایید. بحث سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
هم در همین راستاست. در واقع برگزاری نمایشگاه های کتاب، برنامۀ 
چندجانبه ای اس��ت که توانسته است ضمن جلوگیری از ورود آثار 
احیاناً نامناس��ب به فضای مدرسه، راه ورود آثار مناسب و مورد نیاز 
مخاطب و از جمله دانش آموزان را به این فضا باز کند. طبعاً این اقدام 
زمینه و فضایی را فراهم می آورد که ناش��ران حوزه های آموزشی و 

تربیتی، از بازاری نسبتاً وسیع و قابل توجه برخوردار شوند. 

 : در کتاب هایی که منتشر می کنید،  چه مالک ها 
و معیارهای�ی را برای تولید کت�اب خصوصًا برای مخاطب 

دانش آموز درنظر دارید و آیا نیازسنجی هم می کنید؟ 
 م��ا از همان دوره های چهارم و پنجم برگزاری نمایش��گاه ها، 
تحقیقات میدانی را در دس��تور کار قرار دادیم. در همین تحقیقات 
میدانی متوجه شدیم، مثاًل تقاضای زیادی بین بچه ها برای پرداختن 
به متون کهن فارسی که مشحون از حكمت  و آموزه های اخالقی و 
دینی است، شكل گرفته است. بنابراین بازنویسی و ساده نویسی این 
متون در دس��تور کار م ؤسسه قرار گرفت و کتاب های زیادی تولید 

شدند که بعداً هم به عنوان الگو مورد استقبال ناشران واقع شدند.
ش��اید بتوان گفت توجه آموزش و پرورش و به خصوص معاونت 
پرورشی به این موضوع و تولید چنین آثاری در م ؤسسه فرهنگی 

منادی تربیت، یكی از برکات این نمایشگاه ها بود. 
همچنین با برگزاری مس��ابقات و برنامه های گوناگون، میدان 
برای نوش��تن دانش آموزان و معلمان نویس��نده و خالق باز شد 
و ای��ن موضوع خ��ودش کمک زیادی کرد ت��ا نیروهای جدیدی 
وارد گود نوش��تن و تألیف ش��وند. این موضوع هم برکات و آثار 

ارزشمندی از خود به جا گذاشت و کماکان ادامه دارد.  

 : به نظ�ر ش�ما ب�رای اجرایی ش�دن راهکارهای 
مصوبۀ 828 ش�ورای عالی آموزش و پرورش در بهره گیری 

از منابع مناسب آموزشی و تربیتی چه باید کرد؟ 
 از اواخر س��ال گذش��ته و با شروع مس��ئولیت بنده، تالش 
کردیم ک��ه نگاهی تحلیلی با هدف آسیب شناس��ی و ش��ناخت 
قوت ها، نس��بت به مجموع فعالیت های مؤسسه و از جمله طرح 

برگزاری نمایشگاه های کتاب در مدارس داشته باشیم.   
یك��ی از موضوعات مهمی که مورد توجه قرار گرفته، مس��ئلۀ 

گو
ت و 

گف

محمد دشتی
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همكاری، همراهی و هم سویی بخش های گوناگون وزارت آموزش 
و پ��رورش اس��ت. در ای��ن میان، ب��ا مصوبۀ 828 ش��ورای عالی 
آموزش و پرورش، که س��امان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی را بر 
عهدۀ »س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« قرار داده، زمینۀ 
بس��یار مناسبی فراهم آمده است تا ما به کمک ناشران کتاب های 
آموزش��ی بیاییم و بخش��ی از مس��ئولیت وزارت آموزش و پرورش 
را در خص��وص رس��اندن کتاب های مناس��ب و معرفی ش��ده در 

کتاب نامه های رشد عملی کنیم.  

 : مصوب�ۀ 828 را ت�ا چ�ه ح�د در غن�ی ش�دن 
نمایش�گاه های کت�اب و راه یافتن کتاب های مناس�ب به 
مدارس یا رسیدن این کتاب ها به دست دانش آموزان مؤثر 

می دانید؟ 
 ب��ه گمان م��ن اجرایی ش��دن مصوبۀ 828 ش��ورای عالی 
آموزش و پرورش زمینۀ مناس��بی را فراهم آورده اس��ت تا وفاق و 
هم س��ویی بیشتری بین بخش های گوناگون آموزش و پرورش که 
در این ح��وزه فعالیت می کنند، پدید آید. ما در همۀ بخش های 
آموزش و پ��رورش، برای هدفی واحد و هم س��و ت��الش می کنیم. 
م ؤسس��ۀ فرهنگی منادی تربیت و دبیرخانۀ س��امان دهی که هر 
دو هدف رساندن کتاب مناس��ب به دست دانش آموزان را دنبال 
می کنن��د، می توانن��د تكمیل کنن��دۀ کار هم باش��ند. دبیرخانۀ 
س��امان دهی با کارشناسان خود، کتاب مناس��ب را برمی گزیند 
و من��ادی تربیت به عن��وان تكمیل کنندۀ ای��ن حلقه، کتاب های 
مناس��ب را در نمایش��گاه های مدارس عرضه م��ی دارد تا بدین 
ترتیب بین آموزش و پرورش و ناشران آموزشی همكاری ارزشمند 
و مؤثری شكل بگیرد. به عالوه، آثار مناسب بیشتری در دسترس 

مخاطبان و به خصوص دانش آموزان قرار گیرد.  

 : به نظر می رسد برخی راهکارهای اجرایی مصوبۀ 
828، مثل برگزاری جش�نواره ها و نمایش�گاه های مواد و 
رس�انه های آموزشی مناس�ب، اتفاقًا تکمیل کنندۀ فرایند 
کار شماس�ت و می تواند به توس�عۀ نمایش�گاه های کتاب 

کمک کند.
 بله، اشارۀ من هم به زمینه های موجود برای همكاری بیشتر 
بین بخش های گوناگ��ون وزارت آموزش و پرورش ناظر بر همین 
راهكارهای قانونی و اجرایی اس��ت ک��ه می تواند ما را در اجرای 
برنامه های هم سو و مؤثر که در یک حوزۀ فعالیتی هم قرار دارند، 
کم��ک کند. به همین دلیل ه��م ما در فراخوان هفدهمین طرح 
برگزاری نمایش��گاه کتاب مدرس��ه اعالم کرده ایم که کتاب های 
معرفی ش��ده در کتاب نامۀ رشد، بدون ارزیابی مجدد در معرض 

انتخاب کارشناسان استان ها قرار بگیرند. 

 : تا چه حد از ظرفیت کارشناس�ی استان ها برای  
انتخاب و کارشناسی کتاب ها استفاده می کنید؟ 

 اتفاقاً یكی دیگر از اقدامات انجام ش��ده، سپردن بخشی از 
کار کارشناس��ی و انتخاب کتاب به نمایندگان استان است. قبل 

از برگزاری نمایش��گاه ها، سه تا پنج نفر از هر استان در همایشی 
ک��ه به همین منظور برگزار می ش��ود، حضور پیدا می کنند و در 
کارشناس��ی و انتخاب آثار به کمک ما می آیند تا اگر آسیبی هم 
از رهگذر کارشناسی متمرکز متوجه کار بوده است، رفع شود.  

 : برخی ناش�ران آموزش�ی اظهار می کنند که در 
نمایش�گاه های برگزار ش�ده از س�وی م ؤسس�ۀ فرهنگی 
من�ادی تربیت، از ظرفیت ناش�ران آموزش�ی ب�رای ارائۀ 

کتاب به خوبی استفاده نمی شود. 
 بل��ه من هم قب��ول دارم که ظرفیت های زی��ادی در حوزۀ 
نش��ر آموزش��ی و حتی تجهیز کتابخانه های م��دارس و برگزاری 
نمایش��گاه های کتاب مدارس به دفعات بیش��تر وجود دارد. اما از 
جمله موانع جدی که باعث ش��ده اس��ت، این ظرفیت به تمامی 
مورد اس��تفاده قرار نگیرد، س��هم کتاب و کتاب خوانی در س��بد 
نیازهای فرهنگی خانوارهاس��ت. این امر باعث ش��ده است که ما 
توان فروش محدودی داش��ته باشیم و اگر به این موضوع بی توجه 
باشیم، عدم خرید این کتاب ها و مرجوع شدن آن ها می تواند باعث 
بروز اشكاالتی در کار طرح و نهایتاً در کار م ؤسسه و ناشران شود.

موضوع دوم بحث کتابخانه های مدارس اس��ت. اگر به موضوع 
کتاب خوانی و کتابخانه در مدارس توجه بیشتری شود و بتوانیم 
ضمن اختصاص دادن سرانۀ کافی به تجهیز کتابخانه ها، به خارج 
ک��ردن کتاب های کهنه و قدیم��ی و جایگزین کردن کتاب های 
جدی��د بپردازیم، قطعاً ظرفیت بیش��تری ب��رای ورود کتاب به 
مدارس و فروش آثار ناش��ران به وجود خواهد آمد که مطلوب ما 

هم هست؛ اما به برنامه ریزی و کارهای اجرایی نیاز دارد. 

 : و حرف آخر؟
 م��ا از هر گون��ه هم��كاری ب��ا هم��ۀ بخش ه��ای دیگ��ر 

آموزش وپ��رورش صمیمان��ه اس��تقبال می کنی��م و 
همان گون��ه که در مادۀ 7 مصوبۀ 828 ش��ورای 

عالی آموزش و پرورش تصریح شده و مشارکت 
و همكاری معاونت ها، س��ازمان های وابسته 
به آموزش و پرورش و س��ایر دستگاه های 
فرهنگی و آموزش��ی کش��ور را در اجرای 
ای��ن مصوب��ه الزامی کرده اس��ت، تالش 
خواهی��م ک��رد ت��ا بتوانیم ب��ا همراهی، 
هم��كاری و همدلی بیش��تر، زمینۀ ورود 
کتاب های مناس��ب را بی��ش از پیش در 

مدارس و ب��رای دانش آموزان عزیز 
فراهم کنی��م. خوش بختانه در 

آموزش و پ��رورش،  وزارت 
همۀ بخش ها برای سامان 

آموزش��ی  منابع  یافتن 
و تربیتی حوزۀ نش��ر 
کشور همراه، مصمم 

و همدل هستند.

11   رشد جوانه |  شمارۀ 45 |  پاییز 1393 |



زنه
رو

گاه
کار

دیدگاه ها و دغدغه های
ناشران در کارگاه علوم تجربی

برگ��زاری کارگاه عل��وم فرصت��ی ب��رای گفت وگ��وی بی واس��طۀ 
کارشناس��ان و ناش��ران ب��ود. در ای��ن فرص��ت، همۀ ناش��رانی که 
تمای��ل داش��تند، توانس��تند دیدگاه ها، پرس��ش ها و دغدغه های 
خود را مطرح کنند. پس از طرح چند پرس��ش  از س��وی ناشران و 
مؤلفان محترم، آقای امانی س��خنران اصلی جلسه که بیانات وی 
در ش��ماره قبل این نش��ریه چاپ شد. پاس��خ هایی را بیان کرد که 

حاصل این پرسش و پاسخ پیش روی شماست. 

 کتاب ه�ای کمک آموزش�ی و کمک درس�ی چه 
تفاوتی با هم دارند؟ 

مسئول  مدیر  فروغی،  فتح اله 
انتشارات شورا

شما در بخش رویكردها، از رویكرد 
چهارمی سخن گفتید به نام رویكرد 
نمونه های  بفرمایی��د  اگ��ر  ترکیبی. 
ش��اخص این رویكرد در کدام کشور 

تولید شده است، تشكر می کنم. 
در بخش انواع کتاب های آموزش��ی م��ورد نیاز هم در آخرین 
بخش به کتاب های آموزش��ی و کمک درس��ی اش��اره کرده اید. 
جناب عالی و همۀ ما می دانی��م که دربارۀ این تعریف ها اختالف 
نظری وجود دارد. من خوش حال می شوم که نظر شما را به عنوان 
یک کارشناس خبره در این زمینه بدانم. تفاوت و مرز  کتاب های 

آموزشی و کمک درسی در کجاست؟

در بخش آسیب شناس��ی هم تصور می کنم بهتر اس��ت محور 
آخر را ش��ما بیاورید اول؛ که اگر آن آس��یب اصالح ش��ود، همۀ 

مشكالت حل می شود.
 

 چرا از کتاب های مناسب حمایت نمی شود؟
نی�ری،  ام�ام  مه�دی  س�ید 
نویس�نده و برگزیده جش�نوارۀ 
کتاب های آموزشی رشد در سال 

1383، نماینده انتشارات الگو 
در این جلس��ه، صحب��ت زیادی 
درب��ارۀ کتاب ه��ای مناس��ب ش��د. 
ناش��رانی بوده ان��د ک��ه کتابش��ان، 
برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب های رش��د شده است، اما این کتاب در 
جایی معرفی نش��ده یا از ناش��ری که آن را تولید کرده، حمایتی 
به عمل نیامده اس��ت. طبیعتاً دلیلی ندارد که ناش��ر برای کاری 

هزینه کند که حمایت نمی شود.
در گروه های آموزش��ی یكی از مناطق، جلسه ای برگزار شد با 
مؤلفان کتاب های درس��ی ششم و هفتم و آنجا این سؤال مطرح 
ش��د که در تدوین کتاب، از معلمان کشور بازخورد گرفته شده 
اس��ت یا نه؟ آیا ما فقط باید شیوه های آموزش را بررسی کنیم؟ 
آیا به این موضوع توجه شده است که مثاًل دانش آموزان شهر بم، 
دماس��نج الكلی معمولی را در دستشان گرفته اند یا خیر؟ کتابی 
که ما برای آن ها تألیف می کنیم، چه قدر برایش��ان کاربرد دارد؟ 

بخش دوم

بهروز رضایی

|  رشد جوانه |  شمارۀ 45 |  پاییز 1393 12



آیا کتاب درس��ی و آموزش��ی ما مثاًل باید بر اس��اس شیوه های 
آموزش��ی ژاپن باشد؟ آیا خوب نیس��ت که ما شورایی از دبیران 
همۀ شهرها داشته باشیم و از نگاه های آن ها نیز استفاده کنیم؟ 

 
مزیت های یادگیری پروژه محور 

دکتر محم�ود امانی، مدیرکل 
دفت�ر تألیف کتاب های درس�ی 

ابتدایی و متوسطه نظری 
یادگی��ری  ب��ه  م��ن  ببینی��د، 
پروژه محور، خیلی دل بس��ته هستم. 
به نظرم دانش آموزان نیازمند آن اند 
ک��ه در دو بع��د اصل��ی اطالعات و 
مهارت های کافی به دس��ت بیاورند: یک بعد فوت و فن پیش��برد 
پروژه اس��ت، فارغ از اینكه موضوع پروژه چه باش��د. به هر حال 
خود این فوت و فن انجام پروژه ، بخش عمده ای از س��ازمان دهی 
اس��ت. دوم طرح ایده های مناسبی است که می تواند پروژه ها را 
نش��و و نما دهد. ظرف وجود بچه ها برای ش��كوفا شدن نیازمند 
ایده های اولیه اس��ت که در آن ها می ریزیم. همیش��ه می گویند 
کسی داستان نویس خوبی می شود که داستان زیاد خوانده باشد. 
شرح پروژه ها را خواندن و شنیدن خودش در پیشبرد کار کاماًل 
مؤثر اس��ت. تأثیر خیلی جدی روی کار دانش آموزان و پیشرفت 

آن ها دارد.
االن در کش��ور فعالی��ت جدی روی کارهای پ��روژه ای بچه ها 
حتی از دورۀ ابتدایی انجام می ش��ود. یادگی��ری پروژه ای کاری 
س��طح باالست، اما امروز ما ش��اهد آن هستیم که در »جشنوارۀ 
جابربن حیان« بچه ها به زیبایی پروژه ها را اجرا می کنند. در این 
جشنواره، وقتی شما به سراغ پروژه ای می روید، دیگر نمی توانید 
به راحتی بیرون بیایید؛ چون به س��راغ میز اولی که رفتید، دلتان 
می خواهد به س��راغ بقیۀ میز ها هم بروی��د. خیلی از موضوعات، 
جالب، بكر و بدیع هس��تند. ش��رح این پروژه ها را برای بچه های 
دیگر نوشتن، خودش یک داستان علمی جذاب است؛ اینكه من 
این موض��وع را چه جوری یافتم، چه ج��وری مدیریت کردم، با 
چه مشكالتی روبه رو شدم و چگونه بر این مشكالت غلبه کردم. 
چه کس��ی به من کمک کرد و اگر بخواهم آن را انجام دهم، چه 

می کنم. این هم یک بخش است. 
بخش س��ومی وجود دارد که االن در میان دانش آموزان ما کم 
رمق است، گرچه به نظرم ظرفیتش وجود دارد. آن هم این است 
که در کار پروژه ای یک ظرفیت قوی برای کار مشترك بین المللی 
وجود دارد. االن در دنیا روزانه هزاران ایمیل بین آدم ها و گروه های 
اه��ل فن رد و بدل می ش��ود که یكدیگ��ر را ندیده اند. این آدم ها 
روی زمینه ه��ای مختلف با هم کار می کنند. این گونه ارتباط های 
بین المللی رشد همه جانبه ای به دانش آموز می دهد: موجب رشد 
توانمندی هایش می شود، زبانش را تقویت می بخشد که به بهبود 
ارتباطات فرهنگی منجر می شود و وقتش را صرف کارهای جالب 
و ج��ذاب می کند. من خودم خیلی عالق��ه دارم، بچه هایی که از 
دبیرس��تان بیرون می روند، بیایند مدرس��ه و یكی از فعالیت های 

خالقان��ه و نوآورانۀ خودش��ان را برای دانش آم��وزان جدید بازگو 
کنند. همین قدرت توصیف و بیان کردن ارزش��مند اس��ت. انگار 
جمع بندی همۀ آن کارهای قبلی است و خیلی جا برای کار دارد. 
خوش بختانه در آموزش وپرورش ما االن چند کتاب درسی داریم 
که مبنایش��ان بر پیشبرد پروژه اس��ت. مثاًل درس کار و فناوری 
بچه ه��ا را در موقعیتی قرار می دهد که یک پروژه بگیرند و آن را 

به پایان برسانند و حتی تجاری اش کنند. 

تف�اوت کتاب های کمک درس�ی با 
دیگر کتاب های آموزشی

سؤال شد که نمونۀ ش��اخص کتاب های 
تولید ش��ده ب��ا رویكرد ترکیبی کجاس��ت؟ 
کتاب ه��ای درس��ی خ��ود م��ا، نمون��ۀ کار 
ترکیبی ان��د. البته ن��ه اینكه ب��ا عنایت تام 
ترکیبی ش��ده اند؛ چون به یک انتخاب ویژه 
نرسیدیم، ترکیبی ش��ده است. در بسیاری 
از کتاب ه��ا، چ��ون به ی��ک انتخ��اب ویژه 
نرس��یدیم، گفتیم که از نقاط قوت آن س��ه 

رویكرد استفاده کنیم. 
دربارۀ تعریف کتاب های کمک آموزش��ی 
و کمک درس��ی من فكر می کنم، هر چیزی 
ک��ه بتواند پش��تیبان کالس درس باش��د، 
»کمک آموزش��ی« اس��ت و اگ��ر اختصاصاً 
متص��ل به کت��اب درس��ی یک پایه ش��د، 
»کمک درس��ی« می ش��ود. به ای��ن ترتیب 
کل کتاب های موضوعی کمک آموزش��ی اند، 
اما »کتاب ه��ای کار و تمرین« و کتابی که 

اطالق پایه دارد، می شود »کمک درسی«. 

یک راه حل برای حمایت از کتاب های مناسب
در مورد پش��تیبانی ناکافی م��ن امیدوارم ب��ا پیگیری درون 
سازمانی و مطالبۀ انجمن ناشرین و ناشرینی که کتاب هایشان از 
فیلتر سامان دهی می گذرد، »پخش مدرسه« به صورت جدی راه 
بیفتد تا در رفع این پش��تیبانی ناکافی که آقای نیری فرمودند، 
قدمی برداش��ته شود. وقتی ناش��ری کتاب خوب تولید می کند، 
حق اوس��ت که مورد حمایت قرار گیرد و با ناش��ران دیگر فرق 
داش��ته باش��د. این فرق باید در »پخش مدرسه« متجلی شود و 
پخش مدرس��ه غیر از »پخش انتشارات مدرسه« است. »پخش 
مدرس��ه« باید آنچه را که مورد تأیید نظام س��امان دهی اس��ت، 

به آسانی به مدارس برساند. 
دربارۀ استفاده از نظرات معلمین در تألیف کتاب های درسی، 
ما س��ازوکار نس��بتاً خوبی داریم. مثاًل ما هر ی��ک از کتاب های 
پایه های چهارم و هش��تم را � که می دانید در آستانۀ تغییر است 
� به طور مش��خص برای پنج اس��تان فرس��تاده ایم. معلمین این 
استان ها پرسش نامه هایی را دربارۀ این کتاب ها تكمیل می کنند 
و برای ما می فرستند. البته ما می دانیم که به این طریق نمی شود 

چه باید کرد تا وضعیت امروز 
دانش آموزان ما نقش مؤثرتری 
در سیاست گذاری ها داشته 
باش��د. در رابطه ب��ا آموزش 
علوم به فرزندانمان، چگونه 
کار کنیم که تأثیرگذار و مؤثر 
باشد؟ این بچه ها وقتی بزرگ 
می شوند، چگونه از این علوم 
استفاده می کنند و چه قدر یاد 
گرفته اند و چگونه در اجتماع 
کس��ب و کار پیدا می کنند؟ 
از ای��ن آموزش عل��وم که در 
مدرسه های ما جاری است، 
به کجا رسیده اند؟ زمانی که 
این بچه ها مدرك می گیرند و 
وارد جامعه می شوند، دولت 
نگران  آن اس��ت که چه طور 
برای این ها کار پیدا کند
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گاه
کار

یک سلسله از مشكالت ساختاری را دید. 
اما اینكه می فرمایید اگر در درس��ی میكروس��كوپ مورد نیاز 
است و در ش��هری )مثاًل بم( این وسیله را ندارند، پس نباید آن 
درس را آورد، اتفاقاً به تصور من این اش��تباه اس��ت که آموزش 
بر اس��اس کف جامعه و حداقل ها صورت گیرد. این نوع آموزش، 
نس��ل ما را نات��وان بار م��ی آورد. باید تدبیری اندیش��ید که اگر 
میكروسكوپ نیست، چیزی جایگزین آن شود.  از مهر سال 92 
وبگاه رش��د، به طور جدی برای پشتیبانی از کالس های درس و 

حل چنین مشكالتی فعال شده است.

هماهنگی در تصمیم گیری ها، کلید حل مشکالت
یحیی دهقانی، مدیر مس�ئول 

انتشارات مبتکران 
ضمن تش��كر از آقای دکتر امانی، 
م��ن یک بن��د ب��ه آسیب شناس��ی 
کتاب ه��ای عل��وم تجرب��ی اضاف��ه 
می کن��م. در آموزش وپرورش، ش��ما 
به عن��وان متولی امر، کتاب درس��ی 
می نویس��ید و کتاب های مناسب و مرتبط با 
آن را تأیید می کنید. از طرف دیگر، بخش��ی 
از آموزش وپ��رورش، بخش نام��ه می کند به 
مدارس که ناشران نباید دربارۀ کتاب هایشان 
به طور مس��تقیم با م��دارس صحبت کنند و 
توضیح بدهند. گروه سوم مدیران مدارس اند 
که کتاب ها را می خرند. هر کس کار خودش 
را می کن��د و هیچ هماهنگ��ی در این زمینه 
وج��ود ن��دارد. اگر ناش��ری بیای��د کتابی را 
منطبق بر اس��تانداردهای ش��ما تولید کند، 
چ��ون کت��اب را از او نمی خرن��د پش��یمان 
می ش��ود. به آسیب هایی که فرمودید، بندی 
اضافه کنید که بش��ود این تضادهایی را که 
در تصمیم گیری ها وج��ود دارند، از بین برد 
تا ناشرانی که با معیارها و شاخص های مورد 
نظر شما کتاب تولید می کنند، از سوی بدنۀ 
آموزش وپرورش که مصرف کننده است، مورد 
حمایت قرار گیرند که طبعاً در این صورت بس��یاری از مشكالت 

حل می شود. 

 بچه های ما واقعًا چه قدر یاد می گیرند؟  
ای�رج ضرغام، مدیر مس�ئول 

انتشارات فاطمی 
پرسش من این است که چه باید 
کرد تا وضعیت امروز دانش آموزان ما 
نقش مؤثرتری در سیاست گذاری ها 
داشته باشد. در رابطه با آموزش علوم 
به فرزندانمان، چگونه کار کنیم که 

تأثیرگذار و مؤثر باشد؟ این بچه ها وقتی بزرگ می شوند، چگونه 
از این علوم اس��تفاده می کنند و چه قدر ی��اد گرفته اند و چگونه 
در اجتماع کس��ب و کار پی��دا می کنند؟ از این آموزش علوم که 
در مدرس��ه های ما جاری است، به کجا رسیده اند؟ زمانی که این 
بچه ها مدرك می گیرند و وارد جامعه می شوند، دولت نگران  آن 

است که چه طور برای این ها کار پیدا کند. 

 س�هم آموزش و ارتقای منابع انسانی در سازمان 
پژوهش چه قدر است؟

مدیر  ضیغمی،  سیدحمیدرضا 
مسئول انتشارات گل واژه 

عنای��ت دارید که دوس��تان ما در 
ح��وزۀ نش��ر کتاب های آموزش��ی، 
کتاب درسی را به عنوان پایه در نظر 
می گیرند. من از حضور شما به عنوان 
مدی��ر کل دفتر تألیف می خواس��تم 
بپرس��م، در بحث ارتقای منابع انسانی سازمان، استفاده از افراد 
توانمن��د � چه درون س��ازمان و چه بیرون س��ازمان � و برپایی 
کارگاه های آموزش��ی در این حوزه، آیا برنامه ریزی ش��ده اس��ت 

یا خیر؟ 
ما مثاًل در حوزۀ فوتبال و مانند آن، گاه رقم های نجومی هزینه 
می کنیم و مرب��ی خارجی می آوریم، ام��ا در بحث مهم آموزش 
چنین کارهایی صورت نمی گیرند. آیا این کار جزو برنامه هاس��ت 
یا نه و خصوصاً چگونه می توانیم ناش��ران را در این حوزه سهیم 
کنیم؟ ب��ه نظرم در این حوزه چارچوبی نداریم که افراد توانمند 

جذب تألیف بشوند.
 

دکتر محمود امانی: موافقم، عدم هماهنگی آسیب زاست
دغدغۀ بس��یار مهمی اس��ت. حداقل، اجزایی ک��ه در اختیار 
س��ازمان و نظام آموزش وپرورش هس��تند، باید با هم هماهنگ 
باش��د. تالشی هم دارد می شود که دوس��تان گزارش آن را ارائه 
می کنند و من هم موافقم که در بخش آسیب ها، »عدم هماهنگی 

بین اجزای سیستم« به عنوان یكی از آسیب ها اضافه شود.

 تهیۀ سند برونداد دوره های تحصیلی
در باب نكته ای که آقای ضرغام فرمودند که خالصه در آموزش 
علوم به کجا می خواهیم برویم و به چه می خواهیم برس��یم، یعنی 
اگر همۀ این کارها درس��ت ش��ود، دنبال چه نوع بروندادی از این 
نظام 12 س��الۀ تحصیلی باید باش��یم، یكی از دغدغه های بس��یار 
بزرگ همین امروز ما، پاس��خ دادن به همین س��ؤال است. نخست 
منابع نظری تحول بنیادین و بعد س��ند تحول را نوش��تیم و بعد 
برنامۀ درسی ملی را. االن دقیقاً داریم برونداد دوره های تحصیلی را 
می نویس��یم و همین سؤال را داریم جواب می دهیم که دانش آموز 
ب��ه چه ن��وع توانمندی ها، قابلیت ها و شایس��تگی ها دس��ت پیدا 
خواه��د کرد. نتیجه ای که امروز به آن رس��یده ایم، این اس��ت که 
آموختن رش��ته های علمی و خواندن این حجم از ریاضی، فیزیک، 

نتیج��ه ای ک��ه امروز ب��ه آن 
رس��یده ایم، ای��ن اس��ت که 
آموختن رشته های علمی و 
خواندن این حجم از ریاضی، 
فیزی��ك، زیست شناس��ی، 
زمین شناسی و غیره،  مثل 
کاری که تا االن انجام داده ایم، 
دانش آموزان را به آنچه مورد 
نی��از ماس��ت، نمی رس��اند. 
بچه ه��ا وق��ت می گذارن��د، 
معلم انرژی صرف می کند، 
بودجۀ آموزش وپرورش هزینه 
می ش��ود، اما »رشد« بچه ها 

اتفاق نمی  افتد
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زیست شناس��ی، زمین شناسی و غیره،  مثل کاری که تا االن انجام 
داده ایم، دانش آموزان را به آنچه مورد نیاز ماست، نمی رساند. بچه ها 
وقت می گذارند، معلم انرژی صرف می کند، بودجۀ آموزش وپرورش 

هزینه می شود، اما »رشد« بچه ها اتفاق نمی  افتد. 
رش��د موقعی حاصل می شود که هدف ها را از جنس شایستگی 
و از جن��س صالحیت ها انتخ��اب کنیم. مثاًل ای��ن صالحیت که 
دانش آموز بتواند بین علم و ش��به عل��م فرق بگذارد. امروز جامعۀ 
ما بین علم و ش��به علم فرق زیادی نمی گذارد. از خرد تا کالنش 
هم همین طور اس��ت؛ از پزش��كی گرفته تا مهندسی ساختمان و 
غیره. یعنی نوعی سطحی نگری و عدم قدرت تفكیک این دو وجود 
دارد. توان توجه به مسئله های اصلی زندگی هم که مربوط به علم 
است، صالحیت بسیار مهمی اس��ت. امروز در آموزش هایمان، به 
ویژه در دورۀ متوسطه، باید بتوانیم دفاع کنیم که چرا این موضوع 
خاص را بچه ها باید بخوانند و یاد بگیرند و این موضوع چگونه به 
زندگی متصل می شود. لذا در هر چهار رویكرد، اتصال به زندگی و 

کاربردی بودن مفاهیم محور اصلی است. 
آنچه که باید در طراحی نظام جدید آموزش متوس��طه بر آن 
تأکید داشته باش��یم، »رشد« بچه هاست. این کلمۀ رشد به نظر 
من مهم اس��ت. رشد چیزی فراتر از یادگرفتن است. رشد نوعی 
قابلی��ت و توانمندی اس��ت که می گوییم این ف��رد از نظر علمی 

رشدیافته است.

آموزش کارشناسان و مؤلفان دغدغه دائمی ماست
موضوع��ی ک��ه آقای ضیغم��ی فرمودند، یعنی بح��ث آموزش 
کارشناس��ان و مؤلف��ان، دغدغۀ دائمی ماس��ت. روندی دائمی در 

س��ازمان وجود دارد که ما تقریباً هر ماه ی��ک همایش داریم. در 
همین چند ماه اخیر، مهمان هایی از چند کشور به سازمان آمدند. 
این همایش ها اعالم عمومی هم می ش��وند و افزون بر کارشناسان 
خودمان، گاهی نیمی از سالن را افراد عالقه مند و آزاد پر می کنند. 
البته من فكر می کنم، وقتی ناشران حرفه ای شوند، خودشان شبیه 
این نشست های علمی � آموزشی را که امسال در بیست و هفتمین 
نمایش��گاه کتاب تهران برگزار ش��د، به نح��و مؤثرتری و در زمان 

موسع تری برگزار می کنند. 
مؤلف��ان با تجرب��ه ای  داریم ک��ه بین ما و 
ناشران محترم مش��ترك هستند. انحصاری 
وجود ندارد که از مؤلفان کتاب های آموزشی 
در تألیف کتاب های درسی استفاده نشود یا 
برعكس. البته سیاست های محدود کننده ای 
را سازمان برای حفظ عدالت و توزیع عادالنۀ 
اطالعات اعمال می کند و آن هم این اس��ت 
که نام یک مؤلف کتاب درسی، در کتاب های 
کمک درسی مربوط و متصل به همان کتاب، 
ذکر نش��ود. این جزو تعهدات و سیاست های 
جدید سازمان است که باید جدی هم گرفته 
شود؛ در عین اینكه محدودیت های دسترسی 
به کتاب ه��ای تازه تألیف را هم برداش��تیم. 
امس��ال برای اولین بار، نام کتاب ها به محض 
تأیید، روی وبگاه ق��رار گرفت و هر کس که 
مایل اس��ت می تواند آن ها را ببیند. این کار 

برخی حاشیه ها را بسیار کاهش داد.

ت��وان توجه به مس��ئله های 
اصلی زندگی هم که مربوط 
به عل��م اس��ت، صالحیت 
بسیار مهمی اس��ت. امروز 
در آموزش هایم��ان، ب��ه ویژه 
بای��د  متوس��طه،  دورۀ  در 
بتوانیم دفاع کنی��م که چرا 
این موضوع خاص را بچه ها 
بای��د بخوانند و ی��اد بگیرند 
و ای��ن موض��وع چگون��ه به 
زندگی متصل می شود. لذا 
در هر چه��ار رویکرد، اتصال 
ب��ه زندگی و کارب��ردی بودن 
مفاهیم محور اصلی است
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مواد و منابع آموزشی و تربیتی؛
معلم یاری کارامد!

نقش معلم در انتخاب منابع و مواد آموزشی وتربیتی

هاله سمواتی
کارشناس آموزش ابتدایی
معاون آموزشی مدرسه دخترانه امام سجاد )ع( منطقۀ 12 تهران

مقدمه
کم نبودند معلمانی گمنام که همچون مرحوم استاد نّیرزاده 
در وادی کالس خ��ود هنرمندانه و تكت��از، با آنچه از ذوق، هنر، 
علم و اندیش��ه سرمایه داشتند، در جهت تعلیم وتربیت شاگردان 
خ��ود می کوش��یدند. آنانی ک��ه از هر آنچه در اختیارش��ان بود، 
هرچند اندك و س��اده، برای به هدف رس��یدن دانش آموزانشان 
اس��تفاده می کردند. آنانی ک��ه در دورترین مختصات جغرافیایی 
ایران و در چادر و کپر و زیر گنبد نیلگون آسمان، تا مرکزی ترین 

نقطۀ پایتخت، مشغول به کار بودند.
چندی گذشت و آن معلمان و سایر کسانی که دوست داشتند 
در این وادی دستی داشته باشند، به انتشار تجربیات و معلومات 
خود دس��ت زدن��د و به این س��بب، خون ت��ازه ای در رگ های 
آموزش وپرورش جاری شد. این جریان هر روز پرقدرت تر از قبل 

به حرکت خود ادامه می دهد و پیش می رود.

رفته رفته کتاب های کمک آموزشی جایگاه خود را نزد معلمان 
و دانش آموزان پیدا کردند و به منظور استفادۀ بهینه از این منابع، 
وزارت متبوع عهده دار بررس��ی و معرفی کتاب های مناس��ب به 
آموزش��گاه ها ش��د تا هم معلمان و هم دانش آم��وزان بتوانند از 
کتاب هایی که هم راس��تا با اهداف آموزش��ی کتاب های  درسی 

نگاشته شده بودند، استفاده کنند.
از س��ال 1389، کتاب های کمک آموزش��ی به م��واد و منابع 
 آموزش��ی و تربیتی تغییر نام پیدا کردند و بررسی آن ها در چهار 
کارگ��روه تخصصی منابع مكتوب، وس��ایل و تجهی��زات، فیلم و 

نرم افزار و محتوای الكترونیكی، سامان دهی شد.
حال س��ؤال این اس��ت که معلم در کجای دایرۀ بزرگ مواد و 
منابع آموزش��ی است که دانش آموزان را احاطه کرده است؟ این 
مقاله س��عی دارد جایگاه معلم را در انتخاب و اس��تفاده از منابع 

آموزشی و تربیتی از نمایی نزدیک تر بنمایاند.
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کلیدواژه ه�ا: مواد و منابع کمک آموزشی و تربیتی، راهنمای 
معلم، سامان دهی منابع آموزشی

اهمیت و لزوم استفاده از منابع آموزشی و تربیتی
براساس تحلیل کتاب »گزارش های نوین در فناوری آموزشی«، 
اولین موج فناوری آموزش��ی با آموزش های دیداری – شنیداری 
ی��ا س��معی و بصری آغاز ش��د. این موج را اولین نس��ل فناوری 
آموزش��ی نامیده اند و نسلی بود که کاربرد ابزارهای آموزشی و یا 

فناری ابزار را با خود آورد. 
دومین نس��ل در اواخر دهۀ 1950 و اوایل دهۀ 1960 متولد 
شد و با معرفی تلویزیون آموزشی یک گام به جلو گذاشت؛ گامی 

که توانست فاصلۀ بین ابزار و برنامه ریزی را پر کند. 
نسل سوم همراه با پیدایش رایانه، فناوری اطالعاتی را مطرح 
س��اخت، از ابزار عبور کرد و نظام یا سیس��تم را رواج داد. امروزه 
با توس��عۀ فناوری آموزشی و ظهور پدیدۀ انتقال سریع اطالعات 
از طریق رس��انه های گوناگ��ون و در رأس هم��ۀ آن ها اینترنت، 
چهارمین نسل هم متولد شده و فناوری تفكر را به ارمغان آورده 

است.
حرکتی ک��ه دانش آموزان برای رس��یدن به آین��ده در پیش 
گرفته اند، بس��یار س��ریع تر از ما بزرگ س��االن اس��ت. پویایی و 
جویایی آنان سبب شده که گاهی خود را نیازمندتر از قبل برای 

به روزرسانی اطالعات ببینیم.
حملۀ اطالعاتی که در عصر نوین اتفاق افتاده، علی رغم خارج 
کردن اختی��ار تربیت دانش آم��وزان از حیطۀ پلكان��ی خانواده، 
مدرس��ه و اجتم��اع، و تس��ری دادن آن به رس��انه های گروهی، 
نرم افزاره��ا و پدیده ه��ای الكترونیك��ی، و اینترن��ت، می توان��د 
یاری دهنده ای قوی و تأثیرگذار در دس��تان معلم به ش��مار آید. 
به شرط آنكه شرایط اس��تفاده، زمان مناسب، موضوع متناسب، 
روش مفی��د و ابزار کارامد آن را بشناس��یم و در به کارگیری آن 
دقت نظر داش��ته باشیم و با شناخت مخاطب بهترین استفاده را 

از آن ببریم. 
امروزه معلمان عالوه بر اینكه باید با اهداف آموزشی و تربیتی 
دورۀ تحصیل��ی خود آش��نایی داش��ته باش��ند و در هر فرصتی 
برای تحقق آن ها به طور مس��تقیم و غیرمستقیم همت گمارند، 
می باید ابزار، ش��رایط و زمان ها را بشناسند، از مخاطب و نیازها 
و توانمندی هایش��ان مطلع باش��ند. همچنین، امكانات و شرایط 
موجود و قابل تدارك را شناسایی کنند و در یک جمله، مدیری 

دانا، پویا و فعال در کالس خود باشند.
معلمی موفق اس��ت ک��ه اطالعاتش ب��ه روز، تفكرش خالق و 
حرکتش هم راستا با جریان پیش روندۀ تعلیم وتربیت باشد. مواد و 
منابع آموزشی که نوبه نو پا به عرصۀ تولید می گذارند، این امكان 
را ب��ه معلم می دهند ک��ه در زمانی کوتاه تر، به ش��كلی مؤثرتر، 
اطالعات بیشتری را متناس��ب با تفاوت های فردی دانش آموزان 
در اختیار آنان قرار دهد. با سیر هوشمندسازی مدارس نیز لزوم 
و بس��تر مناسب اس��تفاده از انواع مدرن مواد و منابع آموزشی و 

تربیتی محسوس تر از قبل احساس می شود.

انتخاب مواد و منابع آموزشی 
یكی از گام های مهم در طراحی تدریس، انتخاب مواد و منابع 
آموزش��ی اس��ت. اگر مفهوم مواد و منابع آموزش��ی و تربیتی و 
جایگاه آن را در روند فعالیت های یاددهی � یادگیری بشناسیم، 
بهتر می توانیم برای رفع مش��كالت آموزش��ی خود از آن ها بهره 
بگیریم. تصور کنید مفاهیمی همچون گردش زمین به دور خود 
و پدیدۀ ش��ب و روز، جانوران مهره دار و بی مهره، زندگی عشایر، 
پدیدۀ آتشفش��ان، انواع س��نگ ها و ابرها، الگویاب��ی در ریاضی، 
قسمت های متفاوت یک گیاه، س��اختمان سلول، گردش خون، 

منظومۀ شمس��ی و بس��یاری مطال��ب دیگر 
را ک��ه در کتاب های درس��ی دانش آموزان 
آمده اس��ت، بخواهیم بدون استفاده از مواد 
و مناب��ع تدری��س کنیم. چه ق��در یادگیری 

مفهومی اتفاق خواهد افتاد؟
براس��اس آنچه که در برنامۀ درسی ملی 
آمده اس��ت ، »کلیۀ ابزار و وسایل ارتباطی 
که برای تحقق اهداف برنامه ها و پیش��رفت 
تحصیلی متربیان ابداع ش��ده اند و یا به کار 
گرفت��ه می  ش��وند و کاربرد آن ه��ا می تواند 
فراین��د یادده��ی � یادگی��ری را مؤثرت��ر و 
پایدارت��ر و تحق��ق یادگی��ری معن��ادار را 
آس��ان تر س��ازد«، مواد و رس��انۀ آموزشی 
نامیده می ش��ود. بر این اس��اس، بسته های 
شبكه های  آموزشی،  نرم افزارهای  آموزشی، 
آموزش��ی موجود در اینترن��ت، مولتی مدیا، 
دستگاه ها و اش��یای مختلف، کتاب درسی، 
کتاب کار، کتاب راهنم��ای معلم، مجالت، 
دست سازه های دانش آموزان، عكس، پوستر 

و ...، و مهمت��ر از هم��ه طبیعت، همگی جزو ای��ن مواد و منابع 
به حساب می آیند.

خوش بختانه در چند س��ال اخیر، کتاب های درس��ی تغییرات 
قابل توجهی داشته اند و به عنوان یكی از منابع و مواد آموزشی برای 
معلمان و دانش آموزان کاربردی تر شده اند. همچنین، کتاب های 
راهنم��ای معلمان در این امر نقش مهمی داش��ته و راهكارهای 
مناس��بی برای معلمان ارائه کرده اند. محتواه��ای الكترونیكی و 
لوح های فش��ردۀ توزیع شده با بعضی از کتاب های درسی نیز، از 
جمله منابع مفید در دس��ترس معلمان و دانش آموزان هس��تند. 
پس از آنچه برش��مردیم، می توان به کتاب های کمک آموزش��ی 
اشاره کرد که ناشران در سال های اخیر منتشر کرده اند و با توجه 
ب��ه تنوعی که دارند، به معلم��ان و دانش آموزان امكان می دهند 
ک��ه با انواع گوناگ��ون منابع اطالعاتی مكت��وب و با رویكردهای 
گوناگون در س��طوح متفاوت مواجه ش��وند و آنچه را با ش��رایط 
کالس و اه��داف کتاب های درس��ی هم خوانی بیش��تری دارد و 
به عنوان منبع مناس��ب معرفی شده است، مورد بهره برداری قرار 

دهند. 
در ح��ال حاض��ر، معلم��ان از آنچه در کتابخانۀ م��دارس و یا 

ام��روزه معلم��ان ع��الوه بر 
اینکه باید با اهداف آموزشی 
و تربیت��ی دورۀ تحصیل��ی 
خود آشنایی داشته باشند 
و در هر فرصتی برای تحقق 
آن ه��ا به ط��ور مس��تقیم و 
غیرمستقیم همت گمارند، 
و  ش��رایط  اب��زار،  می بای��د 
بشناس��ند،  را  زمان ه��ا 
و  نیازه��ا  و  مخاط��ب  از 
مطلع  توانمندی هایش��ان 
باشند. همچنین، امکانات و 
شرایط موجود و قابل تدارک 
را شناسایی کنند و در یک 
جمل��ه، مدیری دان��ا، پویا و 
فعال در کالس خود باشند
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کتابخانه های کالس��ی فراهم آمده است، بهره می گیرند و به این 
مهم توجه ویژه دارند که منابع و مواد آموزش��ی باید در خدمت 
رساندن دانش آموزان به اهداف کتاب های درسی و برنامۀ کالسی 

باشند و نباید هدف اصلی گم شود. 

مدارس هوشمند
اخیراً حرکتی نوین در آموزش مدارس ایران رخ داده اس��ت و 
آن هوشمندس��ازی کالس های درسی است. این حرکت نوین به 
معلمان امكان داده است که بیش از پیش از فیلم های آموزشی، 
عكس ها و اس��الیدهای متناسب، برنامه ها و نرم افزارهای مفید و 
همچنین محتواهای الكترونیكی موجود در 
بازار و یا ساختۀ دست معلم  یا دانش آموزان، 
به عنوان یكی دیگر از منابع مهم و تأثیرگذار 

آموزشی و تربیتی، بهره بگیرند.
حرکتی که در دهۀ گذشته برای آموزش 
معلم��ان در زمین��ۀ مهارت کارب��ری رایانه 
در قال��ب آم��وزش ضمن خدم��ت صورت 
گرف��ت، ام��روزه معلم��ان را در همراهی با 
هوشمندسازی مدرس��ه ها مدد کرده و آنان 
را در پذیرش و سرعت بخش��ی  به تحقق  و 
اج��رای عملی آن در مدارس یاری رس��انده 
اس��ت. معلمان آگاه با غنیمت دانستن این 
فرصت، نه تنها خودش��ان دس��ت ب��ه تولید 
منابع الكترونیكی می زنند، بلكه با تش��ویق 
و ترغی��ب دانش آموزان آن��ان را به فعالیت 
وامی دارند و از ایش��ان هم گامی و همراهی 
با معلم و اهداف کتاب های درس��ی و تولید 
مناب��ع متناس��ب ب��ا موضوعات درس��ی را 

خواستار می شوند.
ک��ه  می دانن��د  هوش��یار  معلم��ان  و 
هوشمندسازی این امكان را فراهم می آورد 
ک��ه از منابع بس��یار مفید، متن��وع و به روز 
استفاده کنیم، ولی در این میان توجه دارند 
که آن ق��در در این ورطه ف��رو نروند که از 
مهارت آم��وزی و دس��ت ورزی دانش آموزان 
غافل بمانند. نبای��د فراموش کرد که تایپ 
نمی تواند و نباید جای ویژۀ نوشتن و کتابت، 
و یا تولید محتوای الكترونیكی جایگاه خاص 
تولید دست سازه های دانش آموزی را بگیرد 
و ه��ر کدام به جای خویش نیكوس��ت. نوع 
بشر در طول تاریخ، آنجا که در دوره ای درخشیده و به شكوفایی 
رس��یده، ازعقل و هنر، و توانایی خ��ود در انجام کار و خلق آثار 
بهره گرفته اس��ت. و هنر ایرانیان با اس��تفاده از دست های ماهر 

استادان به دنیا معرفی شده است.

بهترین مواد و منابع آموزشی و تربیتی کدام اند؟

اس��تفاده از منابع و وس��ایل آموزش��ی تا زمانی که با محتوا، 
موقعیت آموزش��ی، روش تدریس و اهداف آموزش��ی هم راس��تا 
و متناس��ب باش��د، مفید اس��ت. به کارگیری وس��یله ای هرچند 
گران قیمت و سودمند، به صورت نامناسب، یا استفاده در زمان و 
موقعیت ناهماهنگ، فقط موجب هدر رفتن توان، انرژی، هزینه 
و وقت کالس می ش��ود. در حالی که اس��تفاده از وسایل مناسب، 
خواه به انتخاب معلم باش��د یا به پیش��نهاد دانش آموزان، اگر به 
درس��تی و بجا باشد و با انتقال پیام و محتوای مورد نظر ارتباط 
مؤثر داش��ته باش��د، نه تنها به بهترین وجه پیام را به یادگیرنده 
منتقل می س��ازد، بلك��ه عالقه، انگی��زه و توج��ه او را نیز کاماًل 

برمی انگیزد و تقویت می کند. 
معلمان می دانند که هیچ وس��یلۀ خاصی را نمی توان به عنوان 
بهترین وس��یله برای تدریس تمام موضوعات آموزش��ی قلمداد 
و یا معرفی کرد به متناس��ب بودن با موض��وع آموزش و اهداف 
تعیین ش��ده، داش��تن کیفیت فن��ی الزم، در دس��ترس بودن، 
قابلیت به کارگیری توس��ط معلم و ش��اگردان، سادگی کاربرد و 
درك مفهوم آن، قابلیت به کارگیری در زمان و مكان موردنیاز و 
مقرون به صرفه بودن آن از جمله ویژگی های هر وسیلۀ آموزشی 

مناسب محسوب می شوند.

منبع بکر و سودمندی به نام طبیعت
یكی از منابع آموزشی که به صورت بومی و منطقه ای و در هر 
ش��كل و صورتی قابل استفاده خواهد بود طبیعت است. شناخت 
طبیعت و حساسیت نسبت به آن به معلم کمک می کند، مفاهیم 
را بهتر به کودکان انتقال دهد. راهنمایی و هدایت کودکان برای 
جست وجو در طبیعت به منظور مشاهدۀ بهتر هر پدیده و استفاده 
از آن ها، به عهدۀ معلم است. کودکان به اطرافشان بیشتر توجه و 
دقت می کنند و ویژگی های هرچیز را به خاطر می سپارند. هنگام 
انج��ام فعالیت ها نیز از این اطالعات بهره می برند و حساس��یت 

بیشتری نسبت به موضوعات مختلف نشان می دهند.
در کت��اب »روش تدری��س هن��ر دورۀ ابتدایی« آمده اس��ت: 
»طبیع��ت اولی��ن الهام دهندۀ انس��ان بوده و هنوز ه��م با همۀ 
پیشرفت های حیرت انگیز فناوری، بزرگ ترین منبع الهام اوست. 

زیرا در طبع و فطرت انسان ریشه دارد.«
معلم توجه دانش آموزان را به ویژگی های طبیعت جلب می کند 
و آن ه��ا را به دقت در صداها، حرکات، رنگ ها و ... فرا می خواند. 
به این ترتیب، میل به جس��ت وجو و مشاهده و بررسی پدیده های 
طبیعی در کودکان تقویت می ش��ود. به تدریج کودکان از طریق 
حواس پنج گانه به مش��اهدۀ دقیق طبیعت می پردازند. توجه به 
طبیعت کودکان را با نظم، هماهنگی و زیبایی آش��نا می سازد. از 
ساختارهای ذهنی که کودك در مواجهه با طبیعت پیدا می کند 
نیز می توان برای کمک به فرایند یاددهی � یادگیری و بازخوانی 

بهره گرفت.
گ��ردش علم��ی در طبیعت، و گرفتن فیلم، عكس و اس��الید 
از گوناگونی ها و پدیده های ش��گرف آن، و مش��اهدۀ آن از پشت 
لنز دوربین یا ذره بین میكروس��كوپ یا تلسكوپ، تأثیری شگرف 

می دانند  هوشیار  معلمان 
ک��ه هوشمندس��ازی ای��ن 
امکان را فراهم می آورد که از 
منابع بسیار مفید، متنوع و 
به روز اس��تفاده کنیم، ولی 
در ای��ن میان توج��ه دارند 
که آن ق��در در این ورطه فرو 
نروند که از مهارت آموزی و 
دانش آموزان  دس��ت ورزی 
غافل بمانند. نباید فراموش 
کرد ک��ه تای��پ نمی تواند و 
نبای��د جای ویژۀ نوش��تن و 
کتابت، و یا تولید محتوای 
الکترونیکی جایگاه خاص 
دست س��ازه های  تولی��د 
و  بگی��رد  را  دانش آم��وزی 
هر ک��دام به ج��ای خویش 
نیکوست. نوع بشر در طول 
تاری��خ، آنجا ک��ه در دوره ای 
درخش��یده و به شکوفایی 
رس��یده، ازعق��ل و هنر، و 
توانایی خود در انجام کار و 
خلق آثار بهره گرفته است. 
و هنر ایرانیان با استفاده از 
دست های ماهر استادان به 

دنیا معرفی شده است
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در تعمیق و تفهیم یادگی��ری دارد که دانش آموزان می توانند از 
طری��ق همۀ حواس و به فراخور نیازش��ان مورد بهره برداری قرار 

دهند. 

چند پیشنهاد 
 همان گونه که مجموعه کتاب های مناس��ب معرفی می شوند، 
تدابیری برای معرفی س��ایر منابع و مواد آموزش��ی غیر مكتوب 
مناس��ب نیز فراهم آید تا معلمان سراس��ر کش��ور در این زمینه 

آگاهی بیشتری پیدا کنند.
 همان گونه که در س��ال های اخیر تالش مسئوالن بر این بوده 
اس��ت که کتاب های درس��ی، به عنوان یك��ی از مهم ترین منابع 
آموزش��ی، از اولین روز آغ��از کار مدارس در اختی��ار معلمان و 
دانش آم��وزان قرار گیرد، کتاب ه��ای راهنمای تدریس نیز که از 
جمله منابع مهم راهنما برای تدریس معلمان به ش��مار می روند، 
به خص��وص برای کتاب ه��ای جدید التألیف ک��ه معلمان فرصت 
تجربۀ تدریس قبلی آن ها را ندارند، به هنگام و زودتر از آغاز سال 
تحصیلی در اختیار ایش��ان قرار گیرد ت��ا با بهره بردن از فرصت 
طالیی تابس��تان، مطالب آن ها را در طرح درس های خود لحاظ 

کنند.
 همان گونه که تش��كیل کتابخانه های کالس��ی ب��ه معلمان و 
دانش آم��وزان کمک می کند تا در زمان های مناس��ب از آن بهره 
بگیرند، تهیۀ بستۀ آموزشی الكترونیكی هدفمند حاوی فیلم های 
آموزش��ی، اس��الیدها و عكس های مرتبط با موضوعات درس��ی، 
نرم افزارها و تولیدات محتوای الكترونیكی دانش آموزان و یا معلم 

نیز می تواند منبع مناسبی باشد.
 بهتری��ن منابع ب��رای تس��هیل فرایند یادده��ی � یادگیری، 
ساده ترین آن ها در رساندن پیام و ملموس ترین آنها هستند. لذا 
معلم باید از امكانات و ش��رایط بومی و منطقه ای آگاهی داش��ته 
باشد و برای استفاده از آن ها، فكر و برنامه ریزی کند. استفاده از 
منابع آموزشی بن آزاد می تواند معلم را یاری دهد که در صورت 

نیاز، از ابزار و امكانات موجود بهترین استفاده را ببرد.

نتیجه
در نهایت باید گفت: دانش آموز در این دایره اطالعاتی وس��یع 
نقطه پرگار است که فكری خالق، هنرمندانه و مدبرانه می خواهد 
که با دنباله روی از اهدافی معین شرایطی مهیا کند تا او دست به 
انتخاب و طراحی مناس��ب زند و به فراخور زمان، مكان موضوع 
معینی ارائه کند. منش��أ آن هم کس��ی نیس��ت جز معلم و روح 

معلمی حاکم بر مدرسه.
هم��ۀ آنچ��ه به عنوان عوام��ل تأثیرگذار بر آم��وزش گفتیم و 
برشمردیم، زمانی مؤثرتر عمل می کنند که معلم نقش خود را به 
درس��تی ایفا کند. نقش معلم به عنوان فردی که فرایند یادگیری 
را هدایت می کند، ش��ایان توجه ویژه اس��ت. معلم بایس��تی این 
دایرۀ اطالعاتی وسیع را مدیریت کند و به فراخور نیاز دانش آموز 

از آن بهره برداری نماید.
بهتری��ن مناب��ع و م��واد آموزش��ی و تربیت��ی، ملموس ترین 

آن ه��ا برای ذهن کودکان، س��اده ترین آن ه��ا در انتقال پیام، و 
متناسب ترین آن ها در انتقال مفاهیم است و لزوماً نباید برای هر 
عنوان آموزش��ی از همۀ مواد و منابع استفاده کرد. مواد مرتبطی 
که امر یادگیری را آس��ان سازند و آشنای ذهن کودکان باشند، 

بهترین منابع و مواد آموزشی هستند. 
معل��م آگاه باید نیازهای آموزش��ی، عاطفی، روان ش��ناختی، 
اجتماع��ی و تربیت��ی دانش آموزان خود را بشناس��د و امكانات و 
منابع موجود را نیز شناسایی کند و به فراخور نیاز در هر موضوع  
آموزشی و عنوان درسی، از بهترین و مفیدترین منابع بهره بگیرد 
تا حداکثر نتیجه به دس��ت آید. معلم هوشیار متوجه خواهد بود 
که در اس��تفاده از منابع و مواد آموزشی نباید نقش دانش آموزان 
فراموش ش��ود. در امر یاددهی و یادگیری، دانش آموزان و ذهن 
خالق آنان بایس��تی فعال تر عمل کنند و کمتر منفعل باش��ند، 
روش ه��ای نوین به کار گرفته ش��وند، و در این میانه اگر به خرد 
جمعی کالس نیز توجه شود، به هدف نزدیک تر شده ایم. به امید 

روزی که گام هایمان به بلندای اهدافمان باشد.
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زنه
رو

بستۀ آموزشی      ؛  بستر مناسبی برای
توجه به تفاوت های فردی

مجتبی  مقصودی

اشاره
بس��تۀ آموزش��ی ن��ام نش��ریۀ ش��ماره 49 »ش��ورای هماهنگی 
علمی« س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی است که در قالب 
پرسش و پاس��خ به بررس��ی جوانب گوناگون تولید بستۀ آموزشی 
پرداخته اس��ت. مقالۀ حاضر، بخش��ی از این نش��ریه اس��ت که با 
اعمال اصالحاتی روی متن اصلی، برای چاپ در  »مجله جوانه« 

آماده شده است.

کلیدواژه ها: بس��تۀ آموزش��ی، راهنمای معلم، فیلم آموزشی، 
کتاب درسی، آموزش مجازی

تحوالت و نوآوری های جدید در برنامه های مدرسه ها و تأکید 
بر یادگیری مهارت ها و کاربرد دانش، استفاده از ابزارها و وسایل 
و فناوری ها در آموزش را هرچه بیش��تر ضروری س��اخته است و 
آم��وزش ی��ک کالس درس یا اجرای یک برنامۀ درس��ی خاص، 
عالوه ب��ر توانایی ها و مهارت های معلم، مس��تلزم وجود ش��رایط 
یادگی��ری خاصی اس��ت ک��ه در آن، معلم��ان و دانش آموزان با 
اس��تفاده از ابزارها، وس��ایل، مواد و روش های مناس��ب، فرایند 

آموزشی را طی کنند و به هدف های مورد نظر دست یابند.
اس��تفاده از ابزارها و وس��ایل در آموزش از گذشتۀ دور مورد 
توجه بوده اس��ت. با رش��د اندیشۀ بش��ر و کامل تر شدن وسایل 
و ابزارها، اس��تفاده از آن ها مورد توجه بیش��تر قرار گرفته است. 
چنان ک��ه ام��روز رایانه به عنوان ابزاری مهم، کاربرد وس��یعی در 
آموزش دارد، در حالی که زمانی گچ و تختۀ سیاه کاربرد بیشتری 
در آموزش داش��ت. عالوه بر این، درگذشته سخت افزارها بیشتر 

مورد استفاده بودند، در حالی که امروزه نرم افزارها نیز مورد توجه 
قرار گرفته اند. س��خت افزارها به تسهیل و تسریع آموزش کمک 

می کنند و نرم افزارها به حل مشكالت و مسائل آموزشی.
با مطرح ش��دن نظریه های جدید یادگی��ری و تأکید آن ها بر 
نیازهای یادگیرندگان، ارتباط آموزش با زندگی واقعی یادگیرنده، 
و ایجاد شرایط واقعی برای یادگیری و توجه به رویكرد سیستمی 
در آم��وزش، کاربرد ابزارها و وس��ایل در آموزش اهمیت ویژه ای 
پی��دا کرد. این امر به تغییر دیدگاه های جاری و پیدایش نگاهی 

جدید و جامع نسبت به ابزارها و وسایل آموزشی منجر شد.
 چنانچه این ابزارها و وس��ایل را در قالب یک مجموعه تولید و 
به نظام آموزش��ی عرضه کنیم، در واقع به تولید بس��تۀ آموزشی 
دس��ت زده ایم که می تواند ش��امل مجموع��ه  ای از منابع، مواد و 
ابزارهای آموزش هماهنگ باش��د که برای نیل به هدف آموزش 
خاص سازمان یافته اس��ت. شاید الزم به توضیح نباشد که بستۀ 
آموزش��ی با توجه به هدف آن می تواند برای یک برنامه درسی یا 

یک دورۀ آموزشی یا یک کالس درس تهیه شود.
بستۀ آموزش��ی ابتدا به عنوان راهبردی برای آموزش انفرادی 
مطرح ش��د. ولی ب��ا افزایش تراکم دانش آم��وزان در کالس های 
درس، تفاوت های فردی ایشان بهره گیری از ابعاد متفاوت بستۀ 

آموزشی مورد توجه قرار گرفت.

بستۀ آموزشی چیست؟
»بس��تۀ آموزش��ی«1 به مجموعه ای هماهنگ از رس��انه های 
آموزش��ی اطالق می ش��ود که در یک بس��تۀ واقعی )مانند یک 
زونك��ن یا کارتن به همراه س��ایت اینترنتی( یا به صورت اجزایی 

اله
مق
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هماهنگ با نش��ان و برند مؤسس��ۀ تولیدکنندۀ تهیه و برای یک 
یا چند پایۀ تحصیلی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. از بس��ته های 
آموزش��ی معروف می توان به بستۀ آموزش��ی برای علوم تجربی 
دورۀ ابتدایی »HBJ« اشاره کرد. در این بسته، کتاب دانش آموز، 
کتاب معلم، برگه های کار کتاب ارزشیابی و فیلم وجود دارد. در 
حال حاضر با گسترش فناوری های نوین و ICT ، بستۀ آموزشی 
ب��ا نرم افزارهای آموزش��ی، س��ی دی، دی وی دی و س��ایت های 
اینترنتی تكمیل می ش��ود. در ضمائم این مجموعه چند بس��تۀ 

آموزشی موجود در ایران به طور تفصیلی معرفی شده اند.

بستۀ آموزشی از چه اجزایی تشکیل شده است؟
بستۀ آموزشی می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های 
آموزشی باشد. این بسته می تواند حاوی تعدادی کتاب و کتابچه، 
برگه های کار، س��ی دی، فیلم آموزش��ی و حتی برخی وس��ایل 
کمک آموزش��ی و ابزارآالت باشد. در کنار بس��تۀ سخت افزاری، 
اس��تفاده از امكانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تكمیل 

بستۀ آموزشی کمک کند.
در مصوب��ۀ »ش��ورای هماهنگ��ی علمی« س��ازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی در مورد بستۀ آموزشی، اجزای بستۀ آموزشی 
به دو گروه کلی ش��امل منابع اصلی و منابع تكمیلی تقسیم شده 

است. در منابع اصلی نام این موارد به چشم می خورد:
 کتاب راهنمای معلم،

 کتاب دانش آموز،
 کتاب کار دانش آموز،

 کتاب ارزشیابی

منابع تكمیلی نیز به چند دس��ته تقسیم شده اند که عبارت اند 
از:

 مناب��ع چاپی یا کتاب ها و مج��الت گوناگون که به تفصیل 
نام برده شده اند.

 مناب��ع اب��زاری معلم مانن��د اورهد و طلق ش��فاف، تابلوی 
آهن ربا، لوحه ها و ...

 مناب��ع و ل��وازم کار دانش آموزی مانند قطعات کاردس��تی، 
کیت های کارگاهی و کیت های آزمایشگاهی.

 منابع و لوازم مربوط به فناوری های جدید مانند رسانه های 
صوتی و تصویری، سی دی، دی وی دی و سایت های اینترنتی.

تعیین اجزای بستۀ  آموزشی
تعیی��ن اج��زای بس��تۀ آموزش��ی ب��ه می��زان توانایی ه��ای 
تولیدکنندگان وابس��ته اس��ت. چنانچه قرار باشد بستۀ آموزشی 
توس��ط بخ��ش دولتی تولید و س��رمایۀ دولتی ب��رای آن صرف 
ش��ود، ام��كان تولید اجزای بیش��تری وجود خواهد داش��ت. اما 
بخش خصوصی برای اجزای بس��تۀ آموزشی به امكان فروش آن 
نیز می اندیش��د و س��رمایۀ خود را بی گدار ص��رف نخواهد کرد. 
کم تعداد ترین بس��تۀ آموزش��ی از نظر اجزا می تواند شامل کتاب 
درس��ی، کتاب معلم و کتاب کار باش��د. دیگر اجزای بسته مانند 

سی دی آموزش��ی، فیلم آموزشی، سایت اینترنتی، برگه های کار 
و غی��ره، با توجه به توانایی های کارشناس��ی، توانایی های مالی و 

وظایف بخش دولتی یا خصوصی تعیین خواهد شد. 

تفاوت کتاب درس�ی در بس�تۀ آموزش�ی با کتاب 
درسی بدون بستۀ  آموزشی

در بس��یاری از موارد، کتاب درسی تقریباً تنها رسانۀ آموزشی 
اس��ت که هر دانش آموز آن را در اختیار دارد و دیگر رسانه های 
آموزشی تنها در اختیار برخی دانش آموزان قرار می گیرد. بیشتر 

دانش آموزان با دیگر رس��انه های آموزش��ی 
آش��نایی کمت��ری دارن��د و غی��ر از کتاب 
درس��ی، آن ها عمدتاً با کتاب های آموزشی 
در قالب تس��ت های چندگزینه ای آشنایی 
دارند. چنانچه مؤلفان محتواهای آموزش��ی 
نخواهن��د یا نتوانن��د از رس��انه های جنبی 
دیگری اس��تفاده کنند، سعی خواهند کرد 
حداکثر اطالعات ممكن را در کتاب درسی 
بگنجانند. اما این کار نیز دشواری های خود 
را دارد. عالوه ب��ر اینكه امكان چنین اقدامی 
محدود اس��ت و می تواند ب��ه افزایش حجم 
کتاب و محفوظاتی ش��دن بیشتر آن منجر 

شود. 
در یک بس��ته آموزش��ی، کتاب درس��ی 
حرف اول و آخر را نمی زند و تولید کنندگان 
محتوا سعی می کنند با استفاده از فیلم های 
آموزش��ی، نرم افزاره��ا، کتاب کار و س��ایت 
اینترنت��ی، نواقص کتاب درس��ی را برطرف 
کنند. به این ترتیب کتاب می تواند با حجم 
کمتر و محتوای غنی تر در کنار دیگر اجزای 

بسته به دس��ت دانش آموزان برسد. از سوی دیگر، جنس کاغذ، 
صحافی و تجلید کتاب به گونه ای خواهد بود که امكان اس��تفادۀ 
چندباره را فراهم کند و راه حلی برای یک بار مصرفی بودن کتاب 
درس��ی باشد. به منظور تضمین اس��تفادۀ بیشینه از نرم افزارهای 
آموزش��ی و رسانه های صوتی و تصویری در سازمان دهی فكری، 
شكلی و صفحه آرایی کتاب های درسی لوگوهای مخصوصی برای 
ارجاع فراگیرندگان به رس��انه ها و نرم افزارهای مرتبط پیش بینی 

خواهد شد. 

فیلم در بستۀ آموزشی 
فیلم های آموزش��ی قباًل در قالب نوار ویدیو عرضه می ش��دند، 
اما با تغییرات فناوری و کنار رفتن دستگاه های ویدیو، فیلم های 
آموزشی روی »سی دی« و »دی وی دی«  می توانند کمک شایانی 
به درك محتواهای آموزشی کنند. این رسانه آموزشی قدرتمند 
قادر است سخت ترین مفاهیم را در قالب نمایش پدیده ها، اجرای 
آزمایش ها، اثبات فرمول ها و غیره به نمایش بگذارد. همچنین، با 
ارتباط دادن مفاهیم، افزایش درك شنیداری و دیداری، آموزش 

آموزش��ی«به  »بس��تۀ 
از  هماهنگ  مجموع��ه ای 
اطالق  آموزشی  رسانه های 
می ش��ود که در یك بس��تۀ 
واقع��ی )مانند ی��ك زونکن 
یا کارت��ن به همراه س��ایت 
به ص��ورت  ی��ا  اینترنت��ی( 
اجزایی هماهنگ با نش��ان 
و برند مؤسسۀ تولیدکنندۀ 
تهیه و برای یك یا چند پایۀ 
تحصیل��ی مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد. از بسته های 
آموزش��ی معروف می توان 
ب��ه بس��تۀ آموزش��ی برای 
علوم تجربی دورۀ ابتدایی 
»HBJ« اشاره کرد
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زبان و غیره، به یاری فراگیرندگان بپردازد. 
فیلم آموزش��ی ای��ن امكان را فراهم می کند ک��ه فراگیرنده با 
تماش��ای چندین ب��ارۀ آن، به درك عمیق تر مفهوم نائل ش��ود. 
اگرچه تولید فیلم آموزش��ی هزینه بر اس��ت، اما تكثیر و استفاده 
از آن بس��یار ارزان قیمت اس��ت. در یک بستۀ آموزشی، در جای 
جای کتاب درس��ی و کتاب معلم، به نش��انی فیلم های مرتبط با 
مفاهیم اش��اره می شود و در واقع یادگیری مفاهیم کتاب درسی 
به کمک فیلم آموزش��ی آسان می شود. مؤلفان کتاب های درسی 
ب��ا آگاهی از لزوم اس��تفاده از فیلم آموزش��ی در هر جای کتاب 
که الزم اس��ت، به فیلم مربوط اش��اره می کنن��د و از این طریق 
تولید کنندۀ فیلم آموزش��ی نیز با یک س��ناریوی اولیه در تولید 

فیلم روبه رو خواهد بود.
در کتاب های درس��ی و راهنمای معل��م، از لوگوهای ارتباطی 
ب��رای ارج��اع فراگیرن��دگان ب��ه فیلم های 
آموزش��ی مرتب��ط با موض��وع درس در هر 

قسمت استفاده خواهد شد.
متأس��فانه به دلی��ل ع��دم رعای��ت حق 
مؤل��ف، تولید فیلم آموزش��ی ب��رای بخش 
خصوصی صرفۀ اقتص��ادی ندارد و این کار 
تنها می تواند با سرمایه گذاری بخش دولتی 
انجام شود. اگرچه مشاهده می شود، ناشران 
بخش خصوصی نیز با استفاده از همین عدم 
رعای��ت حق مؤلف، فیلم ه��ا و نرم افزارهای 
فلش  تهی��ه ش��ده توس��ط تولیدکنندگان 
خارجی را دانلود می کنند و در سایت خود 
یا در س��ی دی های آموزش��ی مورد استفاده 

قرار می دهند.

نقش IT در بستۀ آموزشی 
پ��ا ب��ه عرص��ه گذاش��تن فناوری ه��ای 
اطالعات��ی و ارتباطاتی جدید این نوید را به 
دست اندرکاران آموزش��ی و تولیدکنندگان 
رس��انه های آموزش��ی می دهد ک��ه فضای 
به وج��ود آم��ده می توان��د تحولی اساس��ی 
در مفاهی��م و مؤلفه های آم��وزش از قبی��ل ویژگی های معلم و 
یادگیرن��ده، تعاملی بودن محتوا، زمان و م��كان آموزش، کتاب 
درس��ی، فیلم آموزش��ی، حضور در کالس و غیره به وجود آورد. 
پیش��رفت این پدیده به گونه ای اس��ت که اکنون آموزش مجازی 
به رقیبی سرس��خت برای آموزشی س��نتی و حضور در کالس و 

مدرسه تبدیل شده است.
تولیدکنندگان بستۀ  آموزشی، با اس��تفادۀ هوشمندانه از این 
ابزار نوین، می توانند از س��اده ترین شكل آن که ارائۀ محتواها به 
صورت »offline« است، تا پیچیده ترین آن ها که آموزش کالس 
و مدرسۀ مجازی اس��ت، بهره ببرند. درس افزارها و سیستم های 
قوی مدیریت آموزشی در سطح جهان و ایران تولید شده اند که 
می توانند در این راس��تا به کمک تولیدکنندگان بستۀ  آموزشی 

بیایند. مؤلفان کتاب های درس��ی با اس��تفاده از چنین رسانه ای 
قادر خواهند بود، ضمن ارائۀ یک محتوای س��اده تر و کم حجم تر 
به عنوان کتاب درس��ی، با اس��تفاده از IT و فیلم های آموزشی به 
ترمیم، تقویت و غنی س��ازی یادگیری فراگیرندگان کمک کنند 
و در واقع کتاب درس��ی را با اس��تفاده از دیگر رسانه ها تقویت و 

ضعف های آن را برطرف کنند.
 

سیاست اصلی در تولید بس�تۀ آموزشی: آنالین یا 
آفالین

همان طور که گفته ش��د، در یک بستۀ  آموزشی عالوه بر منابع 
مكتوب، فیلم و سی دی یا نرم افزارهای آموزشی، استفاده از فضای 
وب و اینترنت می تواند مورد توجه قرارگیرد. اس��تفاده از اینترنت 

در یک بستۀ  آموزشی را می توان به چند شیوه متصور شد:
1. بخش��ی از محتوا به طور ثابت روی  web: ایجاد یک سایت 
اینترنت��ی که در آن برخ��ی از فیلم ها، انیمیش��ن ها، محتواهای 
اضافی و غیره به صورت ثابت قرار می گیرند و اس��تفاده کنندگان 
می توانند با مراجعه به آن از محتوای ارائه شده استفاده یا آن را 

دانلود کنند. این شیوه را آفالین می نامند.
2. بخش��ی از محتوا به صورت به روزشونده روی web: ایجاد 
یک س��ایت اینترنتی که عالوه بر ویژگی هایی که در بند 1 گفته 
ش��د، هر از چندی، به روز ش��ود و دارای یک پست الكترونیكی 

برای دریافت سؤاالت و پاسخ کارشناسی به سؤال کننده باشد.
 :web 3. فض��ای تعاملی بی��ن مخاطبان و گردانن��دگان روی
ایجاد یک س��ایت اینترنتی که همواره به روز می ش��ود و گروهی 
از کارشناس��ان از س��ایت پش��تیبانی می کنند. این سایت دارای 
امكانات تبادل آرا، پاس��خ آنالین و دیگر قابلیت های یک س��ایت 

فعال آموزشی است.
4. امکان بارگذاری و تعامل: ایجاد یک سایت اینترنتی آموزش 
آنالین که عالوه بر مش��خصات س��ه گروه قبلی، ام��كان ثبت نام 
و آم��وزش را فراهم می آورد و به صورت مج��ازی عالقه مندان را 

آموزش می دهد.
با توجه به اینكه شیوه های سوم و چهارم بیشتر برای آموزش 
مجازی مورد اس��تفاده قرار می گیرند، برای وضعیت نوع دوم  در 

بستۀ  آموزشی مناسب تر خواهد بود.

کاربر بستۀ آموزشی 
بس��تۀ آموزش��ی به منظور ارتقای فراین��د یاددهی- یادگیری 
طراحی و تولید می ش��ود و بنابراین کاربر اصلی بس��تۀ آموزشی 
در درجۀ اول دانش آموز و معلم خواهند بود. البته اجزای بس��تۀ 
آموزش��ی تا حدود زیادی مخاطب یا کاربر آن را تعیین می کند. 
مث��اًل برگه های آزم��ون یا کتاب راهنمای تدریس توس��ط معلم 
استفاده می شود و چنانچه محتوایی برای والدین پیش بینی شده 

باشد، کاربر یا مخاطب آن اولیای دانش آموزان خواهند بود.
تولید بس��تۀ آموزش��ی برای ی��ک برنامۀ درس��ی در مرحلۀ 
س��ازمان دهی مواد و وسایل آموزش��ی صورت می گیرد. معموالً  

اله
مق

در یك بس��تۀ آموزشی، در 
جای ج��ای کتاب درس��ی 
و کت��اب معلم، به نش��انی 
فیلم های مرتبط با مفاهیم 
اش��اره می ش��ود و در واقع 
کتاب  مفاهی��م  یادگی��ری 
ب��ه کم��ك فیل��م  درس��ی 
آموزش��ی آس��ان می شود. 
مؤلفان کتاب های درسی با 
آگاهی از لزوم اس��تفاده از 
فیلم آموزش��ی در هر جای 
کتاب که الزم است، به فیلم 
مربوط اش��اره می کنند و از 
این طریق تولید کنندۀ فیلم 
آموزشی نیز با یك سناریوی 
اولیه در تولید فیلم روبه رو 

خواهد بود
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ناش��رانی که به تولید کتاب درس��ی همكاری می کنند، در کنار 
کتاب درس��ی به تولید بستۀ آموزشی نیز اهتمام می ورزند. البته 
در نظام های برنامه ریزی درس��ی متمرکز که تولید کتاب درسی 
نیز به عهدۀ دولت یا دفاتر و س��ازمان های وابسته به دولت است،  
برنامه های درس��ی توس��ط یک مرکز یا سازمان تولید می شود و 
گاهی برنامه ریزان آن مرکز بس��تۀ آموزشی را برای استفاده همۀ 
معلم��ان و دانش آموزان مربوطه تهی��ه و تدوین می کنند. چنین 
نظام��ی به دلیل ثبات برنامه ها فاقد انعطاف الزم برای مش��ارکت 

معلمان و دانش آموزان در تولید بستۀ آموزشی است. 
در نظام های درس��ی نیمه  متمرکز، با وجود اینكه ممكن است  
بس��تۀ  آموزشی توسط برنامه ریزان و س��ازمان های دولتی آماده 
ش��ود، اما معلمان و دانش آموزان می توانن��د نیازها، نوآوری ها و 
اصالحات خود را به تولید کنندگان بستۀ آموزشی منعكس کنند 
و هنگام استفاده از بستۀ  آموزشی آن ها را مورد توجه قرار دهند. 
در نظام های غیرمتمرکز، معلمان خود به تهیۀ برنامۀ درس��ی و 
یا بس��تۀ آموزشی برای کالس درس می پردازند و یا می توانند از 
میان برنامه ها یا بس��ته های آموزش��ی موجود، برنامۀ مورد نظر 
خود را انتخاب کنند. در نظام فعلی برنامه ریزی درس��ی کش��ور، 
با توجه به سیاس��ت توجه به نیازهای یادگیرندگان و مش��ارکت 
گروه های متف��اوت در تولید مواد درس��ی، رویكرد نیمه متمرکز 
اعمال می شود. این روش انعطاف الزم را جهت استفاده از نظرات 
معلمان و دانش آموزان در تولید و اس��تفاد از  بس��تۀ آموزش��ی 

داراست.
بستۀ آموزشی ممكن است برای آموزش دانش آموزان یا برای 
کمک به معلمان در آموزش تهیه ش��ود. مواد، ابزارها و وس��ایل 

آموزشی که در بستۀ آموزشی قرار می گیرند، رسانه هایی هستند 
که به انتقال پیام از فرستنده به گیرنده کمک می کنند. رسانه ها 
از نظر نقشی که در آموزش دارند، به دو دسته تقسیم می شوند: 
 رس��انه های معی��اری: که برای تعیین پیشرفت یادگیری یا 

اثربخشی آموزش به کار می روند.
 رس��انه های میانجی: که تسهیل کنندۀ رابطه میان معلم و 

دانش آموز هستند. 
رس��انه ها از نظر نوع تعاملش��ان در آموزش نیز به دو دس��تۀ 
یكس��ویه و تعامل��ی یا دوس��ویه تقس��یم می ش��وند. همچنین 

رس��انه ها را با توجه به نوع ش��یوۀ تولید یا 
ارائ��ه می توان به پنج دس��ته تقس��یم کرد: 
1.رس��انه های متكی بر انسان؛ 2.رسانه های 
متكی بر وس��ایل چاپی؛ 3.رسانه های متكی 
بر وس��ایل دیداری؛ 4.رس��انه های متكی بر 
وس��ایل دیداری- ش��نیداری؛  5.رسانه های 

متكی بر رایانه. 
بستۀ آموزشی با توجه به رسانه ها و نظام 
رسانه ای مورد نظر شكل می گیرد. در نظام 
کنونی آموزش وپرورش تلفیقی از رسانه های 

فوق می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
بستۀ آموزشی می تواند از اجزای متنوعی 
ش��امل ای��ن موارد تش��كیل ش��ده باش��د: 
راهنم��ای معلم؛ م��واد یادگی��ری انفرادی؛ 
مواد و وس��ایل مربوط به ارزشیابی؛ وسایل 
دیداری  شنیداری؛ فضاها و مراکز و امكانات 

در یك بسته آموزشی، کتاب 
درس��ی ح��رف اول و آخر را 
تولید کنندگان  و  نمی زن��د 
می کنن��د  س��عی  محت��وا 
ب��ا اس��تفاده از فیلم ه��ای 
آموزشی، نرم افزارها، کتاب 
اینترنت��ی،  س��ایت  و  کار 
نواق��ص کت��اب درس��ی را 
برطرف کنند. به این ترتیب 
کتاب می تواند با حجم کمتر 
و محتوای غنی ت��ر در کنار 
دیگر اجزای بسته به دست 
دانش آموزان برسد
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طبیعی، فرهنگی و اقتصادی.
انتخ��اب اجزای بس��تۀ آموزش��ی بای��د براس��اس مالك ها و 
معیاره��ای معینی صورت گی��رد. معیارهایی که ب��رای انتخاب 
اجزای بس��تۀ آموزشی معلم  به کار می روند عبارت اند از: فلسفه و  
ارزش های حاکم بر جامعه، تنوع فرهنگی، شرایط بومی و محلی، 
اصول یادگیری، مهارت های اساس��ی )ش��ناختی، فراشناختی و 
خالقیتی(، ش��یوه های تلفیقی، مشارکت و تعامل، جلب انگیزش، 
تنوع و جذابیت، امكان ارزشیابی، امكان دریافت بازخورد، قابلیت 
و سهولت دسترس��ی و کاربرد، کیفیت ابزارها و وسایل. مجموعۀ 
معیارهای فوق اصول حاکم بر تهیۀ بس��تۀ 
آموزش��ی را تش��كیل می دهند. این اصول 
توس��ط »دفت��ر برنامه ری��زی و تألیف کتب 
درسی« با اس��تفاده از نظرات متخصصان و 
صاحب نظ��ران و کارشناس��ان ذی ربط تهیه 
شده است که در ادامه می آید. بدیهی است 
اعمال همۀ اصول ذکرشده در زیر برای تولید 
بستۀ آموزش��ی امكان پذیر نیست یا بسیار 
دش��وار خواهد بود. اما این اصول می توانند 
ب��رای تولید بس��تۀ آموزش��ی خطوط کلی 
راهنما را مشخص کنند و تولید کنندگان را 

برای توجه به این اصول به فكر وادارند.

اص�ول حاکم ب�ر طراح�ی و تولید 
بستۀ آموزشی

 بستۀ آموزشی باید امكانات، تفاوت ها و 
نیازهای فرهنگی، بومی و محلی را در سطح 

کشور مورد توجه قرار دهد.
 بس��تۀ آموزش��ی باید با توجه شرایط 
و  مهارت ه��ا  نظ��ر  از  جامع��ه  اقتص��ادی 

توانایی های مورد نیاز آماده شود.
 در طراحی و تولید یک بستۀ آموزشی مربوط به یک درس، 

باید رویكرد های برنامۀ درسی آن مالك عمل باشد.
 در تولید بس��تۀ آموزشی باید فضاهای طبیعی و امكانات و 
مراکز اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و چگونگی استفاده از آن ها 

در فرایند یاددهی  یادگیری، مورد توجه قرار گیرد.
 بس��تۀ آموزش��ی باید متناس��ب با نیازهای برنامۀ درسی و 

کالس درس مرتبط سازمان دهی شود.
 در انتخاب اجزای بستۀ آموزشی باید فناوری های مناسب و 
کارامد )قدیم و جدید( به نحو مؤثری مورد استفاده قرار گیرند.

 بس��تۀ آموزش��ی باید ضم��ن توجه به حوزه های مس��تقل 
یادگیری، از امكان تلفیق حوزه های گوناگون یادگیری و آموزش 

ارزش ها در حوزۀ آموزشی مورد نظر استفاده کند.
 بس��تۀ آموزش��ی باید ضمن توج��ه به تفاوت ه��ای فردی 
دانش آموزان، نیازهای ویژه، استعدادهای برتر و دیرآموزها را نیز 

مورد توجه قرار دهد.
 اجزای بستۀ آموزشی باید از تنوع و جذابیت الزم برخوردار 

باش��د تا ام��كان برانگیختن انگیزه های درون��ی را برای تحقق و 
یادگیری عمیق، گسترده و پایدار فراهم آورد.

 بستۀ آموزشی باید فرصت خالقیت و نوآوری ها را در فرایند 
یاددهی-یادگیری برای معلم و فراگیرنده فراهم آورد.

 بس��تۀ آموزش��ی بای��د ام��كان به کارگیری پژوه��ش را در 
حوزه های گوناگون یادگیری به وجود آورد.

 بس��ته آموزش��ی باید امكان رش��د مهارت های شناختی و 
فراشناختی را در یادگیرندگان فراهم سازد.

 بس��تۀ آموزش��ی بای��د به گون��ه ای تهیه ش��ود ک��ه امكان 
به کارگیری شیوه های مشارکتی و افزایش تعامل فراگیرندگان با 
مدرسه و جامعه در سطح مدرسه و خارج از مدرسه به وجود آید.

 بستۀ آموزشی باید عالوه بر کتاب های درسی منابع دیگر را 
نیز در آموزش مورد توجه قرار دهد.

 بستۀ آموزش��ی باید فرصت ارزشیابی از پیشرفت یادگیری 
را به شكل های متنوع و متناسب،  با توجه به تفاوت های فردی و 

اهداف برنامۀ درسی ایجاد کند.
 بس��تۀ آموزش��ی باید امكان دریافت بازخورد و ارزش��یابی 
مخاطب��ان را به منظور ارتق��ای کیفیت آموزش به طور مس��تمر 

فراهم سازد.
 بستۀ آموزشی باید به گونه ای طراحی شود که امكان تولید، 
تغیی��ر و ارائۀ محتواهای جایگزین ب��رای معلمان و دانش آموزان 

وجود داشته باشد.
 بس��تۀ آموزش��ی و اج��زای آن بای��د به گون��ه ای طراحی و 
س��ازمان دهی شوند که قابلیت اس��تفاده از آن ها در محیط های 

گوناگون یادگیری فراهم باشد.
 بس��تۀ آموزش��ی و اج��زای آن بای��د به گون��ه ای طراحی و 
س��ازمان دهی شوند که اس��تفاده از آن ها ایمنی و سالمت کاربر 

را حفظ کند.
 اجزای بس��تۀ آموزش��ی بای��د از کیفی��ت و مرغوبیت الزم 

برخوردار باشند.
 بس��تۀ آموزش��ی بای��د راهنمایی ها و آموزش ه��ای الزم را 

به منظور استفادۀ صحیح و بهینه از اجزای آن ارائه دهد.
 بس��تۀ آموزش��ی، به منظور تحق��ق عدالت آموزش��ی، باید 
فرصت ها و امكانات الزم را متناس��ب با استعدادها و توانایی های 

دانش آموزان در اختیار ایشان قرار دهد.

پی نوشت ها
1.Educational Package

به  وابسته  بخش های  از  یکی   )Harcourt Brace Jovanovich( 2.سرواژه 
انتشارات بزرگ هارکورت است. این انتشاراتی بزرگ به تولید انواع کتاب از جمله 

کتاب درسی می پردازد.
منابع

1- اصول راهنمای بستۀ آموزشی. دبیرخانه شورای هماهنگی علمی. سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. 1385.

2. بستۀ آموزشی، پرسش ها و پاسخ هایی در بارۀ چیستی، چرایی و چگونگی 
آموزشی. دبیرخانه شورای  برنامه ریزی  و  آموزشی در سازمان پژوهش  تولید بستۀ 

هماهنگی علمی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. 1388
3.Rebecca M Schneider, Joseph Krajcik, and Ron Marx,The Role of Edu-

cative Curriculum Materials in Reforming Science Education, 2000,

اله
مق

در نظام ه��ای برنامه ری��زی 
درس��ی متمرکز ک��ه تولید 
کتاب درس��ی نیز به عهدۀ 
دولت یا دفاتر و سازمان های 
وابس��ته به دولت اس��ت،  
توسط  درس��ی  برنامه های 
یک مرکز یا س��ازمان تولید 
می شود و گاهی برنامه ریزان 
آن مرکز بس��تۀ آموزشی را 
برای استفاده همۀ معلمان 
مربوط��ه  دانش آم��وزان  و 
تهی��ه و تدوی��ن می کنند. 
چنین نظامی به دلیل ثبات 
برنامه ها فاقد انعطاف الزم 
ب��رای مش��ارکت معلمان و 
دانش آموزان در تولید بستۀ 

آموزشی است
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آینده روشن است!
علی دشتی

فرصت گفت و گو و تعامل بین ناشران آموزشی و آموزش و پرورش را قدر بدانیم!

اشاره
در هش��تمین روز از برگ��زاری »بیس��ت و هفتمی��ن نمایش��گاه 
بین الملل��ی کتاب ته��ران« که از روز دهم تا بیس��تم اردیبهش��ت 
1393 برگزار ش��د، کارشناس��ان ارزیاب حوزۀ ساما ن دهی منابع 
آموزش��ی و تربیت��ی در گ��روه مطالعات اجتماع��ی )بخش تاریخ( 
در غرف��ۀ مربوطه حض��ور یافتند و با ناش��ران آموزش��ی این حوزه 
گفت و گو و تبادل نظ��ر کردند. آنچه می خوانی��د حاصل گفت و گو 
بین س��ید رفیع احمد جواهری، مدیر »انتشارات ابوعطا« و دکتر 
مهدی چوبینه و مس��عود جوادیان از کارشناسان ارزیاب و مؤلفان 

کتاب های درسی و آموزشی است. 

فرصت گفت و گو و تعامل بین ناش�ران آموزش�ی و 
آموزش و پرورش را قدر بدانیم! 

احمدجواه��ری:  رفی��ع  س��ید 
ب��ه نام خ��دا. اج��ازه بدهی��د بنده 
به عنوان مهمان بح��ث را آغاز کنم. 
کار در ح��وزۀ کتاب ک��ودك نباید 
کاری ب��ازاری و ب��اری به هر جهت 
تلقی ش��ود. اگر به دنبال کار بازاری 
هس��تیم، بهتر اس��ت ک��ه به دنبال 
کار دیگری برویم. در انگلس��تان برای کودکان پیش از دبس��تان 
بس��ته های آموزش��ی دارند و در کنار کتاب های��ی که به کودك 
پیش��نهاد می کنند، 10 تا 15 کتاب هم برای اولیا وجود دارد. ما 
هم در انتش��ارات ابوعطا تالش کرده ایم با بومی کردن این تفكر 
همی��ن کار را در ایران اجرا کنیم. یعنی اگر برای دانش آموز دوم 
ابتدایی بستۀ آموزشی طراحی می کنیم، در این بسته کتاب هایی 
ه��م برای والدی��ن قرار دارد. انجام ای��ن کار در زمینۀ تاریخ کار 
س��ختی است و وقتی این کار قرار است برای بچه ها انجام شود،  

سختی آن دو چندان می شود. 

حاال تقاضای من این اس��ت که جدای از تأیید یا رد کتاب ها، 
حت��ی اگر کتابی تأیید هم می ش��ود، دالیل آن را به ناش��ر و یا 
نویس��نده اعالم کنی��د. دلیل این تقاضای من هم آن اس��ت که 
ارزیابی ها معموالً نس��بی  اند. این گونه نیس��ت ک��ه کتاب تأیید 

ش��ده، هیچ مشكل و مس��ئله ای ندارد. پس 
اگ��ر دالیل داوری )چه کتاب های رد ش��ده 
و چه کتاب های تأیید ش��ده( اعالم ش��ود، 
در مورد کتاب های رد ش��ده،  ناشر و مؤلف 
به دنب��ال رفع مش��كالت می روند و در مورد 
کتاب های تأیید شده هم، آن بخش هایی را 
که احتماالً ضعیف تر هس��تند، پس از اعالم 

نظر کارشناسی شما می توان تقویت کرد. 
ش��اید االن وضعیت نش��ر در کش��ور ما 
مطلوب نباش��د، اما باید بدانی��م با اتفاقاتی 
که می افتد، این وضعیت عوض خواهد شد. 
باید برای وضعیت جدید آماده باشیم. یعنی 
وقتی ش��ما به عنوان آموزش و پرورش و من 
و همكارانم به عنوان ناش��ر به دنبال تقویت، 
توس��عه و غن��ای کارمان باش��یم و امور به 
س��مت حرفه ای ش��دن پیش ب��رود، قطعاً 
کس��انی که به معنی واقعی ناشر نباشند، از 

این گردونه حذف خواهند ش��د. ما ش��اهد هس��تیم که با تغییر 
بازار به سوی نشر س��الم، خوانندگان،  خانواده ها و مخاطبان هم 
با ش��ناخت و آگاهی بیش��تری دس��ت به انتخاب می زنند. پس 
مطمئن باشیم که وضعیت بدین منوال نخواهد ماند و ما هم باید 
به س��مت و س��ویی برویم که بتوانیم در این بازار عرضه و تقاضا 
و رقاب��ت جایگاه خودمان را تثبی��ت کنیم و بتوانیم آثار خوب و 

شایسته ای را منتشر سازیم. 
ما در نش��ر ابوعطا خوش بختانه آثاری منتش��ر کرده ایم که 

سید رفیع احمدجواهری: 
کار در ح��وزۀ کتاب کودک 
نباید کاری بازاری و باری به 
هر جهت تلقی ش��ود. اگر 
به دنبال کار بازاری هستیم 
بهتر است که به دنبال کار 
دیگری برویم

شاید االن وضعیت نشر در 
کش��ور ما مطلوب نباشد، 
اما باید بدانی��م با اتفاقاتی 
که می افت��د، این وضعیت 
باید  ع��وض خواهد ش��د. 
برای وضعیت جدید آماده 
باشیم
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توانس��ته اند نظر کارشناسان و داوران س��امان دهی کتاب های 
آموزشی را به خود جلب کنند. بیشتر آثار ما از سوی دبیرخانۀ 
طرح س��امان دهی کتاب های آموزشی تأیید و معرفی شده اند. 
صحب��ت من فق��ط ناظر بر خواس��ته ها و تقاضاهای ش��خصی 
برای نش��ر ابوعطا نیست،  بلكه مایلم ناشران و مؤلفان بیشتری 
در این زمینه وارد ش��وند و از فرصتی که در آموزش و پرورش 
ایجاد و فراهم ش��ده است، استفاده ببرند. یادمان باشد که این 
فرصت ها همیش��ه پیش نمی آیند و این گونه نیست که فرصت 
تعام��ل و گفت و گ��و، و هم اندیش��ی و همكاری برای همیش��ه 
وجود داش��ته باش��د. ادامۀ این همدلی ه��ا و همكاری ها حتماً 
در گرو اس��تفاده از این فرص��ت تاریخی 
است و باید آن را قدر بدانیم. تقاضای من 
هم در ای��ن زمینه ناظر بر خواس��ته های 
اکثریتی اس��ت ک��ه می خواهند این طرح 
و برنامه ه��ا پ��ا بگی��رد و آموزش و پرورش 
هم به عنوان متولی آموزش رس��می کشور 
بتواند در کنار پاس��خ گویی ب��ه انتظارات 
منطقی ناشران و مؤلفان، اهداف سازمانی 
خود را محقق کند و این دو موفق ش��وند، 
در کنار هم پاس��خ گوی مردم و مخاطبان 

خود باش��ند. 
به نظر بنده ارزیابی ش��ما باید از ارزیابی 
به شكل نمره و امتیاز به ارزشیابی توصیفی 
تغییر کند تا من ناش��ر بدانم کتاب منتشر 
شدۀ من در یک منظومۀ امتیازات هم سنگ 
و متعادل ارزش��یابی می شود. اطمینان پیدا 
کنم که اگر اثر من بتواند اهداف آموزش��ی 
و تربیتی را پوش��ش ده��د، می تواند امتیاز 
خوب��ی بگی��رد و به عن��وان کتاب مناس��ب 
معرفی ش��ود. همین االن هم شاهد هستیم 
که آموزش و پرورش بعد از آزمون وخطا های 
ف��راوان نظ��ام ارزش��یابی خ��ود را از نظام 
»نمره محور« به نظام »ارزش��یابی توصیفی« تغییر داده اس��ت. 
ما چون اصول و اس��تانداردهای آموزش��ی و تربیت��ی را رعایت 
می کنیم، مطمئن هستیم در صورتی که نظام ارزشیابی توصیفی 

شود، همۀ آثارمان به عنوان آثار مناسب پذیرفته خواهند شد. 
حواسمان باشد که در نظام ارزیابی فعلی، کتاب هایی که حتی 
مناس��ب تش��خیص داده می ش��وند و در کتاب نامه ها هم معرفی 
می ش��وند،  گاه از نگاه ناشران کتاب مناسبی که بتوانند به لحاظ 
اقتصادی هم هزینه های خودش��ان را تأمین کنند، نیس��تند. به 
همین دلیل ش��اهد هس��تیم که این کتاب ه��ا، علی رغم معرفی 
ش��دن از سوی آموزش و پرورش، از س��وی ناشران چاپ و منتشر 
نمی ش��وند. بنابراین باید به حساسیت و وجوه گوناگون کار توجه 
داش��ته باش��یم. البته طی س��ال های اخیر در این زمینه اتفاقات 
خوبی رخ داده است که ما را به آیندۀ این کار امیدوار می کند. من 
وظیفۀ خودم می دانم از بابت این اتفاقات خوب از شما تشكر کنم. 

مهم ترین مالک ارزیابی کتاب های آموزشی ارتباط 
محتوایی با برنامۀ آموزشی و درسی است.

مس��عود جوادیان: الزم می دانم از 
حضور شما دوستان به عنوان ناشرانی 
که همراه و همدل با نظام آموزش��ی، 
نشر کتاب های مناسب آموزشی را در 
دس��تور کار خود قرار داده اید، تشكر 
کنم. من کتاب هایی را که انتش��ارات 
ابوعطا منتشر کرده است، دیده ام و به 

خاطرم هست که تصویرگری و صفحه آرایی خوبی داشت. 
در ب��اب موضوع ارزیابی کتاب های آموزش��ی باید عرض کنم 
که فرم های خاصی در اختیار ارزیابان و کارشناس��ان آموزش��ی 
ق��رار می گیرد ک��ه دارای بخش های متفاوتی اس��ت. این فرم ها 
به گون��ه ای طراحی و امتیاز بندی ش��ده اند که ویژگی هایی مانند 
نوع کاغذ و مرغوبیت آن، فونت انتخاب شده با توجه به مخاطب 
کتاب، ارتباط محتوای کتاب با اهداف برنامه و کتاب درس��ی، و 
همۀ موارد دیگر را که در خصوص یک کتاب آموزش��ی باید مورد 
توجه قرار گیرند، در بر می گیرند. برایند کلی این فرم ها و امتیازی 
که حاصل می ش��ود، نمرۀ آن کتاب را در فرایند بررسی تشكیل 
می ده��د و نتیج��ۀ نهایی حاصل بررس��ی و دق��ت در همۀ این 
ویژگی ها و امتیازات حاصل از آن اس��ت. بنا براین می توان گفت 
ای��ن ارزیابی و نتیجۀ حاص��ل از آن به نوعی از توصیف جزء جزء 
ویژگی ه��ای یک کتاب حاصل می ش��ود و گرچه خود را در یک 

نمره نشان می دهد، اما کمتر از ارزشیابی توصیفی نیست. 
من هم اعتقاد دارم که دانستن نتیجۀ این ارزیابی حق ناشر و 
مؤلف است و به خصوص در مواقعی که کتاب رد می شود، نتیجه 
باید به ناش��ر یا مؤلف اعالم شود. حاال آقای جواهری می خواهند 
نتایج و دالیل در مورد کتاب هایی هم که تأیید می ش��وند، اعالم 
شود که این موضوع هم جای بررسی دارد و می تواند مالك عمل 
ق��رار گیرد. البته این مطلب را هم عرض کنم که در حال حاضر 
اگر ناشر یا مؤلفی تقاضای چنین امری را داشته باشد، مسئوالن 
و کارشناسان دبیرخانۀ سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی،  این 

کار را انجام می دهند و پاسخ گوی عزیزان هستند. 
مالك ها و ش��اخص های ارزیابی کتاب های آموزشی همه از یک 
وزن و امتیاز یكسان برخوردار نیستند. برای مثال، بحث گرافیک و 
صفحه آرایی در ارزیابی آثار مورد توجه قرار می گیرد و امتیاز خاص 
خود را دارد، اما امتیاز آن با موضوعی مانند »ارتباط محتوایی کتاب 
با برنامه و کتاب درسی« یكسان نیست. معنی این حرف آن است که 
اگر کتابی با برنامۀ درسی و کتاب های درسی هیچ ارتباط محتوایی 
نداش��ته باشد، قطعاً نمی تواند به عنوان کتاب مناسب انتخاب شود. 
در حالی که اگر صفحه آرایی همین کتاب در حد بس��یار خوبی هم 
نباش��د،  اما حداقل ها را رعایت کرده باشد و در عین حال، از متن و 
محتوای غنی و پرباری برخوردار باشد، شانس انتخاب شدن به عنوان 

منبع  آموزشی مناسب را دارد. 
موضوع دیگری که آقای جواهری هم به درس��تی بر آن تأکید 
کردند، موضوع آش��نایی ناشران با نش��ر و در عین حال موضوع 

مسعود جوادیان: 
م��ن ه��م اعتق��اد دارم که 
دانستن نتیجۀ ارزیابی آثار، 
حق ناش��ر و مؤلف اس��ت 
و بای��د نتیج��ه به خصوص 
رد  کت��اب  ک��ه  هنگام��ی 
می ش��ود، به ناشر یا مؤلف 

اعالم شود
اگر ناشر با کار نشر و زیر و 
بم کار آن آش��نایی نداشته 
باش��د، نمی توان��د کت��اب 
مناسبی تولید کند. ارزیاب 
کتاب ه��ای  کارش��ناس  و 
آموزش��ی هم بای��د تبحر، 
تجربه و شناخت الزم را در 
مورد کتاب های آموزش��ی، 
آن ه��م در حوزۀ تخصصی 

خودش داشته باشد
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تسلط و تبحر کارشناسان و ارزیابان این کتاب ها در زمینۀ کتاب 
و کتاب نویس��ی است. ش��كی نیست که اگر ناش��ر با کار نشر و 
زیروبم کار آن آش��نایی نداشته باش��د، نمی تواند کتاب مناسبی 
تولی��د کند و ارزیاب و کارش��ناس کتاب های آموزش��ی هم باید 
تبحر و تجربه و ش��ناخت الزم را در مورد کتاب های آموزش��ی، 
آن هم در حوزۀ تخصصی خودش داش��ته باشد. در این خصوص 
هم الزم اس��ت که بگویم، ما در دبیرخانۀ سامان دهی کتاب های 
آموزش��ی تالش کرده ایم که همكارانمان این ویژگی ها را داشته 
باش��ند. از جمله در همین جلس��ه که بنده و آقای دکتر چوبینه 
در خدمت ش��ما هستیم، خودمان از س��ال ها پیش مؤلف کتاب 
درس��ی و کتاب های آموزش��ی در بازار نش��ر بوده ایم و در کنار 
تجربه ای که نزد ناش��ران موفق آموزشی داشته ایم، این حوزه را 
به لحاظ تخصصی و حرفه ای می شناسیم. من هم عرض می کنم 
که ما هم در آموزش و پرورش مانند آقای جواهری در حوزۀ نشر، 
خوش حال هس��تیم که این س��ال ها ه��م آموزش و پرورش و هم 
ناش��ران آموزشی تالش کرده اند که محصوالت و کتاب های بهتر 
و مناسب تری برای مخاطبان، دانش آموزان و معلمان تولید شود. 

تنها ب�ا همراهی و همدل�ی می توانی�م انتظارات و 
خواسته های دانش آموزان را برآورده کنیم.

دکتر مه��دی چوبینه: همان طور 
که آقای جوادیان هم اش��اره کردند، 
دبیرخانه آمادگ��ی دارد، در صورت 
نیاز و تقاضای ناشرانی که کتاب های 
آنان م��ورد ارزیابی ق��رار می گیرد، 
آن��ان را در جریان جزئیات امتیازات 
و دالیل نتیجۀ اعالم شده قرار دهد. 
البته معموالً کسی که کتابش انتخاب می شود و امتیاز می آورد، 
 س��ؤال نمی کند ک��ه چرا این اثر را انتخ��اب و آن را به عنوان اثر 
برگزی��ده معرفی کرده اید. حاال اگر آقای جواهری می خواهند در 
مورد کتاب ه��ای برگزیده هم دالیل آن به ناش��ر و مؤلف اعالم 
ش��ود، این موضوع باید بررسی ش��ود تا چنانچه دبیرخانۀ طرح 
س��امان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی به لح��اظ اجرایی چنین 

امكانی را دارد، در این زمینه هم اقدام کند. 
به نظ��ر من، ج��دا از بحث ارزش��یابی و ارزیابی ها که در جای 
خود اهمیت دارد و همیش��ه هم بح��ث و جدل های خاص خود 
را به دنب��ال دارد،  اصل موضوع توجه به س��امان دهی کتاب های 
آموزش��ی است و اینكه ناش��ر و مؤلف به دنبال ارتقای کار و غنا 
بخش��یدن به محتوای تولیدات خود باشند. خوش بختانه در این 
سال ها، ناشران آموزشی ما هم در این زمینه ها توجه، حساسیت 
و دقت بیشتری پیدا کرده اند. ما شاهد هستیم که همه ساله در 
نمایشگاهی مانند نمایشگاه کتاب بولونیا،  تعداد زیادی از ناشران 
و مؤلفان ایرانی حضور پیدا می کنند و تأثیر این حضور را هم در 

آثار آنان و تولیدات جدیدی که دارند، شاهد هستیم. 
اصاًل از آغ��از این حرکت که تولید کتاب های درس��ی به طور 
متمرکز به وزارت آموزش و پرورش س��پرده شد تاکنون،  همیشه 

این مس��ئله و دغدغه وجود داش��ته اس��ت که بخش غیر دولتی 
و ناش��ران آموزش��ی نقش مهمی دارند که نباید نادیده انگاشته 
ش��ود. طی همۀ این س��ال ها، از دهۀ 1340 خورشیدی تا کنون 
و در ط��ول بی��ش ا ز نیم قرن، بحث تولید کتاب های آموزش��ی، 
عالوه بر کتاب های درس��ی، مسئله و دغدغه ای بوده که همیشه 
وجود داشته و با گس��ترش صنعت نشر، متنوع شدن تقاضاهای 
مخاطبان، نیاز مخاطبان به متون آموزش��ی متفاوت و اموری از 
این دس��ت، موضوع نشر آموزش��ی هم همواره با مسائل جدید و 

خاصی روبه رو بوده است. 
ش��اید انتظارات��ی ک��ه در ای��ن زمینه از 
آموزش و پ��رورش به عن��وان متولی آموزش 
رسمی کشور وجود داشته و دارد، و وضعیت 
بازار نشر و آسیب های ناشی از نشر آثار غیر  
مناس��ب،  باعث ش��ده اس��ت ک��ه طی یک 
ده��ۀ اخیر آموزش و پ��رورش با اجرای طرح 
سامان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی ورود 

بیشتری در این موضوع داشته باشد. 
آنچه به عنوان انتظارات از سوی ناشران و 
مؤلفان کتاب های آموزش��ی مطرح می شود 
و ی��ا خواس��ته ها و انتظاراتی ک��ه در حوزه 
آموزش و پرورش وجود دارد، همه و همه در 
جای خود اهمیت و ارزش دارند و مس��ئله 
مهم این است که ما به عنوان متولی رسمی 
آموزش، و ناش��ران آموزشی به عنوان بازوان 
توانمند تولید منابع مناس��ب، به این نتیجه 
و ی��ا ب��ه این موقعی��ت و نقط��ۀ اتحاد نظر 
رس��یده ایم که تنها با هم��كاری،  همراهی و 
همدل��ی می توانی��م منافع و خواس��ته های 

مخاطبان خود را که همانا دانش آموزان هس��تند، برآورده کنیم. 
ای��ن نقطۀ اش��تراك در هدف و مأموریت نوید خوبی اس��ت که 
در ص��ورت مدیریت صحی��ح و کارامد خواهد توانس��ت تأثیرات 
ارزش��مندی بر تولید منابع مناسب آموزش��ی برای فرزندان این 

آب و خاك داشته باشد. 
طبیعی اس��ت که با چنین س��ابقه ای و در پیش داشتن این کار 
سخت، گفت و گو و تعامل بین این دو نهاد اهمیت و جایگاه خاصی 
دارد. نباید انتظار داش��ته باشیم که همه مس��ائلی که در نیم قرن 
گذش��ته پیش آمده اند،  یكش��به حل و فصل شوند. ش��اید در این 
گام های آغازین به نظر برس��د که شكل گیری این جریان همكاری 
سخت و مشكل است، اما اهداف بلند و متعالی این حرکت می تواند 
سختی ها را آسان و راه را بر همكاری های بزرگ و مؤثر هموار کند. 
خوش بختانه این همكاری های چندین و چند س��اله به س��وی 
ثمر ده��ی حرک��ت می کند و همان گونه که اعالم ش��ده اس��ت، 
ان ش��اءاهلل در س��ال 1393 ش��اهد جلس��ات و هم نش��ینی های 
بیش��تری بین ناشران، ارزیابان کتاب های آموزشی و مسئوالن و 
کارشناس��ان دبیرخانۀ طرح سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
خواهیم بود که امیدواریم ثمرات زیادی به همراه داشته باشد. 

دکترمهدی چوبینه: 
 اص��ل موض��وع توج��ه به 
کتاب ه��ای  س��اما ن دهی 
آموزشی است و اینکه ناشر 
و مؤلف به دنبال ارتقای کار 
و غنا بخشیدن به محتوای 
تولیدات خود باشند.

گفت و گ��و و تعام��ل بی��ن 
آموزش و پرورش و ناش��ران 
آموزشی اهمیت و جایگاه 
خاصی دارد و نباید انتظار 
داش��ته باش��یم ک��ه همۀ 
مس��ائلی که در نی��م قرن 
گذش��ته پی��ش آمده ان��د،  
یکشبه حل و فصل شوند

27   رشد جوانه |  شمارۀ 45 |  پاییز 1393 |



ش
زار

گ

نصرالله دادار

اهداف فرایندی در کتاب های
کمک درسی مغفول مانده اند!

در دیدار مدیر مسئول و رئیس دپارتمان ریاضی انتشارات کالغ سپید با کارشناس 
ارزیاب و داور کتاب های ریاضی عنوان شد:

»دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی« در »بیس��ت وهفتمین 
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران« با اجرای ابتکاری تازه و نو، در 
غرفۀ س��امان دهی منابع آموزشی و تربیتی ش��رایط مناسبی برای 
دیدار و گفت و گوی مدیر مسئوالن انتشارات آموزشی و مؤلفان آن ها 
با کارشناسان ارزیابی و داوران کتاب های آموزشی این دفتر فراهم 
کرد که تعدادی از ناشران و مؤلفان کتاب های آموزشی توانستند با 

این کارشناسان و داوران به گفت و گو بنشینند.
آنچ��ه در پی می آید گ��زارش یکی از این دیداره��ای صمیمانه 
اس��ت که با حض��ور آقایان امیر  زندی، مدیر مس��ئول انتش��ارات 
کالغ سپید، فرزاد تندرو، رئیس دپارتمان ریاضی آن انتشارات،  و 
خانم شهرناز بخشعلی زاده کارشناس ارزیابی و داور کتاب های 

ریاضی برگزار شد. 
زن�دی: دفت��ر تمرین و کت��اب کار ریاضی پایه های س��وم و 
هفتم از آثار این انتش��ارات است. ما عالقه مندیم که نظر شما را 
به عنوان کارش��ناس ارزیابی و داور کتاب های ریاضی دربارۀ این 

کارها بدانیم.
بخشعلی زاده: کتاب های کمک آموزشی باید هم گام با نظام، 
سیاست ها و اهداف آموزش و پرورش باشند. وقتی شما دفتری به 
این شكل منتشر می کنید، عماًل کتاب درسی را از صحنه خارج 
می کنی��د. زیرا با آوردن تمرین ه��ای کتاب و آموزش خالصه ای 
ک��ه در این دفتر وج��ود دارد، به دانش آموز پی��ام می دهید که 
دیگر الزم نیس��ت به س��راغ کتاب درس��ی بروی. من نمی گویم 
خواس��ته و هدف شما این بوده اس��ت، ولی وقتی شما اعتماد و 
وابستگی دانش آموز را در نظام آموزشی از کتاب  درسی بگیرید، 
کم کم یک فاجعۀ آموزش��ی رخ می دهد و ناخواس��ته این پیامد 
را به همراه دارد. بحث این اس��ت که وقتی دانش آموز س��ؤالی را 
در دفترچۀ خود می نویس��د، همین نوش��ته تصویر ذهنی ایجاد 
می کند و قدمی کوچک و کوتاه در مسیر یادگیری است. شما با 

این کارتان، این فرصت را از دانش آموز می گیرید. 
موض��وع دیگر، بحث روش اس��ت. ض��رورت دارد که کتاب با 
اهداف برنامه هم راستا باشد. اکثر کتاب ها در ارزیابی من از شش 
امتیاز، فقط س��ه امتیاز می گیرند. زیرا اهداف موضوعی دقیقاً با 
برنامه هم خوان��ی ندارد. مثل گرد کردن، آمار و در س��رفصل ها 
هم محتوا آورده ش��ده اس��ت، ولی با اهداف فرایندی هم خوانی 

ندارند. درس ریاضی فقط موضوع علم ریاضی نیس��ت که شامل 
مثاًل انتگرال، مشتق و مانند آن شود و سرفصل های موضوعی را 
بیاورد. بحث فرایند های ریاضی است که در آموزش ریاضی باید 
مطرح شود؛ استدالل کردن، تفكر منطقی، تفكر نظام مند و غیره. 
االن اهداف فرایندی در بس��یاری از کتاب های کمک آموزش��ی 
مغفول مانده اند.  پس ممكن اس��ت کتاب  شما هیچ غلط علمی 
نداش��ته باشد و شما س��ؤال کنید: »چر کتاب ما رد شد؟ جواب 
این است که به اهداف فرایندی که برای ما بسیار اهمیت دارند، 

توجه نشده است.
مؤلفان و ناش��ران کتاب های آموزشی باید توجه داشته باشند 
که اگر کتاب درس��ی به دنبال آن اس��ت که مه��ارت را بیاموزد، 
آن ها باید این فرصت را برای دانش آموز فراهم کنند تا تفكرشان 
رش��د یابد. یا اگر کتاب درس��ی به دنبال دلیل آوردن است، باید 
فرصت دهند که دانش آموز دلیل بیاورد و اس��تدالل کند. یا اگر 
کتاب درسی به عنوان مهارت یابی در فرایند آموزش ریاضی، دنبال 
آن اس��ت که دانش آموز فرصت نقد پیدا کند، باید این فرصت را 

به او داد، و گرنه تمرین های روتین و روزانه در بازار فراوان اند. 
زندی: آیا در کل، درس نامه در کتاب کار جایی ندارد؟

بخشعلی زاده: درس نامه می تواند درکتاب کار جایگاه داشته 
باش��د، ولی نباید به طور مستقیم، کلید واژه ای و کلیشه ای درس 
را بیان کند. مثاًل توجیه کرده باش��د که این فرمول را در آنجا یا 
اینجا اس��تفاده کن. من یک بار از معلمی پرس��یدم: شما چگونه 
درس می دهی��د؟ از توضیح او فهمیدم که م��ا این تعداد معادله 
خ��ط داریم. نوع اول معادله ای اس��ت که از مب��دأ می گذرد. به 
دانش آموز ک��د می دهد و دانش آموز در همان لحظه مس��ئله را 
حل می کند، ول��ی بعداً فراموش می کند. دانش آموز با این روش 
چیزی یاد نمی گیرد؛ چون از حل س��ریع مس��ئله لذت می برد و 
دیگ��ر به دنبال درك مفهوم نمی رود. در نتیجه از هدف یادگیری 
هم دور می ش��ود. به همین دلیل است که  وقتی صورت مسئله 
عوض می ش��ود، یا سرجلس��ه امتحان کدها را ن��دارد، نمی تواند 

مسئله را حل کند. 
تندرو: من حرف ش��ما را قبول دارم و غیر از این هم نیست. 
ولی کتاب های آموزش��ی در حال حاضر به س��مت دیگری غیر 
از آنچ��ه که ش��ما می گویید، می روند. من خودم دبیر هس��تم و 
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ب��ا دانش آموزان به طور مس��تقیم روبه رو می ش��وم. االن آموزش 
دانش آم��وزان با توجه به مفاهیم و حجم کتاب درس��ی و میزان 
وقتی ک��ه دانش آموز برای درس خواندن می گذارد، س��نگین و 

مبهم است و یک خأل جدی در این زمینه وجود دارد. 
بخش�علی زاده: حرف شما درست اس��ت، ولی شما باید این 
خ��أل را پر کنید. رس��الت ش��ما به عن��وان مؤلف یا ناش��ر کتاب 
کمک آموزشی چیست؟ شما ضعفی را در نظام آموزشی شناسایی 
کرده اید و این موضوع هم درس��ت اس��ت. حاال با این ضعف چه 
باید کرد؟ ما کتاب کمک آموزش��ی داریم و می خواهیم به یاری 
آن ب��اری را از دوش آموزش و دانش آموز برداریم، نه اینكه باری 
را ب��ر دوش او اضافه کنیم و همان مطالب را تكرار کنیم. ش��ما 
می خواهید این ضعف را که دانش آموز زمان کافی ندارد، جبران 
کنید؛ ش��عاری که بسیاری از کتاب های کمک آموزشی می دهند 
و  این موضوع را در مقدمۀ کتاب خود می آورند. من وقتی کتاب 
ش��ما را داوری می کنم، به این موض��وع توجه نمی کنم که نظام 
آموزش��ی چه قدر ضع��ف دارد، به این نگاه می کنم که ش��ما در 

مسیری که الزم است چه قدر گام برداشته اید. 
تندرو: شما چه پیشنهادی دارید؟

بخش�علی زاده: م��ن موقعی��ت و دغدغه های ش��ما را درك 
می کن��م. خود من کتابی نوش��تم که تمامی نس��خه های آن را 
معلم��ان خریداری کردند، زیرا می دانس��تند که برای دانش آموز 
س��خت اس��ت که با این کتاب کار کند. پیش��نهاد من این است 
که ما حداق��ل را در نظر بگیریم. نبایده��ا را رعایت کنیم. حاال 
اگر بایدها کمتر رعایت ش��دند، زیاد مهم نیس��ت. درس نامه ای 
ندهیم که مستقیم باشد و در حد توان درست آن را بیان کنیم. 
ای��ن موارد به هنر مؤلف بس��تگی دارد که بتوان��د بین بایدها و 

واقعیت های موجود تعادلی برقرار کند. 
زندی: تغییرات از اول دبستان شروع شده اند و در حال حاضر 
به پای��ۀ چهارم 

رس��یده اند. این مس��یر تغییرات اس��ت، ولی درك کردن هدف 
اصلی اس��ت که در تألیف به ما خیلی کمک می کند. می خواهم 
که دیدی کلی به ما بدهید. اگر ما هدف را بدانیم، به س��مت آن 

حرکت می کنیم.
بخش�علی زاده: هدف انتقال مطالب نیس��ت که شما مطلبی 

را بگویید و انتظار داشته باشید، دانش آموز 
آن را همان گونه که شما می گویید، برداشت 
کن��د و بفهمد. معنی انتقال مس��تقیم این 
اس��ت که  من بگویم ابتدا این کار و سپس 
آن کار را انجام دهید تا مس��ئله حل شود. 
در اینج��ا ش��ما دارید موضوع��ی را انتقال 
می دهید و دانش آموز در این فرایند نقش��ی 
ندارد. ه��دف اصلی آموزش این اس��ت که 
انتقال مس��تقیم نباش��د و فرصتی باشد که 
دانش آم��وز خودش به راه حل برس��د- من 
توصیه می کنم شما استانداردهای آموزشی 

ریاضی را بگذرانید. 
زندی: مرجع، تلفن، س��ایت یا وبالگی هست که ما بتوانیم از 

آن استفاده کنیم؟
بخش�علی زاده: در دنی��ا ی��ک کت��اب مرجع هس��ت که از 

پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی را پوشش می دهد. 
تندرو: روش تدریس را مطرح کرده اس��ت یا دارای محتوای 

آموزشی است؟
بخش�علی زاده: هم روش تدریس و هم مطالب آموزش��ی را 
مطرح کرده است. مثاًل اگر می خواهید کسر را آموزش دهید، از 
کجا باید ش��روع کنید. من می توانم این کتاب را در اختیار شما 

بگذارم.
تندرو: این کتاب قابل دانلود نیست؟

بخشعلی زاده: زمانی قابل دانلود بود، ولی االن نه.
زندی: در ایران چاپ نمی شود؟

بخش�علی زاده: فك��ر می کنم س��ه یا چهار س��ال پیش یک 
سلس��له مباحث ریاضی طبق اس��تانداردهای آم��وزش ریاضی 
ترجمه ش��د. در آخر ضروری می دانم به نكتۀ دیگری هم اشاره 
کنم و آن موضوع بد فهمی های دانش آموزان اس��ت. شما هر قدر 
بتوانید بدفهمی های دانش آموزان را بشناس��ید، بهتر می توانید 
محتوا تولید کنی��د و دقیقاً کارتان را روی نقاطی متمرکز کنید 
که دانش آموزان در آن ها مش��كل پیدا می کنند و آن مشكل 
را بردارید. این موضوع برای ش��ما که کتاب کمک آموزشی 
تألیف می کنید، خیلی مهم اس��ت که بدانید دانش آموزان 
کجا مش��كل دارند. برای مثال، در پایۀ ششم یک مشكل 
آموزش��ی در کسر داریم. دانش آموز فكر می کند دو سوم 
و س��ه چهارم معادل یكدیگر هس��تند. این موضوع بین 
دانش آموزان ما و حتی در دنیا یک بدفهمی است و در 

این گروه سنی این بدفهمی وجود دارد.

ناشران و مؤلفان کتاب های 
کمک آموزش��ی باید توجه 
داشته باشند که اگر کتاب 
درس��ی به دنبال آن اس��ت 
ک��ه مه��ارت دلی��ل آوردن 
و اس��تدالل ک��ردن را ب��ه 
دانش آموز ی��اد دهد، آن ها 
نیز باید این فرصت را برای 
دانش آموز فراهم کنند
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اکرم السادات موسوی

کتاب نامۀ رشد
منبعی از کتاب های مناسب در موضوعات گوناگون

کتاب نامه های رشد در سال 1393
»کتاب نامه های رش��د«، تاکنون فهرست توصیفی کتاب های 
مناسب آموزشی متناسب و مرتبط با برنامۀ درسی را هر سال در 
اختیار مخاطبان خود قرار داده اند، ولی در کتاب نامه های رش��د 
امس��ال، در دوره های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول، متوسطۀ 
نظری و متوس��طۀ فنی وحرفه ای و کاردانش، عالوه بر فهرس��ت 
توصیفی کتاب های آموزش��ی مناسب و مرتبط با برنامۀ درسی، 
فهرس��ت توصیفی 227 عنوان کتاب در حوزۀ ادبیات داس��تانی 
)داس��تان، ش��عر و نمایش نامه( متناس��ب با دوره های گوناگون 

تحصیلی نیز ارائه شده است.

کتاب نامه ابتدایی
از می��ان 1326 کت��اب 
رسیده برای دورۀ تحصیلی 
عن��وان   1084 ابتدای��ی، 
کتاب بررس��ی ش��دند و از 
بی��ن آن ه��ا، 608 کت��اب 
موضوع��ات  در  مناس��ب 
عل��وم  فارس��ی،  ریاض��ی، 
هدیه ه��ای  تجرب��ی، 
آس��مان، تفك��ر و پژوهش، 
کار و فن��اوری، مطالع��ات 
مهارت ه��ای  اجتماع��ی، 

زندگی، هن��ر، علوم تربیتی، کتاب های مرج��ع، عمومی، تربیت 
بدنی و ادبیات داستانی در »کتاب نامۀ رشد دورۀ ابتدایی شمارۀ 
16« معرف��ی ش��دند. مخاطبان ای��ن کتاب نام��ه دانش آموزان، 
معلمان، کارشناس��ان، اولیای آموزش��ی و والدین هستند. تعداد 
116 ناش��ر در تأمین کتاب های مناس��ب دورۀ آموزش ابتدایی 

همكاری داشتند.

کتاب نامه متوسطه اول
کت��اب   478 می��ان  از 
رسیده برای دورۀ تحصیلی 
متوسطۀ اول، 464 عنوان 
کت��اب بررس��ی ش��دند و 
تعداد 322 عن��وان کتاب 
مناس��ب که 72 عنوان آن 
در حوزۀ ادبیات داس��تانی 
»کتاب نام��ۀ  در  اس��ت، 
رش��د دورۀ متوس��طۀ اول 
شمارۀ 15« معرفی شدند. 
کتاب نامه  ای��ن  مخاطبان 
معلم��ان،  دانش آم��وزان، 
کارشناسان، اولیای آموزشی و والدین هستند. کتاب های مناسب 
مذکور از طریق 96 ناش��ر تأمین شده اند. کتاب های مناسب این 
کتاب نامه در موضوعات پیام های آس��مانی و قرآن، تربیت بدنی 
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و س��المت، تفكر و سبک زندگی، ریاضیات، زبان انگلیسی، زبان 
عربی، زبان و ادبیات فارس��ی، علوم تجربی، فرهنگ و هنر، کار و 
فناوری، مطالعات اجتماعی، کتاب های مرجع و ادبیات داستانی 

بوده اند.

کتاب نامه متوسطه دوم
از می��ان 1134 عن��وان 
کتاب رس��یده ب��رای دورۀ 
تحصیلی متوس��طۀ نظری، 
بررس��ی  مورد  کتاب   921
قرار گرفتن��د و 467 کتاب 
داده  تش��خیص  مناس��ب 
شدند و در»کتاب نامۀ رشد 
دورۀ متوسطۀ نظری شمارۀ 
13« معرفی ش��دند که 51 
عن��وان آن ه��ا را ادبی��ات 
برمی گی��رد.  در  داس��تانی 
مخاطب��ان ای��ن کتاب نامه 
دانش آم��وزان، معلم��ان، کارشناس��ان، اولیا و مربیان آموزش��ی 
هس��تند. کتاب های مناس��ب ای��ن دوره در ح��وزۀ مهارت های 
زندگ��ی، دینی، ادبیات فارس��ی و زیست شناس��ی از بیش��ترین 
فراوانی برخوردار بودند و 133 ناش��ر تولید کتاب های آموزش��ی 

و تربیتی دورۀ متوسطه نظری را به عهده داشته اند.

کتاب نامه فنی وحرفه ای و کاردانش
عن��وان   348 می��ان  از 
کتاب رسیده برای آموزش 
فنی و حرف��ه ای و کاردانش، 
و  بررس��ی  کت��اب   304
251 عنوان کتاب مناس��ب 
و  ش��دند  داده  تش��خیص 
در »کتاب نامۀ رش��د دورۀ 
فنی وحرف��ه ای  آم��وزش 
و کاردان��ش ش��مارۀ 13« 
معرفی شدند که 51 عنوان 
آن ه��ا به ادبیات داس��تانی 

اختصاص داشت.
بیش��ترین فراوانی کتاب های مناس��ب این دوره به موضوعات 
هنر، مدیریت خانواده، رایانه، حسابداری و بازرگانی تعلق داشت. 
مخاطب��ان این کتاب نامه، هنرجویان، هنرآموزان، کارشناس��ان، 
اولیا و مربیان آموزش��ی هس��تند. 73 ناش��ر به تولید کتاب های 

مناسب مذکور همت گماشته اند.

کتاب نامه پیش دبستان
کت��اب  عن��وان   180
مناس��ب را از می��ان 524 
رس��یده  کت��اب  عن��وان 
ب��رای دورۀ پیش دبس��تان، 
و  بررس��ی  کت��اب    393
مناس��ب  کت��اب   180
تش��خیص داده ش��دند که 
در »کتاب نامۀ رش��د دورۀ 
پیش دبس��تان شمارۀ 4« و 
در قالب های قصه، ش��عر و 
س��رود، فعالیت های علمی، 
بازی،  کار کودك- مرب��ی، 
زبان آموزی، نقاشی، کاردستی، نمایش خالق و موسیقی معرفی 
شدند. مخاطبان این کتاب نامه، کودکان، مربیان کودك و والدین 
کودکان هس��تند. 42 ناش��ر تولیدکنندگان کتاب های مناس��ب 

کتاب نامۀ مذکور هستند. 

ویژه نامه ها: 
چهارم ابتدایی

هشتم متوسطه اول
در راس��تای سند تحول 
ب��ا  هم زم��ان  و  بنیادی��ن 
تغیی��ر کتاب های درس��ی 
پایه های چهارم و هش��تم، 
ب��ا  وی��ژه  کتاب نام��ۀ  دو 
عنوان های »کتاب نامۀ رشد 
و  ابتدایی«  پای��ۀ چه��ارم 
»کتاب نامۀ رش��د پایۀ دوم 
متوس��طه )هشتم(« نیز به 
چاپ رسیدند. گفتنی است 
کتاب های این دو ویژه نامه 
ب��ا توجه به س��رفصل های 
کتاب های درس��ی آن ها از 
می��ان کتاب های مناس��ب 
انتخاب شده اند. کتاب های 
مناس��ب معرفی ش��ده در 
کتاب نامۀ رش��د ویژۀ پایۀ 
)هش��تم(،  متوس��طه  دوم 
216 عنوان،  و در کتاب نامۀ 

رشد ویژۀ پایۀ چهارم ابتدایی 383 عنوان است.
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همه راه ها به کتابخانه ختم می شود!
سمانه آزاد

اشاره
وجود بیش از 24 هزار جلد کتاب در زمینه های گوناگون ادبی 
و علم��ی ب��ه زبان های فارس��ی و التین، نزدیك ب��ه 130 نفر عضو 
از می��ان معلمان و کارکنان مدرس��ه، تأمین کتاب ه��ای کتابخانه 
براس��اس نی��از دانش آم��وزان و دبی��ران با کم��ك ایش��ان، در نظر 
گرفتن نیاز همۀ افرادی که در مدرس��ه حضور دارند، از دانش آموز 
ت��ا رانندگان س��رویس مدرس��ه در خری��د کتاب ه��ای کتابخانه، و 
نیز تش��ویق متقابل دانش آموزان و دبیران از یك س��و و مس��ئوالن 
کتابخانه از س��وی دیگر باعث ش��ده اس��ت، کتابخانۀ »دبیرستان 
فرزان��گان 1 ته��ران«، یکی از غنی ترین کتابخانه های مدرس��ه ای 
باشد؛ کتابخانه ای که به قول یکی از مسئوالن آن، سمانه سیفی، 
قابل مقایس��ه با یك کتابخانۀ دانش��گاهی اس��ت. کتابخانه ای که 
شوق دانش آموزان و پشتکار مسئوالن دست به دست هم داده  اند 
تا آن را به پر رفت وآمدترین و محبوب ترین قسمت مدرسه هم برای 
دانش آم��وزان و ه��م برای دبی��ران تبدیل کنند. آنچ��ه می خوانید 

گزارش کوتاهی است از این کتابخانه.

»دبیرستان دخترانه فرزانگان 1 تهران«، یكی از دبیرستان های 
دخترانۀ س��ازمان ملی پرورش اس��تعدادهای درخشان )سمپاد( 
اس��ت که هر ساله بسیاری از دانش آموختگان آن در مسابقات و 
المپیادهای علمی ملی و جهانی موفقیت هایی را کسب می کنند. 

اما آنچه ما را به دیدن این مدرس��ه و تهیۀ گزارش ترغیب کرد، 
نه موفقیت های آموزش��ی بلكه کتابخانۀ غن��ی آن بود. کتابخانۀ 
این مدرسه در ساختمانی جدا از بقیۀ ساختمان های مدرسه قرار 
دارد. در طبقۀ اول این ساختمان کتابخانۀ پیش دانشگاهی )پایۀ 
چهارم( قرار دارد که نزدیک به چهار هزار جلد کتاب را در خود 
جای داده اس��ت. اما چند پله باالتر  و در طبقۀ دوم س��اختمان، 
کتابخان��ه ای با بیش از 24 هزار جلد کتاب به زبان های فارس��ی 
و التین در اختیار دانش آموزان، دبیران و دیگر کارکنان مدرس��ه 
استقرار دارد؛ جایی که به گفتۀ مسئوالن یكی از محبوب ترین و 

پررفت وآمدترین قسمت های مدرسه است. 
سمانه سیفی یكی از مس��ئوالن کتابخانه است که در رشتۀ 
کتابداری تحصیل کرده و از 15 سال پیش تا کنون در کتابخانۀ 
این مدرسه مش��غول کار اس��ت. او می گوید: »کتابخانۀ مدرسه 
دو قس��مت دارد: یكی قس��مت مرکزی اس��ت ک��ه بیش از 24 
ه��زار جلد کتاب التین و فارس��ی را در خود جای داده اس��ت. 
قس��مت دوم، کتابخانۀ پایۀ چهارم )پیش دانش��گاهی( است که 
ح��دود چهار ه��زار جلد کتاب دارد. کتاب ه��ای کتابخانه هم به 
زمینه های گوناگ��ون ادبی، علمی، تاریخ��ی، دینی و ... تفكیک 
ش��ده اند. می توان گفت آن قدر کتاب های کتابخانه متنوع اند که 
عالوه بر دانش آموزان، نیازهای دبیران و دیگر کارکنان مدرس��ه 
را ه��م تأمین می کنن��د. مثاًل برخی از همكاران مدرس��ه که در 
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دورۀ دکترا تحصیل می کنند، برای پژوهش یا نوشتن پایان نامۀ 
خود از منابع کتابخانۀ مدرسه استفاده می کنند. به همین دلیل 
ه��م نزدیک به 129 نفر از اعض��ای کتابخانه، کارکنان و دبیران 

مدرسه هستند.«
از آنجا که یكی از دغدغه های دانش آموزان مدارس فرزانگان، 
شرکت در المپیادهای علمی اس��ت، نیازهایی نیز در این زمینه 
دارن��د. بنابرای��ن باید کتاب ه��ا و منابع کاملی برای ش��رکت در 
المپیاد وجود داش��ته باش��د تا دانش آموزان با ص��رف کمترین 
زمان ممكن به آن ها دس��ت پیدا کنند. ب��ه گفتۀ مریم قدس، 
از دیگر مسئوالن کتابخانۀ مدرسۀ فرزانگان 1، کتابخانۀ مدرسه 
آن ق��در غنی اس��ت که دانش آم��وزان برای تهی��ه و مطالعۀ این 
کتاب ه��ا هم فقط و فقط به آنجا مراجعه می کنند: »می دانید که 
بیشتر کس��انی که در المپیادها شرکت می کنند از دانش آموزان 
تیزهوش هس��تند. کتابخانه این مدرس��ه به قدری غنی و به روز 
است که دانش آموزان تنها از این کتابخانه تغذیه می کنند. یعنی 
کتاب هایی که برای ش��رکت در المپیاد نیاز دارند را از کتابخانه 

دریافت و استفاده می کنند.«
ش��اید بتوان کتابخانۀ دبیرس��تان دخترانۀ فرزانگان 1 تهران 
را از لح��اظ تع��دد و تن��وع کتاب ها با یک کتابخانۀ دانش��گاهی 
مقایس��ه کرد. در بخش کتاب های التین ای��ن کتابخانه، منابعی 
با تاریخ انتشار س��ال 1960 میالدی هم به چشم می خورند که 
ه��ر دانش آموزی را ذوق زده می کن��د. در این کتابخانه می توان 
منابعی درب��ارۀ فرهنگ کوهنوردی، فرهنگ خ��ودرو، و ادبیات 
کهن و معاصر ایران و جهان یافت. ش��اید دلیل تنوع منابع، این 
باش��د که در تأمین منابع کتابخانه نه فقط به دانش آموزان بلكه 
به نیازهای دیگر همكاران مدرسه، از دبیران تا رانندگان سرویس 
توجه می ش��ود. به طوری که اگر همكاران تأسیس��ات مدرسه با 
مش��كلی مواجه ش��وند، در کتاب های کتابخانه دنبال راهنمایی 

برای حل مشكل می گردند. 

انتخاب کتاب کتابخانه؛ چگونه؟
ب��ه گفتۀ مس��ئوالن کتابخانۀ این مدرس��ه، نخس��تین معیار 
انتخ��اب کتاب ب��رای کتابخانه، نیاز دانش آموزان اس��ت. اما نیاز 

دانش آموزان چگونه شناخته می شود؟
سیفی در این باره می گوید: »برای تهیۀ کتاب های کتابخانه در 
مرحلۀ نخس��ت نیاز دانش آم��وزان و عالقه مندی آن ها را در نظر 
می گیریم. مثاًل بر حس��ب نیاز دانش آم��وزان به منابع المپیادی، 
کتاب های این حوزه را تهیه می کنیم. اما برای شناسایی نیازهای 
دانش آموزان هم از خودش��ان و ه��م از دبیران کمک می گیریم. 
ب��ه این ترتیب که از دبیران می خواهیم کتاب ها و منابع رش��تۀ 
تخصصی خود را در کتابخانه مدرس��ه بررسی کنند تا با توجه به 
اطالعات به روزی که از کتاب های منتشر شده در حوزۀ تخصصی 
خود دارند،  کمبودهای آن حوزه را برطرف کنیم. گاهی هم خود 
دبیران فهرس��ت کتاب های مناس��ب و مورد نیاز دانش آموزان را 

ارائه می دهند و ما هم به تشخیص آن ها اعتماد می کنیم.
البته خود دانش آموزان هم در این زمینه کمک می کنند. مثاًل 

از برخی دانش آموزان که شناخت بیشتری نسبت به آن ها داریم، 
می خواهیم منابع رش��تۀ خود را بررس��ی کنند تا به کمک آن ها 
بتوانی��م منابع را وجین کنیم. به هر حال با توجه به گس��ترش 
اینترن��ت و منابع��ی مانند ای بوك ه��ا، باید آن ق��در کتاب های 
کتابخان��ه را به روز کنی��م که انگیزۀ دانش آم��وزان برای مطالعۀ 

کتاب کم نشود.«

انگیزه ای که کم نمی شود
گرچه با رفت و آمدی که ما در کتابخانۀ مدرسه دیدیم، بعید 
به نظر می رس��د انگیزۀ این دانش آموزان برای مطالعۀ کتاب کم 
ش��ود، حرف های زهره حیدری، از دیگر مس��ئول کتابخانه هم 
ح��دس ما را به یقی��ن تبدیل کرد: »با وجود اینكه بس��یاری از 
کتاب ه��ا در اینترنت قابل دریافت هس��تند، ام��ا هنوز خیلی از 
بچه ها وقتی به کتابخانه می آیند و کتاب های قدیمی را می بینند، 
آن ه��ا را در آغوش می گیرن��د و می گویند حس ورق زدن کتاب 

قابل مقایسه با خواندن کتاب الكترونیكی نیست.«
س��یفی هم در این باره می گوید: »بچه ها نسبت به کتاب های 
قدیمی تر عالقه نش��ان می دهند. مثاًل با وجود اینكه چاپ جدید 
کتاب »بینوایان« در کتابخانه وجود دارد، اما بیشتر دانش آموزان 
س��راغ همان کتاب قدیمی را از ما می گیرند. بچه های مدرس��ه 

خیلی اهل مطالعه اند؛ هم مطالعۀ کتاب های 
درس��ی و هم مطالع��ۀ جانبی. بس��یاری از 
خانواده ها خود اهل مطالعه اند و این موضوع 

بر دانش آموزان هم تأثیر گذاشته است. 
می��زان مراجع��ه ب��ه کتابخانۀ مدرس��ه 
به قدری زیاد اس��ت ک��ه کتابخان��ه در تیر 
ماه هم فعال اس��ت. بچه ه��ا حتی در زمان 
امتحان��ات همچن��ان کتاب خوانی و مطالعۀ 

جنبی را ادامه می دهند.«
اما دلیل این اس��تقبال چیس��ت؟ آیا تنها طرح های کتابخانه 
ب��رای انگی��زه دادن به دانش آموزان، آن ها را به س��وی کتابخانه 
و مطالعه می کش��اند؟ خیر! این طور که پیداست، در این مدرسه 
همه دست به دست هم می دهند تا همۀ راه ها به کتابخانه ختم 
ش��ود. مریم قدس در این باره می گوید: »مدرس��ۀ ما مانند یک 
س��ازمان کوچک اس��ت که ش��كل ادارۀ آن با مدرسه های دیگر 
کمی متفاوت اس��ت. در این مدرس��ه همۀ بخش ها با تعامل هم 
دانش آموزان را در راس��تای هدف مدرسه تشویق می کنند. مثاًل 
همۀ بخش های فرهنگی، پژوهش��ی، پرورشی و... با فعالیت ها و 
طرح های خود دانش آموزان را به س��وی کتابخانه و مطالعه سوق 

می دهند.«

نقش بی بدیل معلم
به گفتۀ سیفی، در این مدرسه، تشویق به مطالعه تنها وظیفۀ 
مسئوالن کتابخانه نیست. در کنار فعالیت های مستقل کتابخانه 
در این زمینه، دبیران و دیگر بخش های مدرس��ه هم این وظیفه 
را ب��ر عهده دارند: »ما به عنوان مس��ئوالن کتابخان��ه برنامه ها و 

در تأمین منابع کتابخانه نه 
فقط به دانش آموزان، بلکه 
به نیازهای دیگر همکاران 
ت��ا  دبی��ران  از  مدرس��ه، 
رانن��دگان س��رویس توجه 
می شود
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فعالیت هایی برای تش��ویق بچه ها به مطالع��ه داریم، اما دبیران 
مدرس��ه هم در این زمینه نقش مهمی دارند. در کالس های فوق 
برنامه مانند »زنگ تماش��ا« و پژوهش هر ی��ک از دانش آموزان 
بس��ته به حوزۀ عالقه مندی خود، باید موضوعی را برای پژوهش 
انتخاب کنند و مسلم اس��ت که مهم ترین رکن پژوهش مطالعه 
و کتابخان��ه اس��ت. البته این کار تنها به زنگ تماش��ا و پژوهش 
مح��دود نیس��ت. در بقیه کالس ها ه��م دبیران ب��ا فعالیت ها و 
طرح های��ی، دانش آم��وزان را راهی کتابخان��ه می کنند. می توان 
گفت همۀ گروه های مدرس��ه در تعامل با یكدیگرند تا بچه ها را 

بیش از پیش به کتابخانه ارجاع دهند.«

کشف اهمیت مطالعه
یكی از معلمان مدرس��ه فرزانگان که در تشویق دانش آموزان 
به مطالعه و کتابخانه س��هم دارد، نجمه قنبری، معلم پژوهش 
و مطالعات اجتماعی اس��ت. او معتقد است: 
»بچه ه��ا نیاز دارند بدانن��د که اصوالً کتاب 
و مطالع��ه چه فای��ده ای برایش��ان دارد. ما 
نمی توانیم انكار کنیم که رش��د تكنولوژی 
اگرچه منافع زیادی داشته، اما نسل جدید 
را چن��ان بی حوصله کرده اس��ت که حتی 
حوصلۀ ورق زدن کتاب و مطالعه را ندارند. 
بچه ها ممكن اس��ت ساعت ها به هم پیامک 
بزنن��د و از طری��ق ش��بكه های اجتماعی با 
ه��م صحبت کنند، اما اگر از آن ها بخواهیم 
مطلبی را بخوانند و نظرش��ان را دربارۀ آن 
بنویسند، گمان می کنند کاری طوالنی باید 
انجام دهند. بنابراین در نخس��تین گام باید 
احس��اس نیاز به مطالعه را در دانش آموزان 

بیدار کرد.«
اما چگونه؟ قنب��ری در این باره این طور 
توضی��ح می ده��د: »م��ن ب��رای ای��ن کار 
مجموع��ه فعالیت های��ی را در کالس انجام 
می دهم. مثاًل بعد از اینكه پیرامون موضوع 
درس بح��ث  کردیم، متنی مرتبط با موضوع را به بچه ها می دهم 
تا مطالعه کنند. این متن می تواند یک خبر، بخشی از یک کتاب 
یا حتی پس��ت یک وبالگ باشد. سپس بچه ها را موظف می کنم 
450 کلم��ه )و نه بیش��تر( دربارۀ این متن بنویس��ند. البته این 
متن نباید اظهار نظر باش��د، بلكه باید ی��ک بحث علمی مرتبط 
ب��ا موض��وع درس و دارای اس��تدالل و نتیجه گیری باش��د. اما 
بسیاری از دانش آموزان بعد از 50 یا 100 کلمه متوجه می شوند 
که ح��رف زیادی برای گفت��ن دربارۀ آن موض��وع ندارند و این 
باعث ناراحتی ش��ان می ش��ود. در این مورد با آن ها حرف می زنم 
و متوجه ش��ان می کنم که مگر نه این اس��ت که ما س��اعت ها با 
دوس��تانمان در صفح��ات اجتماعی حرف می زنی��م، بدون آنكه 
اذیت شویم؟ پس چگونه است که نمی توانیم دربارۀ یک موضوع 
علمی 450 کلمه بنویس��یم؟ به تدریج بحثمان در این باره به این 

نتیجه می رس��د که چون مطالعۀ کم��ی داریم و بحث علمی کم 
خوانده ای��م، نمی توانیم به بازتولید برس��یم. به این ترتیب بچه ها 

اهمیت مطالعه را کشف می کنند.«
راه دیگری که این معلم برای تش��ویق دانش آموزان به مطالعه 
در پیش می گیرد، موظف کردن دانش آموزان به مطالعه مفاهیم 
درس ها و توضیح آن هاس��ت: »مثاًل یكی از درس های مطالعات 
اجتماعی دربارۀ نظام های سیاسی است. 15 مفهوم از مفاهیمی  
را که طی آموزش به معن��ای آن ها احتیاج داریم، انتخاب و 15 
دانش آم��وز را موظف می کنم که دربارۀ آن مفاهیم مطالعه کنند 
تا جلس��ۀ بعد هنگام آموزش درس، این مفاهیم را توضیح دهند. 
ب��رای مطالعه هم مناب��ع کتابخانه را معرفی می کن��م که البته 
مستلزم این است که خودم به منابع کتابخانه اشراف داشته باشم. 
خوش بختانه کتابخانۀ مدرسه هم غنی است و مسئوالن کتابخانه 
که انسان های دغدغه مندی هستند، سعی دارند کتاب های خوبی 
به دس��ت بچه ها برس��د. وقتی هم که دانش آموز بداند کتابخانه 

مدرسه، منبع قابل اعتمادی است، تشویق می شوند.«
بقیۀ دبیران مدرس��ه هم چنین وظیف��ه ای را بر عهده دارند. 
آن ها باید دانش آموزان را به پژوهش و مطالعه دربارۀ سؤال هایی 
که دارند، تشویق کنند. حتی اگر منبعی که دبیران برای مطالعه 
پیشنهاد می کنند، در کتابخانۀ مدرسه موجود نباشد، راه دیگری 
را در پی��ش می گیرند؛ از جمل��ه عضویت در کتابخانه  های دیگر، 
مانند کتابخانۀ علوم انسانی جهاد دانشگاهی که دانش آموزان این 
مدرسه عضوش هس��تند تا در صورت لزوم بتوانند از منابع آنجا 

هم استفاده کنند. 

کتابخانه ای برای همه
در ای��ن کتابخان��ه تقریب��اً همه چی��ز به روز اس��ت؛ از نحوۀ 
جس��ت وجوی کتاب ها ت��ا رزرو و تمدید آن ه��ا. منابع کتابخانه 
هم تنها به کتاب های المپیادی محدود نمی ش��ود. ش��اید وقتی 
نام مدرس��ه فرزانگان را بشنوید، گمان کنید دانش آموزان چنین 
مدرس��ه ای باید تنها کتاب ه��ای مربوط به المپی��اد و کنكور را 
بخوانند، اما این طور نیس��ت. نه تنها دانش آموزان، بلكه مسئوالن 
کتابخانه و مدرس��ه هم مایل نیس��تند، دانش آموزانی تک بعدی 
پرورش یابند. س��یفی در این باره می گوید: »این طور نیس��ت که 
چون اینجا مدرس��ۀ فرزانگان اس��ت، پس بچه ها تنها به المپیاد 
توج��ه دارن��د و فقط س��راغ کتاب های تس��ت می رون��د. اتفاقاً 
دانش آموزان خیلی به ادبیات کش��ورها عالقه نشان می دهند. به 
همی��ن دلیل هم بی��ن کتاب های هر حوزه تعادل��ی وجود دارد.  
البته چ��ون گرایش علمی بچه ها بیش��تر اس��ت، طبیعتاً تعداد 
کتاب ها در این حوزه بیش��تر اس��ت و باالترین آم��ار مربوط به 
حوزۀ ریاضی اس��ت. اما در کنارش، ح��وزۀ ادبیات کتابخانه هم 
بس��یار غنی و مورد توجه بچه هاست.  ما برای اینكه کتابخانه به 
روز باش��د، حوزه های گوناگون از ریاضی، فیزیک، نجوم، گیاهان 
دارویی و فناوری نانو، تا روان شناس��ی، عرفان و ادیان را پوشش 
می دهیم که همین موضوع باعث اس��تقبال دانش آموزان ش��ده 

است.«

س��یفی: بچه های مدرسه 
خیلی اهل مطالعه اند؛ هم 
مطالعۀ کتاب های درس��ی 
جانب��ی.  مطالع��ۀ  ه��م  و 
خانواده ه��ا  از  بس��یاری 
خود اهل مطالعه اند و این 
موض��وع ب��ر دانش آموزان 

هم تأثیر گذاشته است. 
میزان مراجعه به کتابخانۀ 
مدرسه به قدری زیاد است 
که کتابخانه در تیر ماه هم 
فعال است. بچه ها حتی در 
زمان امتحان��ات همچنان 
مطالع��ۀ  و  کتاب خوان��ی 

جنبی را ادامه می دهند
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دانش آموزان مشوق مسئوالن مدرسه
برخی م��دارس هنگام ثبت نام دانش آموزان را به طور اجباری 
به عضویت کتابخانۀ مدرسه درمی آورند، اما در مدرسۀ فرزانگان 
این طور نیس��ت. بلكه هر دانش آموز هنگامی واقعاً احس��اس نیاز 
کرد، به کتابخانه مراجعه و ثبت نام می کند. از نظر قنبری این نكتۀ 
مثبتی است، چرا که باعث می شود دبیران بتوانند دانش آموزان و 
میزان عالقه و مراجعۀ آن ها را به کتاب و کتابخانه را تش��خیص 

دهند و در صورت نیاز آن ها را تشویق کنند. 
البته ای��ن تنها دبیران نیس��تند که دانش آموزان را تش��ویق 
می کنند. گاه اشتیاق دانش آموزان مسئوالن کتابخانه را به تهیۀ 
منابع بیش��تر و بهتر برای کتابخانه تش��ویق می کند. حیدری در 
این باره می گوید: »اگر ما کتاب تهیه کنیم، اما بچه ها اس��تقبال 
نكنن��د، مطمئناً ما هم دلس��رد می ش��ویم. اما وقت��ی می بینیم 
اش��تیاق بچه ها زیاد اس��ت، ما هم تشویق می ش��ویم که منابع 
کتابخانه را به روز کنیم. یعنی این یک رابطۀ دو طرفه است. هم 

ما دانش آموزان را و هم آن ها ما را تشویق می کنند.«

همۀ راه ها به کتابخانه ختم می شود
کتابخانۀ دبیرس��تان دخترانۀ فرزان��گان 1 تهران، کتابخانه ای 
غن��ی، پر رفت و آم��د و محبوب دانش آموزان مدرس��ه اس��ت. 
ای��ن محبوبیت چند دلیل دارد که س��یفی درب��ارۀ آن می گوید: 
»وقتی کتابخانه غنی باش��د و دانش آموز بداند، هر چه نیاز دارد 
در کتابخانه موجود اس��ت، دیگر احتیاجی به تبلیغ نیس��ت. در 
واقع وقتی دانش آموز متوجه می ش��ود ک��ه می تواند جواب همۀ 
س��ؤال هایش را در کتابخانۀ مدرس��ه بیابد، جذب آن می ش��ود. 
بنابرای��ن کتابخان��ۀ غنی، خ��ود بزرگ ترین عام��ل برای جذب 

دانش آموزان است.«
غی��ر از عالقۀ خود دانش آموزان ب��ه مطالعه و نیز وجود منابع 
متع��دد و متن��وع در کتابخانه، پش��تیبانی مدیریت مدرس��ه از 

کتابخانه و به روزرسانی منابع آن یكی دیگر 
از دالی��ل موفقی��ت کتابخانۀ این مدرس��ه 
است. سیفی می گوید: »خوش بختانه بخش 
حس��ابداری و مدیریت مدرس��ه همواره  از 
کتابخانه پشتیبانی کرده اند. البته به نظر من 
در کنار این ها، استفاده از افراد متخصص در 
هر ح��وزه و فعالیت هایی ک��ه دبیران انجام 
می دهن��د هم در ج��ذب دانش آم��وزان به 

کتابخانه بسیار مؤثر است.«
بل��ه! در ای��ن مدرس��ه هم��ۀ بخش های 
پرورش��ی، پژوهش��ی، آموزش��ی، فرهنگی 
و هن��ری وظیفۀ نانوش��ته ای دارن��د. آن ها 
وظیفه دارند فعالیت های خود را به گونه ای 
طراح��ی کنند که احس��اس نیاز به کتاب و 
مطالعه را در دانش آم��وزان بیدار و آن ها را 
ب��ه کتابخانه هدایت کنند. ش��اید به همین 
دلیل اس��ت که دانش آموزان این مدرسه از 
هر طرف که می روند، باز سر از کتابخانه در 
می آورند! البته به نظر می رسد اگر مسئوالن 
کتابخانه با کتابنامه رش��د آشنایی داشته و 
کتاب های کتابخانه را از این منبع استخراج 
کنند، بیش از پی��ش بتوانند در تهیه منابع 
معتبر و مناس��ب دانش آموزان موفق باشند. 

چرا که کتاب های معرفی ش��ده در ای��ن کتاب نامه از فیلترهای 
علمی، کارشناسی و البته معتبر آموزش وپرورش گذشته  و برای 
دانش آموزان پایه ها و مقاطع مختلف، مناس��ب تش��خیص داده 
ش��ده اند. از این رو این کتاب نامه ه��ا می تواند یكی از مهم ترین و 
معتبرترین منابع تش��خیص کتاب مناسب و استاندارد آموزشی 

برای دانش آموزان باشد. 

نیس��ت  این طور  س��یفی: 
ک��ه چ��ون اینجا مدرس��ۀ 
پ��س  اس��ت،  فرزان��گان 
بچه ه��ا تنه��ا ب��ه المپیاد 
توج��ه دارند و فقط س��راغ 
می روند.  تست  کتاب های 
اتفاق��ًا دانش آموزان خیلی 
به ادبیات کش��ورها عالقه 
نشان می دهند. به همین 
دلی��ل هم بی��ن کتاب های 
ه��ر ح��وزه تعادل��ی وجود 
دارد.  البته چ��ون گرایش 
علمی بچه ها بیشتر است، 
طبیعتًا تع��داد کتاب ها در 
ای��ن حوزه بیش��تر اس��ت 
و باالتری��ن آم��ار مربوط به 
ح��وزۀ ریاض��ی اس��ت. اما 
در کنارش، ح��وزۀ ادبیات 
کتابخانه هم بسیار غنی و 
مورد توجه بچه هاست
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کتابی جامع، مختصر و کاربردی
سهیال تکاور

نگاهی به کتاب کنترل و گواهی بذر

مقدمه
کتاب »کنترل و گواهی بذر« در دهمین جش��نوارۀ کتاب های 
آموزش��ی رش��د مق��ام نخس��ت در قس��مت کش��اورزی را ب��ه خود 
اختصاص داده است. این کتاب به قلم دکتر فرشید قادری فر و 
دکتر افشین سلطانی، از اعضای هیئت دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان، با درجۀ علمی به ترتیب استادیار و استاد 
گروه زراعت نگاش��ته ش��ده اس��ت. پیش��ینۀ تحقیقاتی، نگاشت 
کتاب های متعدد و س��طح علمی کار ایشان در موضوع، به کتاب 

اعتباری ویژه بخشیده است. 
پرداخ��ت به موضوع به ص��ورت علمی و تا ح��د ممکن عملی و 
کارب��ردی، همراه با نثر س��اده و ارائۀ مطال��ب به صورتی مختصر و 
مفید و در عین حال کافی، موجب ش��ده اس��ت که کتاب در نوع 
خ��ود به مجموعه ای مدون و بی نظیر بدل ش��ود. ارائۀ تصویرهای 
واض��ح، جدول ه��ای کاربردی و فرم های اس��تاندارد ه��ر مرحله و 
آزمون آزمایش��گاهی، از مزایای این کتاب است. از این رو، کتاب 
کنت��رل و گواه��ی بذر، منبع��ی قابل توصی��ه در زمین��ۀ کنترل و 

گواهی بذر است. 
نقد کتاب با هدف تقدیر از این اثر ارزش��مند و رفع کاستی ها و 

ارتقای آن در چاپ های بعدی انجام پذیرفته است. 

محورهای موضوعی کتاب
این کتاب از 15 فصل تشكیل شده است:

فص��ل اول به مباحث گیاه شناس��ی، تش��كیل میوه به عنوان 

پیش درآم��د تولی��د بذر به گون��ه ای مختصر و مفی��د پرداخته 
اس��ت. همچنین، در این فصل شرایط محیطی الزم برای ورود 
به مرحله زایش��ی به عنوان محرك گل انگیزی،  ساختار ریخت 
ش��ناختی )مورفولوژیكی( یک گل کامل، دسته بندی گل ها و 
گیاهان براس��اس اندام زایا، انواع گل آذین و میوه در گیاهان، 
گرده افش��انی و ش��رایط منتج به خودگش��نی و دگرگش��نی، 
دس��ته بندی گیاه��ان براس��اس روش ه��ای گرده افش��انی در 
طبیع��ت، س��ازو کار تش��كیل هاپلوئید ه��ا )فراین��د می��وز در 

نهاندانگان(، و فرایند لقاح و رش��د دانه بیان ش��ده اس��ت.
در فصل دوم، رشد و نمو بذر روی بوتۀ مادری، شرایط ممانعت 
کنندۀ جوانه زنی بذر، خواب بذر و انواع س��از و کار آن و همچنین 

روش های شكست خواب به نحوی مبسوط بیان شده است.
در فص��ل س��وم، جوانه زنی، مراحل آم��اس و فعالیت  آنزیمی 
به عن��وان فرایندهای حیاتی و پیچی��دۀ فیزیولوژیكی به صورت 

مختصر و مفید مورد بررسی قرار گرفته است. 
فص��ل چهارم، به این موضوع ها پرداخته اس��ت:  هدف گواهی 
ب��ذر؛ ان��واع بذر در رون��د گواهی بذر؛ مراح��ل معرفی یک رقم؛ 
معرف��ی مراکز مهم جهانی در زمینۀ گواهی بذر؛ ش��رایط تكثیر 

بذر گواهی شده.
در فصل پنجم، اهمیت بوجاری بذر و انواع روش های بوجاری 

از جمله هوا دادن و ... آورده شده است.
در فصل شش��م به عوامل مؤث��ر در انبارداری موفق، همچون 
نوع گیاه، نوع بذر )س��اختار،  میزان رطوبت و ترکیبات شیمیایی 

نویس�نده: دکتر فرش�ید قادری فر و 
دکتر افشین سلطانی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
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آن( و ش��رایط محیطی )رطوبت نس��بی و دما( پرداخته شده و 
ب��ر عواملی که در ش��یوع آفات و بیماری ه��ای گوناگون در انبار 
تعیین کننده هس��تند، تأکید شده است. در ادامه مشخصات یک 
انبار مناس��ب، ان��واع انبار )کریوژنیک، ظروف مهر و موم ش��ده و 
بهره من��دی از مواد جاذب رطوب��ت در ظروف( و عالئم زوال بذر 
)تغییرات ریخت شناسی، از دست رفتن فعالیت  آنزیمی، کاهش 
تنفس، افزایش مواد تراوش شده از بذر، افزایش اسیدهای چرب 

آزاد و در نهایت زوال گیاهچه( بیان شده است.
عنوان فصل هفتم نمونه گیری اس��ت. دق��ت در نمونه گیری 
به عن��وان نمایندۀ واقعی محمولۀ ب��ذری در آزمایش های کنترل 
و گواهی بذر بس��یار اهمی��ت دارد. همچنین، ان��واع روش های 
نمونه گی��ری در ش��رایط مختل��ف و آماده س��ازی نمونه ها برای 

آزمایش آورده شده است. 
فصل هش��تم، روش های تعیین رطوب��ت به صورتی کاربردی 
و عملی ش��رح داده شده اس��ت. گنجاندن جدول های مفصل و 
دقی��ق در این زمینه، بر اهمیت کت��اب به عنوان کتابی کاربردی 

افزوده است. 
در فص��ل نهم در آزمون خلوص بذر، محتویات نمونه به س��ه 

دسته بذر خالص، سایر بذور و مواد بی اثر تفكیک می شوند. 
فص��ل دهم، با عنوان آزمون جوانه زنی، این آزمون را به عنوان 
آزمون ظهور و توسعۀ س��اختارهای ضروری بذر تعریف می کند 
و آن را ش��اخص توانمندی بذر در تولید گیاه طبیعی در شرایط 
مطلوب محیطی می داند. ش��رایط مناس��ب جوان��ه زنی از قبیل 
بس��تر جوانه زنی و رطوبت و دما هم ش��رح داده ش��ده و مراحل 
آزم��ون جوانه زنی و ارزیابی نتایج آورده ش��ده اس��ت. به عالوه، 
از تصویرهای مش��خصی برای مقایس��ۀ گیاهچه  ه��ای طبیعی با 

غیرطبیعی استفاده شده است.
فص��ل یازدهم، آزمون قابلیت  حیات گیاه و روش های متفاوت 
آن را ش��رح می دهد. روش اجرای آزمون تترازولیوم در گیاهان 
گوناگ��ون در جدول مرجع منعكس ش��ده اس��ت. از تصویرهای 
واضح همراه با تفسیری کامل از الگوهای رنگ پذیری بذور شبدر 

و پنبه طی آزمون تترازولیوم استفاده شده است. 
در فص��ل دوازده��م، آزمون قدرت بذر به عن��وان آزمونی از 
خصوصیات بذر که در توانایی س��بز شدن سریع، یكنواخت و 
طبیعی گیاهچه در ش��رایط مزرعه نقش دارند، تعریف ش��ده 
اس��ت. ان��واع آزمون های ب��ذر از جمله آزمون س��رما، آزمون 
خ��رده آجر، آزمون تس��ریع پیری، آزمون زوال کنترل ش��ده، 
آزم��ون قدرت چند تنش��ی، آزمون هدای��ت الكتریكی بذرها، 
آزم��ون س��رعت رش��د گیاهچه، آزم��ون س��رعت جوانه زنی، 
آزم��ون تترازولیوم، آزمون جوانه زن��ی در دمای پایین، آزمون 
تنش ه��ای محیطی، و آزم��ون مبتنی ب��ر اندازه گیری تنفس 

توضیح داده ش��ده اس��ت. 
فصل س��یزدهم، با توجه به اهمیت شناسایی ارقام در کنترل 
و گواهی بذر، روش های شناسایی ارقام را شرح داده است. برخی 
از این روش های آزمایشگاهی عبارت اند از:  بررسی مورفولوژیكی 
بذر و گیاهچه؛ آزمون فرابنفش؛ روش های ش��یمیایی؛ روش های 

کروماتوگراف��ی؛ روش  االی��زا، الكتروف��ورز پروتئی��ن و آنزیم ها؛ 
واکنش  PCR و سایر روش های سیتولوژیكی؛ آزمون مقاومت به 

بیماری ها؛ روش های گلخانه ای و مزرعه ای. 
فصل چهاردهم به روش های شناس��ایی بیماری های بذرزاد 
که مهم هس��تند و خس��ارت وارد می کنن��د، اختصاص دارد. 
اطمین��ان از نبود بیماری و آف��ت در بذر یكی از مراحل اولیۀ 
کنت��رل و گواهی آن اس��ت. عالوه بر ای��ن، در حمل و نقل بذر 
به س��ایر مناطق، ب��ذور باید عاری از بیماری ه��ا و آفات و به 
خصوص قرنطینه ای باش��ند. از این رو کنترل قانونی و قرنطینۀ 
کلی��ۀ مواد گیاه��ی از جمله بذور در بدو ورود الزامی اس��ت. 
در ای��ن فصل روش های شناس��ایی بیماری ها بر حس��ب انواع 
عوامل بیم��اری زای گیاهی )قارچ ه��ا، باکتری ها، ویروس ها و 
نماتدها( آورده ش��ده اس��ت. روش های شناس��ایی قارچ های 
ب��ذر زاد، ش��امل بازرس��ی ظاه��ری بذره��ای خش��ک، روش 
شست و شو، روش ش��مارش جنین، آزمون آگار، آزمون بلوتر، 
آزمون ش��دت بیماری زایی و آزمون بررس��ی عالئ��م بیماری 

در گیاهچه  هس��تند. روش های شناسایی 
از جمل��ه روش های  ب��ذر زاد  باکتری های 
سرم شناس��ی، روش های باکتری خواری و 
آزمون های تزریق به گیاه آورده ش��ده اند. 
از روش های شناسایی ویروس های بذر زاد 
هم به مش��اهده و بازرسی بذرهای خشک 
و آزمون های رش��د بذر اش��اره ش��ده و از 
روش   نماتده��ا،  شناس��ایی  روش ه��ای 
مش��اهده و بررسی چشمی بذرهای خشک 

آورده شده است. 
در فص��ل پانزده��م، آزمایش های��ی ب��ر 
اساس امكانات معمول آزمایشگاه واحدهای 
دانش��گاهی با هدف ارائۀ ی��ک واحد عملی 
در کنترل و گواهی بذر آورده ش��ده اس��ت. 
موضوع آزمایش ها عبارت اند از: شناس��ایی 

ب��ذر گیاهان زراعی و علف های هرز مهم؛ بررس��ی مراحل تولید 
ب��ذر ی��ک یا چند گیاه مه��م در منطقه؛ س��اختمان و نحوۀ کار 
دس��تگاه های بوجاری؛ روش ها و وس��ایل نمونه ب��رداری؛ آزمون 
تعیی��ن رطوبت بذر؛ آزم��ون خلوص؛ آزم��ون جوانه زنی؛ آزمون 
تترازولی��وم؛ آزمون های قدرت بذر)س��رعت جوانه زنی و هدایت 

الكتریكی(؛ آزمون شناسایی ارقام. 
فص��ل ش��انزدهم به مجموعه تس��ت های مرتبط که برخی از 
آن ها در کنكورهای گذش��ته مطرح ش��ده اند، همراه با پاسخ نامۀ 

آن ها اختصاص دارد. 

نقد  و بررسی کتاب
آن گونه که از مقدمه کت��اب برمی آید، کتاب کنترل و گواهی 
بذر با س��رفصل درس کنت��رل و گواهی بذر مطابقت کامل دارد. 
نویس��ندگان مخاطبان کتاب را دانشجویان و محققان حوزۀ بذر 
می دانند. در نگارش کتاب به قسمت عملی و کاربردی کنترل و 

آن گونه که از مقدمه کتاب 
کنترل  کت��اب  برمی آی��د، 
و گواه��ی بذر با س��رفصل 
گواه��ی  و  کنت��رل  درس 
ب��ذر مطابقت کام��ل دارد. 
مخاطب��ان  نویس��ندگان 
دانش��جویان  را  کت��اب 
ب��ذر  ح��وزۀ  محقق��ان  و 
ن��گارش  در  می دانن��د. 
کتاب به قس��مت عملی و 
کاربردی کنت��رل و گواهی 
بذر توجه ویژه شده است
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گواهی بذر توجه ویژه شده است. توصیه هایی برای تدوین هر چه ن
بهتر مطالب کتاب به تفكیک فصل ها عبارت اند از: 

فصل اول
 به نظر می رسد در چیدمان مطالب بهتر باشد براساس توالی 

طبیعی، تشكیل گل و میوه پس از گرده افشانی آورده شود. 
 با توجه به موضوع کتاب، به نظر می رسد الزم است بر اینكه 
برخی از گیاهان در طبیعت صد درصد خودگش��ن یا دگرگشن 

نیستند، تأکید شود. 
ب��ه عبارت دیگر، تعیین درصد خودگش��نی و دگرگش��نی در 
بیش��تر گیاهان به شرایط محیطی )دما، رطوبت، بارندگی، باد و 

حشرات( وابسته است.
 جای ش��كلی از مراحل تش��كیل و نمو جنین در دانه خالی 

به نظر می رسد. 
 با توجه به موضوع کتاب ش��اید بهتر باشد نام مبحث »رشد 

دانه« به »تكامل دانه« تغییر یابد. 

فصل دوم
 بهتر اس��ت از عنوان »خواب« به جای »کمون« اس��تفاده 

شود. 
 خواب بذر و روش های شكست آن که در کشاورزی مفهومی 

مهم و ضروری دارد، به نحوی جامع و مفید آورده شده است. 

فصل چهارم
 اطالعات��ی از وضعی��ت ایران در این مراک��ز )یا عضویت در 

آن ها( داده نشده است. 

فصل ششم
 در صفحۀ 80 در س��ه خط آخر صفحه آورده ش��ده اس��ت. 
»جالب اس��ت بدانی��م باکتری ها ب��ه میزان زی��ادی نمی توانند 
جوانه زنی بذرهای انبار شده را کاهش دهند، زیرا این موجودات 
برای رش��د و نمو به آب آزاد نیاز دارند.« این اس��تدالل در مورد 
قارچ ها هم اس��ت:  قارچ ها برای رش��د و نمو ب��ه آب آزاد محیط 

.)Agrios &Beckerman, 2011( وابسته اند
 شایس��ته  ب��ود تیتری مش��ابه پاتوژن ها به آف��ات، از جمله 

حشرات و جوندگان اختصاص داده می شد.
 مشخصات یک انبار مناسب خود باید یک تیتر باشد. 

 در مش��خصات انبار مناس��ب، بهتر اس��ت به انبارگردانی و 
از جمله ورود و خروج بذر براس��اس تاریخ برچس��ب ش��ده نیز 
توجه شود. همچنین، تدابیر امنیتی در مواجهه با خطراتی چون 
آتش سوزی )کپسول  اطفای حریق(، سیل )انتخاب مكان مناسب 
انبار به دور از مس��یر س��یالب و محل های س��یل خیز( و سوانح 

)کمک های اولیه( در نظر گرفته شوند. 

فصل هشتم
 گنجاندن جدول های مفصل و دقیق در کتاب بر اهمیت آن 

به عنوان کتابی کاربردی می افزاید.

فصل نهم
 با توجه به خسارت آفات و بیماری ها به بذر، مشاهدۀ دقیق 
بذور برای تعیین آسیب دیدگی ها نیز مفید به نظر می رسد. برای 
مثال، »سن گندم« به عنوان آفت راهبردی در فالت ایران، شكل 

خاصی از فرورفتگی در بذر ایجاد می کند. 

فصل سیزدهم
 ب��ا توجه به اهمی��ت بررس��ی های ژنتیكی و نش��انگرهای 
مولكولی در شناس��ایی توالی های تعیین کنندۀ ارقام، شایس��ته 
 ،PCRو غیر مبتن��ی بر PCR اس��ت به روش ه��ای مبتنی ب��ر

به عنوان روش های نوین، دقیق و معتبر بیشتر پرداخته شود.
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فصل چهاردهم
 به نظ��ر می رس��د بهتر باش��د به ج��ای به کارگی��ری لفظ 
شناس��ایی، به جداس��ازی و کلید  شناس��ایی عوامل بیماری زا 
اش��اره ش��ود. تأکید بر روش های مولكولی  چ��ون روش االیزا، 
ژنتیك��ی،  و  پروتئین��ی  مولكول��ی  نش��انگرهای  الكتروف��ورز 
روش ه��ای مبتن��ی ب��ر PCR و غی��ر مبتنی ب��رPCR نیز در 
شناس��ایی عوامل بیماری زای بذر زاد با توجه به استاندارد های 

حال حاضر الزم به نظر می رسد.
از فص��ل هفتم ب��ه بع��د مباحث کت��اب عمل��ی و کاربردی 
)روش ه��ای نمونه ب��رداری:  فص��ل هف��ت، نح��وۀ اندازه گی��ری 
ویژگی های بذر: فصل هش��ت تا ی��ازده، آزمون قدرت بذر: فصل 
دوازده، روش های شناس��ایی ارقام بذر:  فصل سیزده، روش های 
شناسایی بیماری های بذر زاد:  فصل چهارده و آزمایش هایی برای 
کنترل و گواهی بذر( هس��تند. با وجود این،  در فصل پانزدهم به 
آزمایش های قابل اجرا در ش��رایط معمول آزمایش��گاهی بیشتر 
واحدهای برگزارکنندۀ درس کنترل و گواهی بذر پرداخته شده 
اس��ت که این هدفمندی نویسندگان کتاب را برای تألیف کتابی 

درسی خاطرنشان می کند.
 

برخی از موارد نگارشی کتاب عبارت اند از: 
 صفحۀ 23، پاراگراف دوم، خط دوم: بر رویروی.

 صفحۀ 119، خط آخر برای گیاهچه های طبیعی سه معیار 
زیر در نظر گرفته می شود گیاهچه های طبیعی به سه دسته 

تقسیم می شوند. 
 صفحۀ 142، تیتر جوانه زنی آزمون جوانه زنی و شمارش 

اول آزمون شمارش اول
 بهتر اس��ت از لغات نامأنوس در متن چون فرج )صفحۀ 92 

خط اول( استفاده نشود. 

ویژگی های مهم اثر
 در ن��گاه اول طراح��ی روی جل��د موضوع کت��اب را تداعی 
می کند. انتش��ارات جهاد دانش��گاهی مش��هد از جمله ناش��ران 
مشهور و معتبر در زمینه چاپ کتاب های حوزه کشاورزی است. 
انتشار کتاب توس��ط ناشری تخصصی در همان زمینه موضوعی 

کتاب نشان از اعتبار کتاب دارد.
 عنوان کتاب با موضوع آن انطباق دارد. 

 در صفحۀ عنوان و پش��ت صفحۀ عنوان اطالعات الزم طبق 
اس��تانداردها آمده اس��ت. به این ترتیب ک��ه در صفحۀ عنوان، 

اطالعات مربوط به نویسندگان و سال نشر آمده است. 
 کتاب بر اساس استانداردها،  دارای عنوان انگلیسی و شرحی 

مختصر در پشت جلد است. 
 در پش��ت صفحۀ عنوان، در قس��مت اول صفحه، شناسنامۀ 
کامل اثر در قالب فیپا درج شده و در دو قسمت صفحۀ اطالعات 
مربوط به نشر، نشانی ناشر، نوبت چاپ، شمارگان، شمارۀ نشر و 

دیگر اطالعات آورده شده است. 
 شیوۀ بیان مطالب و ترتیب فصل ها به گونه ای مناسب، حفظ 

ارتباط میان فصول را رعایت کرده است. 
 انتخاب نوع قلم کتاب و رعایت فاصلۀ مناسب میان خطوط،  

مرور کتاب را آسان کرده است. 
 ب��ا توج��ه ب��ه تحصیالت و س��وابق آموزش��ی و پژوهش��ی 
نویس��ندگان اثر، می توان به این نتیجه رس��ید که نویس��ندگان 
کتاب به حق از تخصص و صالحیت کافی در طرح و پرداخت به 

موضوع کتاب برخوردارند. 
 مقدمه که از ملزومات هر اثر جامع است،  به قلم نویسنده در 
آغاز کتاب آورده شده و در آن نویسنده به تشریح موضوع کتاب 

و محتوای موضوع فصل ها پرداخته است. 
 متن اثر در راس��تای هدف بیان شده در مقدمه نوشته شده 
اس��ت و انتظارات مخاط��ب را به عنوان متنی کام��ل از موضوع 

فراهم آورده است. 
 مت��ن اثر با توجه به ارائۀ آزمایش ه��ای عملی و جدول های 

استاندارد در حوزۀ کنترل و گواهی بذر بسیار کارامد است. 
 جدول ها در کتاب براساس استانداردهای مرجع هستند.

 از مهم ترین مزایای کتاب، پرداختن به 
موضوعی اس��ت که بسیار مورد توجه بخش 
کشاورزی است و جامع، مختصر و کاربردی 

بودن آن است.
 

نارسایی ها و کاستی های کار
 طراح��ی جلد ت��ا حدودی کلیش��ه ای 
اس��ت. شایسته است تصویری مناسب تر که 
عالوه بر بذر، مفهوم کنترل و گواهی بذر را 

نیز در برداشته باشد، در نظر گرفته شود. 
 در کمال شگفتی در کتاب به آفات بذر 
پرداخته نش��ده است. جای فصلی هم سنگ 

با عوامل بیماری زا، با عنوان »آفات بذر« خالی است. 

نتیجه گیری
اثر حاضر کتابی قابل تقدیر و منبعی مناسب در حوزۀ کنترل 
و گواهی بذر اس��ت. مطالعۀ کتاب  به دانش��جویان و هنرآموزان 
کشاورزی توصیه می شود. امید است در آینده شاهد ویرایش های 
بعدی کتاب باشیم و نقد حاضر در رفع کاستی ها و ارتقای اثر در 

چاپ های بعد مؤثر واقع شود.
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دنیای بچه ها؛ چیزی شبیه بهشت
به مناسبت »روز جهانی کودک« 

فریده نورمحمدی

»جهان از آن کسانی است که می  خوانند.« )کاترین پاترسن( 
حال که ما برای کودکان می نویس��یم تا آن ها بخوانند و جهان 
برای آنان باشد، ورود به دنیای کودکان الزمۀ کار ما خواهد بود: 

»چون که با کودك سر و کارم فتاد
هم زبان کودکان باید گشاد«
)مولوی، »مثنوی معنوی«، دفتر چهارم(.
چه خوب اس��ت گاه به میهمانی کودکان ک��ه زیر چادر نماز 
خال خالی مادر برای خود خانه ای به پا کرده اند، برویم تا شادی، 
صمیمیت، خوش خیالی و دوس��ت داشتن را دوباره تجربه کنیم. 
دنیای تخیلی و قش��نگ آن ها ش��اید چیزی شبیه بهشت است. 
آن ها اگر اراده کنند، پدر و مادر که س��هل اس��ت، پادش��اه تمام 
مل��ک جهان را هم ب��ه حریم خانۀ کوچک خ��ود راه نمی دهند. 
آن ها هرچه اراده کنند، می خواهند. نبودن برای آن ها قابل درك 
نیست. آن ها داشتن و شدن را می فهمند. هرچه دلشان بخواهد، 
اراده می کنند که به دس��ت آورند. هرچه بشنوند تكرار می کنند. 
زود همه چیز را یاد می  گیرند. هرچه ببینند می خواهند. نیس��ت 
و نمی ش��ود به دنیای شاد و زیبای آن ها قدم نگذاشته است. ریا 

و تظاهر نمی کنند. اگر دعوا کنند، زود با هم دوس��تی می کنند. 
غم را دوس��ت ندارند. چیزی برای فردا ذخیره نمی کنند. گذشته 
و آینده را نمی فهمند. زندگی را »درك همین اکنون« می دانند. 
آنچه فیلسوفان می گویند، آن ها باور دارند. زیاد پرسش می کنند. 
خن��ده و قهقهه را می فهمند. بازی و ش��ادی را در هر جایی در 
اولویت قرار می دهند. میهمان عالم خیال می شوند. برای دوستی 
ارزش قائل اند. حتی اگر کودکی نباش��د با او بازی کنند، دوستی 
خیال��ی برای خود در نظ��ر می گیرند و حرف های دلش��ان را با 
او می زنن��د. دنیای آن ها بزرگ اس��ت. صادقانه دنیایش��ان را با 
رنگ و نقاش��ی به نمایش می گذارند و ابای��ی از تصویر حقیقت 
درونشان ندارند. در نوشتن برای کودکان، ما هم می توانیم از این 
دنیای قشنگ که خود نیز به آن ورود کرده ایم، بنویسیم. دنیای 
کودکان دنیای بی رنگی اس��ت. سیاه و س��فید، فقیر و ثروتمند، 

هند و ترك با هم، هم دل و هم بازی می شوند.
برای بهتر نوش��تن به دنیایی که آن ها می بینند وارد ش��ویم. 
دنی��ا را از دریچۀ نگاه آن ها ببینیم؛ دنیای بی غل و غش و بدون 

خیانت، ریا، غم و غصه، و...
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ب��ا آن ها بازی کنیم. کت��اب بخوانیم. می توانیم یاری ش�ان 
کنیم تا سوار بر اسب سفید آرزوهای کودکی شان، شادی 
را ب�ا بادبادک های رنگی خیال، با قصه هایی که برایش�ان 
می نویس�یم و می خوانیم، پرواز دهند. بیایید برای نوشتن 
قص�ه برای ک�ودکان، میهمان دنیای آن ها ش�ویم. دنیای 
آس�مانی کودکان دنیای لحظه هاست. لحظه ها را دریابیم. 
دنیای قش�نگ آن ها را آباد کنیم. دنی�ای کودکان دنیای 
اصالت های بش�ر اس�ت. برای زندگی خود هم از کودکان الگو 
بگیریم. قدمی به این دنیای بزرگ و زیبا بگذاریم. ش��اید دنیای 

کودکی کهنه زخم جنگ و فقر را در سراسر جهان التیام بخشد. 
بزرگی می گفت: »کاش می ش��د باز کوچک می شدیم! الاقل یک 
روز کودك می ش��دیم!« با نوشتن و خواندن کتاب برای کودکان 

دنیا را برای آن ها بخواهیم.
کودکم، می خواهم لحظ��ه ای از دنیای پر از صلح و صفایت را 
به من ببخش��ی تا دوباره پر از کنجكاوی، شادی، عشق و دوست 
داش��تن ش��وم. »روز جهانی کودك« بر همۀ ک��ودکان، پدران، 
م��ادران و مربیان جهان مبارك. روزش��ان را به بازی و ش��ادی 

می نشینیم.

41   رشد جوانه |  شمارۀ 45 |  پاییز 1393 |



رودر رو
امید خراسانی

گزارش یك گفت وگو: ناشر کتاب آموزشی دینی و ارزیاب کتاب رودرروی هم

اشاره
حضور فعال کارشناس��ان دبیرخانۀ سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی در نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران در سه سال اخیر 
موجب ش��ده اس��ت،  فضای��ی تعاملی ب��رای گفت وگ��و و ارتباط با 
ناش��ران آموزش��ی ش��کل گیرد. گزارش��ی که می خوانید خالصۀ 
گفت وگوی س��ید فرش��ید احمد جواهری، از »انتش��ارات کالج 
برتر«، با س��عید راص��د، یک��ی از ارزیابان کتاب ه��ای دینی این 
دبیرخانه است. این دیدار روز پنجشنبه 11 اردیبهشت در بیست 
و هفتمین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران برگزار ش��د. بهروز 

رضایی، کارشناس دبیرخانه نیز در این دیدار حضور داشت.

 جواهری: از برگزاری این جلسات، در چنین فضایی استقبال 
می کنی��م و ممنونی��م ک��ه این فرصت ایجاد ش��د ک��ه بتوانیم 
در خص��وص برخی ابهامات و س��ؤال هایی ک��ه در زمینۀ داوری 
کتاب ه��ای آموزش��ی و کتاب های درس��ی وج��ود دارد، با هم 
گفت وگ��و کنیم. صحبت من در خصوص مجموعه داس��تان های 
»راز مسجد سنگی«1 است. این کتاب از پرفروش ترین کتاب های 
»نمایش��گاه یاد یار مهربان« بود که توسط شهرداری تهران برپا 
می ش��ود. اما در دبیرخانۀ س��امان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
اش��كاالتی بر آن وارد دانستند که در نهایت مانع از تأیید کتاب 
به عن��وان یک کتاب مناس��ب ش��د. ما در تدوی��ن کتاب تالش 
کرده ای��م به همۀ حساس��یت ها و ظرافت های کار توجه داش��ته 
باش��یم. حتی پس از انتش��ار کتاب، آن را به چن��د مرکز معتبر 

دین��ی ارائه دادیم و نظرات تأییدی آن ه��ا را گرفتیم. به نظر من 
ایراداتی که داوران ش��ما به کتاب گرفته اند، اساس��اً نباید معیار 
ارزیابی کتاب ها باشند. مثاًل شما برای قطع کتاب یا برای داشتن 
شناس��نامه امتیاز قائل می شوید. حاال س��ؤال این است که: مگر 

شما کتابی را که شناس نامه نداشته باشد، بررسی می کنید؟
خب وجود چنین پارامترهایی باعث می شوند، کتاب من نمرۀ 
کمت��ری بگیرد و از دور رقابت خارج ش��ود. به عقیدۀ من، وقتی 
ناش��ری کتاب مذهبی چ��اپ می کند تا گامی ه��م برای ترویج 
اعتقادات و ترویج ارزش های اس��المی و مكتبی خودش بر دارد، 
بای��د از او حمای��ت کنیم. یكی از داوران ب��ه من ایراد  گرفت که 
طرح روی جلد کتاب هایم ضعیف اس��ت. چه کس��ی باید به من 

بگوید که چه طرح جلدی بزنم؟
رضایی: ببخش��ید که من در بحث شما وارد می شوم. درست 
اس��ت که کیفیت تصویر، طرح روی جلد، کیفیت صفحه آرایی و 
برخی مالك های عمومی دیگر هم در بررسی کتاب ها تأثیر دارد، 
ام��ا غالباً این مالك ها با توجه به امتیاز پایینی که دارند، موجب 
رد و قبول یک کتاب نمی ش��وند و معموالً در درجه بندی کتاب 
اثر می گذارند. می دانید که دربارۀ کتاب های راز مس��جد سنگی، 

زبان و محتواست که محل مناقشه است.
جواه�ری: بله، ارزیابان و همكاران ش��ما نوش��ته اند که این 

کتاب خواب و اوهام را ترویج می کند. 
س�عید راصد: این اشكالی است که من شخصاً به این کتاب 

گرفته ام.

ش
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جواهری: از صداقت و شفافیت شما ممنونم. باید عرض کنم 
ما می خواس��تیم زندگی ائم��ه را از زاویه دید تازه و جذابی برای 
بچه ها مطرح کنیم. اگر این ش��یوه اش��كال داشت و مؤثر نبود، 
صهیونیس��ت ها چرا روی »اس��پایدرمن« )م��رد عنكبوتی( این 
همه س��رمایه گذاری کردند که در مقطعی هم فضای فرهنگی و 
اجتماعی جامعۀ ما را به طور گس��ترده در اختیار خود گرفت؟ در 

آنجا شیطان پرستی هم تبلیغ می شود. 
راص�د: ف��رض بفرمایی��د همۀ این حرف ها درس��ت باش��د، 

منظورتان از طرح این موضوع چیست؟ 
جواهری: ش��ما آن بخش��ی از کتاب را که س��نگ های دیوار 
مس��جد ذوب می شوند و ما وارد زمان گذشته می شویم، خواب و 

اوهام نام داده اید. 
راصد: حاال اجازه بدهید من از ش��ما س��ؤالی بپرس��م: آیا هر 
آنچه را که در قرآن هس��ت )برای مثال قصۀ یوس��ف و زلیخا را( 
می توان برای بچه ها گفت؟ من می گویم نه. دلیلش این است که 
در نوشتن برای کودك باید عوامل متفاوتی را در نظر گرفت که 
گاهی بی توجهی به یك��ی از آن ها می تواند اثر را به ضد خودش 
تبدی��ل کند. ک��ودك درك صحیح و کامل��ی از مفاهیم انتزاعی 
ن��دارد. چیزهای��ی را می فهمد که متناس��ب با س��نش و برایش 
ملموس باشند؛ چیزهایی مانند پرتقال، سیب، مداد و... . وقتی از 
خدا، شیطان و فرشته برایش حرف می زنیم، این مفاهیم را دقیق 
نمی فهمد و حتی اگر در برابر حرف ما س��ر تكان بدهد، نشان از 
فهم مس��ئله نیست. دلیلش هم این اس��ت که او از این کلمات، 

نماد عینی ندارد تا بتواند آن را در ذهن خود بازسازی کند. 
ما در کتاب هدیه های آسمان که سراسر از خدا، معاد و اصول 
دین حرف می زند،  از مفاهیمی مانند مهربانی و بخش��ندگی خدا 
صحب��ت می کنیم تا بعد هم بتوانی��م بگوییم خدایی که مهربان 
و بخش��نده اس��ت، چه کار می کند. خدای بخشنده به پرنده بال 
می دهد، به من و شما دست و پا می دهد. وقتی شما برای کودك 
10 س��اله ای که هی��چ درك انتزاعی ندارد، چن��ان مفاهیمی را 
مطرح می کنید، او چه حسی پیدا می کند؟ از دین چه معنایی در 
ذهنش ش��كل می گیرد؟ چه تصوری از خدا خواهد داشت؟ امام 
معص��وم را چگونه تصور خواهد کرد؟ اینكه دری باز ش��د و یک 

آقای نورانی آمد، چه چیزی را در ذهن او می نشاند؟
به بچه ای گفتند که اگر کار خوب انجام بدهی، شب فرشته ای 
می آی��د و زیر بالش ت��و هدیه ای می گذارد. ای��ن بچه از ترس و 
تصور اینكه ش��ب و در حالی که همۀ در ها بس��ته اس��ت، کسی 
بتواند داخل اتاق ش��ود و چیزی زی��ر بالش او قرار دهد، تا چند 

شب خوابش نبرد.

قرآن، عقل و احادیث معتبر وجود دارند. ما باید با اتكا به این 
منابع حرف بزنیم و بنویس��یم. االن هم در نوشتن آثار آموزشی 
و دین��ی باید به س��ه محور توج��ه کنیم: برنامه ریزی درس��ی، 
روان شناس��ی و کارشناس��ی  های دینی. ما از هر کدام از این سه 
ضل��ع که غفلت کنیم، کارمان اش��كال خواهد داش��ت و باید در 
آن تجدیدنظر ش��ود. ش��رایطی هم هست که باید رعایت شود و 
امروزه جزو بدیهیات است. ما وقتی برای کودك می نویسیم باید 
مختصر بنویس��یم. در نوش��تن برای کودك باید توجه کنیم که 
»کم زیاد اس��ت«. قطع کتاب باید بزرگ تر و قلم آن درش��ت تر 
باش��د. از مفاهیم س��اده، و تصویرهای ملموس و عینی استفاده 

کنیم. 
جواهری: من اش��كاالت کتاب خودم را 
قبول دارم، اما تأکید دارم که در این تعامل 
دو طرف��ه حد اعت��دال را رعایت کنیم. این 
گونه نباش��د که به دس��ت یک نفر شمشیر 
بدهی��م و به دس��ت نف��ر دیگری م��داد و 
بگوییم: بس��م اهلل،  ببینیم چه کس��ی برنده 
می ش��ود. همین االن که م��ن برای انتخاب 
غرفه به نمایش��گاه کتاب می آیم، بر اس��اس 
می��زان فروش، به من ناش��ر فضا می دهند. 
در واقع خریدار کت��اب،  یعنی دانش آموز با 
خرید کت��اب من تعیین می کن��د که غرفۀ 
من در نمایش��گاه بین المللی کتاب چه قدر 
باش��د. اما ش��ما اص��اًل این م��الك را قبول 
ندارید. می گویید کتابی که در نمایشگاه یاد 
یار مهربان باالترین فروش را داش��ته است، 
مناسب نیست.  اینجا که دیگر من در فروش 
کتاب نقش نداش��ته ام. در نمایشگاه یاد یار 
مهرب��ان، کتاب ها توس��ط معلم ها و مربیان 

تربیتی مدارس آموزش و پرورش خریداری می شوند.  

پی نوشت
1. داستان های راز مسجد سنگی، عنوان مجموعه ای 12 جلدی است که در هر 
یك از آن ها زندگی یکی از امامان معصوم محور داستان قرار گرفته است و ضمنًا در 
هر کتاب بر یك مهارت آموزشی تکیه شده است. این کتاب ها به قلم بهروز واثقی 
است و توسط محمد آژیرنیار تصویرگری شده است.کتاب ها در قطع رقعی و در 16 
صفحه و برای گروه سنی 8 تا 14 سال )گروه سنی ج و د( به چاپ رسیده اند. در 
این داستان ها مرد میان سال بسیار مهربانی، بچه ها را با روش های مرموز و عجیب 
برای   .)7 بدهد )ص 2، جلد  یاد  آن ها  به  را  مهمی  تا چیزهای  به گذشته می برد 

آگاهی از چکیدۀ کتاب ها می توانید به وبگاه انتشارات کالج برتر مراجعه کنید. 

احم��د  فرش��ید  س��ید 
عق��ل  ق��رآن،  جواه��ری: 
و احادی��ث معتب��ر وج��ود 
دارن��د. م��ا بای��د با ات��کا به 
ای��ن مناب��ع ح��رف بزنیم 
و بنویس��یم. االن ه��م در 
و  آموزش��ی  آث��ار  نوش��تن 
دین��ی بای��د به س��ه محور 
توج��ه کنی��م: برنامه ریزی 
و  روان شناس��ی  درس��ی، 
کارشناس��ی  های دینی. ما 
از هر کدام از این سه ضلع 
ک��ه غفلت کنی��م، کارمان 
اش��کال خواهد داش��ت و 
باید در آن تجدیدنظر شود
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چگونگی ارزیابی و امتیازدهی
کتاب های آموزشی رشتۀ حسابداری

بخش دوم- شاخۀ فنی وحرفه ای

بتول عطاران

اشاره
در قس��مت اول ای��ن مقال��ه، چگونگ��ی طبقه بن��دی و نح��وۀ 
امتیازدهی کتاب های رشتۀ حس��ابداری شاخۀ کاردانش بررسی 
شد. در این قسمت نحوۀ طبقه بندی کتاب های رشتۀ حسابداری 
وارس��ی  فهرس��ت  و  می دهی��م  ش��رح  را  فنی وحرف��ه ای  ش��اخۀ 
کتاب های آموزش��ی رشتۀ حس��ابداری این ش��اخه را برای نمونه 
می آوری��م. عالقه من��دان به موضوع، به منظور اط��الع از جزئیات 
ام��ر باید به منابع اصلی مقال��ه رجوع کنند. در آن صورت به همۀ 

فهرست ها و شاخص های ارزیابی دسترسی خواهند داشت. 

مقدمه
کتاب های آموزش��ی تألیف ش��ده در زمینه های حس��ابداری، 
اقتص��اد، مدیریت، بورس و بازرگانی، نح��وۀ مكاتبات اداری و ... 
در گروه حس��ابداری از ش��اخۀ فنی وحرفه ای بررس��ی می شوند. 
کتاب های آموزشی در ش��اخۀ فنی وحرفه ای در دو دستۀ عمدۀ 
کتاب های درس��ی و غیردرس��ی ق��رار می گیرن��د. در نمودار 1 
طبقه بندی کتاب های آموزشی در شاخۀ تحصیلی فنی وحرفه ای 

نشان داده شده است.
همان گونه که در نمودار 1 مش��خص اس��ت، زی��ر عنوان های 
کتاب های درسی و کتاب های کمک درسی، نظری یا عملی بودن 
درس ها هم مش��خص شده اس��ت. زیرا در شاخۀ فنی وحرفه ای، 

دروس نظری از نظر محتوا و سازمان دهی و به روز بودن فناوری، 
به عواملی توجه دارد که با این ویژگی ها در شاخۀ کاردانش فرق 
دارند. ولی این ویژگی ها از اصول یكسانی پیروی می کنند که به 
برنامۀ آموزش��ی رش��تۀ خاص، برنامۀ درسی آن، هدف های کلی 
و رفت��اری، اعتبار علمی محتوا، تصویرهای مرتبط با متن درس، 

پرداختن نكات ایمنی در کارگاه ها و... اشاره دارند.

کلیدواژه ها: کتاب های آموزش��ی، کتاب های کمک درس��ی، 
امتیازدهی کتاب های آموزشی، فنی وحرفه ای

برگه های ارزشیابی کتاب های آموزشی غیردرسی
این برگه ها با هدف ارزش��یابی کتاب های آموزشی غیردرسی 
ش��اخۀ تحصیلی نامبرده طراحی و در اختی��ار داوران قرار داده 
می ش��وند و سه قس��مت دارند: مش��خصات کتاب؛ فهرست های 

وارسی؛ طبقه بندی کتاب ها.
قس��مت مش��خصات کتاب آموزشی غیردرس��ی با استفاده از 
صفحۀ شناسنامۀ کتاب کامل می شود. فهرست های وارسی حاوی 
س��ؤاالت ه��دف دار، دربرگیرنده و برگرفته ش��ده از ویژگی های 
تعریف شده ای هستند که برای ارزشیابی و امتیازدهی کتاب های 
آموزشی غیردرسی رشتۀ حس��ابداری شاخۀ مذکور، با توجه به 
ش��اخص های ارزیابی، به کار گرفته می ش��وند. فهرس��ت وارسی 
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شامل این عوامل اس��ت: مالك های ارزشیابی )ویژگی ها(؛ سطح 
امتیازبندی؛ شاخص های ارزیابی.

داوران هر کتاب را ب��ا توجه به ویژگی های آن و لحاظ کردن 
شاخص های ارزیابی، امتیازبندی می کنند تا امتیاز کل آن تعیین 

شود.
در بخ��ش طبقه بندی کتاب، با توج��ه به جمع امتیاز کل، در 
صورتی که کتابی شایستگی الزم را کسب کند، داوران آن را در 

بخش های زیر لحاظ می کنند: 
 معرفی در کتاب درسی؛

 معرفی به جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد؛
 معرفی در کتاب نامۀ رشد.

تیم داوران با توجه به امتیاز کس��ب ش��دۀ باالی 60 از 100 
امتیاز، اجازۀ معرفی کتاب را در کتاب نامۀ رش��د یا حضور کتاب 
را ب��رای رقابت در جش��نوارۀ کتاب های آموزش��ی رش��د صادر 
می کنن��د و کتاب هایی ب��ا جمع امتیاز کمت��ر از 60، از گردونه 

خارج می شوند.

ابزارهای ارزشیابی کتاب های آموزشی
کارشناس��ان و داوران با اس��تفاده از فهرس��ت وارس��ی تولید 
ش��ده در هر گروه، به کتاب های آموزش��ی امتیاز می دهند. این 

فهرست ها در سه مدل طراحی شده اند:

 فهرست های وارسی کتاب های آموزشی »کمک درسی« در 
رشتۀ حسابداری شاخۀ فنی وحرفه ای

 فهرست های وارسی کتاب های آموزشی »فعالیت« در رشتۀ 
حسابداری شاخۀ فنی وحرفه ای

 فهرس��ت های وارسی کتاب های آموزشی »دانش افزایی« در 
رشتۀ حسابداری شاخۀ فنی وحرفه ای

ش��اخص های ای��ن جدول ها که کارشناس��ان آن ه��ا را تهیه 
کرده اند، به ترتیب کتاب های آموزش��ی درس های نظری رش��تۀ 
حسابداری ش��اخۀ فنی وحرفه ای، کتاب های آموزشی درس های 
عمل��ی رش��تۀ حس��ابداری ش��اخۀ فنی وحرف��ه ای و کتاب های 
کمک آموزش��ی دانش افزایی هنرآموزان و هنرجویان به کار برده 

می شود.
در اینج��ا یک نمونه فهرس��ت وارس��ی که در واقع فهرس��ت 
وارس��ی کتاب های آموزشی کمک درسی در رش��تۀ حسابداری 
ش��اخۀ تحصیلی آنان است، برای آشنایی ناشران و مؤلفان آورده 

شده است.

منابع
شاخۀ  در  حسابداری  رشتۀ  آموزشی  کتاب های  »ویژگی های  نشریۀ   .1

فنی وحرفه ای«. دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی.
رشتۀ  داوران  در کمیسیون  تنظیم شده  کتاب های  داوری  به  مربوط  اسناد   .2

مربوطه.

نمودار 1. طبقه بندی کتاب های آموزشی در شاخۀ تحصیلی فنی وحرفه ای

کتاب های آموزشی 
شاخۀ فنی وحرفه ای

کتاب های درسی

دروس نظری

کتاب های دانش افزایی 
هنرجویان

دروس عملی )کارگاهی(

کتاب های دانش افزایی 
هنرآموزان

دروس نظری- عملی

کتاب های کمک درسی 
برای دروس نظری

کتاب های کمک درسی 
برای دروس عملی

کتاب های فعالیت  برای 
دروس »نظری- عملی«

کتاب های غیردرسی

کتاب های کمک آموزشی

کتاب های کمک درسی
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کتاب های مناسب آموزشی
در مسیر صعود

تحلیل وضعیت کتاب های آموزشی از منظر آمار

طیبه الدوسی-سودابه درخشنده

ب�ا توجه به نقش و جایگاه منابع آموزش�ی و تربیتی در 
فرایند یادگیری مؤثر دانش آموزان و تنوع محیط یادگیری 
و اهمیت بس�تۀ آموزش�ی در آم�وزش رس�می به عنوان 
مکمل کتاب های درس�ی در جهت ارتقای کیفی آموزش، 
س�امان دهی این مناب�ع به عن�وان ضرورت�ی انکارناپذیر 
به »س�ازمان پژوه�ش و برنامه ریزی آموزش�ی« و به ویژه 
»دفتر انتش�ارات و تکنولوژی آموزشی« سپرده شد. این 
مهم از س�ال 1378 با تصویب در ش�ورای س�ازمان تحت 
عنوان »سامان بخش�ی کتاب های آموزشی« و استمرار آن 
با تصویب آیین نامۀ اجرای س�امان دهی منابع آموزشی و 
تربیتی در هش�تصد و بیست و هش�تمین جلسۀ شورای 
عال�ی، به طور جدی دنبال ش�د. هم اکنون در س�ال بیش 
از 400 ناش�ر آموزش�ی بیش از 4000 عنوان کتاب را برای 

بررسی به دبیرخانه ارسال می کنند.

در پایان و اتمام مهلت دریافت کتاب های آموزش��ی ناش��ران 
در هر دورۀ بررس��ی که معموالً پایان خردادماه هر س��ال است، 
کارشناس��ان دبیرخانۀ س��امان دهی، ضمن استخراج مشخصات 
کتاب های مناس��ب، فهرس��تی از آن ها را برای تولید »کتاب نامۀ 
رشد« آماده می کنند. کتاب نامۀ رشد فهرست توصیفی کتاب های 
مناس��ب را در اختیار مخاطبان و عالقه من��دان قرار می دهد. در 
ادامه، کارشناس��ان دبیرخان��ه پس از اس��تخراج داده های الزم 

برای ترس��یم وضعیت آماری کتاب ها براساس نتیجۀ ارزیابی، به 
تفكی��ک دوره های متفاوت تحصیلی و ان��واع کتاب ها، به تحلیل 

این داده ها می پردازند.
براس��اس این بررس��ی، مجموع کتاب های رس��یده، از 4657 
عنوان در س��ال 1390، به 4232 عنوان در س��ال 1392 رسید. 
اخت��الف مذکور به خاطر ورود ح��دود 2000 عنوان کتاب دورۀ 
پیش دبس��تانی به این فرایند اس��ت که ب��رای اولین بار فراخوان 
ش��ده بودند و چاپ ه��ای 90-1378 را در بر می گرفتند. درصد 
کل کتاب ه��ای مناس��ب نیز از 54/6 درصد در س��ال 1390 به 
58/3 درصد در سال 1392 رسید که این رقم با توجه به حجم 
کتاب های آموزش��ی، رش��د قابل مالحظه ای در روند هم سویی 
تولیدات ناشران آموزشی با اهداف آموزشی و تربیتی با محوریت 

برنامۀ درسی را نشان می دهد.
براساس جدول 1 که به مقایسۀ تطبیقی کتاب ها در سال های 
90، 91 و 92 اختص��اص دارد. از مجم��وع 4657 عنوان کتاب 
رس��یده در سال 90، 3773 عنوان از مرحلۀ غربال گذر کردند و 

وارد چرخۀ کارشناسی شدند.
در س��ال 90، از مجموع کتاب های بررسی شده در دوره های 
گوناگ��ون تحصیلی بدون احتس��اب دورۀ پیش دبس��تانی، دورۀ 
ابتدایی با 776 عنوان )36/3 درصد( کتاب بررس��ی شده و 441 
عن��وان )36/8 درصد( کتاب مناس��ب، از لحاظ تع��داد کتاب و 
همچنین میزان انطباق کتاب ها با برنامۀ درسی، در صدر جدول 
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کتاب های آموزشی قرار دارد. بعضی از کارشناسان بر این باورند 
که نظام ارزش��یابی توصیفی می تواند عاملی تأثیرگذار بر کیفیت 

کتاب های آموزشی این دوره باشد.
در س��ال 90، دورۀ متوس��طۀ نظری ب��ا 555 عنوان )25/93 
درصد( کتاب بررس��ی ش��ده و 295 عنوان )24/2 درصد( کتاب 
مناس��ب، رتبۀ دوم را از لحاظ تعداد کتاب و کتاب های مناس��ب 
و مرتبط با برنامۀ درس��ی کس��ب کرد. این نكته با توجه به نوع 
و س��هم کتاب های این دوره )کمک آموزش��ی و کمک درس��ی( 
می تواند تحلیل متفاوتی داشته باشد که در تحلیل های جزئی تر 

هر دوره بررسی خواهد شد.
در همین س��ال، دورۀ راهنمایی با 420 عنوان )19/6 درصد( 
کتاب بررس��ی شده و 264 عنوان )21/6 درصد( کتاب مناسب، 
و دورۀ فنی وحرف��ه ای و کاردانش ب��ا 399 عنوان )17/9 درصد( 
کتاب بررس��ی شده و 222 عنوان )18/6 درصد( کتاب مناسب، 

به ترتیب در رتبه های سوم و چهارم جای گرفتند.
براس��اس داده های جدول 1، در س��ال 91 دوره های ابتدایی، 
متوس��طۀ اول، متوس��طۀ نظری، و فنی وحرفه ای و کاردانش، با 
اندک��ی تفاوت در تعداد و درصد، هم��ان جایگاه و همان ترتیب 
سال 90 را داشتند با این تفاوت که تعداد عنوان های کتاب های 
دورۀ متوس��طۀ نظری به تعداد قابل مالحظ��ه ای افزایش یافته 

است.
س��ال 92 با ورود کتاب های داس��تانی، ادبی و شعر به جرگۀ 
کارشناسی همراه بود. در این سال، دورۀ ابتدایی با 1084 عنوان 
)38/1 درصد( کتاب بررس��ی شده و 607 عنوان )36/5 درصد( 
کتاب مناس��ب، همچنان رتبۀ اول را از لحاظ فراوانی کتاب های 
بررسی شده و مناسب حفظ کرد. دورۀ متوسطه نظری با 1005 
عنوان )35/2 درصد( کتاب بررس��ی ش��ده و 474 عنوان )28/4 
درصد( کتاب مناسب، در ردیف دوم قرار گرفت. دورۀ راهنمایی 

جدول 1. مقایسه وضعیت کتاب های آموزشی بررسی شده و مناسب در سال های 90، 91 و 92 به تفكیک دوره های تحصیلی

بررسی دوره آموزشیردیف
بررسی درصدشده 90

بررسی درصدشده 91
مناسب درصدشده 92

مناسب درصد90
مناسب درصد91

درصد92

77636.2673733.55108437.9844136.0936533.9560736.48ابتدایی1

42019.6343519.8046316.2226421.6028126.1433219.95راهنمایی2

55525.9373233.32100535.2129524.1425223.4447428.49متوسطه3

38918.1829313.3430210.5822218.1717716.4725115.08فنی وحرفه ای4

2140100219710285410122210010751001664100جمع

1633458393820210180پیش دبستانی5

377326553247204212851844جمع کل

جمع کتاب های رسیده در سال  90= 4657 عنوان / جمع کتاب های رسیده در سال 91= 3472 عنوان / جمع کتاب های رسیده در سال 92 = 4232 عنوان
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)متوس��طۀ اول( با 463 عنوان )16/3 درصد( کتاب بررسی شده 
و 332 عن��وان )20 درص��د( کتاب مناس��ب، و فنی وحرفه ای و 
کاردانش با 302 عنوان )11 درصد( کتاب بررس��ی شده و 251 
عن��وان )19/1 درصد( کتاب مناس��ب در رتبه ه��ای بعدی قرار 

گرفتند.
البته اگر این مقایس��ۀ تطبیقی را در خود دوره ها در سال های 
90، 91 و 92 داش��ته باشیم، ش��اهد نتایج جالبی خواهیم بود. 
طی این س��ه سال، میزان کتاب های مناسب دورۀ ابتدایی از 57 
درصد در س��ال 90، به 50 درصد در س��ال 91 و 56 درصد در 
سال 92 رس��ید. درصد کتاب های مناسب 
دورۀ راهنمایی یا همان متوسطۀ اول، از 63 
درصد در سال 90 به 65 درصد در سال 91 

و 72 درصد در سال 92 رسید.
در دورۀ متوس��طۀ نظ��ری ه��م، درصد 
کتاب های مناس��ب از 53 درصد در س��ال 
90 به 34 درصد در س��ال 91 و 47 درصد 
در سال 92 رسید. کاهش درصد کتاب های 
مناس��ب این دوره در س��ال 91، مربوط به 
حجم قابل توجهی از کتاب های کمک درسی 
با محوریت کتاب ها و تست های کنكور بوده 
است که ارتباطی با برنامۀ درسی ندارد. در 
واقع، کنكورزدگ��ی کتاب های این دوره که 
با اهداف آموزش��ی و تربیتی دورۀ متوسطه 
مرتب��ط نیس��ت، موج��ب افزای��ش س��هم 
کتاب های نامناس��ب و به زبان دیگر، کاه��ش درصد کتاب های 
مناسب شده است. چرا که مالحظه می شود در سال 92، با توجه 
به کاه��ش کتاب های کنكور، درصد کتاب های مناس��ب به طور 

قابل توجهی افزایش یافت.
در دورۀ متوسطۀ فنی وحرفه ای و کاردانش، درصد کتاب های 
مناس��ب از 57 درصد در س��ال 90، به 60 درصد در س��ال 91، 
و 83 درصد در س��ال 92 رس��ید. یعنی طی این س��ه سال روند 

صعودی و خطی را طی کرده است.
در مجموع، درصد کتاب های مناس��ب از 54/6 درصد در سال 

90 به 58/3 درصد در س��ال 92 رس��ید که افزایش قابل توجهی 
داشته است.

برگ��زاری کارگاه های تبیینی و توجیهی، نشس��ت و تعامل با 
ناشران، برگزاری جلسات حضوری کارشناسان و داوران با مؤلفان 
و ناش��ران به منظور تبیین اشكاالت کتاب هایشان و پاسخ گویی 
به س��ؤاالت، بازنگری و به روزآوری شاخص ها و فرم های داوری، 
و نظ��ارت بر ورود کتاب های اس��تاندارد به مدارس، همه و همه 
می توانند عوامل��ی اثرگذار بر روند افزایش کتاب های هم س��و و 
متناس��ب با برنامۀ درسی باشند. گرچه هنوز فضای زیادی برای 
تالش های بیش��تر در جهت تقریب نظرات و نگاه های ناش��ران و 
مؤلفان با اهداف و رویكردهای برنامۀ درسی وجود دارد، ولی این 

گام ها می توانند نویدبخش آینده ای روشن باشند.
اما طب��ق آمارهای دریافتی، تولید کتاب های کمک درس��ی از 
290 عنوان )28 درصد( در سال 90، به 321 عنوان )33 درصد( 
در س��ال 91 رسید و نس��بت به س��ال قبل افزایش داشت. ولی 
در س��ال 92 به 264 عنوان )20 درصد( رس��ید که نسبت به دو 
س��ال قبل کاهش نش��ان می دهد. به نظر می رسد، بخشی از این 
کاهش به تغییر نظام آموزشی از دورۀ راهنمایی به دورۀ متوسطۀ 
اول و تغیی��ر پایۀ دورۀ ابتدایی برمی گ��ردد. اما درصد کتاب های 
کمک آموزشی از 72 درصد در سال 90 به 80 درصد در سال 92 
رسید که این افزایش می تواند به دلیل ورود کتاب های داستانی به 

چرخۀ بررسی کتاب های آموزشی در سال 92 باشد. 
با توجه به جدول 3، از میان کتاب های کمک آموزشی بررسی 
ش��ده در س��ال 90، 757 عنوان کت��اب )64 درصد( مناس��ب 
ش��ناخته شدند. در س��ال 91، این درصد کاهش یافت و به 60 
درصد رس��ید، در حالی که در س��ال 92 دوباره درصد کتاب های 
مناس��ب کمک آموزش��ی به 64 درصد افزایش یافت. کتاب های 
مناس��ب کمک درسی در س��ال 90 نسبت به سال های 91 و 92 
از درص��د باالتری یعن��ی 37 درصد برخوردار بود. در دو س��ال 
91 و 92، تعداد کتاب های مناس��ب کمک درسی 32 درصد بود. 
کاهش کتاب های مناس��ب کمک درس��ی می تواند به دلیل تغییر 
نظام آموزشی دورۀ راهنمایی و همچنین پایه های جدید ابتدایی 

باشد.

کتاب ه��ای  کل  درص��د   
مناسب نیز از 54/6 درصد 
در س��ال 1390 ب��ه 58/3 
 1392 س��ال  در  درص��د 
رسید که این رقم با توجه به 
حجم کتاب های آموزشی، 
رش��د قابل مالحظه ای در 
رون��د هم س��ویی تولیدات 
با اهداف  ناشران آموزشی 
ب��ا  تربیت��ی  و  آموزش��ی 
محوریت برنامۀ درس��ی را 

نشان می دهد

درصدپیش دبستانیدرصدکمک درسیدرصدکمک آموزشی

90760642953682050

91650603263221046

921070642643218046

سال
نوع کتاب

جدول 2. مقایسه وضعیت کتاب های آموزشی مناسب در سال های 90، 91 و 92 به تفكیک انواع آن

|  رشد جوانه |  شمارۀ 45 |  پاییز 1393 48



فراخــــــوان ارســـــــال آثــــــــار

راهنمـــــــای تهیۀآثــــــــار

نش��ریۀ آموزشی، تحلیلی و پژوهشی »رشد جوانه« با هدف اطالع رس��انی، اشاعۀ یافته های علمی و ایده های نو و تبادل نظر 
و تجربه بین صاحب نظران در زمینۀ مباحث مربوط به فرایند تولید منابع آموزش��ی مناس��ب منتش��ر می شود تا از این طریق، 
پدیدآورندگان در راس��تای تحقق هدف های آموزش و پرورش، به صورت مس��تمر و پویا بر غنای دانش و تجربۀ حرفه ای خود 

بیفزایند و با به کارگیری بهینۀ ظرفیت های موجود، کیفیت تولید منابع آموزشی را ارتقا بخشند.
از اس��تادان، صاحب نظران و اندیش��مندان محترم عرصۀ منابع آموزش��ی و تربیتی که به منظور همراهی با این فصل نامه، 

نوشته های خود را برای انتشار در »رشد جوانه« ارسال می دارند، تقاضا می شود در حد امكان نكات زیر را رعایت فرمایند:
 حجم مطالب از 6 صفحۀ تایپ شده و 11 صفحۀ دست نوشته تجاوز نكند.

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

 نوش��تۀ ترجمه ش��ده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باش��د و متن اصلی همراه آن ارسال شود. چنانچه نوشته را خالصه 
می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.

 نوشته در مجله یا نشریۀ دیگری به چاپ نرسیده باشد.
 محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، سوتیترها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.

- »رشد جوانه« در رد، قبول، ویرایش و تلخیص آثار رسیده آزاد و از بازگرداندن آن ها نیز معذور است.
- آرای مندرج در »رش��د جوانه« ضرورتاً مبین رأی و نظر »دبیرخانۀ س��امان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی« نیست. بنابراین، 

مسئولیت پاسخ گویی به پرسش های خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
-اطالعات منابع مورد استفاده برای تدوین اثر، به ترتیب زیر تنظیم شود:

 نام نویسنده، نام اثر، نام مترجم )اگر ترجمه باشد(، نام مجله یا نشریه، شمارۀ مجله، سال نشر، شمارۀ صفحه.
 نوشته را به ضمیمۀ نام و نام خانوادگی نگارنده یا مترجم، درجۀ علمی یا سمت، نشانی محل کار یا سكونت و شمارۀ تلفن، 

به نشانی زیر ارسال فرمایید:
تهران، پل کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شمارۀ 4 وزارت آموزش و پروش، پالک 266، دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی. صندوق پستی: 15875/3331، فصل نامۀ »رشد جوانه«
javaneh@roshdmag.ir :نشانی پست الکترونیک فصل نامۀ جوانه

فصل نامۀ آموزش��ی، تحلیلی و پژوهشی »رش�د جوانه« از تمامی صاحب نظران، نویسندگان، مترجمان و پدیدآورندگان منابع 
آموزش��ی و اندیش��مندان عالقه مند به مباحث تولید منابع آموزشی و تربیتی دعوت می کند نوش��ته های خود را در زمینه های 

موضوعی زیر، برای دبیرخانۀ سامان  دهی منابع آموزشی ارسال دارند:
1. مطالعات تطبیقی )شیوه های تولید مواد و رسانه های آموزشی جهان(

2. کاربرد انواع فناوری اطالعات و ارتباطات در تولید منابع آموزشی
3. تبیین و به روز رسانی ویژگی ها، استانداردها و معیارهای منابع آموزشی و تربیتی

4. معرفی توصیفی کتاب های آموزشی مناسب و برتر
5. معرفی نشریات، منابع علمی و بانک اطالعات کتاب های آموزشی داخل و خارج از کشور

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

8. ارائۀ یافته های علمی و ایده های نو و تجربه ها در زمینۀ فرایند تولید منابع آموزشی مناسب
9. معرفی دبیرخانۀ سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی و مؤسسه های انتشاراتی موفق

10. تبیین روش های نوین خودیادگیری و خودارزشیابی
11. مدیریت و مشارکت در تولید منابع آموزشی و تربیتی

12. تبیین راهبردهای برنامه ریزی، تولید و ارزشیابی منابع آموزشی
13. چشم انداز آیندۀ تولیدات منابع آموزشی و ملزومات آن ها

14. تبیین اصول، رویكردها و اهداف نوین حاکم بر تولید منابع آموزشی مناسب
15. مباحث تحلیلی و کاربردی مربوط به کتاب، کتابخانه های آموزشگاهی و کتاب خوانی دانش آموزان

16. ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و دانش افزایی)موانع و راهكارها( 
17.آشنایی با مقررات و قوانین مرتبط با به کارگیری مواد  و رسانه ها




