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اهتمام جدی برای همدلی و همزبانی

امیدواری�م از ظرفیت جامعه در بخش کتاب و کتابخوانی اس�تفاده کنیم )پیام دکتر علی اصغر 
فانی، وزیر آموزش وپرورش به جشنوارة کتاب های آموزشی تربیتی رشد(

ضرورت ایجاد بازار فرهنگي براي تربیت نس�ل امروز )متن سخنراني حجت االسالم والمسلمین 
دكتر محمدیان معاون پژوهشي وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزي(

کتاب ه�ای بدون مجوز همچنان تبلیغ می ش�وند )متن س��خنراني محمد ناص��ري مدیر كل دفتر 
انتشارات و تكنولوژي آموزشي و دبیر جشنوارة یازدهم(

حال كتاب و كتابخواني اصاًل خوب نیست! )متن سخنراني دكتر حمیدرضا كفاش، معاون پرورشي(

بگذارید بچه ها خودشان انتخاب كنند )گفت و گو با عبدالعظیم كریمي، صاحب نظر تعلیم و تربیت-
بخش دوم و پایانی(/ بهروز رضایي، فریده نورمحمدي

خودتان را سرزنش نکنید! )نگاهی به کتاب من کامل نیستم ولی خوشبختم(/ علیرضا متولي

فرار مثلثي در چهار ضلع )نگاهی نو به تربیت و روش های تربیتی(/ فریده نورمحمدي

كتاب هاي كمك درس�ي در مسیر صعود )وضعیت كتاب هاي آموزش��ي دورة تحصیلي ابتدایي طي 
سال هاي 90 تا 92(/ نجوا اسیوند

تعامل ضرورتی انکارناپذیر)گفت و گوی ناش��ران و نویس��ندگان کتاب های آموزش��ی با کارشناسان و 
داوران گروه بهداشت و کودکیاری(/ امید خراسانی

لبخند رضایت روی لب حاضران)ارزش��یابي مراس��م پایانی یازدهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي 
تربیتي رشد از نگاه شرکت کنندگان(/ دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

حضور دبیرخانه سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللي 
كتاب تهران

مطالعه فرصت هایي براي تفكر در اختیار ما مي گذارد/ بهروز رضایي
چند تألیفي در ایران و چند کشور جهان)رویكردي مشاركتي به موضوع تألیف كتاب هاي درسي(

مجتبي مقصودي 
دو نام با یک هدف!)مقایسه نشر الكترونیكي با نشر سنتي(/ سودابه درخشنده

کتابخانه های آموزشگاهی؛ موتور توسعة فرهنگ مطالعه/ فرشته ذوالجناحی

پاي صحبت برگزیدگان یازدهمین جشنواره كتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد/ معصومه شجاعي

فهرست برگزیدگان یازدهمین جشنواره كتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد/ دبیرخانة یازدهمین 
جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد



فريبا کيا

در 15 س��ال گذش��ته، موضوع س��امان دهي منابع آموزشي  و 
تربیت��ي در س��ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش��ي فرصت ها 
و ظرفیت ه��اي قابل توجه��ي ایجاد ك��رده و از برخي موقعیت  
اجتماعي، سیاس��ي و آموزش��ي براي ارتقاي كیفیت و كارآمدي 
خود اس��تفاده نموده اس��ت. در عین حال، برخ��ي جریانات به 
تس��ریع و ارتقاي این فرایند كمك كرده و بعضي رخدادها تأثیر 
منفي بر آن داش��ته اند. خوش��بختانه س��ال  1394 با پیام مقام 
معظم رهبري س��ال همدلي و همزباني ملت و دولت نام گرفت. 
انتظ��ار مي رود این ش��عار كه برخاس��ته از ش��عور ملي و درك 
موقعیت نظام در گس��ترة داخلي و خارجي اس��ت، ظرفیت هاي 
بیش��تري را براي توس��عه كتاب و كتاب خواني و نزدیك كردن 
بخش ه��اي غیردولتي به نظام رس��مي تعلیم وتربیت ایجاد كند. 
تحق��ق این مهم و بهره گیري از ای��ن فرصت ذي قیمت نیازمند 
درخواس��ت متقاب��ل و اهتمام س��ازمان پژوه��ش و برنامه ریزي 
آموزش��ي و تولید كنندگان بنام آموزش��ي و تربیتي از دیگر سو 

است.
خوش��بختانه كارنام��ه نس��بتًا قابل قب��ول فعالیت ه��اي حوزة 
س��اماندهي و رون��د رو به رش��د تعام��ل كمي و كیف��ي عوامل 
دس��ت اندركار و افزایش چشم گیر كتاب هاي اس��تاندارد ) از 18 
درصد به حدود 60 درصد( از س��وي ناشران، مؤّید به بار نشستن 
تالش هاي پیشین اس��ت. اجراي یازدهمین جشنواره كتاب هاي 
آموزشي و تربیتي، رشد و تقدیر از برگزیدگان، هم صدایي مدیران 
و مس��ئوالن ارش��د آموزش وپرورش بر ضرورت استانداردس��ازي 
منابع آموزش��ي و تربیتي، حركتي تازه و همت مضاعف مسئوالن 
و دوس��تداران كتاب و فرهنگ دوس��ت، آیندة روشن تري را نوید 
مي دهد ك��ه خود انرژي مضاعفي را براي ادام��ه راه در همكاران 

ایجاب مي كند.
دفتر انتش��ارات و تكنولوژي آموزش��ي در س��ال جاري مصمم 
است با تقویت و استمرار برنامه هاي گذشته و طراحي برنامه هاي 
جدید براي تقریب دیدگاه هاي تولید كنندگان، موزعان و مصرف 
كنندگان به تراز باالتري از همدلي و همراهي دس��ت  یابد. از آن 
جمله تأكید بیش��تر بر حضور كارشناس��ان و مدیران ستادي در 
جم��ع مدیران مدارس به منظور فرهنگ س��ازي جهت بهره گیري 
از منابع آموزش��ي و تربیتي اس��تاندارد و برپایي جلسات تبییني 
و هماهنگ��ي، جلب مش��اركت مؤثرتر ناش��ران و تولیدكنندگان 
كتاب ه��اي آموزش��ي و تربیتي در نمایش��گاه بین المللي كتاب و 

گفت وگو با آن هاست.
توس��عه كمي و كیف��ي رش��ته ها و موضوعات قاب��ل تقدیر، در 
جش��نوارة  بعدي، حضور مؤثر و گسترده تر در رسانه  ملي، دعوت 
از تولیدكنندگان براي تولید مواد آموزش��ي و تربیتي غیر مكتوب 
نرم افزارها، حمایت از تولیدات مناسب با راه اندازي پخش مدرسه 
به منظور س��هولت دسترسي مخاطبان به منابع مناسب آموزشي 
و تربیتي مناس��ب نیز در سال 94 پیش بیني و به لطف خدا اجرا 
خواهد ش��د. مش��اركت فعال تر در برگزاري پنجاه هزار نمایشگاه 
در پنج��اه هزار مدرس��ه با همكاري معاونت پرورش��ي، همدلي و 
همراهي با س��ایر واحدهاي دس��ت اندركار تولید كتاب در درون 
آموزش وپرورش از جمله كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
انتشارات مدرسه، منادي تربیت از دیگر برنامه هاي ما در سال 94 
است كه امید مي رود با اجراي آن ها فضاي مناسب تر در همراهي 
و همدل��ي پدیدآورندگان ایجاد ش��ود و قدم ه��اي مؤثري نیز در 
فعالیت ه��اي ناظران، برنامه ریزان و نیز جذب مخاطبان برداش��ته 

شود.

اهتمام جدی برای همدلی و همزبانی
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پیام دکتر علی اصغر فانی، وزیر آموزش وپرورش
به جشنوارة کتاب های آموزشی تربیتی رشد

امیدواریم از ظرفیت جامعه در بخش 
کتاب و کتابخوانی استفاده کنیم

اشاره
س��الن بزرگ مرک��ز آفرینش های کانون پ��رورش فکری کودکان 
و نوجوانان در بیس��ت  و س��ومین روز از دی ماه س��ال 1393، برای 
چندمین بار ش��اهد برگزاری مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره 
کتاب های آموزش��ی رش��د بود. در میان جمعیت بودند کسانی که 
برای یازدهمین بار به این مراسم می آیند. کسانی هم مانند زنده یاد 
مهندس عالقمندان که بعد از راه اندازی جش��نواره و همراهی چند 
س��اله با آن روی در نقاب خاک کش��یده اند، گرچه حضور نداشتند 
اما یاد و نامش��ان زنده بود. ناشران و مؤلفانی هم آمده بودند اگرچه 
بس��یاری از آن ها اثر برگزیده ای هم نداش��تند. البته برخی هم برای 
اولین بار بود در این جش��نواره ش��رکت می کردن��د. یک چیز همة 
ش��رکت کنندگان در این مراسم را به هم پیوند می داد که از گذشته 
ت��ا به حال بین آنان مش��ترک بوده اس��ت و آن هم دغدغه تولید و 
انتش��ار کتاب های آموزشی مناسب و اقدام برای جلوگیری از انتشار 
آثار نامناسب، مخرب و آسیب رسان به فرایند یادگیری و یاددهی بود.

شوق و سرزندگی و نشاط در چهره و رفتار و منش برگزارکنندگان 
مراسم دیده می شد و همه چیز برای یک جشن بزرگ آماده بود؛ 
جش��نی دیگر برای بزرگداش��ت کتاب، کتابخوانی و زنده کردن 

رسم نیک مطالعه و خواندن و معرفی کتاب های مناسب و الگو.
مراسم با اندکی تأخیر، اما با حضور کامل میهمانان جشن و در 
حالی که ظرفیت سالن محل برگزاری جشنواره کامل شده بود، با 
تالوت قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران 
آغاز شد. آنچه می خوانید، گزارشی از سخنرانی های 
این مراسم است که آغازگر آن ها پیام تصویری وزیر 

محترم آموزش وپرورش به جشنواره بود.

بسم ا... الرحمن الرحیم
ضم��ن عرض خیر مقدم خدمت حّض��ار، از اینکه 
نتوانستم در این جلس��ه به دلیل همراهی با رئیس 
جمهور و هیئت دولت، در س��فر اس��تانی به استان 
بوش��هر، حضور پیدا کن��م عذرخواه��ی می کنم و 
امیدوارم در فرصت های دیگر بتوانم 
خدمت عزیزان برس��م. در قرآن 
مجید در 255 موضوع در رابطه 
با کتاب صحبت  شده است، دو 
بار در رابط��ه با قلم و 3 بار در 

رابطه با )اقرأ( و مطالعه. لذا مکتب اسالم بر کتابخوانی تأکید دارد و 
مقام معظم رهبری نیز به دفعات در رابطه با بحث کتاب و کتابخوانی 
تأکیداتی داشته اند و رئیس جمهور هم به دفعات در رابطه با کتاب، 
کتابخوانی و فرهنگ مطالعه تأکیداتی داشته اند، به طوری که در آغاز 
سال تحصیلی 93- 92 در یکی از مدارس کشور آموزش وپرورش را 
مکلف کردند که به امر کتابخوانی و مطالعه و گفت وگو و درس انشا 

توجه کرده و پیگیری های الزم را انجام دهد.
براس��اس اس��ناد تحولی آموزش وپرورش توسعه کتابخوانی جز 

اولویت آموزش وپرورش است
خوش��حالم از اینکه این جشنواره تش��کیل می شود. اطالعاتی 
ک��ه من دارم حاکی از این اس��ت که ح��دود 4 هزار عنوان کتاب 
از ناش��ران مختلف به دس��ت هیئت های داوری رسیده و با توجه 
به بند 1-6 س��ند تحولی نظام آموزش��ی کش��ور مبنی بر توسعه 
کتابخانه ها در مدارس و همچنین برنامه های آموزش وپرورش در 
رابط��ه با کتابخانه های کالس��ی، به نظر می رس��د که امر کتاب و 

توسعه کتابخوانی از اولویت های آموزش وپرورش کشور باشد.
باید این نکته را تأکید کنم که آموزش وپرورش باید تالش کند در رابطه 
با توسعة مشارکت ها و استفاده از توان همه ناشران دولتی و غیردولتی 
و امکاناتی که در جامعه موجود است، بهره مند شود. مشارکت پذیری و 
مشارکت جویی از سیاست های جدی آموزش وپرورش است و ما انتظار 
داریم ناشران با توجه به اهداف دوره های تحصیلی و به خصوص سند 
تحول آموزشی کشور بتوانند کتاب هایی منطبق بر اهداف دوره ها و 
پایه های مختلف تولید کنن��د و آن ها با توجه به ارزش های حاکم بر 

جامعه بتوانیم از توان ناشران استفاده کنیم. 
در پای��ان عرض می کن��م که م��ا امیدواریم بتوانی��م از توان و 
پتانس��یل موجود در جامعه در بخش کتاب و کتابخوانی استفاده 
کنیم و در نمایش��گاه هایی که در مدارس ما - 50 هزار نمایشگاه 
کتاب در 50 هزار مدرس��ه- تش��کیل خواهد ش��د قادر باشیم از 
مجموعه آثاری که ناش��ران تولید و داوران و دست اندرکاران این 
جش��نواره آن ها را داوری کرده اند، اس��تفاده کنیم و بتوانیم نسل 
فعلی را که آینده س��ازان ایران اس��المی هستند، آماده تر کنیم تا 

بتوانند به خوبی وارد جامعه شوند.
در آخرین لحظاتی که من توفیق داش��تم خدمت ش��ما برسم 
مجموعه مطالبی را که تحت عنوان نش��ریه »جوانه« آماده شده  
بود در اختیار من قرار دادند. من صمیمانه، هم از ناش��ران و هم 
از اعضا و دست اندرکاران این جشنواره تشکر و قدردانی می کنم.
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ضرورت ایجاد بازار فرهنگي 
براي تربیت نسل امروز

متن سخنراني حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدیان
معاون پژوهشي وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزي

بسم ا... الرحمن الرحیم
خ��داي ب��زرگ و متعال را ش��اكرم كه به من توفی��ق داد براي 
چندمی��ن ب��ار در خدمت ش��ما عزیزان در خص��وص كتاب هاي 

آموزشي صحبت كنیم.

تالش برای دستیابی به مراتبي از حیات طیبه
م��ا هدف دس��تیابي به مراتبي از حیات طیبه را در یك بس��تر 
آموزش��ي و فرهنگي دنبال مي كنیم. من معتقدم كه فعالیت هاي 
آموزش وپرورش، اعّم از آموزشي و پرورشي و فرهنگي، باید به یك 
برون داد نهایي، یعني تربیت منجر، ش��ود. از این جهت است كه 
این فعالیت ه��ا و از جمله فعالیت هاي حوزة كتاب و كتاب خواني 
براي ما معنا پیدا مي كند. ش��اید سؤال شود كه سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزش��ي چه نس��بتي با این فعالیت ه��ا دارد و آیا 
این فعالیت ها وظایف ذاتي آن اس��ت ی��ا نه؟ بنده عرض مي كنم 
ما همان مقصد نهایي را كه تربیت نس��ل اس��ت، براس��اس سند 
برنامه درسي ملي و قانون تشكیل آموزش وپرورش، كه دستیابي 
به مراتبي از »حیات طیبه« است، در این سازمان دنبال مي كنیم. 
آموزش باید در بس��تري فرهنگي صورت گیرد تا منجر به تربیت 
ش��ود. براي مثال كتاب هاي آموزشي خودش یك بستر فرهنگي 

است.
در گام اول، یعن��ي معرفي كردن آثار خوب و مناس��ب در این 
بازار تولی��د انبوِه كتاب ه��اي غیرمرتبط و احیانًا نامناس��ب، كار 
بس��یار مهم و مؤثري است كه مي تواند كتاب هاي شایسته و الگو 
را به مخاطبان معرفي و زمینة دسترس��ي آنان را به این كتاب ها 
فراهم كند. زیرا وقتي كه تولید كتاب انبوه شد معمواًل شائبه هاي 
دیگ��ري وارد این كار مي ش��ود و دقت نظره��اي الزم و ضروري 

در تولید این گونه آثار را تحت الش��عاع خود قرار مي دهد. در 
چنی��ن وضعیتي داوري كتاب ها و مش��خص كردن آثار 
مناسب و خوب مي تواند كمك كند تا مخاطب بتواند با 
دانش، شناخت و آگاهي بیشتري به كتاب دسترسي 
پیدا كند و در كنار آن ناشران صاحب صالحیت نیز، 
همراه با اهداف برنامه آموزش��ي و درسي، توفیقات 
بیشتري براي تولید باصرفه این آثار به دست آورند.
به هر حال، امیدواریم این جشنواره بتواند زمینه 

دسترسي مخاطبان به آثار مناسب را بیش از پیش فراهم آورد.
گام دوم هم كه بخش��ي از وظیفه و نقش ماس��ت، این اس��ت 
كه از كس��اني كه كار خوب و مناس��ب تولید كرده اند هم تشكر 
كنی��م و هم آثار آنان را معرفي كنیم. این كاري اس��ت كه ما در 
این جش��نواره انجام مي دهیم و از نویسندگان و ناشراني كه این 
ام��ر را در آثار خود مورد توجه قرار داده و با ما همراهي كرده اند، 

قدرشناسي مي كنیم.
اما گام س��وم، ایجاد زمین��ه براي دسترس��ي مخاطبان به این 
آث��ار و ایجاد بازار مصرف فرهنگي براي آن هاس��ت كه در همین 
زمینه دوس��تان به اقداماتي كه صورت گرفته است، اشاره كردند. 
ضمنًا باید به موضوع جابه جایي هایي كه در رش��ته ها و حوزه هاي 
آموزش��ي و درسي صورت گرفته است و آقاي دكتر كفاش هم به 
بخش��ي از آن ها اشاره كردند، بیش��تر بپردازیم و ضمن توجه به 
نیازهاي معلمان و دانش آم��وزان، زمینه تولید در این بخش ها و 
حوزه ها را هم فراهم س��ازیم. امیدواریم این جش��نواره بتواند بعد 
از آن كه این آثار معرفي ش��د، زمینة دسترس��ي مخاطبان به آثار 

مناسب را هم بیش از پیش فراهم آورد.
و ضمنًا در جاهایي كه جابه جایي اتفاق افتاده اس��ت و كاالهاي 
غیرفرهنگي یا ش��به فرهنگي جایگزین كاالهاي فرهنگي شده اند 

نیز اقدام الزم صورت گیرد و نگذاریم چنین امري ادامه پیدا 
كند. ما بای��د با حضور در این صحنه فرصتي فراهم كنیم 
ك��ه مصرف كنن��دگان كاالهاي فرهنگ��ي بتوانند با خیال 
راحت به این بازار دسترسي پیدا كنند و با امنیت و آرامش 

كاالي مناسب مورد نظر خود را به دست آورند.
م��دارس، دانش آم��وزان و اولیا و 

واقعًا  معلمان 
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خواهان چنین امري هستند و ما باید این زمینه و استعداد خرید 
را به نیكویي براي آنان فراهم كنیم كه البته این استعداد منحصر 
به اس��تعداد مالي و قدرت خرید نیس��ت بلكه اس��تعداد تربیتي، 
آموزش��ي و فرهنگي نیز هس��ت. اصواًل ذائقه را تغییر دادن و قرار 
دادن آن در مس��یر صحیح و رو به اصالح ضرورتي اس��ت كه در 
برنامه درس��ي اتفاق مي افتد و باید به ویژه در حوزه زبان و ادبیات 
فارس��ي و از آن مهم ت��ر در ح��وزة پرورش و تقوی��ت قوه تفكر و 
پرورش خالقیت اتفاق بیفتد. همچنین این امر باید در حوزه هاي 
یادگیري و آن 11 حوزه اي كه دوستان قباًل بدان اشاره كردند نیز 
تحقق پیدا كند. این جش��نواره مي تواند واسطه یا عاملي باشد كه 
توانایي در همة حوزه هاي یادگیري را تنوع و س��رعت ببخش��د تا 

مخاطب مسیر را سریع و صحیح طي كند.

حوزة داوری فرهنگی را گسترش دهید
من پیشنهادي براي جش��نواره دارم كه امیدوارم دوستان روي 
آن تأمل كنند و اگر پذیرفته ش��د، ما هم حس��ب مسئولیتي كه 

داریم از آن پشتیباني خواهیم كرد.
عرض کردم كه حسب همان موارد طرح شده در مراسم جشنوارة 

س��ال قبل، امس��ال 11 حوزه یادگیري مورد پوشش قرار گرفته 
است، ضمنًا نس��بت به دوره پیش دبس��تاني همكاران ما جدیت 
كاملي داشته اند و نسبت به بخش داستان و رمان هم كه مي تواند 
مجموعه اي از حوزه هاي یادگیري ما را تحت پوش��ش قرار دهد، 
اهتمام خوبي ش��ده است و من از این بابت از همه عزیزان تشكر 
مي كنم. و اما پیش��نهاد من »داوري فرهنگي« است. به این شرح 
كه مي خواهم خواهش كنم و توصیه كنم كه دوستان با همدیگر 
مش��ورت و رایزني كنند و اگر مورد اقبال واقع شد، »حوزة داوري 
فرهنگي« را توس��عه دهند. یعني ما دیگ��ر فقط حوزة آموزش را 
نبینی��م، بلكه ح��وزه فرهنگ را به صورت جام��ع ببینیم. فلذا جا 
دارد كه این جش��نواره بتواند، مانند جشنوارة انتخاب كتاب سال 
جمهوري اس��المي ایران، حوزة وس��یع تري را تحت پوشش قرار 
دهد و جامعیت خود را به عنوان جش��نواره اي فرهنگي و تربیتي 
حفظ كند و آن را توسعه دهد. خوشبختانه جشنواره این ظرفیت 
را دارد و امیدوارم دوس��تان در قدم اول به لحاظ محتوا این كار را 
انجام دهند و به لحاظ مقدورات س��ازماني و اداري هم ما بتوانیم 
زمینه و امكانات مورد نیاز را فراهم كنیم. از س��ویي دیگر ما باید 
بتوانیم از مش��اركت همكاران خوبمان در وزارت فرهنگ و ارشاد 
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اس��المي، كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمي، 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسي و دیگر مراكز و نهادهاي مرتبط 
اس��تفاده كنیم و اس��اس جایزه ویژه اي را براي این جشنواره بنا 
نهیم و بستر مناسبي را براي اعتالي فرهنگ كتاب و كتابخواني، 
آن گونه كه شایس��تة نام این كشور اسالمي است، فراهم و زمینة 

توسعه و فرهنگ و اندیشه را در كشور بیش از پیش مهیا كنیم.
چنین كاري حتمًا ارتباط وس��یعي ب��ا كار، اهداف و برنامه هاي 
تحولي و اساسي آموزش وپرورش و مخاطبان این جشنواره خواهد 
داش��ت و من امیدوارم دوستان با پش��تكار و اراده اي كه همیشه 
براي كارهاي ب��زرگ و ماندگار دارند، این موضوع را هم به عنوان 

یك پیشنهاد دنبال كنند و به نتیجه برسانند.
ما باید یك حس��اب ویژه هم براي آموزش قرآن و علوم مربوط 
به آن به صورت مس��تقل و یا با زمینة رمضان باز كنیم. به عبارت 
صحیح تر باید در این جشنواره و در دوره هاي آتي گامي مؤثر براي 
مهجوریت زدای��ي از ارتباط با قرآن برداریم و هدف این باش��د كه 
آنچه آثار تولیدي دربارة قرآن است، اعم از آموزش قرآن و آموزش 
مفاهیم قرآن، به عنوان خطي ویژه در این جش��نواره طراحي و به 
دقت آن را دنبال كنیم و به نتیجه برس��انیم تا آثار قرآني بهتر و 
بیش��تر مؤثرتر از گذشته بررس��ي، انتخاب و به مخاطبان معرفي 
ش��ود و در دس��ترس مردم قرار گیرد. البته از پدیدآورندگان این 

آثار هم تجلیل و تقدیر كنیم.
تأكید مي كن��م كه علي رغم همه تالش هایي كه در س��ال هاي 
گذش��ته داش��ته ایم، قرآن هنوز در بین ما مهجور است. هنوز هم 
روخواني و روان خواني قرآن براي بخش عمده اي از مردم كش��ور 
م��ا غریب اس��ت. دریافت و درك مفاهیم قرآن براي بس��یاري از 
دانش آموزان ما مش��كل اس��ت. هنوز هم رفت��ار قرآني در تمامي 
الیه هاي زندگي فردي و اجتماعي ما رس��وخ و نفوذ نكرده است؛ 
حتي گاهي اوقات با رفتارهاي قرآني احساس غریبي مي كنیم. و 
باالتر از همه قرآن در تصمیم گیري هاي اساسي ما جایگاه شایسته 
و بایس��ته خود را پیدا نكرده اس��ت و جاي آن، جایگاه محكمي 

نیست.
این جش��نواره باید با تش��ویق كردن متفك��ران قرآني و تولید 
محتواهاي آموزشي و تربیتي و فرهنگي براي قشر نوجوان و جوان 

گامي اساسي در این زمینه بردارد.

باید مروج آثار فرهنگی مناسب باشیم
اما حرف دیگر من، كه ممكن است اندكي هم تلخ به نظر برسد، 
این اس��ت كه باالخره باید میان كس��اني كه خوب كار مي كنند. 
با كس��اني كه خوب كار نمي كنند تف��اوت بگذاریم. ما باید مروج 
آثار فرهنگي مناس��ب باشیم. نباید اجازه بدهیم سابقه فرهنگي و 
س��وابق افتخارآفرین این كشور با ش��انتاژبازي ها رسانه اي و یا به 
اتكاي زرس��االري موجب ترویج »قول زور« شود. منظورم از قول 
زور، قدرت مش��ت نیست. در اصطالح قرآني، قول زور یعني آنچه 
خالف واقع است. غش؛ غش در معامله؛ غش در تبلیغ و هر نوعي 

دیگر از آن یكي از گناهان است.
من نس��بت به برخي از جریان هاي تبلیغي این نگاه را دارم و 
مي گویم اگر به فكر آموزش وپرورش نیستید، و اگر به فكر آینده 
نس��ل و فرزندان خودتان نیس��تید، الاقل به فكر اعتبار و آیندة 

خودتان باش��ید. مردم به جریان هاي رسانه اي اعتماد مي كنند، 
اما اگر خالف واقع و یا در حقیقت غش��ي در این معامله ببینند 
و اعتمادشان مخدوش شود، اعتمادشان براي همیشه از شما و 
آنچه مي گویید و تبلیغ مي كنید، س��لب مي ش��ود و بازگرداندن 
این اعتماد كار راحت و آس��اني نخواه��د بود؛ این اعتماد وقتي 
كاس��ته شد با پول هم قابل برگش��ت نخواهد بود زیرا همه چیز 
پول نیس��ت و مردم و جامع��ه ارزش ها و اعتقادات��ي دارند كه 
اگر مورد هجمه واقع ش��ود، جبران آن س��خت و گاه غیرممكن 

خواهد بود.
در قرآن كریم، در س��ورة مباركة حج، این 
نكته بیان شده است كه برخي از افراد چون 
وضعش��ان خوب مي ش��ود و گشایش��ي در 
كارشان صورت مي گیرد، مي گویند خداوند 
متعال ما را گرامي داشت، اما وقتي حالشان 
بد مي ش��ود مي گویند خداون��د متعال به ما 
اهانت كرد، در صورتي كه این چنین نیست. 
دلیل این كار این است كه آن ها همه چیز را 
از دریچة مادیات و پول مي بینند. پول خوب 
اس��ت، اما همیش��ه عالج بخش و چاره س��از 
نیست. سربسته مي گویم كه اگر ِكِرم حلزون 
یك روز تبلیغ مي شود و بعد وزارت بهداشت 
مي گوید استاندارد نداشته، اگر روزي پدیده 
ش��اندیز و... مطرح مي شوند و همه را دعوت 
ب��ه س��رمایه گذاري مي كنن��د و چندي بعد 
قوه قضائی��ه مي گوید آنج��ا را پلمپ كنید، 
معن��ي این كار یعني ضربه زدن به اطمینان 
و اعتماد م��ردم، اطمینان و اعتمادي كه در 
سایه همین تبلیغات و معرفي هاي آن چناني 

مخدوش شده است.
اگ��ر این ضربه زدن ب��ه اطمینان و اعتماد 
مردم در حوزه آموزش��ي و پرورش��ي اتفاق 
بیفتد بس��یار بد خواهد بود. دوستان بیایید 
تا وقت نگذش��ته است، نسبت به اصالح این 
فراین��د عی��وب كاري تجدیدنظ��ر كنیم. ما 
معتقدی��م كتاب و كتاب خوان��ي باالتر از هر 

چیز دیگري اس��ت. من در این بخش از صحبت هایم براي ش��ما 
درددل كردم تا اگر كس��ي در جمع ما به دوستان مسئول در این 
ح��وزه دسترس��ي دارد، این صحبت ها و درددل ه��ا را كه درددل 
جمع زیادي از عالقه مندان به فرهنگ این كش��ور اس��ت، به این 
دوس��تان منتقل نماید كه اهل كتاب از این كار ش��ما خوششان 
نمي آید و دالیلي را هم كه بیان شد، بازگو نمایند. از اینكه حوصله 
كردید و به صحبت هاي بنده توجه نمودید متش��كرم و اگر احیانًا 
برخ��ي صحبت ها اندكي تند بود، ع��ذر خواهم كه خداوند متعال 
سخن تند و ناگوار را دوست نمي دارد مگر از كساني كه نسبت به 
آنان ظلم شده باشد. در واقع من گمان مي كنم كه در این مسیر 
به آموزش وپرورش ظلم ش��ده اس��ت و ناچار باید این جمالت را 
مي گفتم. س��ربلند و شادكام و در مسیر تعالي و توسعه فرهنگ و 

كتاب و كتاب خواني مؤید و موفق باشید، ان شاءا... .

م�ا دیگ�ر فق�ط ح�وزة 
آم�وزش را نبینیم، بلكه 
حوزه فرهنگ را به صورت 
جام�ع ببینیم. فل�ذا جا 
دارد ك�ه این جش�نواره 
جش�نوارة  مانند  بتواند، 
س�ال  كت�اب  انتخ�اب 
ایران،  اسالمي  جمهوري 
را  وس�یع تري  ح�وزة  
تحت پوشش قرار دهد و 
جامعیت خود را به عنوان 
جش�نواره اي فرهنگي و 
تربیتي حفظ كند و آن را 
توسعه دهد. خوشبختانه 
جشنواره این ظرفیت را 
دارد و امیدوارم دوستان 
به لح�اظ  اول  ق�دم  در 
محتوا ای�ن كار را انجام 
دهند و به لحاظ مقدورات 
س�ازماني و اداري هم ما 
بتوانیم زمینه و امكانات 
مورد نیاز را فراهم كنیم
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متن سخنراني محمد ناصري مدیر کل دفتر انتشارات و 
تکنولوژي آموزشي و دبیر جشنوارة یازدهم

کتاب های بدون مجوز
 همچنان تبلیغ می شوند

رشد 40 درصدی کتاب های مناسب آموزشی تربیتی
جش��نواره كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي رش��د وارد دهة دوم 
فعالیت خود شده است و ما امروز یازدهمین دورة آن را به پایان 
مي رس��انیم. وقتي به پشت س��رمان نگاه مي كنیم نقاط عطفي را 

مي بینیم كه بنده به برخي از آن ها اشاره مي كنم.
اول اینكه، همراهان ما در این جش��نواره، یعني ناشران، كه در 
اولین دوره 18 درصد از ناشران این حوزه بودند. بعد از یك دهه 
تعامل و مشاركت به بیش از 58/5 درصد رسیده اند كه این رشد 
40 درصدي و همراهي بیش از 600 ناش��ر با جش��نواره در این 

دوره، قابل توجه و مایه امیدواري است.
دوم اینك��ه مصوبه 828 ش��ورایعالي آموزش وپ��رورش از دیگر 
دستاوردهاي ارزشمند این حركت رو به رشد است و نقش مهمي 
در همراه كردن همه دس��تگاه ها و نهادهاي فرهنگي و اجتماعي 
مرتبط با بحث س��اماندهي كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي رش��د 
داش��ته است و ان شاءا... با اجرایي ش��دن بیشتر آن در سال هاي 

آتي بركات و اثرات بسیار زیادي خواهد داشت.
سوم، ما تا به امروز 70 عنوان كتابنامه رشد را براي مخاطبان 
خود، كه هم معلمان و هم دانش آموزان هس��تند، تقدیم 
كرده ایم و این روند همچنان ادامه خواهد داش��ت. ما 
»فصلنامه جوانه« را به شكل اختصاصي و به صورتي 
كه دائمًا بر تنور این موضوع بدمد منتش��ر كرده ایم 
و امروز ش��ما عزیزان ش��ماره 46 این نش��ریه را كه 
ویژه نامه اي براي همین جش��نواره اس��ت در دس��ت 
داری��د. ما تا به امروز 13250 عنوان كتاب مناس��ب 
را در هم��ه دوره ها و مقاطع تحصیلي و رش��ته هاي 

گوناگون به جامعه معرفي كرده ایم.
معمواًل این جش��نواره، جشنوارة نمادیني است كه 
ما در آن از ظرفیتي كه در نش��ر كشور وجود دارد 
بهره مي بریم و آثار برتر آموزش��ي و 
تربیت��ي را به عنوان الگ��و معرفي 
مي كنیم. ان شاءا... با شروع فصل 
جدید، از این پس، این جشنواره 

كه معمواًل به صورت دوساالنه برگزار مي شد، هر ساله ادامه خواهد 
داشت. در جشنواره از ظرفیت كتاب هاي درسي به انحاي مختلف 
و گوناگون اس��تفاده و هر س��ال بر این ظرفیت افزوده شده است. 
ب��ه نحوي كه در كتاب هاي جدیدالتألی��ف، یك فرم هر كتاب به 
معرفي كتاب هاي مناس��ب اختصاص پیدا كرده است. همین طور 
مجالت رش��د در كنار كتاب هاي درس��ي دائمًا عهده دار معرفي و 

ترویج كتاب هاي آموزشي و تربیتي بوده اند و خواهند بود.
سایت »سامان كتاب« نیز در همین راستا فعال شده است. این 
سایت فعالیت هاي مستمري دارد كه به ویژه در زمینه اطالع رساني 
در این حوزه و ایجاد ارتباط بیش��تر با ناش��ران و مؤلفان ادامه و 

توسعه خواهد یافت.
من فكر مي كنم برخي از ناشران عزیز، به اهداف آموزش وپرورش 
هیچ توجه��ي نمي كنند و همچن��ان كتاب هاي حل المس��ائل و 
كتاب ه��اي بي ربط با اهداف آموزش��ي و تربیتي را به صورت انبوه 

تولید مي كنند.

تولید انبوه كتاب هاي تست پاسخ محور دردي را دوا 
نمي كند

متأس��فانه انتش��ار كتاب هاي حل المسائل و ش��یوه و نوع انجام 
آن ب��ه گونه اي اس��ت ك��ه خود آن ه��ا فریاد مي زنن��د كه محور 
آن ه��ا س��ودجویي اس��ت؛ معلوم اس��ت ك��ه دردي از فرهنگ و 
آموزش وپرورش را دوا نخواهد كرد. این یكي از همان معضالت و 
مشكالتي است كه سال هاست وجود دارد و ما براي آن متأسفیم. 
همچنین بخش بازرگاني رسانه ملي، یعني صداوسیما، معمواًل در 
تبلیغ كتاب هاي بدون مجوز خودش را به نش��نیدن مي زند و من 
همین جا و از پش��ت تریبون رسمي اعالم مي كنم كه: ما ز یاران 
چش��م یاري داشتیم! اما انگار گوش شنوایي نیست. نمي دانم چرا 
این حرف روش��ن كه اگر قرار است چیزي تبلیغ شود، باید مجوز 
الزم را از حوزه مربوطه داش��ته باش��د، حداق��ل در این خصوص، 
مورد توجه دوس��تان قرار نگرفته اس��ت و این داستاني است كه 

همچنان ادامه دارد.
از بین 1537 عنوان كتاب مناسب، 285 عنوان براي كسب مقام 
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تقدیري و برگزیده با هم به رقابت پرداختند. در تولید كتاب هاي 
مناسب 422 ناشر سهیم بودند كه از یكایك آنان تشكر و قدرداني 
مي كنیم. 102 داور در 32 گروه داوري این آثار را بررسي كردند 
ك��ه اگر به صفحات آخر نش��ریه جوانه كه در اختیار شماس��ت، 
مراجعه كنید. اس��امي داوران نام آشنا و باتجربه اي را خواهید دید 
كه ما هم به سهم خودمان قدردان و سپاسگزار زحمات بي شائبه 

و ارزشمند و مؤثر آنان هستیم.

در داوري آثار از ظرفیت كامل اندیشمندان استفاده 
كردیم

در دوره یازدهم اتفاق خوب و مؤثر دیگري هم رخ داد و آن اینكه 
دو مدیر كل دفاتر تألیف سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، 
یعني آقاي دكتر اماني و آقاي مهندس دوراندیش، مس��تقیمًا بر 
روند بررسي آثار از ابتدا و تا انتها نظارت داشتند. همچنین آقاي 
كرام الدیني از كارشناسان عزیز و صاحب اندیشه سازمان با حضور 
در کمیته علمی جش��نواره در این زمینه كمك كردند. از حضور 
مؤثر و ارزشمند همة این عزیزان تشكر مي كنم. همچنین باید از 
سركار خانم كیا دبیر علمي این جشنواره كه به همراه كارشناسان 
و همكاران سختكوش خودشان فراوان زحمت كشیدند و كار را به 

سرانجام رساندند صمیمانه تشكر و قدرداني كنم.

گش�ایش یک نمایش�گاه و فروش�گاه دائم�ی برای 
کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب

در تكمیل و توسعة فعالیت هاي حمایتي و در دسترس قرار دادن 
كتاب هاي مناسب براي خرید، امسال »پخش مدرسه« به صورت 
نمایش��گاه و فروش��گاه دائمي كتاب هاي مناسب معرفي شده در 
كتابنامه هاي رش��د، به عنوان زمینه اي مؤث��ر براي تحقق این امر 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت و انشاءهلل به زودي با حضور جناب 
آقاي دكتر محمدیان بازگش��ایي و فعالی��ت خود را از تهران آغاز 
مي كند و به تدریج در همة استان هاي كشور گسترش خواهد داد.
اتف��اق دیگري كه به نظرم كار مباركي اس��ت، توجه بیش��تر به 
معلمان مؤلف است؛ كاري كه از ابتدا و همواره جناب آقاي دكتر 
محمدیان بر آن تأكید و اصرار داش��ته اند و خوش��بختانه در این 
جشنواره صورت اجرایي بیشتري پیدا كرد. البته و خوشبختانه ما 
امروز وقتي پرونده دوستان مؤلف و نویسنده این حوزه را بررسي 
مي كنیم، س��وابق و تجربه معلمي در س��ابقه كاري اكثر عزیزان 
وجود دارد. اما توجه ما امس��ال بیش��تر معطوف به معلماني بوده 
اس��ت كه به اصطالح گچ در دست دارند و به عنوان معلم رسمي 
آموزش وپرورش، با حضور در كالس درس، ارتباط مس��تقیمي با 
دانش آموز، مدرس��ه و كالس درس داش��ته اند و ب��ا تأكید رئیس 
محترم س��ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش��ي از بین 45 نفر 
معرفي ش��ده در این جشنواره از 2 نفر از معلماني كه این شرایط 

را هم داشته اند، به طور ویژه تقدیر خواهد شد.

تقس�یم بندی کتاب ها بر اساس حوزه های یادگیری 
یازده گانه

در این جش��نواره ما حوزه هاي یادگیري را م��الك داوري قرار 
داده ایم و البته در كنار 11 حوزه رس��مي یادگیري، حوزه وسیع، 

گس��ترده و بسیار جذاب ادبیات داس��تاني را، در سه زمینة شعر، 
داس��تان و نمایشنامه كه جایش در جش��نواره خالي بود، به این 
حوزه ه��ا افزودی��م. البته حوزة پیش دبس��تاني هم ك��ه حوزه اي 
گسترده اس��ت، مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه ناشران هم 
در این حوزه تالش هاي گس��ترده و مؤثري داش��ته اند. در واقع ما 
در 13 ح��وزه كار داوري و بررس��ي آثار ناش��ران آموزش��ي را در 
زمینه هاي آموزشي و تربیتي مورد داوري قرار داده ایم و امروز آثار 

برتر در این حوزه ها معرفي خواهند شد.
در سال هاي گذشته از سه ناشر تقدیر مي شد ولي در جشنواره 
امس��ال از 5 ناش��ر به عنوان ناش��رین برتر تقدی��ر خواهیم كرد و 

امیدواریم این كار نیز در رونق كار دوستان ناشر مؤثر باشد.

ضرورت توجه به بیانیه های داوری توسط ناشران
به همه دوس��تان و به خصوص مؤلفان و ناش��ران محترم توصیه 
مي كن��م كه حتمًا و حتمًا بیانیه هاي داوري در حوزه هاي مختلف 
را به دقت مطالعه كنند، زیرا نكات قابل اعتنایي در آن وجود دارد 

كه مي تواند بسیار مؤثر باشد.
همچنین تقاضاي ما این اس��ت كه ناشران 
محترم حتمًا و حتمًا اسناد باالدستي وزارت 
آموزش وپرورش مانند اسناد مربوط به سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامه 
درس��ي ملي را به دقت مطالعه كنند، چون 
به ش��ما كمك خواهد كرد آثار تولیدي شما 
نزدیكي و انطباق بیشتري با اهداف و فلسفه 
برنامه آموزش��ي و درسي داشته باشد و این 
تولی��دات در چرخة اس��تفاده و بهره برداري 

معلمان و دانش آموزان قرار گیرد.
رویكرد ما همچنان نسبت به نشر، تشویق 
تألیف اس��ت و اگر آثار ترجمه شده خوب را 
هم از نظر دور نداریم، اما اساس تألیف است 
و اس��تفاده از توان خودم��ان همچنان مورد 
توج��ه و نظر اس��ت و رویكرد اصلي و جاري 

تألیف است.
ام��روزه حوزه ه��اي تازه و جدي��دي مانند 
تفكر و پژوهش، كار و فناوري و آموزش هاي 

مرب��وط به س��بك زندگ��ي در آموزش وپرورش وج��ود دارد كه 
بسترهاي تازه اي را در اين زمينه گشوده اند. اين حوزه هاي جديد 
قالب ها و س��بك هاي جديدي را براي نش��ر مي طلبند كه بايد به 

دقت و با هوشمندي مورد توجه ناشران قرار گيرد.

ل�زوم توجه بیش�تر به ظرافت هاي فن�ي و هنري در 
كتاب های آموزشی

در نحوة عرضة كتاب هم مالحظاتي وجود دارد. از جمله بايد از 
همه ظرفيت هاي هن��ري و فني درخصوص قطع كتاب، گرافيك 
و صفحه آراي��ي، ان��دازه قلم و فونت مناس��ب، ن��وع كاغذ و ديگر 
جنبه هاي هنري و جذابيت آفرين براي مخاطبان استفاده شود تا 
در مس��ير جلب توجه مخاطب و ايجاد عالقه براي مطالعه آن اثر، 
توفيق بيش��تري داشته باشيم. اين موضوع مهمي است، تا جايي 

این بازار كاذبي كه وجود 
دارد و معمواًل مي خواهند 
به ضرب و زور رس�انه آن 
را تروی�ج دهن�د، دردي 
آموزش وپ�رورش  از  را 
و فرهن�گ دوا نخواه�د 
كرد. به همین دلیل تقاضا 
مي كنیم ناش�ران محترم 
ضمن توجه ب�ه نیازهاي 
واقعي مخاطب�ان، آثار و 
تولیدات خود را در زمینة 
تولید كتاب هایي كه  واقعًا 
یادگی�ري و یادده�ي را 
افزایش مي دهند توسعه 
دهند
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كه ممكن اس��ت يك كت��اب با محتواي خوب، به دليل نداش��تن 
جنبه هاي فني  و هنري، نتواند امتياز الزم را براي قرار گرفتن در 

رديف كتاب هاي مناسب به دست آورد.
ض��رورت پرداختن به نيازهاي واقع��ي معلم و دانش آموز، حرف 
حس��اب ديگري اس��ت كه بايد به آن توجه شود. اين بازار كاذبي 
كه وجود دارد و معمواًل مي خواهند به ضرب 
و زور رس��انه آن را ترويج دهند، دردي را از 
آموزش وپرورش و فرهنگ دوا نخواهد كرد. 
به همين دليل تقاضا مي كنيم ناشران محترم 
ضمن توجه به نيازهاي واقعي مخاطبان، آثار 
و توليدات خود را در زمينة توليد كتاب هايي 
ك��ه  واقعًا يادگي��ري و يادده��ي را افزايش 

مي دهند توسعه دهند.
حوزة كتاب آموزش��ي، به طور كلي، گسترة خيلي وسيعي را در 
بر مي گيرد، به طوري كه كتاب هاي كمك آموزشي و كمك درسي 
جاي خيل��ي بزرگي را در اين حوزه به خود اختصاص نمي دهند. 
ام��ا چون ما اين حوزه را هم به رس��ميت مي شناس��يم ناچارم از 

سوي دبيرخانه جش��نواره يازدهم، عرض كنم كه به جد از توليد 
كتاب هايي كه كتاب درسي را خالصه مي كنند، پاسخ هاي سؤاالت 
را در اختيار مخاطب قرار مي دهند و يا بناي آن ها بر تس��ت هاي 
چند گزينه اي است، پرهيز كنند. اگر هم در زمينه كتاب هاي كار 
و تمرين اقداماتي صورت مي دهيد، تحولي را در اين زمينه صورت 
دهيد كه كارهاي توليد ش��ده مغاير با اهداف و اصول آموزشي و 
تربيتي نباشد تا اين  كتاب ها بتواند در جايي كه ضرورت دارد، به 

كمك دانش آموز بيايد.
در اي��ن جلس��ه عزيزان زي��ادي حضور دارند ك��ه نام آوردن 
از همه آن ها مقدور نيس��ت اما من ضمن تش��كر از همه ش��ما 
عزيزان و بزرگ��واران الزم مي دانم در اين جمع به جناب آقاي 
سيدمحس��ن گلدانس��از، به عنوان پايه گذار جشنواره كتاب هاي 
آموزش��ي و تربيتي هم خيرمقدم بگويم و از ايش��ان هم تشكر 
و سپاس��گزاري كن��م. همچنين از معاون اجراي��ي دفتر جناب 
آقاي ش��هابلو و نيز س��ركار خانم كيا معاون س��امان دهی دفتر 
و همكاران خوبش��ان هم بس��يار متش��كرم و برايش��ان آرزوي 

سربلندي و سالمتي دارم.

در داوري آثار یازدهمین 
جشنواره از خرد جمعي و 
ظرفیت كامل اندیشمندان 

استفاده كردیم
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حال كتاب و كتابخواني اصاًل خوب نیست!

متن سخنراني دکتر حمیدرضا کفاش، معاون پرورشي

به نام خداوند لوح و قلم
كزین برتر اندیشه بر نگذرد

خدمت تمامي عزیزان، مؤلفان، ناش��ران، نویس��ندگان، بزرگان 
عرصه علم و ادب و دانش و كتاب و كتابخواني عرض سالم و ادب 
دارم. من س��ال گذش��ته عرض كردم كه حوزة معاونت پرورشي 
در خدم��ت همكاران عزیزم در س��ازمان پژوه��ش و برنامه ریزي 
آموزشي و تابع شوراي س��امان دهي منابع و موادهاي آموزشي و 
تربیتي است. به دنبال آن، از همان سال گذشته، سركار خانم كیا 
را به عضویت هیئت مدیره »مؤسسه منادي تربیت« دعوت كردیم 
و در همی��ن ارتب��اط در برنامة 50 هزار نمایش��گاه كتاب در 50 
هزار مدرس��ه ظرفیتي وجود داشت كه آن را در خدمت این كار، 
یعني س��امان دهي قرار دادیم و نمایندگان استان ها ضمن بازدید 
از نمایش��گاه كتاب اصلي كه برگزار ش��د، ضم��ن مراجعه به میز 
كتاب هاي معرفي شده در كتاب نامه هاي رشد، كتاب هاي موردنظر 
خ��ود را انتخاب كردند. هرچند كه در ش��روع كار كتاب هایي كه 
عرضه شد تنها بخش��ي از كتاب هاي ارائه شده  در نمایشگاه بود 
ولي امیدواریم با توس��عه و گس��ترش حوزه هایي كه در این طرح 
مورد بررسي قرار مي گیرد، ظرفیتي به وجود آید كه مدارس بتوانند 
هم��ة كتاب هاي مورد نیاز خود را در این كتاب نامه ها پیدا كنند، 
كما اینكه امس��ال، افزوده شدن بخش ادبیات داستاني، در زمینه 
شعر و داستان و نمایشنامه، به جشنواره كمك زیادي به این كار 
خواهد كرد. ما امیدواریم در دو س��ه س��ال آینده وضعیتي پدید 
آید كه همه كتاب هاي موردنظر براي ارائه در این نمایش��گاه ها از 
میان كتاب هاي مناس��ب انتخاب ش��ود ومبناي انتخاب ما همان 
كتاب هاي معرفي ش��ده در كتاب نامه هاي رشد باشد. من این كار 
را هدفي دور از دسترس نمي بینم و امیدوارم با توسعة حوزه هاي 
بررسي كتاب هاي آموزشي و تربیتي و مواد و منابع آموزشي این 
مهم تحقق یابد. این صحبت تكملة من بر صحبت س��ال گذشته، 

از همین تریبون و در همین مكان، بود.
اما من فكر مي كنم كه ما در آغاز كار هستیم و كار ارزشمندي 
ك��ه عزیزان ما در این ی��ازده دوره انجام داده ان��د، در این فضاي 
نامناس��ب كتاب و كتابخواني )به لحاظ ش��أن فرهنگي جمهوري 
اسالمي ایران و شأن مردم( هنوز در خور چنین فرهنگ و چنین 
مردمي نیست و ما بایستي براي باز شدن گره هایي كه وجود دارد 
فكري اساس��ي بكنیم. من حس مي كنم ك��ه همة ما، از بنده در 

حوزه معاونت پرورش��ي و فرهنگي گرفته تا عزیزان اندیشمند 
و گران ق��درم در س��ازمان پژوه��ش 

و برنامه ری��زي آموزش��ي ت��ا 
دوستان دیگر در حوزه هاي 
معاونت آموزش متوس��طه 

و آم��وزش ابتدای��ي بای��د كاري جهادگون��ه را در زمینه كتاب و 
كتابخواني شروع كنیم.

بدون تعارف باید بگویم كه حال كتاب و كتابخواني اصاًل خوب 
نیس��ت! البت��ه وقتي این خوب نیس��ت را مي گوی��م، مي خواهم 
اهمی��ت و جایگاه چنین جش��نواره اي را روش��ن كنم كه در این 
تاریكي حركتي رو به جلو و صادقانه است، و اینكه كار این عزیزان 

چه اهمیت و ارزش باالیي دارد.
این روزه��ا كتابخوان ها روزنامه خوان ش��ده اند. كتابخوان ها در 
میدان انقالب كتابخانه هایشان را مي فروشند. ُنرم و مقیاس كتاب 
به نس��بت دانش آموز 7 اس��ت و این عدد نسبت به نرم و مقیاس 
جهاني زیر 50 درصد اس��ت. خرید كتاب از سبد خانوارها حذف 
ش��ده است. بیش از نیمي از مدارس كشور هنوز كتابخانه ندارند. 
زنگ رس��مي كتاب و كتابخوان��ي را هنوز به طور كامل س��امان 
نداده ایم. رسانه هاي جمعي به صورت مستمر مبلغ كتاب نیستند. 
از مؤلف و نویسنده در حد ورزشکار رده چندم ورزشي هم تجلیل 
نمي ش��ود. انبوه نش��ر كتاب مربوط به حوزه هاي غیرمؤثر است. 
متولی��ان كتاب، از تولید گرفته تا انتش��ار و پخش، زنجیرة واحد 
و متصل و مؤثري نیس��تند و جداي از هم عمل مي كنند. ناشران 
كت��اب ثبات ش��غلي ندارند و كتابفروش��ان چند ش��غله اند. غول 
كنكور همچنان چراغ جادوي كتب كمك آموزش��ي را مي بلعد و 
توسعة فضاي مجازي انس به مطالعه را ضعیف كرده است. به نظر 
مي رسد در كنار حركت ارزش��مند جشنواره كتاب هاي آموزشي 
و تربیت��ي به یك نهضت كتابخواني و توس��عه مطالعه نیاز داریم 

تا به انقالب��ي در حوزه كتاب و كتابخواني منجر 
شود. آس��یب ها را شناسایي كرده ایم. باید با 
همت اندیش��مندان، صاحبان فكر و ش��ما 
عزیزان��ي كه درد مش��تركي در این زمینه 
داری��د، كارهاي ب��زرگ و بزرگ تري را در 
ای��ن عرصه آغاز كنیم. ب��ه امید آن روز كه 

نش��ر كتاب در كش��ور از تبلیغ و توزیع مواد 
غذایي براي دانش آموزان بیشتر 

و مؤثرتر باشد.
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ت و 

گف

بهروز رضایي
فریده نورمحمدي

بگذارید بچه ها
خودشان انتخاب كنند

 گفت و گو با دکتر عبدالعظیم کریمي، صاحب نظر تعلیم و تربیت

اشاره
عبدالعظیم كریمي، نویسنده اي توانا با قلمي شیوا و روان است 
و تألیف ده ها عنوان كت��اب در عرصه تعلیم و تربیت را در كارنامه 

خود دارد. 
از نگاه او كش��ف اساس��ًا در فضای��ي رخ مي دهد كه دغدغه اي 
ب��راي یادگی��ري وجود ندارد، ب��ه همین دلی��ل وي موافقتي با 
آم��وزش هدفمند ندارد. به زع��م او تعلیم و تربی��ت برنامه ریزي 
ش��ده، و ب��ه تعبیر خ��ودش مكانیكي، موجب مي ش��ود كودك 
حداكثر آن چیزي بش��ود كه ما مي خواهیم نه آنچه كه مي تواند 
بش��ود، وي در تعلیم و تربیت، اصالت را ب��ه خالقیت، انگیزه هاي 
دروني، بازي ها و رفتاره��اي آزادانه مي دهد و بر تربیت طبیعي 

انگشت مي گذارد. 
كریمي، گذش��ته از نگاه ویژه اي كه به تعلیم و تربیت دارد، مدیر 
مرك��ز مطالعات و آزمون هاي تیمز و پرلز نیز هس��ت، بنا به گفتة 
او در ای��ن آزمون ه��ا به طور میانگین، ما آهنگ رو به رش��دي را 
داش��ته ایم و به خصوص پیش��رفت ما در پرلز، چشمگیر و معنا دار 
ب��وده و در س��طح منطقه، به لحاظ روند پیش��رفت، كش��ور اول 

هستیم. 

ما با این پرس��ش به س��راغ آقاي كریمي رفتیم كه براي تحقق 
چنین فضاي مناس��بي، كه مورد نظر ایش��ان اس��ت، كتاب هاي 
آموزش��ي از چه ویژگي هایي باید برخوردار باشند. بخش نخست 
این گفت و گو در جوانه ش��مارة 45 منتشر شد كه بیشتر با هدف 
رسیدن به پاس��خ همین پرسش بود. اكنون، بخش دوم را كه در 
آن بحث از تربیت توس��عه بیش��تري یافته اس��ت، به شما تقدیم 

مي كنیم. 
اگ��ر چه س��خنان آقاي كریم��ي، معطوف به دوراني اس��ت كه 
آموزش رس��مي وجود نداش��ت و معلمان ما با كتاب هاي درسي 
واحد و مبتني بر برنامه  درسي و طرح درس از پیش تعیین شده 
به كالس ها پا نمي گذاش��تند، و شاید پذیرش این سخنان سخت 

باشد، اما دست كم مي تواند ما را براي دقایقي به تأمل وادارد.

 صحبت های�ي كه ش�ما دربارة مطالع�ه و انتخاب 
تصادفي فرمودید، شاید در مسائل فردي روا باشد، اما آیا 
در مورد یك سیس�تم و نظام هم مي شود این طور صحبت 

كرد؟ 
كریمي: در سیستم، ما فقط باید در حد متنوع كردن محرك ها 

بخش دوم و پایانی
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تالش كنیم؛ نه اینكه انگیزه دروني بچه ها را س��ركوب كنیم پس 
بهتر است كاري برایشان انجام ندهیم. 

مي دانید نظر ش��خصي من این است كه تعلیم و تربیت نود و نه 
درصد سلبي است؛ ش��عار محوري دین اسالم »الاله اال ا...« است. 
یعني ایمان با سلب آغاز مي شود. خداوند بچه انسان را سلبي ترین 
موجود خلقت قرار داده اس��ت. هیچ موج��ود زنده اي ضعیف تر از 
نوزاد آدمي به دنیا نمي آید؛ هر چه رده تكامل موجودي پس��ت تر 

است، نوزاد او كامل تر به دنیا مي آید.
كامل ترین نوزاد، كرم خاكي تازه به دنیا آمده اس��ت و انس��ان، 
اش��رف مخلوقات، ضعیف ترین نوزاد. او در سلبي ترین شكل قرار 
دارد و م��ا برعكس عمل مي كنیم. پیاژه مي گوید هر گاه چیزي را 
به كودك آموزش دهیم، مانع ش��ده ایم تا او خود ش��خصًا كشف 
كند؛ و ما این كار را مي كنیم. مدرس��ه كارش مانع س��ازي است؛ 

آموزش و پرورش كارش مانع سازي است. 
اگ��ر قرار بود ح��رف زدن را به كودك آم��وزش دهیم، او براي 
همیش��ه الل مي ماند. بچه تا دو س��الگي، خ��ودش حرف زدن را 
یاد مي گیرد؛ ولي ما بیس��ت س��ال مي كوش��یم تا زبان دوم را به 
او آموزش دهیم و به س��ادگي یاد نمي گیرد؛ چون ما مي خواهیم 

حرف زدن رسمي و با جهت دهي و هدف گذاري یادش دهیم. 

 در فضاي رس�مي، ما معمواًل ت�ا چهل دانش آموز 
را در كالس درس ج�ا مي دهیم. این جا مي خواهیم عملي 
صحبت كنیم. ما چه نظام درس�ي ی�ا چه برنامه اي را باید 

تعریف كنیم تا بشود همة این بچه ها را آموزش داد؟
كریمي: ما وارد آن بحث نمي توانیم بشویم. لوكوموتیوي را روي 
ریل قرار داده ایم كه دارد با واگن هاي قطار به یك سمت مي رود؛ 
حاال اگر بخواهیم واگن ها را جدا كنیم و بگوییم ما مي خواهیم در 

جهت خالف آن برویم؛ این جا لوكوموتیو نمي گذارد.

  خ�وب در هم�ه دنیا، داس�تان، داس�تان همین 
لوكوموتیو اس�ت؛ اگر جاي تغییر ن�دارد، پس همه اجبارًا 

در یك مسیر از قبل تعیین شده هستیم. 
كریمي: س��طح نمرة كش��وري مثل ن��روژ در آزمون هاي تیمز 
همواره زیر میانگین اس��ت. كش��ور دیگري كه هم جوار آن است 
نخس��تین رتبه هاي پرلز را در اختی��ار دارد. معني این حرف آن 
است كه منابع حرف اول را نمي زند. اگر حرف اول را مي زد، نروژ 
كه باالترین ش��اخص رشد توسعة انساني را دارد، نمي بایست زیر 
میانگین باشد. به عكس رتبه كشوري مانند قزاقستان یك مرتبه 

مي رود باالتر از یك كشور پیشرفته. 
من با نمایندة نروژ صحبت كردم. گفت ما اصاًل دنبال این رقابت 
نیستیم. بعضي از كشورها دنبال رقابت اند. پنج كشور اول تیمز و 
حتي پرلز همواره پنج كشور شرق دورند؛ ژاپن، كره، سنگاپور و... 
این ها همیش��ه اول اند؛ چرا نژاد زرد پنج كشور خاور دور همواره 
اول مي ش��ود و چرا كشورهاي اروپایي اواس��ط جدول اند؟ این ها 
برمي گ��ردد به این موض��وع كه ما به چي اهمی��ت مي دهیم؛ به 
رقابت هاي خطي یا توس��عه هاي عرضي؟ آموزش و پرورش دنبال 
چي هست؟ دنبال رشد خط كّمي- رقابتي است یا رشد عرضي- 
عمق��ي و جانبي؟ این ها مالك های��ش فرق مي كند. ما در حدیث 

داری��م كه تمامیت خرد در خویش��تن داري اس��ت. این ارزش در 
آموزش و پرورش ما كجا مورد سنجش قرار مي گیرد؟ دانش آموزي 
باالترین اس��ت كه معدل باالیي داشته باش��د. آن ها هدف طولي 
دارن��د، هدف كیفي ه��م دارند؛ برخالف ما ك��ه هدف طولي اش 
هم كّمي اس��ت. مي خواهم بگویم كه شاید آن دانش آموز نروژِي 
رده  پایین ت��ر از میانگین، بعضي جاه��ا از آن دانش آموز ژاپني یا 

سنگاپوري خطي- رقابتي بهتر باشد. 
خوب اس��ت بدانید كه تیمز و پرلز مسابقه نیستند. مطالعه اند. 
آزمون پیش��رفت تحصیلي نیس��تند، بلكه ارزشیابي اند. البته یك 
معیار مطلق جهاني براي س��نجش تحصیلي نیست، بلكه مالكي 
درچارچوب خودش تعریف كرده اس��ت. ممكن اس��ت ما بگوییم 
م��ا دانش آموز را یك جور دیگر تعریف مي كنیم. خوب من این جا 
به عن��وان مدیر ملي تیمز و پرلز عرض مي كن��م كه تیمز و پرلز 

یك بهانه و زمینه اي اس��ت و یك روشنایي 
كورسویي كه ما بدانیم، كجا هستیم.

 م�ن ب�از برمي گردم ب�ه منابع 
آموزشي مناس�ب. در همان كشورهاي 
اروپایي هم كتاب هاي درسي و آموزشي 
تولید مي ش�ود؛ آن ها هم ساعت هایي 
گرچ�ه  مي گذرانن�د؛  مدرس�ه  در  را 
برنامه هاي آموزشي ش�ان ق�دري با ما 
متفاوت باشد. شما به خانم میرزاخاني 
اش�اره كردید كه تا كالس یازدهم هیچ 
عالق�ه اي ب�ه ریاضي نداش�ت. او یك 
دفعه با مسئله اي مواجه شد و طرز حل 
آن مسئله توس�ط فالن فرد در نظرش 
شگفت انگیز جلوه كرد و این انگیزه اي 
شد كه برود سراغ ریاضیات و تا گرفتن 
م�دال فیلدز )ی�ا نوبل ریاض�ي( پیش 

برود. خ�وب طبعًا باید منبعي در اختیار این خانم صاحب 
انگیزه باش�د تا او به عالقه اش پاس�خ دهد. به نظر ش�ما 
ای�ن كتاب ریاضي چه جوري تدوین ش�ده بوده كه هم به 
نیازهاي او جواب داده و هم به تعبیر ش�ما مانع پیشرفت 

او نشده است؟ 
كریمي: دیگراني هم بودند در همان كالسي كه خانم میرزاخاني 
درس مي خوان��د، اما به این درجه نرس��یدند. حاال چهل نفر دیگر 
ه��م در كالس بوده اند و هیچ اتفاقي نیفتاده اس��ت. ما نمي دانیم 
او چ��ه زمینه ارثي، یا دقیقًا یا چه تعاملي با اطرافیان داش��ته كه 
این انگیزه در او بیدار ش��ده اس��ت. حاال اگر كسي بگوید من هم 
مي خواهم همان الگوي معلم خانم میرزاخاني را در كالسم رعایت 
كنم، ممكن اس��ت برایش جواب ندهد، چون فقط در آن زمان و 
در آن فرد مؤثر بوده است. براي همین است كه من مي گویم در 
آم��وزش- به معناي آموزش خالقیت- م��ا برنامه ریزي به معناي 
مكانیكي آن نداریم. البته اگر ش��ما بخواهید آموزش راهنمایي و 
رانندگي بروید و آموزش مسائل عبور از خیابان، بله این ها خیلي 
خوب اس��ت؛ ولي اگر مقصودتان از آموزش و پرورش، توسعه ذهن 
و خالقیت و تفكر و این ها باش��د، با این برنامه ریزي هاي دستوري 

اگر قرار بود حرف زدن را 
به كودك آموزش دهیم، 
الل  همیش�ه  ب�راي  او 
مي ماند. بچه تا دو سالگي، 
خودش ح�رف زدن را یاد 
مي گیرد؛ ولي ما بیس�ت 
سال مي كوش�یم تا زبان 
دوم را به او آموزش دهیم 
و به سادگي یاد نمي گیرد؛ 
مي خواهی�م  م�ا  چ�ون 
ح�رف زدن رس�مي و با 
جهت دهي و هدف گذاري 
یادش دهیم
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جواب نمي دهد. 
م��ن قباًل گفت��ه ام كه ما باید برگردیم به فرهنگ ش��فاهي، در 
دوره اي كه آموزش رسمي نبود، معلم نه كتاب درسي داشت و نه 
برنامه ریزي درس��ي و نه طرح درسي؛ ولي تمام این ها را خودش 
در لحظات آني خلق مي كرد. این برنامه  اس��ت؛ برنامه اي سیال، 
پویا و في البداهه. برنامه هاي دستوري ما، معلمان را هم دستوري 
بار م��ي آورد و از هر گونه ابت��كار و فعالیت  
خودجوش كه مؤثر اس��ت، باز مي دارد. آن 
زمان معلم خودش كتاب درس��ي و خودش 
طراح درس ب��ود. بعد ی��ك دوره اي آمدند 
و گفتند م��ا باید كلیات این ه��ا را به معلم 
بگوییم. بعد گفتند كه كلیات كارساز نیست، 
بلكه فهرس��تش را هم به معلم بگوییم. بعد 
گفتن��د نه، باید كتاب درس��ي تألیف كنیم. 
بعد گفتن��د این معل��م وقتي مي رود س��ر 
كالس چ��ه جوري درس بدهد. هر قدر این 
برنامه ها بیش��تر از پیش تعیین ش��د، معلم 
هم بیشتر از خالقیت خالي شد. اگر بعضي 
مي گویند معلمي كه ش��ش كالس ابتدایي 
سواد داشت، بیشتر از معلمان فوق لیسانس 
ام��روزي تأثیر مي گذاش��ت، ب��ه این دلیل 
اس��ت كه او با این پیش زمینه هاي ذهني و 

دستوري وارد كالس نمی شد. 
مي خواه��م بگویم كه من ب��ه برنامه ریزي 
تكویني اعتقاد دارم، نه برنامه ریزي تعلیمي؛ 
تكوین��ي به تعبی��ر پی��اژه. وقت��ي از پیاژه 
توصیه اي تربیتي خواس��تند، گفت من هیچ 
توصی��ه اي ن��دارم؛ براي اینك��ه توصیه هاي 
تربیتي در تعامل بین دو قطب سیال مربي و 
دانش آموز در لحظات آني خلق مي  شود؛ یعني اگر پیاژه هم باشم 
نمي توانم به كس��ي برنامه بدهم. معلم در 
لحظات آني خلق مي كند، در  حالي 
كه م��ا وضع مي كنی��م. »هدف ها 
نباید وضع شوند، بلكه باید كشف 
ش��وند.« ولي ما هدف ها را از قبل 
تعیین مي كنی��م؛ هدف هاي كلي 
و بع��د هدف ه��اي جزی��ي و بعد 
هدف هاي رفتاري؛ همان هدف هاي 
رفتاري كه خ��ود رفتارگراها در دهة 
60 میالدي، در قرن بیستم، از تونلش 
عبور كردن��د و بعد گفتند غلط 
كردی��م. حاال م��ا دوباره از 
همان تونل مي رویم. آن ها 
اش��تباهي  عجب  گفتند 
كردیم؛ ش��اخص چیه؟ 
هدف رفت��اري چیه؟ 
این ها م��ال دهه 
ك��ه  اس��ت   60

آموزش و پ��رورش تحت تأثیر پوزیتیویس��ت ها ب��ود؛ االن نهضت 
ساختن گرایي است. شما حق ندارید دانش را براي بچه بنا كنید. 
نظریه جدید مي گوید دانش در فرایند تعامل س��یال دانش آموز و 

معلم و از طرف دانش آموز بنا مي شود نه از جانب معلم. 

 طبع�ًا دان�ش در تعام�ل و ارتب�اط دانش آموز با 
طبیعت یا با كتاب هم بنا مي شود. 

كریمي: بله، با هر چیزي مي تواند. 

 خب باز هم مي توان این سؤال را پیش كشید كه 
در حوزه كتاب هاي آموزشي، چگونه مي توان فضا را براي 

این تعامل، بیشتر فراهم كرد؟ 
كریمي: همین كه امكانات توزیع و فراهم س��ازي زمینة انتخاب 
زیاد ش��ده خوب اس��ت. منتهي ببینید، ت��ا دانش آموزي انتخابي 
كرد مي گوییم حاال موقع دس��ت كاري است. مي خواهیم این بچه 
را هل بدهیم و تش��ویق بكنیم؛ ولي همی��ن مداخله هاي بیروني 
مانع مي شود كه بچه روند طبیعي خود را طي كند. این حرف ها، 
ممكن اس��ت از نظر ش��ما جنبه ذوق��ي و رمانتی��ك و ایده هاي 
غیرقابل برنامه ریزي كالن تعمیم یافته داشته باشد، ولي حقیقت 

دارد و ما به  صورت تجربي مي توانیم ببینیم. 
یك��ي از مش��كالت همة  ما این اس��ت كه فكر كنی��م تربیت را 
فهمیده ای��م و خودمان آدم هاي تربیت ش��ده اي هس��تیم و آرزو 
مي كنیم كه بچه هایمان مثل ما بش��وند. البته من خودم مي گویم 
خدا نكند بچه ام مثل خودم شود. مبادا روزي چنین استبدادي بر 
من حاكم شود كه فكر كنم خودم تربیت شده ام و بچه ام هم باید 
مثل خودم باشد. شهید مطهري در كتاب تعلیم و تربیت در اسالم 
مي فرمای��د: فرق اس��ت میان صنعت و تربی��ت. مي گوید صنعت 
عبارت اس��ت از اینكه شما یك ش��يء منفعلي را در اختیار دارید 
كه متناسب با چارچوب ذهني  خودتان حاال تراش و خراش دهید 
تا متناسب با ذهن خودتان بارش بیاورید. شهید مطهري مي گوید 
در صنعت ساختن است در تربیت تغییر. این خیلي حرف بزرگي 
اس��ت؛ یعني به نظر من نوترین حرف و چالش برانگیز ترین حرف 
در تعلیم و تربیت است. ما نیازمند احیاء مجدد و دوباره خواني این 

سخن شهید مطهري در چهل یا پنجاه سال پیش هستیم. 
تربیت یعني تغییر؛ ش��ما حق ندارید بچ��ه را تغییر دهید، مگر 
اینكه  طبیعت��ش تغییر پیدا كند. پیامب��ر)ص( مي فرمود: اگر با 
كودكي سروكار دارید، شما كودك بشوید و كودكانه رفتار كنید. 
م��ا حق نداریم بچ��ه را در دنیاي خودمان وارد كنی��م. باید تابع 

كودك باشیم و وارد دنیاي او شویم. 

 ببخش�ید. آیا تحلیل ها و تحقیق هایي كه دربارة 
نتایج آزمون هاي تیمز و پرلز ش�ده اس�ت، در دس�ترس 

ناشران ایراني هم قرار دارد و همین طور سؤال ها؟ 
كریمي: ما مجموعه هایي از س��ؤاالت قابل انتش��ار را خودمان 
چ��اپ كرده ایم؛ یك بخش را هم انتش��ارات مدرس��ه چاپ كرده 
اس��ت. البته مركز ما ب��راي ترجمه و تصحی��ح و تأیید ترجمه ها 
میلیون ها تومان هزینه مي كند. از این رو امتیاز نش��ر آن منطقي 
است كه متعلق به سرمایه گذار باشد. ولي خوب بعضي از ناشرین 

گو
ت و

گف

باید برگردیم به فرهنگ 
ش�فاهي، در دوره اي كه 
آم�وزش رس�مي نب�ود، 
معل�م ن�ه كتاب درس�ي 
داش�ت و نه برنامه ریزي 
درسي و نه طرح درسي؛ 
ولي تمام این ها را خودش 
در لحظ�ات آن�ي خل�ق 
مي كرد. این برنامه  است؛ 
برنام�ه اي س�یال، پویا و 
في البداه�ه. برنامه ه�اي 
دستوري ما معلمان را هم 
دستوري بار مي آورد و از 
هر گونه ابتكار و فعالیت  
مؤث�ر  ك�ه  خودج�وش 
اس�ت، باز م�ي دارد. آن 
زمان معلم خودش كتاب 
درس�ي و خ�ودش طراح 

درس بود
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شبیه سازي خیلي ضعیف و دست چندمي از سؤاالت تیمز و پرلز 
مي كنند و آن را منتش��ر مي س��ازند؛ بعضي مراك��ز هم حتي در 
مدارس آزمون تیمز اجرا مي كنند)!( گاهي مدیر یك مدرس��ه به 
ما زنگ مي زند و مي گوید قرار اس��ت هفته آینده مثاًل در مدرسه 
ما آزمون تیمز برگزار ش��ود. ما مي گوییم كه تیمز هر چهار سال 
یك بار اجرا مي  ش��ود و آن مدیر مدرس��ه مي گوید در مدرس��ه ما 
هفته اي یك بار اجرا مي شود. چنین ناشران و مراكزي هم هستند 
ك��ه حاال یا از روي نیت خیر یا نیت كاس��ب كارانه )من نمي توانم 

قضاوت كنم( مي آیند و این كار را انجام مي دهند. 

 ظاهرًا در دوره اول كه ما در مطالعات پرلز شركت 
كردیم، نتیجه خیلي خوب نبود. در یكي از تحلیل هایي كه 
من مي خواندم، نوش�ته بودید چون بچه هاي ما با سؤاالت 

آشنایي پیدا كردند، دوره هاي بعد بهتر جواب دادند. 
كریم�ي: منظور من س��ؤال هاي آزمون نبود، كتاب هاي درسي 
بود. در واقع تألیف كتاب هاي بخوانیم و بنویسیم مبتني بر نتایج 
این آزمون ها بود. یعني روش آموزش عوض ش��د و به جاي اینكه 
خطي باشد، تعاملي شد. گفتیم یكي از عواملش ممكن است این 
باشد كه نوشتن بچه ها بهتر شده است. چون چیزهایي كه بچه ها 
در برگه ها مي نویس��ند، اص��اًل خودش ماجرایي اس��ت گفتني و 
شگفت انگیز كه نشان مي دهد در درون بچه هاي ما چه مي گذرد. 
مثاًل در پاس��خ این سؤال كه ش��یرها براي زنده ماندن در جنگل 
چه موارد ایمني را باید رعایت كنند، جواب داده بودند: ش��یر اگر 
بخواهد زن��ده بماند، باید در یخچال نگه داري ش��ود. یا ماجرایي 
درب��اره درخت ش��كالت گفتیم و پرس��یدیم كه كي ش��كالت ها 
ش��یرین شدند. جواب دادند ما نباید ش��كالت بخوریم، دندانمان 

را كرم مي خورد. 
مي گوید ش��ما چي مي خواهید تا من بگوی��م، نه اینكه من چه 

خوانده ام و چه مي دانم. 

 صحبت هاي شما و نوع نگاه شما، فارغ  از پیامدي 
كه  دارد، حقیقتًا جذاب است. شاید در این گفت و گو نشد 
چنان ك�ه باید و ش�اید و بدون پرس�ش هایي كه به  دنبال 
پاسخش�ان بودیم،  صحبت  كنیم! و ناگزیر شدیم مدام به 

آن پرسش ها برگردیم. 
كریمي: من هم نتوانس��تم در قالب خودم س��خن بگویم؛ از آن 
جهت كه مي گفتم باید علمي پژوهش��ي س��خن بگویم. از طرفي 
ش��ما هم گاه مي خواستید با شخص حقیقي من صحبت كنید نه 

مدیر مطالعات تیمز و پرلز!

به عنوان س��خن آخر یادآوري كنم كه تیمز و پرلز یك ظرفیت 
است و یك ابزار و یك بستر؛ نه هدف است و نه مالك برتري. ما 
بای��د از این زمینه و ظرفی��ت، بهره خودمان را ببریم. تیمز و پرلز 
به ما نشان مي دهد  كه بچه هاي ما چقدر از استانداردهاي تعیین 
ش��ده فاصله دارند. البته ممكن است از نظر ما، یعني ما ایراني ها، 
آن استاندارد ها دقیق نباشد. اما به هر حال، پرلز به خصوص به ما 
نشان داده است كه نرخ مطالعاتي بچه هاي ما، سواد خواندنشان، 
سواد عاطفي شان، سواد اجتماعي شان و درك مطلبشان پایین تر 

از بچه هاي دیگر كشورهاست. 
من به خاطر ش��غلم به كشورهاي زیادي رفته ام. در آن كشورها 

مطالعه را نه با هدف سود طلبي و نه به عنوان 
ابزاري نمره مدار، بلك��ه به عنوان یك تفریح 
رواني عاطفي ش��خصي مطالعه مي كنند. به 
محض آنكه در قطار یا اتوبوس مي نش��ینند، 
اولین چی��زي كه از جیبش��ان در مي آورند 
كتاب اس��ت. ما به محض اینكه مي نشینیم 
ی��ا تخمه مي ش��كنیم یا ب��ا موبایلمان بازي 
مي كنیم. خ��وب این برمي گردد به س��بك 
زندگ��ي ما و گرایش ه��اي ارزش مدارانه مان 
ك��ه به چه  چیزي اهمی��ت مي دهد. این هم 
با بخش��نامه و سخنراني درس��ت نمي شود. 
ای��ن یك نس��ل كار مي خواهد ت��ا به جایي 
برس��یم كه كتاب خواندن تفریحمان باشد. 
كتاب خواندن آن ها تفریحش��ان اس��ت و ما 
اجبارمان؛ حاال اگر براي نمره نباشد، خیلي 
خوش بینان��ه كه بگوییم براي فخر فروش��ي 
اس��ت، براي اظهار فضل اس��ت، ب��راي آنكه 
بتوانیم پاس��خ یك نفر را بدهیم، براي آنكه 
روي یك نفر را ك��م كنیم، براي لذت بردن 

نیست. 
بعضي ها مي گویند چرا ما قرآن مي خوانیم متحول نمي ش��ویم؟ 
چون شما قرآن را نمي خوانید براي اینكه قرآن بخوانید. مثاًل مِن 
سخنران قرآن مي خوانم كه چهار تا آیه را جایي بگویم. اگر قرآن 
را فقط براي قرآن بخوانیم آن گاه نور است. آگاهي یعني مشاهده 
بدون قضاوت؛ م��ا منفعت طلبانه مطالع��ه مي كنیم، براي همین 
اس��ت كه اثر ندارد. قرآن در همان ابتداي كار مي گوید این كتاب 
براي متقین نور و مایه هدایت اس��ت؛ یعني باید با ذهن متقي و 
باتقوا به س��راغ قرآن رفت. تقوا یعني آزادي ذهن، یعني پارسایي 

و نامتعین كردن ذهن. 

یكي از مشكالت همة  ما این 
است كه فكر كنیم تربیت 
را فهمیده ای�م و خودمان 
آدم ه�اي تربیت ش�ده اي 
هس�تیم و آرزو مي كنیم 
ك�ه بچه هایم�ان مثل ما 
بش�وند. البته م�ن خودم 
مي گویم خدا نكند بچه ام 
مثل خ�ودم ش�ود. مبادا 
اس�تبدادي  چنین  روزي 
بر من حاكم شود كه فكر 
كنم خودم تربیت شده ام و 
بچه ام هم باید مثل خودم 
باشد
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من کامل نیستم ولي خوشبختم
تألیف: آلیس دي دومار و آلیس لش کلي

ترجمة فاطمه  سادات موسوي
ناشر: ما و شما 320 صفحه، چاپ اول 1392 

خودتان را سرزنش نکنید!

شاید ش��ما هم از افرادي باشید كه در یك قدمي موفقیت قرار 
مي گیرن��د ام��ا آن را در آغوش نكش��یده اند. س��ال ها از عمرمان 
گذشته است، اما هنوز احساس موفقیت نمي كنیم. دیگران نیز ما 
را آدم ه��اي موفقي نمي دانند، هر چند صادقانه و با تعهد كارهاي 

زیادي انجام داده ایم؛ از امور شخصي گرفته تا امور عام المنفعه.
اش��كال كار كجاست؟ ممكن اس��ت دلیل تراشي كنیم و تقصیر 
را ب��ه گردن ای��ن و آن بیندازیم، و یا دس��ت تقدیر را عامل عدم 

توفیق هایمان بدانیم.
ب��ا اینكه عدم توفیق و كامیابي در زندگي دالیل گوناگوني دارد 
اما یك دلیل عمده و مطرح آن به پدیده دروني كه در هر انساني 

وجود دارد برمي گردد و آن »كمال گرایي« است.
آیا احساس مي كنید كارهایي را كه به اتمام مي رسانید به اندازة 

كافي رضایت بخش نیستند؟
آیا نوش��تن مقاالت و طرح ها را ب��ا هدف انجام دقیق تر آن ها به 

تعویق مي  اندازید؟
آیا احساس مي كنید كارها را باید صد درصد درست انجام دهید 

و در غیر این صورت فردي متوسط و یا حتي بازنده هستید؟
آی��ا فكر مي كنید پدر یا مادر خوبي نیس��تید؟ آیا در امتحانات 

حتي به نمره بیست  هم قانع نیستید؟ آیا و آیا و آیا...؟ 
اگر ش��ما به همة این س��ؤال ها پاس��خ مثبت دهید ش��ما فرد 

كمال گرایي هستید.
ترس از باختن، ترس از اشتباه كردن، ترس از نارضایتي، اعتقاد 
به این امر كه دیگران- و نه شما- به آساني به موفقیت مي رسند، 
تأكید بس��یار ب��ر روي بایدها، همه ی��ا هیچ پن��داري و... دالیل 

عمده اي براي كمال گرا شدن فرد به شمار مي روند.
نگرش كمال گرایانه، یك دور معیوب را در زندگي فرد به وجود 
مي آورد. افراد كمال گرا، نخس��ت مجموع��ه اي از اهداف غیرقابل 
دس��ترس را ردی��ف مي كنند، اما در عمل، در رس��یدن به اهداف 
شكس��ت مي خورند، زیرا دسترسي به آن اهداف غیرممكن است. 
آن گاه، در زیر فش��ار میل به كمال از یك س��و و ناكامي غیرقابل 
اجتناب ناشي از آن از سوي دیگر، خالقیت و كارآمدي شان كاهش 
مي یاب��د و باالخره این روند، آن ها را به انتقاد از خود و س��رزنش 
خوی��ش هدایت مي كند؛ نتیجة ای��ن روند كاهش عزت نفس فرد 
است كه احتمااًل اضطراب و افسردگي نیز به همراه خواهد داشت. 
در این موقعیت، فرد كمال گرا، فكر مي كند كه اگر س��خت تر كار 
كند موفق خواهد ش��د. چنین فكري، مج��دداً منجر به یك دور 

كامل اما معیوب مي گردد. 
اف��راد كمال گ��را به احتمال عدم  پذیرش یا طرد ش��دن خود از 
س��وي دیگران فكر مي كنند و مي ترس��ند. با این ترس، در مقابل 
انتق��اد دیگران حال��ت دفاعي به خود مي گیرن��د و از این طریق 

علیرضا متولي

نگاهی به کتاب من کامل نیستم ولی خوشبختم
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دیگران را از خود دور مي س��ازند. آن ها ب��دون اینكه متوجه این 
موضوع باش��ند، همچنان معیارهاي به شدت غیرواقعي خود را از 
دیگران نیز انتظار داش��ته و در نتیج��ه از دیگران متوقع و منتقد 
آن ها مي گردند. افراد كمال گرا، معمواًل به دیگران اجازه نمي دهند 
كه شاهد اشتباهاتشان باشند. آن ها این نكته را در نظر نمي گیرند 
ك��ه خود افش��ایي این فرصت را به آن ها مي ده��د كه دیگران به 
چش��م یك انس��ان به او نگاه كنند و دوستش��ان بدارند. به دلیل 
وج��ود این دور معیوب، اف��راد كمال گرا، غالبًا در داش��تن روابط 
نزدیك با افراد دچار مش��كل مي ش��وند و به همین خاطر رضایت 

كمتري از روابط بین فردي خود دارند.
تأثی��ر منفي كمال گرایي افراد در زندگي روزمره ش��ان آش��كارا 
مش��اهده مي ش��ود. درمان این مش��كل از طریق خودشناسي و 

آموزش مهارت هاي زندگي اتفاق مي افتد. 
كتاب  »من كامل نیستم اما خوشبختم« جنبه هاي ریز و درشت 
این احس��اس را بررس��ي مي كند و با ذكر مثال هایي كه مرتبط با 
زندگي روزمرة ماست، مسئله را براي خواننده موشكافي و روشن 

مي كند.
اگرچه مخاطب اصلي این كتاب خانم ها هس��تند اما مطالعه آن 
براي آقایان هم مفید است. این كتاب با پیش گفتار آغاز مي شود، 
با یك آزمون ادامه مي یابد، س��پس در ده فصل، كه فصل آخرش 
نتیجه گیري اس��ت، به توضیح این احس��اس و راه ه��اي مقابله با 
كمال گرای��ي مي پردازد. جان كالم این كتاب این اس��ت كه »هر 

آنچه هستي بپذیر.« 
یك��ي از مهم ترین بخش ه��اي این كتاب آزمون آن اس��ت كه 
توصی��ه مي كن��م آن را انجام بدهید. این آزمون در ش��ش بخش 
تنظیم شده و در هر بخش سیزده سؤال دارد. شما با پاسخ دادن 
به سؤال هایي درباره احساستان درباره خودتان، خانه تان، شغلتان، 
رابطه هات��ان، فرزند پروري تان و تصمیم گیري هایتان مي توانید به 

میزان كمال گرا بودن خود پي ببرید.
نكت��ه  قابل توج��ه دیگ��ر در این كتاب آش��نا نمودن ش��ما با 
مهم ترین نكات روان شناس��ي اس��ت كه همگاني است و دانستن 
آن ه��ا به درد تمام زوایاي زندگي ش��ما خواهد خورد. براي مثال 
در صفحه 55 تحت عنوان »الگوهاي فكري آشفته و متداول«، با 
خطاهاي شناختي آش��نا مي شوید كه منشأ بسیاري از گناهان و 

كج رفتاري هاي آدمیان است. 
و یا در صفحه 228 با ده فرمان افراد مهر طلب  آشنا مي شوید. 

ش��اید ندانید اما به زعم تعداد كثیري از روان شناس��ان ایراني، ما 
جزو ملت هاي مهر طلب هستیم و ریشه افسردگي ها و ناكامي هاي 
بسیاري از ما در همین مهر طلبي است. مهر طلبي به خودي  خود 
امر بدي نیس��ت اما بد نیست به توضیحي كه درباره كمال گرایي 
مي ده��م توج��ه كنی��د و آن را به عبارت مهر طلب��ي هم تعمیم 

بدهید. چون یكي از ریشه هاي كمال گرایي، 
مهر طلبي است.

ممكن اس��ت بگویید اگر انس��ان كمال گرا 
نباش��د كه نمي تواند پیش��رفت كند. سخن 
درس��تي اس��ت. آما آنچه م��ورد توجه این 
كتاب و روان شناس��ان برجسته است، رفتار 
بیمارگونه كمال گرایي است. رفتار بیمارگونه 
یعن��ي رفتاري خ��ارج از تع��ادل و اندازه كه 
باعث پس��رفت و ع��دم موفقیت مي ش��ود. 
همین جاست كه من به عبارت »كمال گرایي 
آري- كمال پرس��تي خیر« كه در پشت جلد 
كتاب آمده اس��ت انتق��اد دارم؛ زیرا مفهوم 
كمال گرایي در روا ن شناسي مفهوم شناخته 
ش��ده اي است اما چیزي به نام كمال پرستي 

نداریم.
 perfection در متن اصلي كتاب هم واژة
و یا perfectionism آمده كه به هیچ وجه 
معناي كمال پرس��تي ندارد و مترجم محترم 
به س��لیقة خ��ود از این واژه  اس��تفاده كرده 

است.
در پای��ان ب��ه نكت��ه دیگ��ري هم اش��اره 
مي كنم. در س��ال هاي اخیر ترجمه و انتشار 
این دس��ت كتاب ها رو به فزوني گذاشته و 
البته كار خوبي هم بوده است. تعداد زیادي 
را مي شناس��م كه با مطالعه همین كتاب ها 
ب��ه زندگ��ي ش��خصي خ��ود سروس��اماني 
داده اند. اما آنچه گفتني است این است كه 

مثال هایي در این كتاب ها به كار برده ش��ده كه با زندگي شرقي 
ما همخواني ن��دارد. توصیه مي كنم خوانن��دگان محترم به این 
نكت��ه توجه كنند و مصداق هاي بوم��ي آن مثال ها را در زندگي 

پیرامون خود بیابند.

نگرش كمال گرایانه، یك 
دور معیوب را در زندگي 
فرد ب�ه وجود م�ي آورد. 
كمال گرا، نخس�ت  افراد 
اه�داف  از  مجموع�ه اي 
غیرقابل دسترس را ردیف 
مي كنن�د، ام�ا در عمل، 
در رس�یدن ب�ه اه�داف 
زیرا  مي خورند،  شكست 
دسترس�ي به آن اهداف 
غیرممكن اس�ت. آن گاه، 
در زی�ر فش�ار می�ل به 
كمال از یك سو و ناكامي 
غیرقابل اجتناب ناش�ي 
دیگ�ر،  س�وي  از  آن  از 
خالقیت و كارآمدي شان 
كاهش مي یابد و باالخره 
ای�ن رون�د، آن ه�ا را به 
انتقاد از خود و س�رزنش 
خوی�ش هدایت مي كند؛ 
نتیجة ای�ن روند كاهش 
عزت نفس فرد است

17   رشد جوانه |  شمارۀ 47 |  بهار 1394 |



زنه
رو

گاه
ن

فریده نورمحمدي

فرار مثلثي در چهار ضلع
نگاهی نو به تربیت و روش های تربیتی

در یازدهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي تربیتي رشد  فیلمي 
مس��تند با عنوان »فرار مثلثي در چهار ضلع« با كارگرداني آقاي 
امین قدمي به نمایش گذاش��ته ش��د. كه بر اساس نظر سنجي به 
عمل آمده مورد توجه اهالي فرهنگ حاضر در مراس��م اختتامیه 
قرار گرفت و نمره باالیی را در نظرس��نجی مراسم پایانی به خود 

اختصاص داد. )88/4 از 100(
ابت��دا بهتر اس��ت با طرح  یك س��ؤال ش��روع كنم. »یاس��من 
س��عیدي« نفر اول این فیلم، كه رفتارها و باورهایش بر كل فیلم 
س��ایه انداخته اس��ت چگونه ضمن خواندن كتاب هایي متعدد، با 
دیدگاه هاي متفاوت، توانس��ته اس��ت با هنجاره��اي جامعة خود 
خیلي راحت كنار بیاید. آن هم اینقدر س��اده و آس��ان؟ او چگونه 
در كن��ار كتاب هاي فراوان غیر آموزش��ی كه مي خواند، این همه 

موفقیت هاي تحصیلي و تجارب ارزنده كسب كرده است؟

ضلع اول
در این فیلم با رویكردي خالقانه، نگاهي نو به دور از چارچوب هاي 
كهنه و تكراري به بررسي نقش كتاب هاي غیر درسي در پیشرفت 
تحصیل��ي و برانگیختن انگیزه دروني دانش آموزان براي درك 
عمیق تر كتاب هاي درسي و مباحث مدرسه اي پرداخته 
اس��ت. در این مستند آموزش��ي تالش شده است تا 
فعالیت هاي آموزشي كه در نظام تربیتي ما به غولي 
به نام كنكور تبدیل شده است و لذت زندگي و حس 
زیباي اندیشیدن و خلق كردن 
از  ك��ردن  عم��ل  و 
فرزندان ما را 

گرفته اس��ت به چالش بكشد و بگوید كه دانش آموزان مي توانند 
ساده و راحت فكر كنند اگر به آن ها سخت نگیریم و زیاد برایشان 
تعیین تكلیف نكنیم. بلكه بگذاریم خودشان، در فرایندي طبیعي، 
ب��ا انگیزه هاي خدادادي، فطري و دروني به دنبال عالقه هایش��ان 
برون��د. در آن صورت فكر كردن و درس خواندن س��اده ترین كار 
ب��راي آن ها خواهد بود و كنكور ه��م براي آن ها مي تواند فیلتري 

نه  چندان دشوار براي عبور باشد.
همان گونه كه از نام فیلم )فرار مثلثي در چهار ضلع( پیداس��ت 
این فیلم نظم نویني را در تربیت پیش��نهاد مي كند. در ضلع اول 
یاسمن سعیدي  نفر اول كنكور ریاضي صحبت مي كند و مي گوید 
قب��ل از اینكه با  كتاب درس��ي ارتباط برقرار كن��د با كتاب هاي 
داس��تانی پیوندي صمیمانه و ناگسستني داش��ته است. آنچه از 
حرف ه��اي این نفر اول كنكور ریاضي به دس��ت مي آید عالقه به 
خوان��دن و آزادي عمل اس��ت كه او را به ف��ردی نقاد و در عین 
حال خیال پرداز بدل کرده است و همین  عوامل فهم دشوارترین 
مس��ائل را براي او سهل و آس��ان نموده است. با همه این ها او به 

زندگي نگاهي ساده، روان و بي تكلف دارد. 
لذت زندگي یاسمن سعیدي را در آرامش خیال، ذهن پویا، برق 
چشمانش و عروسك هاي مختلف كه در میان قفسه كتاب هایش 
ج��ا خوش كرده ان��د، و او هنوز با آن ها كودك��ي و خیال پردازي 
مي كن��د، مي ش��ود حس كرد. تخیالت��ش به او این جس��ارت را 
داده اس��ت ك��ه در عالم خیال هم كه ش��ده به گذش��ته برود و 
اندیش��ة فیثاغورث را به چالش بكش��د. سعیدي موفقیت خود را 
مدی��ون رمان ها و كتاب هاي تخیلي كه خوانده اس��ت مي داند. او 
نویس��ندگي و كارگرداني تئاتر تخیلي »فرار مثلثي« را به عنوان 
یك كار دانش آموزي و س��رگرم كننده در دوران دبیرستان تجربه 
كرده اس��ت و آن را براي خود كمتر از رتبه یك 
كنكور ریاضي نمي دان��د. البته این هم الهام 
گرفت��ه از هم��ان رمان هایي اس��ت كه 
خوان��ده اس��ت و در آن فیثا غورث، 
س��خت  اندیش ترین ریاض��ي دان 
را نقد مي كن��د و مي خواهد 
ب��ه او و هم��ه ب��زرگان 
دیدگاه هاي  چرا  بگوید 
فكر  ب��راي  س��اده تري 
كردن خل��ق نكرده اند؟ 
فكر مي كند چه مي ش��د 
اگر همة شكل ها دایره مي شدند؟ 
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و چه مي ش��ود اگر همه فكرهاي گذش��ته را دور بریزیم و از اول 
فكر كنیم؟ فكر كنید پالتو پوس��ت پشت ویترین فالن فروشگاه، 
پوس��ت پلنگي است كه زماني در دشت هاي دور مي دویده است. 
حال فرض كنید ما به گذشته باز گشته ایم و این پلنگ در دید رس 
ماس��ت. ح��اال آیا مي خواهیم ای��ن پلنگ  تیز پا را به اس��ارت این 
ویترین هاي رنگي در قالب پوستین درآوریم تا خانمي از پوشیدن 
آن ل��ذت ببرد و ی��ا ترجیح مي دهید پلنگ همچن��ان آزاد و رها 
در دامن طبیعت یكه تازي كند. البته تصمیم با ماس��ت! و اینجا 

رفتارهاي خالقانه رقم مي خورد. 
پیام اصلي این مس��تند را مي توان »ساده فكر كردن« دانست، 
كه قباًل در دبیرستان، یاسمن سعیدي در تئاتر »فرار مثلثي« هم 
به عنوان یك خیال به آن پرداخته بوده است. او به این مي اندیشد 
چه مي ش��ود اگر س��اده فكر كنیم؟ و ش��اید بینندگان این فیلم 
بگویند چه مي ش��ود اگر ساده زندگي كنیم و ساده تربیت كنیم؟ 

اصاًل خودمان باشیم نه آن گونه كه ما را بار آورده اند.

ضلع دوم
اتفاقًا در این فیلم در میان گزارش ها كتاب »فضیلت نایادگیري« 
را نش��ان مي ده��د. چگونه ی��اد نگیریم؟ كتابي ك��ه  تلنگري به 

ذهن هاي بسته و كلیشه اي مي زند.
 اصاًل مي شود بناي دوباره اي ساخت از آنچه تا به حال بوده ایم. 
چگون��ه مي توانیم خودمان باش��یم و با تكیه ب��ر یافته هاي خود 
فردی��ت و یگانگي خود را رقم بزنیم؟ اینجا ضلع دوم همان مثلث 
اس��ت كه از دی��دگاه دكتر عبدالعظیم كریم��ي موضوع تربیت  با 
همان زاویة رفتاري یاسمن سعیدي مورد بررسي قرار مي گیرد كه 
براي ریاضي دان شدن، دانش آموزان الزم نیست حتمًا كالس هاي 
مختلف ریاضي بروند ی��ا كتاب هاي متعدد ریاضي بخوانند. آنچه 
مهم اس��ت توس��عه و عمق بخش��یدن به می��دان ذهني و حتي 
تخیالت فرد است كه ممكن است این امر از طریق رمان خواندن 
یا بازي كردن و رهایي ذهن و فكر انجام شود تا فكر در این فرایند 
ورزیده ش��ود و آن گاه هر علمي را، اع��م از ریاضي، ادبیات و هنر 
و غی��ره و ذالك، مي تواند نه تنها بفهمد و ب��ه كار ببرد بلكه خود 
راه هاي تازه اي را در كش��ف علوم بگشاید. این چیزي است كه در 
گذشته دانش��منداني كه مكتب و مدرسه رس��مي و برنامه ریزي 
ش��ده اي نداش��تند به آن دس��ت یافتند، اما ما علي رغم پیشرفت 
امكان��ات فناورانه اي كه در اختیار داری��م به اندازه آن ها خالقیت 
و نوآوري در علوم نداریم. تربیت مدرس��ه اي، به نس��بت امكاناتي 
كه دارد چند نفر مثل موالنا و فردوس��ي و حافظ و ابوعلي سینا و 
خواجه  نصیر الدین طوسي و امثالهم به جامعه ارزاني كرده است؟ 
باید اش��كال در جایي باش��د كه به آن دست پیدا نكرده ایم. شاید 
فرص��ت  رهایي ذهن و آزادي كش��ف براي ك��ودك در چارچوب 
مدرس��ه فراهم نباش��د. راس��تي چرا و چگونه همه كشفیات بشر 
در اوق��ات فراغت، یعن��ي در ایام رها و آزاد ب��ودن فرد از دغدغة 
یادگی��ري و پرداختن به عالئق فردي صورت گرفته اس��ت؟ مثاًل 
نیوتن در زیر درخت با آرامش و رهایي از دغدغة  یادگیري جاذبة 
زمین را كش��ف مي كند و بس��یاري دیگر از اكتشافات بشر نیز به 
همین گونه بوده است. به قول عبدالعظیم كریمي، شاید آموزش 

رسمي و تربیت مدرسه اي قفلي باشد بر ذهن كودك!

ضلع سوم
و اما ضلع س��وم خانواده  اس��ت كه با دغدغه رقابت، تست زدن، 
كنكور و نهایتاً   كس��ب م��درك، خانه را به زن��دان دیگري براي 
دانش آم��وز تبدیل كرده اس��ت. معل��م آگاه فیزی��ك خانم رهبر 
اسكندري در این فیلم از خانواده ها مي خواهد كه در نحوة آموزش 

فرزندان خود دخالت نكنند و دست از سر آن  ها بردارند. 
مجموع��ًا به نظر نگارنده، فیل��م مي خواهد بگوید زندگي خیلي 
س��اده تر از این فرمي اس��ت كه براي خود و فرزندانمان درس��ت 
كرده ایم. دست از یقة بچه ها در زمینة چگونه خواندن و چه چیزي 
خوان��دن برداریم. با بكن  نكن، ذهن پویا و فطرت جس��ت وجو گر 

آن ها را ب��راي یادگیري طبیعي نبندیم. اگر 
م��ا از بچه ه��ا فقط چارچوب كتاب درس��ي 
را نخواهی��م و كت��اب درس��ي را وحي ُمنزل 
ندانیم آن ها به ص��ورت طبیعي همواره میل 
فطري به یادگی��ري و كنجكاوي را خواهند 
داش��ت منتها عالقه و استعداد آن ها ممكن 
اس��ت در موضوعات مختلف متفاوت باشد و 
اس��تعداد هاي آن ها گاه به نیازهاي مدرس��ه 
كه مي خواهد همه را مثل ماش��ین یك فرم 
كند پاسخ ندهد. وقتي قرار است همه طبق 
قانون مدرسه كتاب هاي خاصي را بخوانند و 
نمره قبولي یا باالتر از آن كس��ب كنند. آن 
كس��ي كه استعدادش در قالب كتاب  درسي 
نیست زیر پا له مي شود و ممكن است تا ابد 
داغ كودن بودن و خنگ بودن بر پیشاني اش 
بخ��ورد، در  حال��ي كه چه بس��ا در خارج از 
این چارچوب، او حتي نبوغ هم داشته باشد. 
ش��اهد این مدعا كساني هس��تند كه بدون 
هیچ گونه تحصیالت رس��مي یا غیررسمي و 
گاه ناتواني در ادامه تحصیل در فعالیت هاي 
آزاد بازار و تجارت كرور كرور درآمد دارند. 

ضلع چهارم
ضلع چهارم، در این فیلم، دست اندركاران 
تعلیم و تربیت اعم از برنامه ریزان، كارشناسان، 
مدیران، معلمان، خانواده ها، نویس��ندگان و 

ناشران آموزشي هستند. 
ما دست اندركاران تعلیم و تربیت، كه ضلع  چهارم و نقطة شروع 
خالقی��ت در این مثلث چهار ضلعي هس��تیم، مي توانیم كاري را 
كه تا به  حال نكرده ایم و نشده است انجام دهیم. مي  توانیم تغییر 
دهیم همان گونه كه مثلث به جاي س��ه ضلع مي توانس��ت چهار 
ضلع داش��ته باش��د. حال ما چگونه مي خواهیم ضلع چهارم این 
مثلث را خالقانه ترس��یم كنیم؟ پیش��نهاد شما چیست؟ راستي 
ش��ما هم اگر به س��هم خود نقش��ي در پیچیده فكر كردن براي 
تعلیم و تربیت داش��ته باشید براي ساده اندیش��یدن چه خواهید 
كرد؟ »اصاًل این فیلم را به عقب برگردان؛ آن قدر كه پالتو پوست 
پش��ت ویترین پلنگي شود كه مي دود در دشت هاي دور، این قدر 

كه عصاها پیاده به جنگل برگردند. ...« 

آنچه مهم است توسعه و 
عمق بخشیدن به میدان 
ذهن�ي و حت�ي تخیالت 
فرد است كه ممكن است 
ای�ن امر از طری�ق رمان 
خواندن ی�ا بازي كردن و 
رهایي ذهن و فكر انجام 
شود تا فكر در این فرایند 
ورزیده شود و آن گاه هر 
علمي را، اعم از ریاضي، 
ادبی�ات و هن�ر و غیره و 
ذال�ك، مي توان�د نه تنها 
بفهمد و به كار ببرد بلكه 
خ�ود راه هاي ت�ازه اي را 
در كش�ف علوم بگشاید. 
ای�ن چیزي اس�ت كه در 
گذش�ته دانشمنداني كه 
مكتب و مدرس�ه رسمي 
ش�ده اي  برنامه ری�زي  و 
نداش�تند به آن دس�ت 
یافتند
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وضعیت کتاب هاي آموزشي دورة تحصیلي ابتدایي
طي سال هاي 90 تا 92

كتاب هاي كمك درسي
 در مسیر صعود

نجوا اسیوند
كارشناس كتاب نامه دورة ابتدایي

كتاب هاي رسیده
مقایس��ه كتاب هاي دورة ابتدایي كه به دبیرخانة س��امان دهي 
منابع آموزشي و تربیتي، طي سال هاي 90 تا 92، رسیده همواره 
از س��یري صعودي برخوردار بوده به طوري كتاب هاي رسیده، در 
سال 90 از 839 عنوان به 965 عنوان در سال 91 و 1327 عنوان 
در س��ال 92 افزایش یافته است. به عبارت دیگر در سال هاي 92 
و 93 به ترتیب 15 و 37/5 درصد رش��د حاصل شده است كه در 
مقایس��ه سال 92 با دو سال قبل از آن، رشدي برابر با 58 درصد 

را نشان مي دهد. )جدول شماره1(.
 این رشد غیرمنتظره و افزایش قابل مالحظة تعداد كتاب ها در 
س��ال 1392، تا حد زیادي به دلیل ورود كتاب هاي داس��تاني به 
دبیرخانه مجموعه در این سال بوده است كه براي نخستین بار به 

كتاب هاي مورد بررسي افزوده شده است. 

كتاب هاي مناسب، كتاب هاي نامناسب
پی��ش از توضیح این بخش باید ی��ادآوري كرد كه در دبیرخانه 
س��امان دهي، بنابر قاعده معمول، كتاب هاي چاپ اول هر سال و 

یك سال پیش از آن مورد بررسي قرار مي گیرد و كتاب هاي قبل 
از ای��ن تاریخ غیر مرتبط قلمداد مي ش��ود. همچنین كتاب هایي 
كه قباًل یك بار مورد بررس��ي قرار گرفته و مناس��ب یا نامناسب 
تشخیص داده شده بوده اند در شمار كتاب هاي غیرمرتبط تكراري 
قرار مي گیرند و از چرخه بررسي خارج مي شوند. به این جمع باید 
معدود كتاب هایي را هم اضافه كرد كه  از س��وي ناش��ران ارسال 
مي ش��ود ولي به لحاظ موضوعي ارتباطي با نظام آموزش و پرورش 
ندارند. بیش��تر این كتاب ها پس از بررس��ي كارشناسي مشخص 
مي ش��وند. به این ترتیب منظور از كتاب هاي غیرمرتبط، این سه 

دسته است.
ج��دول ش��ماره2، نش��ان مي دهد ك��ه بیش��ترین كتاب هاي 
غیرمرتبط این دوره طي س��ه سال، با 23 درصد، متعلق به سال 
1391 بوده اس��ت؛  در حالي كه این رقم در سال 1390 فقط به 
8 درصد بالغ ش��ده است و در سال 1392 نسبت به سال قبل از 
آن به این رقم حدود 6 درصد كاهش یافته و به 17 درصد رسیده 

است. )جدول شماره2(
ام��ا وضعی��ت كتاب هاي مناس��ب نیز در س��ال 1391 دچار 
نوس��ان غیر منتظره شده اس��ت. در این سال درصد كتاب هاي 
مناس��ب از 57 درصد به 50/4  درص��د كاهش یافته كه رقمي 
قابل مالحظه اس��ت. اما بالفاصله در س��ال بعد، یعني 1392، 
این درصد مجددًا س��یر صعودي یافته و به 56 درصد رس��یده 
اس��ت كه فقط اندكي از سطح میانگین س��ال 1390 پایین تر 

است. )جدول شماره3 (.

جدول1: كتاب هاي رسیده دوره ابتدایي در سال هاي 90، 91، 92

1390كتاب هاي رسیده
درصد  رشدفراواني

1390839-
139196515
1392132737/5

شی
وه

 پژ
ش

زار
گ
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 ناگفته نماند كه درصد كتاب هاي مناسب، به طور كلي، چنان كه 
قباًل نیز از س��وي مسئوالن یادآوري شده است، در طي سال هاي 
فعالیت  دبیرخانه سیري صعودي داشته و به طور میانگین از 18/5 
درصد در س��ال 1379 به 58/5 درصد در س��ال 1392 بالغ شده 
اس��ت. نمودار ش��ماره یك به نحو گویایي نسبت میان كتاب هاي 
مناسب و كتاب هاي رسیده را طي سه سال 90 تا 92 باز مي نماید.

مقایسه كتاب هاي كمك درسي و كمك آموزشي
با توجه به جدول ش��ماره 4، در سال 90، 24 درصد كتاب هاي 
بررس��ي  ش��ده، كمك درس��ي بوده اند. مي دانید ك��ه كتاب هاي 
كمك درس��ي به آن دس��ته از كتاب هاي آموزشي گفته مي شود 

كه منطبق با س��رفصل هاي كت��اب  درس��ي اند و اغلب در صدد 
تثبیت آموخته هاي كتاب درس��ي با تكرار و تمرین هس��تند و به 
همین دلیل اغلب براي یك پایه مشخص تدوین مي  شوند و براي 

پایه هاي دیگر غیرقابل استفاده اند. 
در ه��ر حال این رقم در س��ال 91، با افزایش��ي قابل توجه، به 
رقم 46 درصد بالغ مي ش��ود و در سال بعد یعني 92 دوباره روند 

كاهشي در پیش مي گیرد و به 31 درصد مي رسد. 
بیش��تر هم��كاران م��ن در دبیرخانه معتقدند عل��ت این تغییر 
ناگهان��ي در افزایش كتاب هاي كمك درس��ي گران ش��دن قابل 
توجه قیمت كاغذ بود كه موجب ش��د ناشران آموزشي بخشي از 
سرمایه هاي خود را به تولید این گروه از كتاب ها اختصاص دهند 

جدول2: مقایسه وضعیت كتاب هاي رسیده و بررسي شده دورة ابتدایي در سال هاي 90، 91، 92

موضوع
139013911392

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

82/60٪76/81084٪92741٪776كتاب هاي بررسي شده

17/40٪23/2231٪8224٪63كتاب هاي غیر مرتبط

8391009651001327100كتاب هاي  رسیده 

جدول3: مقایسه وضعیت كتاب هاي مناسب و نامناسب دورة ابتدایي در سال هاي 90، 92،91

موضوع
139013911392

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

56٪50/4607٪57374٪441كتاب هاي مناسب

44٪49/5477٪43367٪335كتاب هاي نامناسب

7761007411001084100كتاب هاي بررسي شده

مقایسه كتاب هاي رسیده و مناسب دوره ابتدایي در سال هاي 90 تا 92

كتاب هاي بررسي شده 
كتاب هاي مناسب
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نمودار 1
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كه از ف��روش مطمئن تري برخوردار اس��ت و خانواده ها حاضرند 
براي آن  بهاي بیشتري بپردازند. 

كاهش درصد كتاب هاي مناسب در سال 1391 نسبت به سال 
قب��ل و بعد آن نیز با این تحلی��ل تطبیق مي كند. زیرا كتاب هاي 
كمك درس��ي به طور معمول قدري كمتر از كتاب هاي آموزش��ي 

دیگر مناسب تشخیص داده مي شوند. 
جدول ش��مارة 5 نیز گویاي آن اس��ت كه كیفی��ت كتاب هاي 
كمك درسي در سال هاي 91 و 92 در مقایسه با سال 90 افزایش 
یافته اس��ت؛ به طوري كه این رقم در س��ال 91 معادل 35 و در 
س��ال 92 معادل 34 درصد بوده است. به نظر مي رسد تغییر نظام 
آموزش��ي و رویكردهاي كتاب هاي جدید درسي در دوره ابتدایي، 

در افزایش كیفیت كتاب هاي كمك درسي بي تأثیر نبوده است. 

مقایسه موضوعات درسي در سال هاي 90 تا92
در طي سال هاي مورد بررسي، دو درس فارسي و علوم تجربي، 

با اندكي جابه جایي همواره در بین س��ه موضوعي كه از بیشترین 
فراوان��ي برخ��وردار بوده اند، حضور داش��ته اند. ریاضي س��ومین 
موضوعي است كه طي دو سال اخیر به این جمع راه یافته است؛ 
در حالي كه در س��ال1390 موضوع علوم تربیتي در این جایگاه 

قرار داشته است. 
ب��ه عبارت دقیق تر، در س��ال 1390 موضوع��ات علوم تجربي، 
فارسي و علوم تربیتي از بیش��ترین فراواني برخوردار بوده اند. در 
س��ال 1391 موضوعات ریاضي، فارس��ي، علوم تجربي و در سال 
1392 موضوعات فارسي، علوم تجربي، ریاضي در این جایگاه قرار 
داشته اند. چنان چه مالحظه مي شود در سال 92 ریاضي در رتبة 
سوم قرار گرفته، در حالي كه در سال قبل رتبه نخست را به خود 

اختصاص داده است. 
بررس��ي هاي آماري نش��ان مي دهد كتاب هاي با موضوع قرآن، 
كار و فن��اوري و تربیت بدن��ي از كمترین فراواني نس��بت به بقیه 

حوزه هاي درسي برخوردارند.

جدول4: مقایسه كتاب هاي كمك آموزشي و كمك درسي مناسب در سال هاي 90، 91، 92

درصدكمك درسيكتاب هاي بررسي شدهنوع كتاب

9077618524

9174133946

92108432431

جدول5: مقایسه كتاب هاي كمك آموزشي و كمك درسي مناسب در سال هاي 90، 91، 92
 درصد كتاب هاي مناسبتعداد كتاب هاي مناسبكتاب هاي كمك درسينوع كتاب 

901854826

9133911835

9232411134

كل كتاب هاي كمك درسي و كتاب هاي مناسب گروه ابتدایی طی سال های 90 تا 93 

كتاب هاي كمك درسي
كتاب هاي مناسب كمك درسي

350

300

250

200

150

100

50

0
1392                       1391                       1390

|  رشد جوانه |  شمارۀ 47 |  بهار 1394 22



قی
رزا

د 
سعی

ح: 
طرا

23   رشد جوانه |  شمارۀ 47 |  بهار 1394 |



گو
ت و

گف

تعامل ضرورتی انکارناپذیر
امید خراسانی

گفت و گوی ناشران و نویسندگان کتاب های آموزشی با 
کارشناسان و داوران گروه بهداشت و کودکیاری

اشاره
دبیرخان��ة س��امان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی نشس��تی را 
با حض��ور برخی ناش��ران و مؤلف��ان کتاب های آموزش��ی حوزة 
بهداش��ت و کودکیاری برگزار کرد. آنچ��ه می خوانید حاصل این 

گفت و گوهاست که به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده است. 

 آق�ای کیان ن�ژاد! نگاه ش�ما به وضعی�ت کنونی 
نشرآموزش�ی چیست؟ آیا ش�ما هم عقیده دارید که این 

اوضاع به سامان دهی نیاز دارد؟  
کیان ن�ژاد: در ح��ال حاض��ر وضعی��ت کتاب های آموزش��ی 
به گونه ای است که حتمًا باید یک نهاد رسمی و صاحب صالحیت 
آن را هدایت و س��امان دهی کند. 
اق��دام آموزش و پرورش در خصوص 
س��امان دهی کتاب های آموزش��ی 
ک��ه به گفتة دوس��تان، حدود 13 
س��الی هم از آن می گ��ذرد، اقدام 
امیدواری��م  و  اس��ت  شایس��ته ای 
ب��ا ت��داوم و پیگی��ری مجدان��ه و 
مس��ئوالنة دبیرخانة س��امان دهی 
کتاب ها و منابع آموزش��ی، این آش��فته بازار در مس��یر درست 
و روش��نی هدایت ش��ود. ضمنًا به نظر من، فرمول های اقتصادی 
مانن��د معادلة عرض��ه و تقاض��ا در زمینه ه��ای فرهنگی خیلی 

جواب گو نیستند. 

 چ�را گم�ان می کنی�د فرمول های اقتص�ادی در 
زمینه های فرهنگی خیلی پاسخ گو نیستند؟ 

کیان ن�ژاد: اصاًل مقول��ة فرهنگ با موضوع تج��ارت و اقتصاد 
تفاوت زیادی دارد کما اینکه شاهد هستیم،  عده ای با سودجویی و 
بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی خود، بازار نشر را به سمت 
و سویی می کشانند که اهداف فرهنگی و اصیل تحت تأثیر اهداف 
مادی قرار می گیرند. به همین دلیل هم، ما و شما و همة کسانی 
که فرزندانش��ان تحت تأثیر این جریان ها قرار دارند، نگران آیندة 

فرزندان خود هستند. 

 آی�ا پرداختن به وضعیت کنونی و س�امان دادن 
آن برای تضمین امنیت آموزشی و اجتماعی دانش آموزان 

کفایت می کند؟ 
کیان نژاد: این کار الزم اس��ت، اما کافی نیست. نکتة مهم این 
است که ما عالوه بر اکنون، باید آینده را هم ببینیم تا فرزندانمان 
بتوانند در آینده نقش خودشان را به خوبی ایفا کنند. اگر ما امروز 
پایه های اساس��ی کارها را درست نگذاریم، فرزندانمان در زندگی 
آیندة خود نخواهند توانست آن گونه که شایسته است، امورات خود 
را اداره کنن��د. امر تعلیم و تربیت موضوعی اس��ت که در درازمدت 
اثرات خود را نشان می دهد. به همین دلیل باید با صبرو حوصله و 
بر نامه ریزی، آیندة فرزندان خود را تضمین کنیم. آموزش و پرورش 
با برنامه های خ��ود در خصوص آموزش دانش آموزان و به خصوص 
درحوزة نشریات آموزش��ی و کمک آموزشی نشان داده است که 
قصد دارد گام های مؤثری در این زمینه بردارد و شاید بتوان گفت 
همین جلس��ات تعامل و هم اندیشی می توانند آغازی خوب برای 

این مقاصد و اهداف باشند. 

 اقدامات دبیرخانة س�امان دهی منابع آموزشی و 
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تربیتی را تا چه حد در این زمینه کافی می دانید؟ 
کیان نژاد: آنچه شما از طریق کارشناسی و نگاه حرفه ای دنبال 
می کنید، امر پسندیده ای است، اما به گمان من اگر این روند ادامه 
یابد و کتاب های نامناسب و یا کتاب هایی که به فرایند آموزش و 
یادگیری آس��یب وارد می کنند، بخواهند همچنان جوالن دهند، 
ش��اید به ممیزی و کنترل بیشتری در این زمینه نیاز باشد. البته 
این را هم عرض کنم که این ممیزی و کنترل در مورد کتاب های 
ک��ودکان و نوجوانان که قدرت تش��خیص و امکان کمتری برای 
تمی��زدادن نیازهای واقع��ی خود دارند، ضروری تر اس��ت و اصاًل 

به نظر من در این زمینه حتمًا باید کنترل الزم صورت گیرد. 
البته عرض کردم که ارائة الگو و تدوین شاخص ها و ویژگی های 
کتاب های اس��تاندارد و مناسب راه بسیار خوبی است که شما در 
پیش گرفته اید. این روش شما هم که ناشران آموزشی در این امر 
مش��ارکت داشته باشند و بتوانند با شرایطی که دارند با این طرح 
همراه شوند،  راه درس��تی است. باید تالش کنیم که دولت نقش 
حمایتی و پشتیبانی و در صورت ضرورت نظارتی و هدایتی خود 
را داش��ته باشد و ناشران آموزش��ی هم قدرت مانور و حرکت در 
مسیر تأمین هزینه های خود را ضمن تولید فرهنگی داشته باشند 
تا این تعامل و همکاری تداوم پیدا کند و نهادینه ش��ود. شاید در 
گام های اول ش��ما احس��اس کنید که ناشران چندان با این طرح 
همراه نیستند و یا ناشران گمان کنند که کار شما خیلی جدی و 
اساسی نیست، اما من گمان می کنم که اگر دبیرخانة سامان دهی 
کتاب ه��ای آموزش��ی در پیگیری اهداف خود و ایج��اد ارتباط با 
ناش��ران مصر باش��د و صبر و حوصلة الزم را هم داشته باشد، این 

نهال به بار خواهد نشست.
  

 س�رکار خان�م دهقانی! ش�ما به عنوان س�رگروه 
داوران حوزة بهداش�ت و کودکیاری چنین نشس�ت ها و 
گفت و گوهایی را در مس�یر تعامل و همکاری بین ناشران 
آموزش�ی و آموزش و پرورش قرار دارند، تا چه حد مفید و 

مؤثر می دانید؟ 
دهقانی: این فرصت و آشنایی با 
ناشران آموزشی کمک خواهد کرد 
که ما ان ش��اءا... در آینده همکاری 
و تعامل بیش��تری داش��ته باشیم 
و بتوانی��م در خص��وص مالک ها و 
هم فکری  نظر  مورد  استانداردهای 
و مشارکت بیشتری داشته باشیم. 
نکت��ه  ای که باید ع��رض کنم و در 
تعامالت ما و ناش��ران آموزش��ی باید مورد توج��ه قرار گیرد، این 
است که امکان دارد کتاب هایی با بنیة علمی و ظرفیت تخصصی 
باالیی منتش��ر ش��وند، اما در آن ها ب��ه اه��داف و مأموریت های 
آموزش��ی کتاب توجه نشده باشد. در چنین وضعیت و موقعیتی، 
علی رغم تالش های مؤلفان و ناش��ران آموزشی، متأسفانه چنین 
کتاب هایی امتیازات الزم را کسب نمی کنند. این موضوع می تواند 
باعث خروج این کتاب ها از چرخة داوری شود. بدون شک کتابی 
که قرار اس��ت به مدرس��ه برود و در دس��ترس دانش آموز و معلم 
قرار گیرد، باید از استانداردها و معیارهای الزم آموزشی برخوردار 

باش��د. همین امر مهم اس��ت که در درجة اول وجود سامان دهی 
کتاب ها و منابع آموزشی را ضروری می کند و در درجة دوم، نیاز 

به تعامل و مشارکت بیشتر را مطرح می سازد. 
اساس��ًا ما و ناش��ران آموزش��ی باید پیرامون موضوعاتی مانند 
محتوا، شکل و شیوة نگارش کتاب های آموزشی همکاری و تعامل 
بیش��تری داشته باشیم. همین جلسات کمک خواهد کرد که هم 
فکری و اش��تراک نظر بیش��تری بین آموزش وپرورش و ناش��ران 
آموزشی پدید آید و قطعًا نتیجة این تعامل نشر آثار و کتاب های 

استاندارد و مناسب بیشتری در این زمینه خواهد شد. 

 شما به عنوان معلم هم در مدرسه حضور دارید. آیا 
از ناحیة کتاب های آموزش�ی آس�یبی 

متوجه دانش آموزان می شود؟ 
دهقانی: بله! متأس��فانه طی این س��ال ها 
کتاب های زیادی ب��ه کتابخانه های مدارس 
وارد ش��ده اند ک��ه با نیازه��ای دانش آموزان 
انطب��اق ندارند. به همین دلی��ل باید تالش 
کنیم که ناش��ران ما با ش��ناخت و آش��نایی 
بیش��تر به س��وی انتش��ار کتاب هایی بروند 
که ضم��ن انطب��اق ب��ا نیازهای آموزش��ی 
دانش آم��وزان، بتوانند منافع مادی ناش��ران 
را ه��م در حد معقولی ب��رآورده کنند و این 
چرخ��ة تولید در مس��یر صحیح و تخصصی 
خ��ود قرار گیرد. خوش بختان��ه عزم آموزش 
وپرورش در این زمینه جدی اس��ت و دلیل 
آن هم همین جلسات تعامل و هم اندیشی با 

ناشران آموزشی است. 
از س��وی دیگر، ناشران آموزشی هم به این 
موضوع اقبال نش��ان داده اند. حضور شما در 
این جلسات نشانگر استقبال از این جلسات 
اس��ت که امیدواری��م مفید باش��ند و باعث 
آشنایی بیش��تر و آگاهی از اهداف مشترکی 
ش��وند که می تواند محور همکاری های آتی 
ما و ش��ما باشد. شکی نیست اگر کتاب های 
آموزش��ی و کمک آموزشی در مسیر اهداف 
برنام��ة درس��ی نوش��ته ش��وند، می توانند 
مکمل کتاب های درس��ی و کمک بزرگی به 
دانش آموزان و حتی معلمان باشند. باالخره 

ظرف کتاب درسی ظرف محدودی است و نمی تواند همة اهداف 
و برنامه های آموزشی را پوشش دهد. به همین دلیل باید منابعی 
وجود داشته باشند که این خأل را پر کنند. اساسًا در همة کشورها 
هم تنها کتاب درسی نیست که جوابگوی همة نیازهای مخاطبان 
باشد. حتمًا در کنار کتاب درسی کتاب ها و مواد آموزشی دیگری 

هم هستند که فرایند آموزش را کامل می کنند. 

 ب�ا توجه به اینک�ه در فراین�د داوری کتاب های 
آموزش�ی ه�م حضور داری�د،  به گمان ش�ما مس�ئولیت 
آموزش و پرورش در خصوص کتاب های تولید شده چیست؟ 

خان�م دهقان�ی: ام�کان 
دارد کتاب های�ی با بنیه 
علمی و ظرفیت تخصصی 
باالی�ی منتش�ر ش�وند، 
اما در آن ه�ا به اهداف و 
آموزش�ی  مأموریت های 
کتاب توجه نشده باشد. در 
چنین وضعیت و موقعیتی، 
عل�ی رغم تالش ه���ای 
مؤلفان و ناشران آموزشی، 
متأسفانه چنین کتاب هایی 
امتی�ازات الزم را کس�ب 
نمی کنن�د. ای�ن موضوع 
می تواند باعث خروج این 
کتاب ها از چرخة داوری 
ش�ود. بدون شک کتابی 
که قرار اس�ت به مدرسه 
ب��رود و در دست��رس 
دانش آم�وز و معل�م قرار 
گیرد، باید از استانداردها 
و معیارهای الزم آموزشی 
برخوردار باشد
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خانم دهقانی: بررس��ی این آثار نشان می دهد که اکثر ناشران 
آموزش��ی با حس��ن نیت و برای کمک به دانش آموزان این منابع 
را تولی��د می کنند. در این میان ما باید ب��ه یک نکتة مهم دیگر 
هم توجه داش��ته باشیم: تولید کتاب آموزشی و کمک آموزشی با 
همة مس��ائل و آس��یب هایی که ممکن است بر آن مترتب باشد، 
اصاًل کار آس��انی نیست. همین االن هم ما در داوری آثار متوجه 
می ش��ویم که بیش��تر ناش��ران با زحمت و تالش در صدد تولید 
کتاب هایی هستند که بتوانند در خدمت اهداف آموزش و پرورش 

قرار گیرند. 

 با توجه به این نوع نگاه، گمان می کنید مسئولیت 
مشترک بین ناشران آموزشی و آموزش و پرورش چیست؟ 
دهقانی: اساس��ًا م��ن گمان می کنم ما بای��د به گونه ای دیگر 
مس��ئله را ببینی��م و باید بن��ا را بر همکاری، تعام��ل و تکمیل 
کار یکدیگ��ر بگذاری��م. ای��ن کار ب��زرگ، کاری نیس��ت ک��ه 
آموزش و پ��رورش بتوان��د آن را به تنهایی انجام دهد و ناش��ران 
آموزش��ی هم در درازمدت بدون دسترس��ی صحیح و اصولی به 
بازار گستردة موجود در آموزش و پرورش نمی توانند کار خود را 
پیش ببرند. به همین دلیل ما در بررس��ی و انتخاب آثار رسیده 
دقت و وس��واس زیادی داریم که تا حد ممکن آثاری که تولید 
می ش��وند، از چرخة داوری و رس��یدن به فهرس��ت کتاب های 

مناسب محروم نشوند.
ب��ه همین دلیل فکر می کنم این جلس��ات و تعامل ها می توانند 
خیل��ی مفید باش��ند و انعکاس نتایج آن ها هم امر مهمی اس��ت. 
اساس��ًا نش��ریة جوانه باید به پایگاه��ی برای اطالع رس��انی این 
موضوعات تبدیل شود. چون همة ناشران این امکان را ندارند که 
در این گونه جلسات حضور یابند، باید با مکتوب کردن و انعکاس 
صحبت ها و نظراتی که در این جلسات رد و بدل می شوند، امکانی 
را فراهم آوریم تا تمامی ناشران، مؤلفان و همة کسانی که در این 
بازار فرهنگی سهمی دارند، بتوانند از این گفت و گوها مطلع شوند 
و نظرات خود را هم به دبیرخانة سامان دهی ارسال کنند تا مورد 

استفاده و توجه قرار گیرد. 

 خانواده ها چه نظر و نگاهی نس�بت به کتاب های 
آموزشی دارند؟ 

دهقان�ی: ما که در مدارس حض��ور داریم، با خانواده ها و پدر و 
مادرهایی روبه رو هس��تیم که نگران فرزندان خود هستند.  آن ها 
آموزش و پرورش را مس��ئول فرهنگ و انتق��ال تجارب فرهنگی و 
اجتماعی فرزندان خود می دانند و انتظار دارند که ما نظارت کنیم 
بر کتاب هایی که در دس��ترس فرزندان آن ه��ا قرار می گیرند. در 
ای��ن زمینه اگر هماهنگی و همکاری الزم بین آموزش وپرورش و 
ناش��ران کتاب های آموزشی و کمک آموزشی وجود داشته باشد، 
قطعًا این نگرانی ها هم کمتر خواهند شد و اصاًل نیازی نخواهد بود 

که کتاب ها را ممیزی و کنترل کنیم. 
همه س��اله با همکاری ش��هرداری تهران نمایش��گاه های کتابی 
در م��دارس برگزار می ش��ود. کتاب هایی ه��م در اختیار مدارس 
ق��رار می گیرد، اما به دلیل اینکه ای��ن کتاب ها در فرایند تولید و 
توزیع مورد بررس��ی قرار نگرفته اند، گاهی شاهد ورود کتاب هایی 

به مدارس هس��تیم که اصاًل مناس��ب برخی دوره های تحصیلی 
ما نیس��تند. برخی از این کتاب ها برای س��نین نوجوانی و جوانی 
مناس��ب نیستند و اساس��ًا برای این مقطع سنی نوشته نشده اند. 
همین موضوع گاه موجب بروز آس��یب ها و مش��کالتی می شود و 

خانواده ها و مدارس را دچار مشکل مضاعف می کند. 
برای مثال، از همین طریق کتاب هایی در خصوص رابطة س��الم 
و یا روابط بعد از ازدواج وارد مدارس می ش��وند که چون منطبق 
بر نیاز و هماهنگ با ویژگی های س��نی و ش��خصیتی دانش آموز 
نیستند، باعث بروز مش��کالتی می شوند. پرداختن به این مسائل 

مدارس ما را دچار چالش و آسیب می کند. 
شکی نیس��ت که آموزش و پرورش باید از ظرفیت و توان بخش 
غیردولت��ی برای تولید کتاب های مورد نیاز دانش آموزان، معلمان 
و خانواده ها اس��تفاده کند. اما الزمة سالمت این کار آن است که 
مالک ه��ا و ش��اخص های تولید کتاب برای مخاطب��ان خود را به 
وضوح و روشنی به بازار نشر اعالم کند و به خصوص در زمینة نشر 
آموزش��ی با پیگیری و مداومت، سالمت این کتاب ها را از جهات 

گوناگون تضمین کند. 

 آقای صاحب فصول! خیلی مایلیم نظرات شما را 
هم به عنوان »مدیر نش�ر نوش�ته« که در اصفهان فعالیت 

می کند، بشنویم. 
صاح�ب فص�ول: ما در س��ال 
1382 کارمان را در نش��ر نوش��ته 
مقتض��ای  ب��ه  و  کردی��م  آغ��از 
عالقه من��دی ش��خصی و تجربیات 
فرهنگ��ی ک��ه داش��تیم، ت��الش 
کردی��م در هم��ة زمینه های مورد 
نیاز آموزش و پرورش کتاب منتشر 

کنی��م. ما در بخ��ش کودک و نوجوان ح��دود 100 عنوان کتاب 
چاپ کرده ایم. همچنین در بخش تعلیم و تربیت و روان شناس��ی 
نیز تاکنون کتاب هایی داشته ایم. همواره کوشیده ایم کتاب هایی را 
منتشر کنیم که در اشاعة فرهنگ مؤثر باشند و بتوانند به اهداف 
و برنامه ه��ای آموزش و پرورش کش��ور کمک کنند. به اعتقاد من، 
آموزش و پ��رورش و آموزش عالی نقش مهمی در فرهنگ س��ازی 
دارن��د و در این میان، ناش��ران و مؤلفان و به خصوص ناش��ران و 
مؤلفان کتاب های آموزش��ی و کمک آموزشی هم می توانند نقش 
مؤثری داش��ته باش��ند. ما از همان ابتدا ت��الش کرده ایم در کنار 
آموزش و پرورش باش��یم و خوش بختانه هوش��مندی مس��ئوالن 
آموزش و پ��رورش و درک مقتضیات و نیازهای زمانه باعث ش��ده 
اس��ت، این زمینه فراهم ش��ود که ناشران آموزشی فرصت حضور 
در عرصة تولید کتاب های اس��تاندارد و مناس��ب برای مخاطبان 
و به خص��وص دانش آم��وزان را پی��دا کنند. با توج��ه به اعتمادی 
ک��ه جامعه و خانواده ها به آموزش و پ��رورش دارند، اگر این تالش 
مش��ترک بتواند عمیق تر و نزدیک تر شود، بازار خیلی گسترده ای 
ک��ه در اختی��ار آموزش و پ��رورش اس��ت، به صورت رس��می تر و 
گسترده تری در اختیار ناش��ران آموزشی قرار خواهد گرفت. این 
موض��وع کمک خواهد ک��رد، ضمن تولید کتاب های مناس��ب و 
اس��تاندارد، ناشران آموزشی هم با ش��ناخت و دقت بیشتری آثار 
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خود را طراحی، چاپ و به مخاطبان ارائه کنند. 

 آیا ش�ما هم اعتقاد دارید باید ناش�ران آموزشی 
ب�ا آموزش و پ�رورش در زمینة تولید کتاب های آموزش�ی 

گفت و گو کنند؟ 
صاحب فصول: بله، چون این ضرورت وجود دارد تا ما بتوانیم 
با شناخت بیشتر از نیازها و انتظارات مخاطبان، کتاب هایی منتشر 
کنیم که مورد استفادة دانش آموزان قرار گیرند. این جلسات، که 
به خص��وص در محیط فرهنگی و پویایی مانند نمایش��گاه کتاب 
برگزار می شوند، کمک خواهند کرد بتوانیم با تعامل و هم اندیشی 

زودتر و بهتر به اهداف مشترک دست یابیم. 
البت��ه دوری و نزدیکی ناش��ران ب��ه این اه��داف و برنامه ها، به 
آشنایی با اهداف و برنامه های آموزش و پرورش بستگی دارد. ما تا 
کنون دسترس��ی زیادی به اسناد تولید شده نداشته ایم. اما چون 
خودم��ان درآموزش و پرورش بوده ایم و از ای��ن اهداف و برنامه ها 
اطالع نس��بی داش��ته ایم،  کتاب ها و منابعی ک��ه تولید کرده ایم، 
به طور نسبی قرابت و نزدیکی زیادی با استانداردها و شاخص های 
مورد نظر آموزش و پرورش داشته اند و به همین دلیل هم، تعدادی 
از کتاب های انتشارات نوشته به عنوان کتاب های مناسب انتخاب 
ش��ده اند و یا در جشنواره های کتاب رش��د برگزیده و جوایزی را 

دریافت کرده اند. 

 از نگاه ش�ما چ�ه اقدامات دیگ�ری می تواند در 
معرفی و شناخت منابع آموزشی، کارامد و مؤثر باشد؟ 

صاحب فصول: تعامل و هم فکری امری اس��ت که نمی توانیم 
از آن غافل باش��یم، اما کار بزرگی مثل نشر آثار آموزشی الزامات 
دیگری هم دارد که ما در این خصوص هم دچار مش��کل هستیم. 
ب��رای مثال در این حوزه مج��الت نقد کتاب های تخصصی وجود 
ندارن��د تا کتاب های منتش��ره را با نگاه تخصصی، فنی و حرفه ای 
نقد کنند و مخاطب بتواند با ش��ناخت وآگاهی کتاب مورد نظر و 
مناس��ب خود را تهیه کند. شاید دلیل این آشفته بازار هم همین 
باشد که بس��یاری از کتاب های موجود که شرایط کتاب مناسب 
را ندارند، به ش��یوه های مختلف راه خود را برای رسیدن به دست 
مخاطب باز می کنند و در هیچ جایی هم نقد و بررسی نمی شوند 

تا مشکالت و آسیب های آن ها مشخص و بیان شود. 
البت��ه در آموزش و پرورش ه��م باید این دق��ت و نظارت وجود 
داشته باشد تا اگر قرار است، کتاب های آموزشی و کمک آموزشی 
مناس��ب طی یک فرایند و بر اس��اس داوری های حرفه ای ارزیابی 
ش��وند، چنین زمینه ای وجود نداشته باش��د که افراد با استفاده 
از ارتباطات میان فردی ک��ه دارند و با برقراری ارتباط با مدیران 
م��دارس و یا مناطق، کتاب های خ��ود را در مدارس پخش کنند 
و کل ای��ن جریان را دچار مش��کل و وقفه س��ازند. اگر ش��ما در 
آموزش وپ��رورش در ای��ن زمین��ه دقت و نظ��ارت و کنترل الزم 
را نداش��ته باش��ید،  مسلمًا بس��یاری از ناش��ران و مؤلفان به زعم 
خودش��ان راه میان بر را انتخاب خواهند کرد و وضعیت نامطلوب 

موجود هیچ گاه سامان پیدا نخواهد کرد. 

 آق�ای س�یدعلی محمد میرحس�ینی! ش�ما ه�م 

ب�ه نمایندگ�ی از نش�رآوای ن�ور در این نشس�ت حضور 
پی�دا کرده ای�د، از فعالیت ها و نظ�رات خودتان در زمینة 

سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی بگویید. 
حسینی: ما از س��ال 1367 در 
حوزة نش��ر فعال هس��تیم و عمده 
فعالی��ت م��ا در ح��وزة کتاب های 
روان شناس��ی  و  تربیت��ی  عل��وم 
س��رفصل های  هم  معمواًل  اس��ت. 
دانش��گاهی را پوش��ش می دهیم. 
چند موردی هم از کتاب های ما در 
کتاب نامه های رشد معرفی شده اند. 

من گمان می کنم س��امان دهی امور مربوط ب��ه حوزة کتاب های 
آموزشی امر ضروری و الزمی است که آموزش و پرورش به درستی 
آن را در دس��تور کار خود قرار داده است. امیدوارم این جلسات و 
تعامل بیش��تر بین ناشران آموزشی و آموزش و پرورش کمک کند 
که در این زمینه وفاق و همراهی بیش��تری صورت گیرد و اهداف 
ارزنده ای که مورد نظر است، بهتر و بیشتر از گذشته محقق شوند. 
اگر شما بتوانید با ناش��ران آموزشی و مؤلفان این گونه کتاب ها 

و زیر مجموعة این حوزه ارتباط برقرار کنید، 
اتفاقات خوبی در این مس��یر صورت خواهد 
گرفت. ش��اید شما در گام اول فقط تعامل و 
همکاری خود را با ناشران آغاز کرده باشید، 
اما می دانید که در این حوزة وس��یع عوامل 
و دس��ت اندرکاران زیادی هستند که باید با 
اهداف و برنامه های شما آشنا باشند تا این کار 
در نهایت همان گونه که مورد نظر شماست، 
صورت گیرد. برای مثال گرافیست و طراحی 
که ب��رای یک ناش��ر کار طراحی کتاب های 
آموزشی را انجام می دهد، باید با کار، اهداف 
و برنامه ه��ای وزارت آموزش وپرورش آش��نا 
باش��د تا محصولی که تولید می کند، مطابق 
اس��تانداردها و ش��اخص های اعالم ش��ده از 

سوی آن وزارتخانه باشد. 

 گم�ان می کنید نش�ر آوای نور در چ�ه زمینه ای 
می تواند مؤثرتر، با دبیرخانة س�امان دهی منابع آموزشی 

و تربیتی همکاری و مشارکت داشته باشد؟ 
حس�ینی: همان طور که گفتم کتاب های ما بیش��تر در حوزة 
دانشگاهی اس��ت،  اما در صحبت های دوستان به این موضوع هم 
اشاره شد که معلمان و اولیای مدارس هم به کتاب هایی نیاز دارند 
که اگر چنین زمینه ای باش��د و نیازهای این حوزه مشخص شود، 
م��ا ظرفیت خوب��ی را برای تولید این کتاب ها ک��ه قطعًا به نوعی 
کتاب های حرفه ای هم هس��تند، داریم. ان ش��اءا... همکاری های 

بیشتری در این زمینه با آموزش و پرورش خواهیم داشت. 

 از قب�ول پذی�رش دعوت دبیرخانة س�امان دهی 
منابع آموزش�ی و تربیتی از س�وی همة میهمانان عزیز و 

شرکت دراین نشست سپاس گزاریم. 

آقای حسینی: 
امی�دوارم این جلس�ات 
بی�ن  بیش�تر  تعام�ل  و 
و  آموزش�ی  ناش�ران 
آموزش و پ�رورش کم�ک 
کن�د ک�ه در ای�ن زمینه 
وفاق و همراهی بیشتری 
ص�ورت گی�رد و اهداف 
ارزن�ده ای که م�ورد نظر 
اس�ت، بهتر و بیش�تر از 
گذشته محقق شود
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لبخند رضایت روی لب حاضران
یازدهمین جش��نواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، عصر 
روز 23 دی، در حال��ی پای��ان یافت که اغلب ش��رکت کنندگان 
در آن، به نش��انه رضایت و خرسندی از آن چه که در تاالر شهید 
فهمیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گذشته بود، با 

لبخندی بر لب محل را ترک می کردند.
مطابق معمول همه جش��نواره ها، تع��دادی از کتاب ها، پس از 
عبور از خ��ان داوری، به عنوان نامزد دریافت جش��نواره معرفی 
ش��ده بودند و از این رو پدیدآورندگان و ناش��ران 128 اثر، برای 
ش��نیدن نام کت��اب خود در بی��ن 45 عنوان کت��اب برگزیده و 

تقدیری جشنواره با اشتیاق به این مکان آمده بودند.
گ��روه دیگ��ری از حاض��ران، داوران جش��نواره بودن��د ک��ه با 
عالقه مندی ناظر به ثمر نشس��تن روزهای پرکار و پرفش��ار خود 
بودند؛ روزهایی که می بایست با مالحظه انصاف و در نظر گرفتن 
هم��ه جوانب و همه تجربه ها و دانش خود، بهترین اثر را از میان 
آثار معرفی ش��ده برمی گزیدند و معرفی می کردند و شگفت این 
ب��ود که این بار هیچ گروهی از گروه های 32 گانه داوری، از اعالم 
اثر برگزیده یا تقدیری، چشم نپوشیدند. بی تردید مؤثرترین عامل 

این رخ داد، کیفیت باالی کتاب های مورد بررسی بوده است.

نظرسنجي از شرکت کنندگان
آگاه��ی از نظرات ش��رکت کنندگان در جش��نواره، ب��ه یافتن 
کاس��تی ها و ارتقای جش��نواره یاری می رس��اند. نظرس��نجی به 
دس��ت اندرکاران برگزاری جش��نواره امکان می دهد تا بتوانند از 
این رهگذر به نحو دقیق تری میزان رضایت ش��رکت کنندگان را 
اندازه بگیرند و ضمن ترسیم تصویری گویا از وضعیت موجود به 
کاس��تی های جش��نواره پی ببرند و از نتایج به دست آمده برای 

بهب��ود برگزاری جش��نواره در آینده بهره بگیرند. گزارش��ی که 
می خوانید چکیده ای اس��ت از نظرسنجی انجام گرفته در مراسم 
پایانی این دوره از جشنواره که نتایج آن توسط همکارمان، خانم 

اکرم یغماییان استخراج شده است.

مشخصات پرسش نامه
در نظرس��نجی یازدهمی��ن جش��نوارة کتاب های آموزش��ی و 
تربیت��ی که با هدف ارزش��یابی میزان رضایت ش��رکت کنندگان 
از مراس��م پایانی انجام ش��د، 107 نفر ش��رکت جس��تند. روش 
نظرس��نجی، توصیفی از نوع پیمایش��ی ب��ود و داده ها از طریق 
پرسش نامه گردآوری شد. پرسش نامه، عالوه بر اطالعاتی درباره 
پرسش ش��وندگان، 30 پرسش در خود داشت: 27 سوال با پاسخ 

بسته و 3 سؤال با پاسخ باز. 
پاس��خ دهندگان در پاس��خ سؤال های بس��ته ) 27سؤال(، روی 
یک طیف پنج درجه ای لیکرت، یکی از گزینه های کاماًل موافقم، 
موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاماًل مخالفم را انتخاب می کردند. 
در بخش بازپاس��خ )3 س��ؤال( نی��ز می توانس��تند دیدگاه های 
خ��ود را درب��اره مهم ترین نقاط قوت و ضعف جش��نواره اعالم و 

پیشنهادهاي خود را براي بهبود آن ارائه كنند. 

مشخصات شرکت کنندگان
ب��ر اس��اس اطالعات به دس��ت آم��ده 34/6 درصد از پاس��خ 
دهندگان عنوان خود را مؤل��ف یا مترجم )27/1 درصد مؤلف و 
7/5 درصد مترجم(، 20/6 درصد ناش��ر، 7/5 درصد داور و 26/2 
درصد نیز س��ایر ذک��ر کرده اند. 11/2 درصد نی��ز عنوان خود را 

مشخص نکرده اند.

ارزشیابي مراسم پایانی یازدهمین جشنوارة کتاب هاي 
آموزشي تربیتي رشد از نگاه شرکت کنندگان

جی
سن

ظر 
ن
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53/3 درصد از پاس��خ دهندگان زن و 37/4 درصد مرد بوده اند 
و 9/3 درصد نیز جنسیت خود را اعالم نکرده اند.

84/1 درصد پاسخ دهندگان از تحصیالت دکتری )8/4 درصد(، 
کارشناس��ی ارش��د )39/3 درصد( و کارشناس��ی )36/4 درصد( 
برخوردار بوده اند و فقط 2/8 درصد از آن ها تحصیالت پایین تر از 
فوق دیپلم داش��ته اند )1/9 درصد فوق دیپلم، 0/9 درصد دیپلم(. 

13/1 درصد به این سؤال پاسخ نداده اند.
محل فعالیت 88/76 درصد افراد ش��رکت کننده استان تهران 
بوده اس��ت. پس از آن مازندران و قزوین به ترتیب 3 و 2 درصد 
و هر یک از استان های اصفهان، البرز، فارس، لرستان و یزد فقط 
یک درصد فراوانی داشته اند. 16 درصد از پاسخ دهندگان هم از 

پاسخ امتناع کرده اند.
سابقه فعالیت 18/8 درصد افراد مورد مطالعه حداکثر به 5 سال 
می رس��د و 8/3 درصد از س��ابقه بین 6 تا 10 سال برخوردارند. 
به ترتیب 5/5 و 6/5 درصد از آن ها س��ابقه 11 تا 15 سال 16 تا 
20 سال و فقط حدود دو درصد در هر یک از طیف های 21-25 
س��ال، 30- 26 س��ال و باالی 30 سال س��ابقه فعالیت داشتند. 

55/1 درصد افراد نیز به این سؤال پاسخ نداده اند.

پاسخ های افراد شركت كننده
ب��ا توجه به نتایج به دس��ت آمده از نظرس��نجی )جدول 1( با 
اطمینان مي توان نتیجه گرفت كه برگزاري یازدهمین جش��نوارة 
كتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد چه به لحاظ نحوة اجرا و چه به 
لحاظ اهدافي كه در پي تحقق آن هاست، موفق عمل كرده است. 
حاض��ران در مراس��م اختتامی��ه از چگونگی معرف��ی و تقدیر 
تولیدکنندگان کتاب های منتخب، نقش جش��نواره در تش��ویق 
مؤلف��ان به تولی��د کتاب های مناس��ب، مكان و زم��ان برگزاري 
جش��نواره، نح��وة برخ��ورد عوامل اجرای��ي، نمای��ش فیلم ویژة 
اختتامی��ه، گزارش دبیر جش��نواره، نحوة اطالع رس��انی، کیفیت 
ص��وت و تصوی��ر و تبلیغات، نحوة داوری کتاب های آموزش��ی و 

خصوصًا ارزیابی کلی از جشنواره رضایت كامل دارند. 
در بین موارد مطرح ش��ده فقط دو مورد وجود دارد که شرکت 
کنندگان درباره آن ها نگرش میانه داش��تند: »ارتباط با دبیرخانه 
س��امان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی« و »آش��نایی با نش��ریه 

جوانه«؛ به عبارت دیگر نظر افراد در مورد همة مؤلفه ها، به غیر از 
این دو مؤلفه، مثبت است. )جدول 1 را ببینید.(

قوت ها و ضعف ها از چشم شركت كنندگان 
34 نف��ر از ش��رکت کنن��دگان درب��ارة  نقاط قوت  جش��نواره 
اظهارنظر کرده اند كه 8/41 درصد آن ها تشویق ناشران و مؤلفان 
را مهم ترین نقطه قوت برگزاری جشنواره دانسته اند. 7/47 درصد 
نظم حاکم بر برگزاری مراس��م پایانی جشنواره و برنامه های آن 
را ستوده اند و به خصوص از فیلم مستند پخش شده ابراز رضایت 
کرده اند. 3/73 درصد معتقدند برگزاری جشنواره منجر به ارزش 
نهادن به کتاب های آموزش��ی واقعی می شود و 1/86 درصد نیز 
بر این باورند که جش��نواره نقش برنامه های درسی را در انتخاب 

کتاب های آموزشی پر رنگ تر می کند. 
در رابطه با کاس��تی های جش��نواره نیز همین تعداد اظهارنظر 
کرده اند. از نظر 8/41 درصد پاسخ گویان، اطالع رسانی جشنواره 
ضعیف ش��مرده ش��ده اس��ت. 8/41 درصد بر ضعف های مراسم 
پایان��ی )مانند تأخیر در ش��روع، ضع��ف در راهنمایی مدعوین، 
تعداد کم عوامل اجرایی( انگش��ت گذاشته اند. 5/6 درصد بر این 
باور بوده اند که مالک های داوری برایشان نامشخص مانده است. 
1/86 درصد معتقدند که تعامل با ناشران نامناسب است و همین 
تعداد نیز از عدم قرار دادن کتاب های برگزیده در چرخة مصرف 

گله مند بوده اند.
در بخش پیش��نهادها، 9/34 درصد شرکت کنندگان تبلیغات 
بیشتر و اطالع رس��انی بهتر را پیشنهاد داده اند. 4/67 درصد نیز 
خواستار ترکیب مناسب تر برای انتخاب داوران جشنواره شده اند.
سایر پیشنهادهایي كه اغلب با فراوانی یک مورد ارائه شده بود 

به شرح زیر است:
گزارش جشنواره به اطالع ناشران برسد؛

ابت��دا کتاب های نامزد معرفی و س��پس کتاب ه��ای برتر اعالم 
شود؛

کتابخانه های مدارس به کتاب های منتخب تجهیز شود؛
نویس��ندگان قبل از جلس��ه به جای��گاه مكاني مناس��ب خود 

راهنمایي شوند؛
مخاطبان به آثار برگزیده دسترسی بیشتري داشته باشند.

جدول 1. متغیرهای مورد پژوهش

میانگین پاسخ هاتعداد پاسخ هاپرسشردیف

1013.32آشنایی شما با دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی1

1002.91ارتباط شما با دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی2

843.46رضایت شما از نحوه داوری کتاب های آموزشی3

873.84رضایت شما از نحوه معرفی و تقدیر تولیدکنندگان کتاب های منتخب در جشنواره4

1014.14نقش جشنواره در تشویق مؤلفان به تولید کتاب های مناسب5

964.06نقش جشنواره در تشویق ناشران به تولید کتاب مناسب6

993.98نقش جشنواره در معرفی کتاب های مناسب به مخاطبان7
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1003.76آشنایی شما با کتاب نامه رشد8

983.61تأثیر کتاب نامه رشد در معرفی منابع مناسب در مدارس9

903.88رضایت شما از پاسخگویی دبیرخانه ساماندهی10

893.45رضایت از مالک های ارزیابی کتاب های آموزشی11

992.95آشنایی شما با نشریه جوانه12

873.44تأثیر نشریه جوانه برای تعامل ناشران با آموزش وپرورش13

1004.52مکان برگزاری جشنواره14

994.47زمان برگزاری جشنواره15

883.98پیام وزیر محترم آموزش وپرورش )جناب آقای دکتر فانی(16

863.92سخنرانی رییس محترم سازمان )جناب آقای دکتر محمدیان(17

914.19گزارش دبیر محترم جشنواره )جناب آقای ناصری(18

854.42رضایت شما از فیلم ویژه اختتامیه جشنواره19

874.15کیفیت جوایز و تقدیر از منتخبان20

854.15کیفیت محتوای فصلنامه رشد جوانه )ویژه نامه جشنواره(21

934.11مجری برنامه22

944اطالع رسانی از جشنواره23

944.43نحوه برخورد عوامل اجرایی جشنواره24

954.44کیفیت صوت و تصویر و تبلیغات25

934.28نظم مراسم اختتامیه26

954.21ارزیابی کلی شما از مراسم اختتامیه27

جدول 1. متغیرهای مورد پژوهش

میانگین پاسخ هاتعداد پاسخ هاپرسشردیف
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دبیرخانه س��امان دهي منابع آموزشي و تربیتي همانند سال هاي گذشته، پذیراي 
ناش��ران و پدیدآورندگان کتاب هاي آموزشي و تربیتي و عموم عالقه مندان خواهد 

بود.
 براي دیدار با کارشناسان این دبیرخانه به سالن ناشران آموزشي مر اجعه فرمایید.
 این دبیرخانه همچنین در بیس��ت و هش��تمین نمایشگاه کتاب تهران دو کارگاه 
آموزشي و س��ه میزگرد با حضور کارشناسان دفتر  تألیف کتاب هاي درسي برگز ار 

خواهد کرد.
 برنامه نشس��ت کارشناس��ان آموزش و پ��رورش با ناش��ران و مؤ لفان کتاب هاي 

آموزشي و تربیتي
مکان: سالن ناشران آموزشي محل برگزاري نشست ها

زمان: 19 الی 23 اردیبهشت 1394 از ساعت 15 الی 16

موضوعتاریخردیف

كارگاه آموزشي زبان و ادبیات فارسي با تأكید بر زبان آموزيشنبه 194/2/19

دیدار و گفت وگوي ناشران و پدیدآورندگان کتاب های آموزشی و تربیتی رشد با مؤلفان یك شنبه 294/2/20
كتاب هاي درسي علوم انساني )تاریخ، جغرافي، اجتماعي، عربي، فارسي، تفكر و سبك زندگي(

دیدار و گفت وگوي ناشران و پدیدآورندگان کتاب های آموزشی و تربیتی رشد با مؤلفان دوشنبه394/2/21
كتاب هاي درسي علوم پایه )زیست شناسي، فیزیك، شیمي، ریاضي، علوم تجربي(

سه شنبه 494/2/22
دیدار و گفت وگوي ناشران و پدیدآورندگان کتاب های آموزشی و تربیتی رشد با مؤلفان 

كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش)رایانه، الكترونیك، هنر، كارو فناوري، مدیریت 
خانواده، تربیت بدني(

كارگاه آموزشي رویكردهاي نوین برنامه درسي زبان انگلیسيچهارشنبه 594/2/23

حضور دبیرخانه سامان دهي 
منابع آموزشي و تربیتي

در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللي كتاب تهران
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بهروز رضایي

مطالعه فرصت هایي براي تفكر
 در اختیار ما مي گذارد

اله
مق

ای��ن مقاله، پیش از آن كه به این ش��كل درآید، قالب گفت وگو 
داش��ت. این گفت وگو زماني صورت گرفته بود كه من دستي در 
تدریس نیز داش��تم و لذا پرسشگر درصدد آن بود به این پرسش 
پاس��خ داده شود كه آیا از نظر یك معلم- نویسنده، كه من باشم، 
مطالع��ه ب��راي بچه ها ضرورت دارد، و اگ��ر دارد چرا؟ و آن گاه به 
این جا برسد كه چگونه مي توان بچه ها را به مطالعه عالقه مند كرد 
و باالخره چه چیزي را باید مطالعه كرد؟ اكنون كه سال ها از انجام 
این گفت وگو گذشته اس��ت آن را بازنویسي كرده و كوشید ه ام با 
احترام به نظر س��ردبیر و مدیر داخلي نشریة جوانه، قدري آن را 

بسط دهم و توضیحاتي را بر آن بیفزایم.

ضرورت مطالعة غیردرسي
اگر كس��ي كتاب نخواند آس��مان به زمین نمي آید. بدون كتاب 
خواندن هم ممكن است فردي با دقت نظر و خوب شنیدن و خوب 
به كار بس��تن دانسته هایش به مراتب باالي رشد انساني، اخالقي 
اجتماعي برس��د؛ اما خواندن كتاب، فرصت هایي را براي تفكر در 
اختیار فرد قرار مي دهد كه ش��اید به طور معمول در موقعیت هاي 

دیگر زندگي او كمتر به دست مي آید.
خوان��دن برخي از كتاب هاي درس��ي، گرچ��ه از جنس مطالعه 
است، اما چون اجباري و اغلب تحت تأثیر فضاي سنگین امتحان 

و چه بس��ا ش��تاب آلود صورت مي گیرد، معمواًل ب��ه فرد فرصت 
مناسبي براي اندیش��یدن نمي دهد. بنابراین اگر به دنبال تربیت 
انسان هایي چند بعدي، متفكر، فعال و خالق هستیم، ناگزیر باید 
ضرورت مطالعه براي بچه ها را بیشتر درك كنیم و راه هاي عملي 

شدن آن را نیز مدنظر قرار دهیم.

وضعیت كنوني
س��خن گفتن دقیق درب��ارة وضعیت مطالع��ه در دانش آموزان، 
نیازمند تحقیق و آمار اس��ت؛ اما برداشت غیر دقیق من از ماجرا 
این است كه مطالعه در بین دانش آموزان ما تعریف چنداني ندارد. 
اغل��ب دانش آموزان، وقتي كتاب��ي را به آن ها معرفي مي كنید، به 
جاي آن كه بپرس��ند آیا این كتاب به درد زندگي من مي خورد و 
كمكي به رشد شخصیت من مي كند یا براي من مناسب و مفید 
است، مي گویند: این كتابي كه گفتید به درد درس و نمره و رفتن 

به دانشگاه مي خورد؟

تأثیر مطالعه
كت��اب خواندن به درس و نمره و دانش��گاه هم كمك مي كند، 
اما روشن اس��ت كه همة كتاب ها تأثیر آني و مستقیمي در نمره 
كالسي و قبولي در كنكور ندارند؛ این كتاب ها در درازمدت، دایره 
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واژگاني خواننده را گس��ترش مي دهند، ظرف ذهن او را توس��عه 
مي بخش��ند و به طور كل��ي درك مطال��ب و یادگیري هاي تازه را 
برایش آسان مي كنند و تجربه هایي را در اختیار او مي گذارند كه 
قطعًا مي تواند در تنظیم روابط با جامعه و اطرافیان و گذش��تن از 

گردنه هاي زندگي به شخص كمك كند.
مطالعه اگر در مسیري درست انجام شود، مي تواند قدرت تعامل 
خواننده را با س��طوح گوناگون جامعه باال ببرد و او را از تك بعدي 
بارآمدن نجات دهد. به عالوه، چنان كه اشاره كردم، فرصت هایي 
را براي اندیش��یدن در اختیار فرد مي گذارد كه با تمرین و تكرار 
ملكة او مي ش��ود. توانایي هایي مانند »نوش��تن« نی��ز بدون زیاد 
خواندن و خوب خواندن، اساسًا به دست نمي آیند. از نوشتن حرف 
مي زنم، چون نوش��تن از مهم ترین مجاري انتقال تجربه و دانش 
بشري اس��ت و حتي محصوالتي مانند فیلم و نمایش، وابسته به 

متن اند.
من س��الیان مدیدي در مطبوعات، خصوصًا مطبوعات كودك و 
نوجوان، مشغول به كار بوده ام. به اقتضاي این شغل، محل مراجعه 
افراد زیادي قرار داشته ام. برخي افراد ایده هاي جالب و بدیعي در 
ذهن داش��تند یا حتي ایده هاي جالبي را به عمل درآورده بودند؟ 
مثاًل وسیله اي جالب را ساخته بودند. تا زماني كه با آن ها گفت وگو 
مي كردید، مسئله اي نبود؛ اما همین كه از آن  ها مي خواستید ایدة 
خود در مثاًل شیوة رسیدن به فالن اختراع را و نحوة ساختنش را 
بنویسند، بیشتر آن ها مي رفتند و دیگر هرگز برنمي گشتند؛ چون 
قادر نبودند حرف هایش��ان را به ش��كل مكتوب بیان كنند. تصور 
مي كنم همه شما افرادي را در گوشه و كنار ذهن تان  داشته باشید 
كه خوب حرف مي زنند، اما نمي توانند حرف ها و تجربه هایشان را 
بنویسند و بنابراین دانسته هایشان، نه براي آیندگان، بلكه حداكثر 

براي شنوندگانشان مفید است.
در آفرین��ش یا نوش��تن متون خاّلقه، تأثی��ر خواندن به مراتب 
مهم تر اس��ت؛ حتي از خود نوشتن! تقریبًا هیچ انساني نمي تواند 
بدون خواندن و خوب خواندن و زیاد خواندن بنویس��د )استثناها 
همیش��ه قابل چشم پوش��ي اند(؛ اساس��ًا نوش��تن بدون خواندن 
آموختني نیس��ت. بنابراین براي داش��تن نویس��ندگان و شاعران 

بزرگ در آینده، امروز نیازمند رواج یا ترویج مطالعه هستیم.

راهكارهاي افزایش مطالعه
یكي از راه هاي مؤثر براي افزایش مطالعه، قراردادن برنامه مطالعه 
كتاب هاي غیر درسي در برنامه كالسي دانش آموزان است. با این 
روش  خوان��دن كتاب همگاني تر مي ش��ود. معلم��ان ما مي توانند 
)به كمك مراكزي مانند دبیرخانه س��امان دهي منابع آموزشي و 
پرورش��ي كه كارش معرفي كتاب هاي مناسب است( با انتخاب و 
معرفي كتاب هاي مفید و مناس��ب به بچه ها، حداقل یك زنگ در 
هفته، به بحث و بررس��ي دربارة یك كتاب بپردازند. طبعًا بچه ها 
باید كتاب را خوانده باش��ند و در این گفت وگوها فعاالنه ش��ركت 
كنند. نوش��تن خالصه اي از كتاب و طرح نكات جالب آن توسط 
ی��ك یا چند نفر از دانش آموزان، یا حتي معلم، مي تواند بچه ها را 
 به خواندن كتاب ترغیب كند و لذت خواندن را به آن ها بچشاند.

روش دیگر، سفارش پژوهش هاي ساده و مورد عالقه دانش آموزان 
در مدرس��ه یا كالس است تا بچه ها بتوانند با خواندن كتاب ها به 

پرسش هاي پژوهشي خود پاسخ دهند. نباید اندیشید استفاده از 
كتاب به عنوان یك منبع پژوهش��ي مانعي در مسیر عالقه مندي 
فرد به كتاب درسي اس��ت. هیچ اشكالي ندارد كودك یا نوجوان 
در حی��ن یافتن اطالعاتي درباره فالن ش��خصیت، زندگي نامه او 
را بخواند؛ یا در ش��رایطي كه مي كوش��د مثاًل درباره انواع قطارها 
اطالعات��ي را گردآوري كند و ب��ه كالس بیاورد، به كنجكاوي اش 

میدان دهد و با نحوة كار قطار مغناطیسي هم آشنا شود.
شاید شما هم مجموعة »به من بگو چرا« را در یاد داشته باشید 
و هنوز هم در بازار كتاب یافت مي ش��ود. این مجموعه كتاب، كه 
مي كوش��د در هر مقاله به یك پرس��ش پاس��خ دهد، خیلي براي 
تعمیق دانش افراد دربارة موضوعات علمي مناس��ب نیس��ت؛ اما 
با همان یكي دو بند مطلب س��اده اي كه درباره یك موضوع بیان 
مي كند، خوانندة خود را براي دانس��تن بیش��تر به خواندن كتاب 
ترغی��ب مي كرد. منظورم از طرح آن كتاب، این اس��ت كه از هر 
موضوع��ي كه مي توان آن را بهانة مراجعه به كتاب و انس و الفت 

با آن قرار داد، باید بهره گرفت.

چه كتاب هایي را باید مطالعه كرد؟
را  دانش آم��وزان  مطالعات��ي  نیازه��اي 
مي ت��وان دو دس��ته كرد؛ به بخش��ي از این 
نیازه��ا خواندن كتاب هاي ادبي و ش��عرها و 
داس��تان ها پاس��خ مي دهد. نباید فكر كنیم 
ادبیات داس��تاني ب��ه دان��ش  بچه ها چیزي 
نمي افزای��د. اواًل كتاب ه��اي ادبی��ات، چون 
حكایت تجربه هاي زندگي هستند، به غني تر 
ش��دن تجربه هاي كودكان و نوجوانان كه به 
لحاظ سني، از تجربه هاي اندكي برخوردارند، 
یاري مي رسانند؛ ثانیًا بسیاري از آموزش هاي 

انساني و اخالقي را مي توان از این طریق هم محقق ساخت و هم 
به آن ها عمق و ماندگاري بخشید.

بخشي دیگر از نیاز بچه ها مطالعة كتاب هایي است كه اصطالحًا 
آموزش��ي خوانده مي ش��وند؛ یعن��ي به قصد اف��زودن به دانش  و 
آگاهي هاي مخاطب درباره یك یا چند موضوع نوش��ته ش��ده اند. 
تع��داد زیادي از بچه ها، از خوان��دن این كتاب ها و آموختن نكات 
جالب  آن ها احس��اس ناخوش��ایندي پیدا مي كنند؛ گرچه ممكن 
است تأثیرات این گروه از كتاب ها به میزان گروه قبلي نباشد. در 
ه��ر حال، تعادل را باید به طور ج��دي در این زمینه رعایت كرد. 
این اصل مهمي اس��ت كه متأس��فانه امكان دارد از س��وي برخي 
معلمان نادیده گرفته ش��ود و به ج��اي توجه به نیاز همه بچه ها، 
س��لیقه خاص معلم یا س��لیقه برخي از بچه ها در كتاب خواندن 

حاكم شود.
ناگفته نماند كه كالس جاي معرفي كتاب هاي خیلي تخصصي 
نیس��ت. در موضوعات آموزش��ي، تنه��ا باید به س��راغ كتاب ها و 
موضوعات��ي رفت كه ب��ه درد همه مي خورد؛ ش��بیه مطالبي كه 
در ی��ك دایرۃالمع��ارف عمومي گنجانده مي ش��ود. البته معلمان 
مي توانن��د فرد عالقه من��د را ب��ه خواندن كتاب ه��اي تخصصي 
راهنمایي كنند؛ ولي از طرح آن ها در كالس درس و براي همگان 

باید پرهیز كرد.

خواندن برخي از كتاب هاي 
درس�ي، گرچ�ه از جنس 
مطالعه اس�ت، ام�ا چون 
اجباري و اغلب تحت تأثیر 
فضاي س�نگین امتحان و 
چه بسا شتاب آلود صورت 
مي گی�رد، معم�والً به فرد 
فرص�ت مناس�بي ب�راي 
اندیشیدن نمي دهد
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چند تألیفي در ایران و چند کشور جهان
رویكردي مشاركتي به موضوع تألیف كتاب هاي درسي

مجتبي مقصودي 

اشاره
قصد من آن اس��ت كه در این مقاله ب��ه موضوع چند تألیفي در 
كتاب هاي درسي بپردازم؛ موضوعي كه سال هاست در كلیت نظام 
آموزش��ي مطرح است و مس��ئولین طراز اول كشور بر آن تأكید 
دارند. كتاب درسي و تولید آن از اوایل دهه چهل هجري شمسي 
به انحصار دولت درآمده و تا امروز ادامه یافته اس��ت. در سال هاي 
اخیر، به رغم اعالم سیاست واگذاري تألیف كتاب درسي به بخش 
خصوصي، هیچگاه این موضوع به جد دنبال نش��ده است و تولید 
كتاب درسي به جز چند نمونة كم شمارگان، همچنان در انحصار 
بخش دولتي اس��ت. در ای��ن مقاله كه مي توان��د مقدمه اي براي 
این بحث باش��د به مصوبات و آیین نامه هایي اش��اره خواهم كرد 
كه زمینه س��از ورود به حیطة چند تألیفي است. موضوع دیگر در 
این مقاله بیان تجربیات كش��ورهاي كره  جنوبي، ژاپن و مراكش، 
به عنوان س��ه نمونه از نظام هاي آموزشي متمركز و نیمه  متمركز 
در زمینه تولید كتاب هاي درس��ي توسط ناشران خصوصي است. 
تاریخچ��ه برنامه ریزي و تألیف كتب درس��ي در ای��ران، موضوع 
مش��اركت در نشر كتاب هاي درس��ي، الگوهاي چندتألیفي براي 
نظام آموزش��ي ایران و بررس��ي ابهامات در زمینه چند تألیفي از 
موضوعاتي است كه مي توان آن ها را در نوشته هاي دیگر پي گرفت.

كلید واژه ها: كتاب  درس��ي، چند تألیفي، مشاركت  بخش هاي 
غیردولتي، كره  جنوبي، ژاپن، مراكش،

مقدمه
یكي از انتقادهاي رایج به نظام آموزش��ي كشور، تمركز بیش از 
حد ای��ن نظام، بر امر برنامه ریزي و تولید مواد آموزش��ي و چاپ 
و نش��ر آن اس��ت. این امر در واقع یكي از زمینه هایي اس��ت كه 
تصدي گ��ري دولت��ي در آن به طور كامل به چش��م مي خورد؛ هر 
چند كاه��ش این تصدي گري طي دو دهه گذش��ته مورد تأكید 
دست اندركاران آموزش و پرورش بوده و حتي در برنامه هاي وزراي 

مختلف اعالم شده است. 
معمواًل كاهش تصدي گري در این امر با اصطالح »چندتألیفي« 
توصیف شده كه در واقع جست و جو براي یافتن راه هاي مشاركت 

بیشتر بخش خصوصي در كلیت نظام آموزش و پرورش است. 
سیاستگذاران و دس��ت اندركاران آموزش و پرورش و آناني كه به 
نحوي با مقوله آموزش و پرورش سروكار دارند به خوبي مي دانند كه 

طي سال هاي گذشته حضور بخش خصوصي در آموزش و پرورش 
به تأسیس مدارس غیرانتفاعي )غیردولتي( ساخت مدرسه و برخي 

كمك هاي مردمي به مدارس دولتي محدود شده است. 
حض��ور بخش نش��ر نیز منحصر ب��ه تولید و انتش��ار كتاب هاي 
كمك درس��ي بوده است. طرح سامان بخش��ي كتاب هاي آموزشي 
در واقع به منظور ایجاد ضابطه ها یا ترویج برخي اس��تاندارد ها در 
تولید كتاب هاي كمك درس��ي بوده است و  نه حضور جدي بخش 
خصوصي در تألیف و نشر كتاب هاي درسي. این در حالي است كه 
سال هاست مسئوالن آموزش و پرورش بر حضور بخش خصوصي در 
تألیف و نشر كتاب هاي درسي تأكید دارند، اما عماًل به جز تعدادي 
از كتاب هاي كم ش��مارگان رش��ته هاي فني حرفه اي و كار و دانش، 
ناشران خصوصي در تألیف و نشر كتاب  درسي حضور چشمگیري 
نداشته اند. بگذریم از اینكه شنیده مي شود حتي همین مشاركت 
اندك دوام نیافته و س��ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، مایل 
اس��ت، در قالب قراردادهایي، ناش��ران را به سمت واگذاري حقوق 
خود، در نشر كتاب هاي درسي مذكور، به این سازمان، سوق دهد. 

بررسي مصوبات و آیین نامه ها 
قبل از ش��روع موضوع الزم است به سند هاي باالدستي نگاهي 
بیفكنیم؛ اس��نادي ك��ه در واق��ع مصوب��ات و آیین نامه هایي در 
خصوص حض��ور بخش خصوصي در تولید محتواهاي آموزش��ي 
اس��ت اما مغفول مان��ده یا تاكنون اراده اي ب��راي عملیاتي كردن 

آن ها وجود نداشته است. 
é در بند 9 س��ند تح��ول بنیادین آموزش و پ��رورش جمهوري 
اس��المي ایران، در خصوص جلب مشاركت اركان سهیم و مؤثر، 
اعّم از بخش عمومي و غیردولتي در تعلیم و تربیت رسمي عمومي 

این راهكار مورد توجه قرار گرفته است: 
راهكار 3-9. توسعة مشاركت بخش هاي دولتي و غیردولتي در 
انجام امور مربوط به تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشي در 
چارچوب سیاست هاي آموزش و پرورش با تأكید بر سیاست تولید 

بسته هاي آموزشي و سیاست چند تألیفي در كتاب هاي درسي1
é در بند 12  برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران، در بیان 
سیاس��ت هاي تولید مواد و رسانه هاي یادگیري2، در زیر برخي از 

بندهاي آن، آمده است: 
در طراحي و تولید مواد و رسانه هاي یادگیري و در راستاي تحقق 

رویكرد برنامه درسي ملي، سیاست هاي زیر مورد تأكید مي باشد: 

اله
مق
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1-12. تعیین استانداردهاي ملي براي مواد و رسانه ها، مراكز و 
منابع یادگیري و تصویب آن در ش��وراي عالي آموزش و پرورش و 

نظارت بر حسن اجراي آن توسط وزارت آموزش و پرورش؛
3-12. توسعه سیاست چند تألیفي و زمینه سازي براي مشاركت 
فعال اس��تان ها، معلم��ان، مربیان، افراد و تش��كل هاي ذي عالقه  
ذیصالح با تأكید بر بخش غیردولتي در تولید، تكمیل و غني سازي 
م��واد، منابع و مراكز متنوع یادگیري در چارچوب سیاس��ت هاي 

آموزش و پرورش؛
6-12. تولی��د و توزی��ع م��واد و مناب��ع یادگیري، متناس��ب با 
توانمندي ها و ظرفیت هاي مناطق و مدارس كش��ور، براي تحقق 

عدالت تربیتي؛
7-12.تولید محتواي الكترونیكي چند رسانه اي متناسب با نیاز 

معلمان و دانش آموزان و استفادة هوشمندانه از آن ها؛ 
8-12. تأكی��د ب��ر سیاس��ت  برنامه  محوري و تولید بس��ته هاي 

آموزشي؛
9-12. توانمند سازي مدرسه براي ایفاي نقش اصلي و محوري 
در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهره برداري از مواد و رسانه هاي 

یادگیري، مراكز و منابع متنوع یادگیري.
همان طور كه دیده مي شود، تهیه كنندگان این سند اصرار دارند 
كه مواد و رسانه هاي یادگیري استاندارد سازي شوند و تأكید دارند 

كه بخش غیردولتي در این زمینه فعالیت نماید. 
در س��ند برنامه درس��ي ملي، تصویب اس��تانداردهاي ملي براي 
مواد و رس��انه ها، مراك��ز و منابع یادگیري بر عهده ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش گذاشته شده است. اما شوراي عالي آموزش و پرورش 
قب��ل از تصویب س��ند برنامه درس��ي ملي، مصوب��ه اي را با عنوان 
»آیین نامه س��اماندهي منابع آموزشي و تربیتي« تصویب كرده كه 

در آن، برخي استانداردها و راهكارها مورد تأكید واقع شده است: 
نظ��ر به اهمی��ت و نقش منابع آموزش��ي و تربیت��ي در فرایند 
یادگی��ري مؤثر و پایدار دانش آموزان و با عنایت به ضرورت ایجاد 
س��امانة مدیریت��ي كارآمد در وزارت آموزش و پرورش و اس��تفاده 
بهینه از فرصت ها و امكانات بخش دولتي و غیردولتي در تولید و 
عرضه منابع مذكور مبتني بر اهداف برنامه هاي درسي و تربیتي، 
شوراي عالي آموزش و پرورش آیین  نامه ساماندهي منابع آموزشي 

و تربیتي )مواد و رسانه ها( را تصویب نمود.3
آیین نامة ساماندهي، ابتدا تعریفي از منابع آموزشي و تربیتي یا 
مواد و رسانه ها براي جلوگیري از هر نوع تفسیر غیر واقع از ماده 
آموزش��ي ارائه مي شود و مواد و رس��انه هاي آموزشي را این گونه 

تعریف مي كند:
مواد و رسانه هاي آموزشي و تربیتي: عبارت است از تمام ابزارها 
و وس��ایل ارتباطي كه براي تحقق اهداف برنامه هاي آموزش��ي و 
تربیتي و پیش��رفت تحصیلي متربیان ابداع ش��ده است یا به كار 
گرفته مي  شوند و كاربرد آن ها مي تواند فرایند یاددهي- یادگیري 
را مؤثرتر و پایدارتر و تحقق یادگیري معنادار را آس��ان تر س��ازد. 
مواد و رس��انه ها از قبیل: بسته آموزش��ي، نرم افزارهاي آموزشي، 
فیلم آموزش��ي، شبكه هاي آموزشي )اینترنت داخلي(، رسانه هاي 
الكترونیكي، چند رس��انه اي )مولتي مدیا(، دس��تگاه ها، اجسام و 
اش��یاي مختلف، كتاب درس��ي، كتاب كار، كتاب راهنماي معلم، 

مجالت، كتاب ها و نظایر آن.4

در این آیین نامه )س��امان دهي منابع آموزشي و تربیتي( ضمن 
تأكید بر اس��تفاده از امكانات بخش غیردولتي، كتاب درسي را از 
مصادیق »مواد و رس��انه هاي آموزش��ي« قلمداد مي كند. در ماده 
2 این آیین نامه كه به اهداف س��اماندهي منابع آموزش��ي اش��اره 
ش��ده تنوع تولید مواد آموزشي و اس��تفاده از ظرفیت بخش هاي 

غیردولتي مورد تأكید واقع شده است:
- اس��تفادة بهینه از فرصت ها و ظرفیت هاي بخش هاي دولتي و 
غیردولتي در تولید و توزیع مواد و رس��انه هاي آموزشي و تربیتي 

استاندارد
- تس��هیل، توس��عه و تعمیق آموزش و ایجاد تن��وع در مواد و 

رسانه هاي آموزشي و تربیتي
- حمایت از تولید مواد و رس��انه هاي آموزشي استاندارد بخش 

غیردولتي
همان طور كه مالحظه مي ش��ود مشاركت 
بخ��ش خصوصي یا غیردولتي در تولید مواد 
آموزش��ي از ن��گاه قانونگذار، و نی��ز از منظر 
مصوبات و آیین نامه ها، ش��امل كتاب درسي 
و بستة آموزشي است و به صراحت از تعبیر 

چند تألیفي استفاده شده است. 

تعریف چندتألیفي
ابتدا بهتر است دربارة تعریفي از چندتألیفي 
توافق كنیم. چندتألیفي با توجه به س��خنان 
كارشناس��ان و از نظ��ر تدوین كنندگان این 

مصوبات مي تواند به معناي زیر باشد:
داشتن بیش از یك كتاب درسي براي یك 
عنوان درس��ي، كه بر اساس راهنماي برنامه 
درسي مصوب وزارت آموزش  و پرورش تألیف 
شده باشد. با توجه به نظام آموزشي متمركز 
كشور قاعدتًا این محصول باید به تأیید یك 
مرج��ع در وزارت آموزش و پرورش رس��یده 

باش��د. این مرجع فعاًل س��ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
اس��ت كه در ح��ال حاضر وظیفه تهیه راهنماي برنامه درس��ي و 

تولید كتاب هاي درسي را برعهده دارد. 
طبعًا براي دس��ت یابي به هدف »چند تألیف��ي« باید راه هایي را 
جس��ت و جو كرد كه مش��اركت بخش خصوصي در تولید، نش��ر و 

توزیع كتاب ظهور كامل داشته باشد. 

تجربیات دیگر كشورها
نظام آموزشي هر كشور متأثر از نظام حكومتي و قوانین اساسي 
آن كش��ور است. در تعدادي از كشورها كه به  صورت فدرال اداره 
مي ش��وند، دولت مركزي كنترل زی��ادي بر روي آموزش و پرورش 
ایالت هاي مختلف ندارد و هر ایالت حسب یك سلسله سیاست ها، 
خط مش��ي ها و اهداف كلي دولت مركزي، نظام آموزشي مناسب 
خ��ود را طراحي و اجرا مي كن��د. بنابراین برنامه ریزي درس��ي و 
آموزشي در چنین كشورهایي به صورت غیرمتمركز انجام مي گیرد. 
بدیهي است حدود اختیارات ایالت ها در چنین كشورهایي دقیقًا 
یكسان نیست و ممكن است از كشوري به كشور دیگر فرق كند. 

در ای��ن آی�ی��ن نام��ه 
)سامان دهي منابع آموزشي 
و تربیت�ي( ضمن تأكید بر 
استفاده از امكانات بخش 
غیردولتي، كتاب درس�ي 
را از مصادی�ق »م�واد و 
آموزش�ي«  رس�انه هاي 
قلمداد مي كند. در ماده 2 
این آیین نامه كه به اهداف 
ساماندهي منابع آموزشي 
اشاره ش�ده تنوع تولید 
مواد آموزشي و استفاده 
بخش ه�اي  ظرفی�ت  از 
غیردولت�ي م�ورد تأكید 
واقع شده است
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در حال حاضر، در كش��ورهایي ك��ه نظام آموزش و پرورش آن ها 
متمركز اس��ت سعي در س��پردن وظیفه تولید كتاب هاي درسي 
به بخش خصوصي اس��ت. دلی��ل این امر نیز كاس��تن از وظایف 
آموزش و پ��رورش، در راس��تاي پرداخت��ن ب��ه مس��ائل بنیادي و 

اساسي تر برنامه ریزي و آموزشي، است. 

تدوین كتاب درسي در كشور كرة جنوبي
در كرة جنوبي نظام برنامه ریزي درسي و روال تصمیم گیري در 
این حوزه، به صورت متمركز انجام مي گیرد. برنامه ریزي موضوعات 
درسي در س��طح ملي تهیه مي شود و همه مدارس از یك برنامة 
درسي ملي تبعیت مي كنند. به طور معمول برنامه درسي ملي هر 

5 تا 7 سال مورد بازنگري و اصالح قرار مي گیرد.
كار برنامه ریزي درس��ي در كره جنوبي در مركزي تحت عنوان 
مؤسس��ة برنامه ری��زي و ارزش یابي ك��ره5، انج��ام مي گیرد. این 
مؤسس��ه مستقیمًا زیر نظر دولت و با بودجة دولتي اداره مي شود 
و وظای��ف آن عبارت اس��ت از: برنامه ریزي درس��ي و ارزش یابي 
از آن ها، انجام تحقیقات و توس��عه برنامه درس��ي مدارس، تولید 
كتاب هاي درس��ي و سایر مواد آموزش��ي، تعیین استانداردهاي 
آموزش ملي و تولید ابزار ارزیابي و نظارت بر پیش��رفت تحصیلي 
دانش آموزان در س��طح ملي، ارزیابي كتاب هاي درس��ي، اجرا و 

نظارت بر آزمون هاي ملي. 

روند تهیه كتاب درسي
كتاب هاي درس دركش��ور ك��ره جنوبي به دو ن��وع، نوع اول و 
نوع  دوم، تقسیم مي شوند. كتاب هاي درسي نوع اول كتاب هایي 
هستند كه توسط مؤسسه برنامه ریزي و ارزشیابي تهیه مي شوند 
و كتاب ه��اي درس��ي ن��وع دوم كتاب هایي ان��د كه ب��ا توجه به 
استانداردهاي ویژه  آموزشي، در بخش خصوصي تهیه مي شوند. 

بر اس��اس اعالم آمادگي و تقاضا از س��وي مؤلفین، مجوز تهیه 
كتاب هاي درسي را وزارت آموزش و پرورش صادر مي كند. به طور 
معمول، تألیف این كتاب ها توس��ط مؤلفان شناخته شده اي انجام 
مي گیرد كه با مؤسسات و شركت هاي مورد تأیید آموزش و پرورش، 

همكاري دارند. 

گزینش كتاب هاي تولید شده توسط بخش خصوصي 
در ه��ر س��ال كتاب هاي درس��ي تألیف ش��ده توس��ط بخش 
خصوصي، همراه با برنامه  درس��ي و توضیحات الزم دربارة آن ها، 
از طری��ق مؤلفان و یا مؤسس��ات تولید كننده به مدارس معرفي و 
تحویل آن ها مي ش��ود. در مدارس كتاب ها مورد بررسي معلمان 
قرار مي  گیرد. آن گاه، پس از بررسي و تأیید توسط معلمان، براي 
بررس��ي و تأیید نهایي به بخش هاي مرب��وط در آموزش و پرورش 
ارس��ال مي گردن��د. پس از تصوی��ب در این مرحله اس��ت كه به 

مدارس مجوز استفاده از آن ها داده مي شود.
باید دانس��ت كه در كشور كره جنوبي، وزارت آموزش و پرورش 
تولید و چاپ یك س��ري از كتاب ها )مانند تاریخ و زبان مادري( 
را كام��اًل در اختیار خود دارد ولي تهی��ه و  تولید تعدادي دیگر 
از كتاب ها را كه ظاهراً حساس��یت زیادي روي محتواي آن ها به 
لحاظ سیاسي و اجتماعي وجود ندارد به بخش خصوصي واگذار 

كرده اس��ت. اما در هر حال نظارت خود را بر روي تمام كتاب ها 
اعمال مي كند. 

آماده سازي و چاپ كتاب ها
آماده سازي و چاپ تمام كتاب هاي درسي نوع اول را، كه تعداد 
آن ها به مراتب بیش��تر از كتاب هاي نوع دوم است، بخش دولتي 

انجام مي دهد. توزیع آن ها نیز توسط دولت انجام مي گیرد. 
آماده س��ازي، چاپ و توزیع كتاب هاي ن��وع دوم، به ترتیبي كه 
توضیح داده ش��د، در بخش خصوصي انجام مي گیرد. كتاب هاي 
درس��ي نوع دوم گاهي در س��طح كش��ور و زماني در یك منطقه 
خاص توزیع مي ش��وند. اما به طور معمول این كتاب ها بیش��تر در 

محدوده خاصي توزیع مي گردند.
 

قیمت گذاري كتاب درسي
در كش��ور كره، آموزش و پرورش، با اتخاذ سیاس��ت هاي خاص، 
كنترل قیمت كتاب هاي درسي را در اختیار دارد. از این رو قیمت 
كتاب درس��ي در مقایسه با س��ایر كتاب ها ارزان تر است به طوري 
كه گاهي قیمت یك كتاب درس��ي یك س��وم قیمت یك كتاب 
غیردرس��ي اس��ت. با اجراي دیجیتالي ش��دن كتاب هاي درسي، 

قیمت آن كاهش بیشتري خواهد یافت.

تهیة كتاب درسي در كشور ژاپن 
نظام برنامه ریزي در آموزش و پرورش كش��ور ژاپن نیز، همچون 
كره، متمركز اس��ت و برنامه  درسي ملي بر حسب نیازها و عالیق 
دانش آموزان و سیاس��ت هاي و خط مش��ي هاي كلي دولت تولید 
مي ش��ود. اما تولید كتاب هاي درسي را ناشران بخش خصوصي، 
علي رغم وجود برخي مش��كالت، سال هاس��ت در این كش��ور بر 

عهده دارند. 
كتاب هاي درس��ي ژاپن به خاطر حجم كم ش��ان معروف اند. این 
حجم كم به آن دلیل نیس��ت كه موضوعات اصلي برنامه درس��ي 
كم اس��ت. بلكه به این دلیل است كه معلمان فرصت كافي براي 
طراح��ي فعالیت هاي آموزش��ي و حتي تولید محتواي آموزش��ي 

مخصوص به خود را داشته باشند.
»وزارت آموزش و پ��رورش، عل��وم و فرهنگ ژاپ��ن،« هدف ها و 
اصولي  را كه كتاب هاي درسي باید براساس آن ها تألیف شوند در 
هر پایه تحصیلي تعیین مي كند و بر نحوه تألیف، انتشار و توزیع  
ای��ن كتاب ها نظارت دارد. نویس��ندگان براس��اس اصول از پیش 
تعیین شده كتاب ها را تألیف مي كنند و سپس به شوراي بررسي 
كتاب هاي درس��ي، در آموزش و پرورش، ارائه مي كنند. این ش��ورا 

اله
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در گروه ه��اي تخصصي ویژه، كتاب هاي درس��ي را مورد مطالعه 
و بررس��ي دقیق ق��رار مي دهد و در ص��ورت هماهنگي با اصول، 
هدف ها و ضوابط تعیین شده آن ها را تأیید یا موارد اصالحي خود 
را اعالم مي كند. پس از تأیید نهایي نس��خه اصلي كتاب درس��ي، 

ناشران نسبت به تولید و انتشار آن اقدام مي كنند. 
آموزش و پرورش هر منطقه از ژاپن، كتاب درس��ي مناسب خود 
را از بین فهرست كتاب هاي تأیید شده، انتخاب مي كند. مدارس 
موظفند از بین كتاب هاي درسي كه تأیید شده است، كتاب هاي 

مناسب خود را انتخاب كنند. 
كتاب هاي مصوب براي چهار سال اجرا مي شوند و نتایج حاصل 
از اجرا هر س��اله اعالم مي ش��ود. در ژاپن تعداد كتاب ها براي هر 

ماده درسي نسبتًا زیاد است. 
به این ترتیب فرایند تهیه و تولید و توزیع كتاب هاي درسي، تا 
زمان رسیدن به دست مصرف كنندة آن یعني دانش آموزان، داراي 

4 مرحله كلي است: 
1. معرفي كتاب هاي درس��ي تولید ش��ده توسط ناشران بخش 

خصوصي به آموزش و پرورش
2. بررسي و تصویب،  از سوي آموزش و پرورش

3. اعالم كتاب هاي درس��ي تأیید ش��ده به مناطق آموزش��ي و 
مدارس

4. انتخاب كتاب هاي درس��ي مورد نظر توسط مناطق آموزشي 
و مدارس

در مرحله  نخست، آموزش و پرورش ممكن است براي هر عنوان 
درس، چن��د كت��اب را تأیی��د و معرفي كند. مناطق آموزش��ي و 
مدارس این اختیار را دارند تا از بین كتاب هاي تأیید شده كتابي 
را كه با ش��رایط بومي و محلي آن ها سازگاري بیشتري دارد و یا 

مطابق با معیارها و عالیق آن هاست، انتخاب كنند. 

تولید كتاب درسي در كشور مراكش
ش��یوة اعمال روش چند تألیفي در كشور مراكش تا حدودي به 
كشور ژاپن شباهت دارد. تولید چند كتاب براي یك مادة درسي، 
در یك دهة اخیر، سبب شده است فرایند یاددهي- یادگیري كه 
براي سال ها در این كشور محدود و كلیشه اي بود تغییر كند و به 
معلمان اختیار دهد كه از میان كتاب هاي تأیید ش��ده به وس��یلة 
كمیته ارزش یابي و تصویب، كتابي را متناسب با شرایط یاددهي- 
یادگیري دانش آموزان خود انتخ��اب كنند؛ كتابي كه با وضعیت 
دانش آموزان تناس��ب بیشتري دارد و به واسطه ساختار و كارآیي 
ش��یوه آموزشي به كار رفته، آن را براي تدریس و استفاده بهینه، 

مناسب تر تشخیص مي دهند. 
در مراكش روند اجراي سیاست چندتألیفي تدریجي بوده است. 
مثاًل در س��ال 2002 و 2003، كار چند تألیفي فقط با تولید 11 
كتاب درس��ي در 5 درس سال اول ابتدایي آغاز شد. در سال بعد 
ب��ا توجه به تجربیات به دس��ت آمده، 57 كتاب ب��راي چهارپایه 
تحصیلي تولید ش��د و به همین ترتی��ب آموزش و پرورش تا پایان 
س��ال 2007 تولید بس��یاري از كتاب هاي درسي مقاطع مختلف 

تحصیلي را به ناشران بخش خصوصي واگذار كرد. 
قیم��ت كتاب ه��اي درس��ي را آموزش و پ��رورش، ب��ا توجه به 
ویژگي ه��اي كیف��ي و كمي كت��اب، تعیین مي كند. ای��ن كار با 

هماهنگ��ي بخش هاي دولتي و بررس��ي هاي فني انجام مي گیرد. 
قیمت كتاب بایستي به طور كاماًل مشخص روي جلد كتاب بیاید.

جمع بندي و نتیجه گیري
برخ��ي كش��ورها، با نظام هاي آموزش��ي متمركز، سال هاس��ت 
تولی��د مواد آموزش��ي خ��ود را ضم��ن رعایت اص��ول، اهداف و 
دس��تورالعمل هاي برنامه درس��ي ملي و مركزي به ناشران بخش 
خصوص��ي واگذار كرده ان��د. در نگاهي كلي، كش��ورهایي با نظام 
برنامه ریزي متمركز، در س��پردن تولید مواد آموزشي به ناشران و 

بخش هاي خصوصي به موارد زیر توجه داشته اند: 
1. س��پردن تولید مواد آموزش��ي به ناشران خصوصي با مطالعه 
و بررس��ي وض��ع موجود، بررس��ي توانایي هاي معلم��ان و بخش 
خصوص��ي و نظر خواهي از متخصص��ان، صاحب نظران، معلمان و 

دانش آموزان و حتي اولیاي دانش آموزان آغاز شده است. 
2. این كار به تدریج ش��روع ش��ده اس��ت. در مراحل اولیه، تولید 
كتاب های��ي كه از جهات سیاس��ي و اجتماعي  داراي حساس��یت 
كمتري هستند به بخش خصوصي واگذار گردیده است. ممكن است 
برخي از كتاب ها هرگز براي نشر به بخش خصوصي واگذار نشوند. 

3. نق��ش مدیریت��ي و نظارت��ي در تولی��د محتواي درس��ي در 
چارچوب برنامه درسي ملي مورد توجه است. 

4. براي دس��ت یابي به اس��تاندارد مورد نظ��ر در تولید، چاپ و 
توزیع كتاب، دس��تور العمل ها و ش��یوه نامه هایي از س��وي وزارت 
آموزش  و پرورش صادر مي شود كه در اختیار ناشران قرار مي گیرد. 

از این طریق ارزیابي فعالیت ناشران نیز ساده تر انجام مي شود. 
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سودابه درخشنده

دو نام با یک هدف!
مقایسه نشر الكترونیكي با نشر سنتي

اشاره
نش��ر یكي از اساس��ي ترین و كارآمدترین مجراه��اي ارتباطي، 
سرچش��مه هاي تولید دانش و آگاهي، منش��أهاي فرهنگ سازي، 
تح��ول و پیش��رفت فرهنگ��ي و یك��ي از پیوند گاه هاي آش��كار 
جریان ه��اي فكري- فرهنگي نهفته و نهان یا تركیبي از این ها یا 
همه اس��ت. لذا بر آن شدیم تا با استفاده از منابع موجود در این 
زمینه  مقایسه اي بین نشر سنتي و الكترونیك  داشته باشیم آنچه 

در پي مي آید حاصل این تالش است. 

کلیدواژه ها

فناوري  نوین در صنعت نشر
این باور كه صنعت نشر براي بقاي خود باید به فعالیت اقتصادي 
س��ودآور تبدیل ش��ود و بهره وري مطلوبي از كاركرد خود داشته 
باش��د، لزوم اس��تفاده از فناوري هاي نوین را ب��ا توجه به امكانات 
متنوع و كاربردهاي گس��ترده  آن ها براي ناشران ایجاب مي كند. 
رایان��ه كه خود با ارائه كاربري هایي چون: تصحیح متن، ویرایش، 
صفحه آرایي  و .... بر روي صفحه نمایش موجب تحول گسترده اي 
در نشر شد، در حال حاضر به لحاظ فراهم كردن امكانات برقراري 
ارتب��اط با نقاط مختلف جهان از طریق اینترنت تغییرات عمیق و 

گسترده اي را در صنعت نشر جهان پدید آورده است.
كاربران اینترنت فواید این پدیده را در صنعت نشر، در دسترسي 
آن به جدید ترین اطالعات یا تبادل اطالعات آن، برقراري ارتباط 
با افراد از طریق پست الكترونیكي و دسترسي به كتاب هاي جدید 
و... مي دانند. به نظر مي رس��د در ش��رایط كنوني یكي از ابزارهاي 
موفقیت حرفه اي، هم نوایي با آهنگ پرشتاب نوین گرایي باشد كه 
ناش��ران به دلیل زمینه حرفه اي خود در تجهیز شدن به این ابزار 

باید پیشگام باشند )مؤمني، 1390(.
نگران��ي دربارة آینده كتاب چاپي )كتاب كاغذي( خاص جامعه 
ما نیس��ت. این بحث در تمام جهان مطرح است كه بر سر كتاب 
چاپ��ي چه خواهد آمد و كت��اب الكترونیكي چه وقت جاي كتاب 
چاپ��ي را خواهد گرفت؟ عده اي پیش بیني كرده اند تا 10 س��ال 
دیگ��ر مراكز چاپ كتاب برچیده و مش��اغل وابس��ته به این كار 

تعطیل خواهد شد.
تقابل میان مدعیان جدید نش��ر، یا به اصطالح متخصصان نشر 
الكترونیكي و ناش��ران قدیمي كه حاال به آن ها »ناشران سنتي« 
مي گویند، چه نوع تقابلي اس��ت. فرهنگي؟ اجتماعي؟ اقتصادي؟ 

فناورانه؟ كهنه و نو؟ یا از انواع دیگر؟ 
هر گونه فناوري معمواًل زاییدة نیاز زمان است. فناوري هایي كه 

وارد زندگي عملي مي شوند و نیروي اقتصادي پشتوانه آن ها قرار 
مي گی��رد، بدون تردید كاربردهاي عملي دارند و نیازي اجتماعي 
ب��ه آن ها امكان رش��د و گس��ترش مي دهد. هر فن��اوري كه هم 
نیروي اقتصادي و هم نیاز اجتماعي حامي آن باش��د به س��هولت 
مي توان��د دم از آرمان هاي فرهنگ��ي بزند یا حتي گامي فراتر رود 
و از آرمان هاي بشري سخن بگوید و فناوري دیگري را به چالش 

بخواند )آذرنگ، 1382(.

امتیازات نشر الكترونیكي 
نش��ر الكترونیكي مدعي اس��ت از امتیاز هایي برخوردار است؛ از 

جمله: 
1. س�رعت: اگر متني را وارد ش��بكه كند، مي تواند با سرعتي 
كه همه مي شناس��یم، آن را به همه خواهان ها و خواس��تارهایش 

برساند. 
2. ارزان�ي: هزینه ه��اي الكترونیك��ي م��دام در ح��ال كاهش 

وهزینه هاي سنتي همچنان در افزایش است. 
3. حذف واسطه ها و هزینه هاي میانجي: پدید آورنده اي كه 
توانایي كار با نرم افزارهاي مختلف نش��ر را داشته باشد، به آساني 
مي تواند با مخاطبانش ارتباط برقرار سازد. ضمن اینكه هزینه هایي 
كه، در نش��ر س��نتي، میانجي ها بر كتاب تحمیل مي كنند حذف 

مي شود. 
4. روزآم�دي: نش��ر الكترونیك��ي امكان مي ده��د كه مطلب 
به س��رعت تصحیح، تكمیل، تنقیح و روزآمد ش��ود. پدید آورنده 

مي تواند اثر خود را از هر حیث به روز نگه دارد. 
5. مخاطب جهاني: هر كسي كه در جهان به رایانه و اینترنت 
دسترسي داش��ته باشد و بتواند زبان نوش��ته را بخواند، مخاطب 
بالقوه اس��ت. در صورتي كه هیچ كتاب چاپي، به رغم برخورداري 
از بهترین كیفیت، هیچ گاه و تحت هیچ شرایطي نمي تواند چنین 

مخاطبي را از آن خود كند. 
6. رابطه دوس�ویه: مخاطب��ان مي توانند تأثی��ري را كه از اثر 
مي پذیرند و برداش��ت خود را ب��ا پدید آورنده در میان بگذارند. در 
مواردي چنین ارتباطي مطلوب ترین ارتباط براي پدید آورنده است. 
7. همكاري، تعامل، كار مش�ترك: این از دیگر امكانات نشر 
الكترونیكي اس��ت و در اختیار همة كس��اني قرار مي گیرد كه در 
ه��ر كجا كه هس��تند مي توانند به عن��وان پدید آورنده با یكدیگر 

همكاري و مبادله فكر و نظر داشته باشند.  
8. تأثیر خواننده بر اثر: مهم ترین دس��تاورد نشر الكترونیكي 
تأثی��ر خوانن��ده بر اثر اس��ت، زی��را مي تواند در بنیادها و س��یر 

پدید آورندگان، انقالبي ایجاد كند )آذرنگ، 1382(.
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امتیازات نشر چاپي 
اما امتیاز كتاب چاپي عبارت است از: 

1. جس�م و جان. هم جسم و هم جاني دارد كه عده اي به آن 
عالقه  دارند. آن را حس و لمس مي كنند. در آن حیات مي بینند 
به حدي كه برخي با آن معاشقه معنوي مي كنند. بنابراین تا این 
حس و حال باقي است، نیاز به تولید كتاب چاپي هم باقي است. 
2. ویژگي حمل. در موقعیت هایي قابل اس��تفاده است كه كتاب 
الكترونیكي )EB( هنوز نتوانس��ته است و شاید هیچ گاه هم نتواند 
آن موقعیت ها را از آن خود كند. عده اي در رختخواب یا در وسایل 
حمل و نقل یا در حال قدم زدن یا در جاهاي دیگري كتاب مي خوانند. 
كتاب را در جیب، كیف یا در دستان خود حمل مي كنند و از همراه 
داش��تن و رفتن با آن لذت مي برن��د. این لذت ها را هم نمي توان به 

چالش خواند و تا این لذت هست، كتاب چاپي هم هست.
3. چش�م نوازي. عده اي از وجود كت��اب در خانه و محل كار، 
از قفس��ه هاي كتاب و از نگاه كردن به جلدها و عطف هاي كتاب 
احس��اس رضایت مي كنند. حتي جنبه  تزییني كتاب براي بعضي 

با چیز دیگري قابل تعویض نیست. 
4. دسترس�ي. بخ��ش عم��ده اي از مردم جهان ب��ه تجهیزات 
الكترونیكي دسترس��ي ندارند و سال هاي سال وقت الزم است تا 
همه كش��ورهاي جهان بتوانند دسترسي اتباع خود به تجهیزات 

الزم را فراهم بیاورند. 
5. استفاده. نحوه استفاده عده اي از كتاب، عالقه اي كه به خط 
كش��یدن، حاشیه نوشتن و وررفتن با آن دارند، عادتي نیست كه 

به سادگي بتوان آن را تغییر داد )آذرنگ، 1382(.
بررس��ي آمار فروش كتاب در دهه گذش��ته نش��ان مي دهد كه 
كتاب چاپي، هرگز به س��ادگي می��دان را براي كتاب الكترونیكي 
خالي نخواهد كرد. نشر »سنتي« در بسیاري از كشورهاي پیشرو، 
خ��ود را ب��ه دانش هاي فني جدید مجهز س��اخته اس��ت و اجازه 

نمي دهد سرعت تحوالت آن را غافلگیر كند )آذرنگ، 1382(.
واقعیت این اس��ت كه این دو نش��ر را با هم و در كنار هم باید 
پذیرف��ت. هر دو ب��ه زندگي خاص خود ادام��ه خواهند داد و هر 
كدام كاربردها، استفاده ها و مخاطبان ویژة خود را خواهند داشت 

)آذرنگ، 1382(.
سیاس��ت مت��وازن حمای��ت از این دو ش��یوه نش��ر )صنعت(، 
آین��ده كت��اب را از هر دو جه��ت تضمین مي كن��د. از وظیفه ها 
و مس��ئولیت هاي اصل��ي ه��ر دولتي ایج��اد زیرساخت هاس��ت. 

زیرساخت هاي واقعي كتاب چاپي و كتاب الكترونیكي كه موجود 
باش��د، امكانات، استعداد ها و توان جامعه در شرایط رقابت آزاد به 
س��متي س��وق مي كند كه از وضعیت موجود بهترین استفاده را 
ب��ه عمل آورد. آینده نگري صحیح و مؤثرترین راه حمایت، حذف 
ك��ردن مانع ها و ایجاد زیرس��اخت ها براي تولید اس��ت )آذرنگ، 

.)1382

ارائة راهكارها و پیشنهاد ها: 
بر طبق نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل مطالب ارائه شده، 

پیشنهاد هاي زیر ارائه مي گردد: 
1. برگزاري بوستان هاي كتاب در سطح شهر 

بوس��تان هاي كت��اب را مي ت��وان مراك��ز كوچك ت��ري جهت 
ارائه و معرفي كتاب هاي مختلف به ش��هروندان دانس��ت. ایجاد 
بوستان هاي كتاب در سطح شهر به شهروندان كمك مي كند كه 
دسترس��ي راحت تر و نزدیك تري به كتاب و محصوالت فرهنگي 

داشته باش��ند. اگر قبول داش��ته باشیم كه 
»از دل ب��رود هر آن  چه از دیده رود«، پس  
باید براي دل نشین كردن كتاب ها و ترغیب 
مردم به آن ها، كتاب را در دیده و دس��ترس 

مردم قرار دهیم.
2. برگزاري نمایش�گاه ها و حراج هاي 

كتاب
برگزاري نمایش��گاه هاي دائم��ي و فصلي 
كتاب )با عرضه كتاب به قیمت هاي مناسب( 
و حراج ه��اي دائم��ي و فصل��ي كت��اب گام 
مفیدي در جهت معرفي كتاب هاي جدید و 
عرضه مناس��ب آن ها به اقشار مختلف مردم 
اس��ت. این گونه مراكز كه به گون��ه اي مراكز 
تفریحي نیز محس��وب مي شوند، مكان هایي 

براي حضور رغبت آمیز ش��هروندان و به خصوص حضور كودكان و 
نوجوانان به همراه اولیاءشان است. 

3. تبلیغات وسیع براي معرفي كتاب هاي جدید 
در زمان��ه اي كه تبلیغ��ات از طریق رس��انه هایي نظی��ر رادیو، 
تلویزی��ون، ماه��واره، اینترنت، مطبوعات نقش بس��یار مهمي در 
ترغیب و ایجاد انگیزه و گرایش شهروندان به مصرف كاالها دارد، 
ما نیز بایس��تي به همین طریق آن ها را با محصوالت فرهنگي، به 
ویژه كتاب، آشنا سازیم و به مطالعه آن ها ترغیب كنیم. بخشي از 
هزینه هاي تبلیغاتي را مي توان از ناشران تأمین كرد. البته این امر 
نیز خود نیازمند كارشناسي هاي مختلف است )چه كتاب هایي و 

در چه زمان هایي و چگونه تبلیغ شوند(. 
ارائ��ه موارد مطرح ش��ده مي تواند اطالعات��ي را فراهم آورد كه 
زمینه ساز برنامه ریزي هاي آینده باشد. ایجاد زیر ساخت متناسب 
توس��ط دولت براي نشر محلي و یا نشر استاني از پیشنهادات این 

پژوهش است. 

منابع
1.  آذرنگ، عبدالحسین)1382(. در قلمرو نشر، ویرایش و دانش نامه نگاري. تهران: ققنوس. 

2. مؤمني، فرش��اد)1390(. تحلیل آماري سیر تحول و زمینه هاي نشر كتاب میان سال هاي 
1358 تا 1387. پژوهشنامه  كتابداري و اطالع رساني، سال اول، بهار و تابستان 1390: 1.

هر فناوري كه هم نیروي 
نی�از  ه�م  و  اقتص�ادي 
اجتماعي حامي آن باشد 
به سهولت مي تواند دم از 
آرمان هاي فرهنگي بزند 
یا حتي گام�ي فراتر رود 
و از آرمان ه�اي بش�ري 
س�خن بگوی�د و فناوري 
چال�ش  ب�ه  را  دیگ�ري 
بخواند
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فرشته ذوالجناحی
کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی

کتابخانه های
 آموزشگاهی؛

موتور توسعة  فرهنگ مطالعه

چکیده
ه��دف مقالة حاض��ر بیان اهمی��ت و ضرورت وج��ود کتابخانه 
در مدرس��ه و بررس��ی جایگاه آن در آموزش مهارت های س��واد 
اطالعاتی به دانش آموزان اس��ت. ب��ا توجه به لزوم هماهنگی بین 
برنامه های آموزشی مدرسه و کتابخانه، آموزش مهارت های سواد 
اطالعاتی1 به دانش آموزان س��بب می شود که آن ها نسلی خالق 
و نقاد تربیت ش��وند و بتوانند اطالعات مناس��ب و موردنیاز خود 
را آگاهان��ه انتخاب کنند و به طور مؤثر مورد اس��تفاده قرار دهند. 
همکاری بین معلم و کتابدار اطالعات خوبی در مورد آن دس��ته 
از مهارت های س��واد اطالعاتی که باید در آموزش ها بیشتر مورد 

توجه باشند، در اختیار آنان قرار می دهد.

کلیدواژه ها: کتابخانة آموزشگاهی، فرهنگ مطالعه، کتاب های 
آموزشی، کتاب نامة رشد، سامان دهی کتاب های آموزشی

مقدمه

در عص��ر حاض��ر هر روز ش��اهد پیش��رفت هاي ش��گرف و گاه 
باورنكردني در زمینه هاي گوناگون علوم هستیم و موضوع دهكدة 
جهاني مرز میان انس��ان ها را از میان برداش��ته اس��ت. یافته هاي 
جدید در یك لحظه به اطالع جهانیان مي رسد و پیشرفت علم به 
شكلي باورنكردني افزایش یافته است. دولت ها با برنامه ریزي هاي 
هدفمند و جامع به تربیت و پرورش نس��ل جوان كه آینده سازان 
هر كش��وري محس��وب می ش��وند، مي پردازند و براي رسیدن به 
موفقی��ت، براي آم��وزش كودكاني كه در20 تا 30 س��ال آینده 
مسئول ادارة كشور مي ش��وند، برنامه ریزي مي كنند. نسل جوان 
س��رمایه هاي بالقوه اي هستند كه می باید با هدایت و برنامه ریزي 
متولیان امر تعلیم وتربیت )پس از خانواده( به سرمایه هاي بالفعل 
تبدی��ل ش��وند. در دوران ابتدای��ی و در مدارس ب��ا به كارگیري 
»س��واد اطالعاتی« كه کلید اصلی »یادگیری مادام العمر« است، 
دانش آموزان مي توانند مهارت های س��واد اطالعاتی را فرا گیرند و 

خالق تر و مستقل تر از قبل به فعالیت بپردازند )گارلر، 1385(. 
دانش آموزان با کس��ب مهارت های س��واد اطالعاتی می آموزند 
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ک��ه »چگونه بیاموزند«. در این راس��تا، کتابخانه ه��ا و کتابداران 
آموزش��گاهی می توانند با ارائ��ة خدمات و برنامه های آموزش��ی 
متن��وع و هماهنگ با نظام آموزش��ی مدارس، س��بب گس��ترش 
س��واد اطالعات��ی و معلومات دانش آموزان ش��وند و تقویت کننده 
و مکمل آموزش رس��می باش��ند. در آموزش وپ��رورش نوین که 
حرکت از »معلم محوری« به سوی »دانش آموزمحوری« آغاز شده، 
تأکید بر آموزش براس��اس پرس��ش و پژوهش اس��ت. در چنین 
ش��رایطی، آموزش مهارت های س��واد اطالعاتی ب��ه دانش آموزان 
ض��رورت دارد و کتابخانه های آموزش��گاهی اصلی ترین ابزار برای 
کس��ب موفقیت و رس��یدن به هدف های آموزشی هستند. هدف 
آموزش وپرورش غنا بخشیدن به زندگی انسان و گسترده ساختن 
افق ذهنی دانش آموزان و معلمان است. کتابداران و کتابخانه های 
آموزش��گاهی، مانند اهرمی در تحقق و پیشرفت این هدف عمل 

می کنند. 

تاریخچة کتابخانه های آموزشگاهی در ایران
در ایران در دورة قاجار، مدارس رس��مي رشد و گسترش یافتند 
و ایجاد چاپخانه موجب رواج كتابخانه هاي مدارس ش��د. براساس 
اس��ناد تاریخي، ایران به طور رس��مي كتابخانه آموزشگاهي را از 
س��ال 1317ه� .ق با كتابخانة »مدرسة لقمانیه« تجربه كرد. این 
كتابخانه عالوه بر كتاب داراي نقش��ه، كرة جغرافیایي، روزنامه و 
پردة مصور نیز بود. عالوه بر دانش آموزان مدرسه، افراد عالقه مند 
نیز مي توانستند با رعایت ضوابط، از منابع كتابخانه استفاده كنند. 
در صورت��ي كه كتاب مورد نظر در كتابخانه موجود نبود، درصدد 

تهیه آن ازخارج بر مي آمدند. 
بعد از انقالب مش��روطه، براس��اس قانون اداري وزارت معارف، 
اوقاف و صنایع مستظرفه، تشكیل كتابخانه و مجموعه هاي علمي 
و تاریخي در مدارس در حیطة وظایف ادارة معارف قرار گرفت. از 
س��ال 1341، ادارة نگارش وزارت آموزش وپرورش اقدام به خرید 
كتاب هاي مناس��ب نوجوانان می كرد که آن ه��ا را به كتابخانه ها 

می فرستاد )دایرئ المعارف كتابداري و اطالع رساني، ج1(

نقش کتابخانه های آموزش�گاهی در افزایش س�رانة 
مطالعه

یونس��كو در سال 2002 بیانیه اي با عنوان »نقش كتابخانه هاي 
آموزش��گاهي در فرایند یاددهي- یادگیري براي همه« منتش��ر 
كرد كه در بخش��ي از آن آمده است: »از وزیران آموزش وپرورش 
كشورها كه مس��ئولیت آموزش وپرورش ملت ها را بر عهده دارند، 
مصرانه درخواست مي ش��ود راهكارها، سیاست ها و طرح هایي  را 
توس��عه دهند كه باع��ث تكمیل و اجراي این بیانیه مي ش��وند« 

)ساترو و ویلدارز، 1382(.
كتابخانة آموزشگاهي اندیش��ه و اطالعاتي را تأمین مي كند كه 
ب��راي حض��ور موفق در جامعة رو به رش��د و مبتن��ي بر دانش و 
اطالعات امروز، ضروري و اساسي  است . این کتابخانه ها می توانند 
دانش آموزان را توانمند س��ازند تا به عنوان ش��هرونداني مس��ئول 
زندگ��ي كنند. كتابخانة آموزش��گاهي بای��د درون یك چارچوب 
سیاست گذاري ساختاریافته و شفاف مدیریت شود. در خط مشي 
كتابخانه، باید نیازهاي واقعي مدرس��ه در نظر گرفته و براي آن ها 

تدابیري اندیشیده شود. این خط مشي باید جامع و عملي باشد و 
نباید تنها توس��ط كتابداران مدرسه نوشته شود. پیش نویس خط 
مشي باید به طور مشترك توسط معلم ها و مدیران اجرایي مدرسه 
تهیه و به طور گسترده در سراسر مدرسه به مشورت گذاشته شود. 
م��دارك حاصل از چنین حركتي نق��ش كتابخانه را در ارتباط با 

جنبه هاي زیر تبیین خواهد کرد:
 برنامة درسي مدرسه؛ 

 روش هاي یادگیري مدرسه؛ 
 كس��ب اس��تانداردهاي آموزش��ي ملي و محل��ي و معیارهاي 

آموزشي؛
 یادگیري دانش آموزان و نیازهاي حرفه اي کارکنان مدرسه؛

 نیازهاي آموزشي كاركنان؛
 ارتقای سطوح پیشرفت تحصیلي؛

مدیریت کتابخانه های آموزشگاهی نیازمند توجه به مؤلفه های 
زیر از س��وی سیاس��ت گذاران، مدیران آموزش وپرورش و مدیران 

مدرسه هاست:
 امور مالي و بودجه بندي؛ 

 امكانات و تجهیزات ؛
 منابع؛

 سازمان دهي؛
 كاركنان؛

 استفاده از كتابخانه؛
 ارتقای پیشرفت كتابخانه.

تمام��ي این مؤلفه ها براي تعیین چارچوب خط مش��ي واقع گرا 
و اج��راي برنام��ه عملیاتي و مدیریت كتابخانه ضروري هس��تند 

)پیشین(.
الزم به ذكر اس��ت، هر كتابخانة آموزشگاهی به فردي نیاز دارد 
كه با مهارت و شایس��تگي بتواند به عنوان یك كتابدار � معلم، با 
تكیه بر علم و آگاهي از یك طرف و عش��ق به كودكان و كتاب از 
طرف دیگر، س��كان هدایت و رهب��ري این مكان را به عهده گیرد.

كتابدار آموزش��گاهي در واقع تهیة خدمات آموزش��ي متمركز در 
مدرس��ه، مدیریت منابع و ترویج خدمات و منابع را بر عهده دارد. 
كتابدار آموزش��گاهي می تواند به عنوان آموزگار، معلم خصوصي و 
ارزش��یاب منابع در جهت حمایت از امر یادگیري، حضور مؤثر و 
فعالي داش��ته باشد )برگرفته از گزیدة مقاالت ایفال 99، 1380(. 
هدف اصلي این نوع كتابخانه ها تشویق به خواندن كتاب و ایجاد 
ع��ادت به مطالعه و تحقیق، تقوی��ت قوة تفكر و برانگیختن حس 
كنجكاوي دانش آموزان، و س��رانجام كمك به پیشبرد برنامه هاي 

درسي است )مزیناني، 1379(.

احیای کتابخانه های آموزشگاهی
بس��یاري معتقدند، یكي از راه هاي رس��یدن ب��ه اهداف متعالي 
كوتاه مدت و بلندمدت جوامع، احیاي كتابخانه هاي آموزش��گاهي 
اس��ت. از آنجایي ك��ه كتابخانه به عنوان یك رك��ن اصلي مطرح 
می ش��ود،  می بای��د در زمان طراحي س��اختمان مدرس��ه، فضاي 
كتابخانه طراحي ش��ود و هنگامي كه برنامه ریزي درس��ي انجام 
مي ش��ود، ساعاتي مستقل نیز به اس��تفاده از كتابخانه اختصاص 
یابد. به هنگام تألیف کتاب درسی، فعالیت هایی پیش بینی شوند 
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که دانش آموز برای انجام آن ها به کتابخانه مدرس��ه مراجعه کند 
)میرهادی، 1383(.

پس از پیروزی انقالب اسالمی دست اندرکاران امر تعلیم وتربیت 
و مسئوالن وزارت آموزش وپرورش کوشیدند با اجرای طرح ها و 
برنامه های متنوع زمینه های جذب دانش آموزان را به فعالیت های 
مطالعات��ی و کتاب خوانی فراهم آورند. استانداردس��ازی و ایجاد 
فض��ای مطل��وب در کتابخانه ها و توس��عه و تجهی��ز این مراکز، 
به عنوان پایگاه اصلی ب��رای جذب دانش آموزان به کتاب خوانی، 
یک��ی از مهم ترین و مؤثرترین راه های توس��عه و ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی اس��ت. بس��یاری از صاحب نظران علوم کتابداری و 
اطالع رس��انی بر این باورند که پس از نیروی انسانی متخصص، 
فض��ا و تجهیز کتابخانه ها با مواد خواندنی موردنیاز و براس��اس 
عالقه های دانش آموزان می تواند نقش بس��زایی در کتاب خوانی 
ایشان داش��ته باشد. تجهیز کتابخانه ها به مواد خواندنی، به ویژه 
کتاب ه��ای خوب با تنوع موضوع��ی، می تواند زمینه های حضور 
فع��ال دانش آم��وزان را در کتابخانه ه��ای م��دارس فراهم آورد 

)سایت رشد(.

انتخاب کتاب مناسب برای کتابخانه های آموزشگاهی
امروزه، کتاب های کمک آموزش��ی و کمک درس��ی در شمارگان 
بسیار باالیی به چاپ می رس��ند و در سطح گسترده ای هم مورد 
اس��تفادة دانش آموزان قرار می گیرند. اما متأسفانه، بی توجهی به 
کیفیت و محتوای علمی و آموزش��ی این کتاب ها، بازار آشفته ای 
به وج��ود آورده اس��ت. در نتیج��ه ض��رورت دارد که تم��ام توان 
تولیدکنن��دگان این گونه کتاب ها، به س��وی تش��خیص نیازهای 
واقع��ی دانش آم��وزان و پ��ر ک��ردن خ��أل موجود هدایت ش��ود. 
وزارت آمورش وپ��رورش به عنوان نه��اد فرهنگی مؤثر، در هدایت 
پدیدآورن��دگان، ناش��ران، مؤلفان و مترجم��ان به منظور تولید و 
انتش��ار کتاب های آموزش��ی م��ورد نیاز دانش آم��وزان و معلمان 
می توان��د نقش عمده ای ایفا کند. البته ب��رای حرکت در این راه، 
ابتدا باید به بررس��ی نیازهای کودک، نوج��وان و جوان پرداخت. 
سپس از طریق تدوین معیارهای تألیف کتاب های کمک آموزشی 
و درس��ی و انتقال آن ب��ه صاحبان قلم و ناش��ران، و نیز با اتخاذ 
سیاس��ت های تش��ویقی و حمایتی، دس��ت اندرکاران را به سوی 
تألیف کتاب های کمک آموزش��ی و درسی باکیفیت رهنمون شد. 
وزارت آموزش وپرورش طرح »س��امان دهی کتاب های آموزشی« 
را با هدف فوق به اجرا گذاش��ته اس��ت. مجریان این طرح، برای 
سامان دهی کتاب های آموزشی و هدایت پدیدآورندگان آن ها در 
مسیر تحقق اهداف و سیاس��ت های کلی نظام آموزش وپرورش، 
منطب��ق با اه��داف متعالی نظ��ام مقدس جمهوری اس��المی و 
همچنی��ن منطبق با نیازهای روز دانش آم��وزان، معلمان و اولیا، 
چند حرکت اساس��ی را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت که 

عبارت اند از:
ب��رای  آموزش��ی  کتاب ه��ای  تولی��د  اس��تانداردهای  اع��الم 
پدیدآورن��دگان و اعالم نیازه��ای آموزش وپرورش و ارائة خدمات 

کارشناسی؛
 انتش��ار »کتاب نامة رش��د« با هدف ارائة فهرس��ت توصیفی 

مناسب و مرتبط با برنامة درسی دوره های آموزشی؛
 برگزاری دوره ای جش��نوارة کتاب های آموزش��ی رشد با هدف 
کلی حمایت، هدایت و پش��تیبانی از فعالیت های پدیدآورندگانی 
)ناش��ران، مؤلف��ان و مترجمان( که در جهت اه��داف برنامه های 
آموزش��ی و درسی آموزش وپرورش فعالیت می کنند )سایت دفتر 

انتشارات و تکنولوژی آموزشی(.

کتاب نامة رشد
در س��ال های اخیر شاهد تولید و انتش��ار کتاب نامة رشد برای 
هدایت دانش آموزان، معلمان و خانواده ها و نیز تش��ویق ناش��ران 
بوده ایم. این آثار چنانچه طی حرکتی برنامه ریزی ش��ده و مطابق 
با موازین علمی منتش��ر و ارائه ش��وند، به یقین در تأمین منابع 
مطالعاتی مخاطبان نقش��ی بس��زا خواهند داشت. از سوی دیگر، 
شناس��ایی و طبقه بن��دی کتاب ه��ای علمی و آموزش��ی موجود 
می توان��د قدمی در راه توس��عة محیط آموزش��ی و تقویت فرایند 
یاددهی � یادگیری محس��وب ش��ود و به منزلة ابزاری کارامد در 

تقویت نظام آموزش کشور باشد.
یکی از قدم های مهم و مؤثر در جهت رس��یدن به اهداف فوق، 
شناس��ایی کتاب ها و آثار علمی و آموزش��ی مرتبط با برنامه های 
درس��ی و معرفی توصیفی آن ها به معلمان مدارس دورة ابتدایی 

است )سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی(.

نتیجه
ب��ا توجه به نقش کتابخانه های آموزش��گاهی و اهمیت آن ها در 
ارتقای سرانة مطالعه کشور، می توان با انتخاب کتاب مناسب گام 
مؤثری در ارتقای فرهنگ مطالعه برداشت به این منظور استفاده 
از کتاب نامة رشد در کتابخانه های آموزشگاهی می تواند به غنای 
مجموع��ه و برآوردن نیازهای دانش آموزان در دوره های تحصیلی 

متفاوت کمک کند.
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معصومه شجاعي

پاي صحبت برگزیدگان 
یازدهمین جشنواره كتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد 

اشاره
در حاش��یه یازدهمین اختتامیه جش��نواره كتاب هاي آموزشي 
و تربیتي پاي صحبت س��ه تن از تقدیرش��دگان جشنواره، آقایان 
مرتض��ي مجدفر نویس��نده كتاب 44 بازي خ��الق براي كودكان 
)انتش��ارات پیش��گامان پژوهش مدار(، تقي عض��دي، متخصص 
بیماري هاي كودكان و نویسنده كتاب مدیریت خانواده، بهداشت 
و كودكیاري )انتش��ارات تیمورزاده( و خان��م محبوبه نجف خاني 
مترجم كت��اب فلیكس به س��یرك مي رود )انتش��ارات زعفران( 
نشس��تیم تا از نقد و نظر آن ها دربارة چگونگي برگزاري جشنواره 
مطلع ش��ویم. آنچه در پي مي آید نظرات و توصیه هاي آ ن ها براي 

برگزاركنندگان این جشنواره است.

 آق�اي مجدف�ر! دلیل 
شركت ش�ما در جشنواره چه 

بود؟
ب��ا توجه ب��ه این ك��ه كتاب هاي 
منتشره در حوزه آموزش را معمواًل 
جشنواره كتاب هاي كمك آموزشي 
رش��د بررس��ي مي كن��د، و حوزة 
تخصصي من كتاب هاي آموزش��ي اس��ت، لذا كتا ب هاي من هم 
خود به خود در جش��نواره شركت داده شد و به جشنواره دعوت 

شدم.

 شما با چه كتابي در این جشنواره شركت كردید 
و چه امتیازي به دست آوردید؟

كتاب ه��اي من در حوزه هاي تفكر و س��بك زندگي، پژوهش و 

سبك زندگي، حوزه  پیش دبستاني و حوزه   مهارت هاي زندگي بود 
و كتاب 44 بازي خالق من در حوزه پیش دبستاني برگزیده شد. 
در حوزه  مهارت هاي زندگي، »بسته آموزشي مهارت هاي زندگي 
یا لذت زندگي« كه دوازده جلدي اس��ت و با همكاري من و س��ه 
نفر از دوستانم تهیه شده و همچنین در حوزه پژوهش، كتاب هاي 
»آم��وزگارم و پژوه��ش دانش آموزي«، ج��زو كتاب هاي تقدیري 

است.

 چندمین سال حضورتان در جشنواره بود؟
از س��ال 88 كه بازنشسته شدم، به طور مستمر كتاب هایم هر 
س��ال در جشنواره شركت داده شده است. پیش از این هم یك 
بار كتاب س��ه جلدي س��واد خواندن من به اس��امي» ازوپ در 
كالس درس«، »الفونت��ن در كالس درس« و »بید پا در كالس 
درس« در حوزه س��واد آموزي در جشنواره هفتم برگزیده شده 

بود.

 نظرتان راجع به جش�نواره امسال و تفاوت آن با 
جشنواره هاي قبلي چیست؟

جش��نواره هر س��ال نس��بت به دوره هاي قبل، یك جور بلوغ را 
پش��ت س��ر مي گذارد و كامل تر مي ش��ود هر قدر این جش��نواره 
توس��ط آموزش وپرورش و مدارس بیش��تر ش��ناخته شود، اثرات 
كاربردي اش بیشتر مي ش��ود و به نوعي معرفي كتاب هاي خوب، 
هم توسط بخش مسابقه و هم توسط كتابنامه كه مربوط به پیش 
از برگزاري جش��نواره اس��ت، كمك مي كند و مدی��ران مدارس، 
معلمان و خانواده ها بدون دغدغه، به كتاب هاي خوب دسترس��ي 
پیدا كنند. به نظر من این 11 دوره اي كه جش��نواره برگزار شده، 
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هر س��ال شاهد بهتر شدن آن بوده ایم و انتظار مي رود كه به ویژه 
آموزش وپرورش در شناس��اندن این جشنواره به جامعه  آموزشي، 
مدیران و معلمان بیش��تر تالش كند تا ما شاهد توسعه بیشتر آن 

در بین همكاران فرهنگي و خانواده ها باشیم.

 به نظر شما برگزاري این جشنواره چه تأثیري در 
بهبود كیفیت و كمیت كتاب هاي كمك آموزش�ي كودكان 

و نوجوانان دارد؟
معرفي كتاب هاي خوب به نوعي خود ش��اخص و شابلوني است 
ك��ه آموزش وپرورش دارد انج��ام مي دهد؛ یعن��ي ضمن این كه 
استانداردهاي آموزش��ي تولید كتاب قباًل توسط آموزش وپرورش 
تولید ش��ده و اكنون در اختیار جامعه انتشاراتي ها و نویسندگان 
قرار دارد، خود معرفي كتاب هاي برگزیده هم به نوعي ش��ابلون و 
شاخص است و یك نوع رهنمود دادن به نویسندگان است، یعني 
مي گوید كتاب خوب از دید ما این هاست پس شما هم سعي كنید 

توي این حوزه بیایید.

 چه توصیه  اي به دست اندركاران برپایي جشنواره 
جوانه دارید؟

توصیه خاصي ندارم. به همه شان خسته نباشید عرض مي كنم و 
مي دانم كه این چه كار طاقت فرسایي است، چون خودم قباًل توي 
س��تاد اجرایي بوده ام. درست است كه بین هر جشنواره یك سال 
فاصله اس��ت ولي به اندازه همان یك س��ال هم كار و تالش الزم 
اس��ت. امیدوارم همكاران محت��رم بیش از پیش در تحقق اهداف 

مقدس خویش موفق و مؤید باشند.

 آقاي عضدي! دلیل شركت شما در جشنواره چه 
بود؟

با توجه به دعوتي كه از من شده 
بود با خوش��حالي اس��تقبال كردم 
چ��ون مي دان��م برگ��زاري چنین 
جشنواره هایي، مخصوصًا در زمینه 
كودكان، بازدهي و كاربري فراواني 

دارد.

 امس�ال چندمین س�ال حضورتان در جش�نواره 
كتاب رشد بود؟

براي اولین بار ش��ركت كردم  چون از وجود چنین جشنواره اي 
بي خبر بودم. شاید كتابي كه منتشر كردم باعث دعوتم شد.

 آیا انگیزه الزم براي ش�ركت مجدد در سال هاي 
آتي در شما ایجاد شده؟

بله خیلي زیاد. حتي دلم مي خواهد اگر كمكي هم از دس��تم بر 
مي آید بتوانم انجام دهم.

 برگ�زاري ای�ن جش�نواره چه تأثی�ري در بهبود 
كیفی�ت و كمی�ت كتاب هاي كمك آموزش�ي ك�ودكان و 

نوجوانان دارد؟

اگر از كساني كه به جشنواره دعوت شدند و در زمینه نوشتاري 
و تألیف و ترجمه س��وابقي دارند، خواس��ته ش��ود ك��ه در زمینه 
كودكان و نوجوانان فعال شوند و با كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان همكاري كنند، خیلي مفید اس��ت و مي تواند كار ساز 
باش��د. اما فكر مي كنم چون محیط خانواده اولین خاستگاه تعلیم 
و تربیت كودك است، باید كتاب هاي آموزشي مناسبي در زمینه 
بهداش��ت، كه مرتبط با شغل من نیز هس��ت، براي والدین تولید 
ش��ود و در اختیارشان قرار گیرد، زیرا اگر خانواده داراي اطالعات 
الزم مربوط به تعلیم و تربیت و بهداش��ت و تغذیه باشد، مي تواند 
از بس��یاري مسایل منفي جلوگیري كند؛ پدر و مادرها متأسفانه، 
به دالیل مختلف، كه یكي از آن ها فقر مادي است دنبال مطالعه 
نیستند و گرفتاري هاي روزمره، آن ها را از مطالعه باز مي دارد. لذا 
حتي االم��كان مي توان كتاب هایي را به ص��ورت رایگان در اختیار 
خانواده ه��ا قرار داد یا كنفرانس گذاش��ت و آموزش داد. مثاًل من 
ب��ه عنوان پزش��ك اطفال با اغلب م��ادران در مورد روش صحیح 
ش��یردهي به فرزندانش��ان و باورهاي غلطشان مش��كل دارم این 
مشكالت بایس��تي با مطالعه كتاب هاي مناس��ب اصالح شود. ما 
كش��وري هستیم با سابقه تمدن كهن. ما حتي مي توانیم با توجه 
به سابقه طوالني در طبابت، روش هاي بهتري در رابطه با بهداشت 
مادر و كودك به جوامع بشري ارائه دهیم كه همه این  ها از طریق 

تولید كتاب هاي مناسب امكان پذیر است.

 خانم نجف خاني! دلیل ش�ركت شما در جشنواره 
چه بود؟

كت��اب من لوح تقدی��ر گرفت به 
همی��ن خاطر به جش��نواره دعوت 
شدم. این كتاب داستان خرگوشي 
است كه گم شده و به هر نقطه اي از 
جهان كه مي رسد نامه مي فرستد. 
در ای��ن كتاب، نامه ه��اي واقعي با 
پاكت هاي واقعي وجود دارد كه در 

آن ه��ا خصوصیات جغرافیایي و آثار باس��تاني و فرهنگ مردم هر 
كشور را در قالب داستان به بچه ها معرفي مي كند. جالب است كه 
بچه ها براي مطالعه داستان هاي جذاب كتاب، خودشان پاكت نامه 
واقع��ي را كه انگار پس��تچي براي آن ه��ا آورده، ب��از مي كنند و 
مي خوانند و ضمن لذت بردن از داستان كتاب، اطالعات بسیاري 

در مورد كشورهاي مختلف جهان به دست مي آورند.

 آیا مي ش�ود گفت كه اینجا نوعي تبادل فرهنگي 
صورت مي گیرد؟

دقیقًا همین طور است! ولي با زبان كودكانه. كتاب بسیار خالقانه 
و یك مجموعه است.

اص��ل كتاب به زبان آلماني بوده كه حدود هفت جلدش را یك 
ناش��ر آمریكایي ترجمه كرده و من هم از زبان انگلیس��ي ترجمه 
كردم. با توجه به این كه در ایران از این كتاب خیلي استقبال شد 
جلد اولش به عنوان كتاب س��ال انتخاب شد، ناشر تصمیم گرفت 
بقیه كتاب هاي مجموعه را از زبان آلماني ترجمه كند كه در حال 

انجام است.
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 چندمین س�ال است كه در جشنواره حضور پیدا 
می کنید؟

اولین بار؛ چون امس��ال اولین سالي بود كه مسئوالن جشنواره 
تصمیم گرفته بودند بخش داستان را هم به جشنواره اضافه كنند 

كه تصمیم درستي است و من هم از آن استقبال كردم.

 به نظر شما برگزاري این جشنواره چه تأثیري در 
بهبود كیفیت و كمیت كتاب هاي كمك آموزش�ي كودكان 

و نوجوانان دارد؟
اگر این كتاب ها در سطح بازار پخش شود و به دست مخاطبان 
خودش برسد و خوب دیده شود، مطمئنًا هم در چاپ و نشر بعدي 
روي تیراژش تأثیر مي گذارد و هم ناشران مي توانند سرمایه اي را 
كه گذاشته اند و معمواًل چند سال طول مي كشد تا برگشت شود، 
س��ریع تر به دست بیاورند و با دلگرمي بیشتري در این حوزه ها به 

كار ادامه دهند.

 چه توصیه  اي به دست اندركاران برپایي جشنواره 
جوانه دارید؟

فكر مي كنم تصمیم مس��ئوالن جش��نواره مبني ب��ر خریداري 
كتاب هاي منتخب برتر، كار خوبي اس��ت. من پیش��نهاد مي كنم 
آموزش وپ��رورش نه تنها كتاب هاي منتخب این جش��نواره بلكه 

كتا ب هاي منتخب داستاني س��ایر مسابقات یا جشنواره ها را هم 
خری��داري كن��د و بهترین كتاب ه��ا را در كتابخانه  مدارس جاي 
دهد. ضمنًا با گذاش��تن زنگ كت��اب و كتابخواني در مدارس، هم 
سطح مطالعه دانش آموزان ارتقا مي يابد، هم تحولي در حوزه چاپ 
و نش��ر ايجاد مي گردد و هم اه��داف بلند آموزش وپرورش محقق 

مي شود.
  

 صحبت دیگری دارید؟
م��ن مترجمي هس��تم كه 20 س��ال اس��ت در حوزه داس��تان 
ك��ودك كار مي كنم. االن هم كتابم برگزیده ش��ده و قباًل هم در 
مس��ابقات زیادي شركت كردم و كتاب هایم برگزیده  شده اند و به 
گفته ناش��ران، جزو پر فروش ترین كتاب ها بود ه اند. من 12 سال 
ب��ه صورت داوطلب و بدون دریاف��ت حتي یك ریال حق الزحمه، 
كالس ه��اي كتاب خواني براي بچه ها مي گذاش��تم. بازخوردهاي 
خوبي هم داشتم و توانستم بسیاري از بچه ها را كتاب خوان كنم! 
من فك��ر مي كنم اگر آموزش وپرورش این كالس ها را با همكاري 
انجمن نویس��ندگان كودك و نوجوان و شوراي كتاب كودك كه 
خانه كتابدار و مروجان كتاب دارند، برگزار كند، بهتر است تا این 
كالس ها در اختیار مربیان پرورش��ي گذاشته شود كه اكثراً با این 
حوزه آشنایي چنداني ندارند و متأسفانه اغلب نه عالقه مندند و نه 
خودشان حتي یك كتاب كودك خوانده اند و هیچ نوع آشنایي با 

كتاب كودك ندارند.
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فهرست برگزیدگان
یازدهمین جشنواره كتاب هاي 

آموزشي و تربیتي رشد

اشاره
در مراس��م اختتامیه یازدهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي و 
تربیتی رش��د كه در تاریخ بیست و سوم دي ماه 1393 برگزار شد، 
جمعًا 43 عنوان كتاب از س��وي مج��ري برنامه به عنوان برگزیده 
و تقدیري اعالم ش��د كه 32 حوزة درس��ي و 11 حوزة یادگیري 

را ش��امل مي شدند. پنج ناش��ر نیز به عنوان ناشران برتر جشنواره 
معرفي ش��دند كه عبارت  بودند از: انتش��ارات شركت فني ایران، 
انتش��ارات قدیان��ي، انتش��ارات كانون پرورش فك��ري كودكان و 
نوجوانان، انتشارات كانون اندیشه جوان و انتشارات مدرسه. آنچه 

در پي مي آید معرفي كامل برگزیدگان این جشنواره است. 
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کامل ترین مرجع کاربردي برگزیدهبرق1
نگارنده دانش-فرجي،  احمدکارور plc )درجه2(

طرح هاي کار مربي: براي  تقدیريپیش دبستان2
کار با کودکان 3 تا 5 سال

قاسم زاده،  فاطمه/ کیهاني، فریبا/ 
سید شریفي، منصوره/ یزدان  دوست، 
رقیه/ فتح ا...، بتول/ اسدي، فریده/ 

مصطفوي مدني، مینو / یوسفي، شهره/ 
فغاني شجا، سهیال/ صفا ایسیني/ شایا

شرکت انتشارات -
فني ایران

 تقدیريپیش دبستان3
مجموعه یک اسم و چند 
قصه )چکه، جوراب پشمی 

و مداد(

کشاورز، ناصر/ متولي، علیرضا/ جعفري، 
الله/ راستي، مجید/ وظیفه شناس، شراره/ 
خداجو، فروزنده/ خلیلي، سپیده/ قاسم نیا، 
شکوه/ شمس، محمد رضا/ خردور، طاهره/ 
نادري، ناصر/ ماهوتي، مهري/طاقدیس، 

سوسن/ گرمارودی، افسانه

شهر قلم/ چکه-

44 بازي خالق براي تقدیريپیش دبستان4
پیشگامان مجدفر، مرتضيکودکان پیش از  دبستان

پژوهش مدار

برگزیدهتاریخ5
رئیس علي دلواري: تجاوز 
نظامي بریتانیا و مقاومت 

جنوب
پردیس دانشیاحسیني، سید قاسم

اندازه گیري و ارزشیابي در برگزیده تربیت بدني6
تربیت بدني

بوسکو، جیمز اس/ گوستاوسون،
ویلیام اف

غالمرضا 
بامداد کتابسراج زاده

تفکر و پژوهش و 7
پرورش خالقیت در تقدیريسبک زندگي

لوح  زّرینسعیدي، عليکودکان

دبیرخانة یازدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد
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تفکر و پژوهش و 8
مجموعه کتاب هاي لذت تقدیريسبک زندگي

زندگي
سلیقه دار، لیال/ اصالني، ابراهیم/ مجد فر، 

مرآتمرتضي/ آقازاده، محرم

تفکر و پژوهش و 9 
مهارت هاي آموختنتقدیريسبک زندگي

For Dummiesآوند دانشفرشید قهرماني دوبولي، دورین

حسابداري، 10
مدیریت دانش در تقدیريبازرگاني و اقتصاد

نظري محمد مسعود بهمنيسازمان ها

شاه آبادي، حمید رضاوقتي مژي گم شد برگزیدهداستان 11
کانون پرورش 

فکري کودکان و 
نوجوانان

تقدیريداستان12
داستان زندگي توماس 

ادیسون و داستان زندگي 
هاوکینگ

لي ، تي. اس
فروغ فرجود/ 

محبوبه  
عسگري

فاطمي

ژوبرت، کلرخداحافظ راکون پیربرگزیدهداستان 13
کانون پرورش 

فکري کودکان و 
نوجوانان

تقدیريداستان 14

فلیکس به سیرک مي رود/ 
نامه هاي فلیکس: خرگوش 
کوچولو به سفر دور دنیا 

مي رود

محبوبه لنگن، آنت
زعفراننجف خاني

آموزش تصویري برگزیدهرایانه15
پرسونباوي، امید/گودرز، سعیدایلوستریتور

من کامل نیستم ولي تقدیريروان شناسي 16
فاطمه سادات دومار، آلیس دي/ لش کلي، آلیسخوشبختم

ما و شماموسوی 

کتاب هوشمند ریاضي تقدیريریاضي17
ششم دبستان

داوودي، خسرو/ کریمان فرد، علي/ 
فاطميجعفري مفرد،  نفیسه

مدرسهساالري، حسندر کالس درس کاشانيتقدیريریاضي18

زبان و ادبیات 19
داستان نویسيتقدیريفارسي

For Dummies
سارا 

 آوند دانشکاظمي منش

 زبان و ادبیات 20
 کتاب کار و تمرین فارسي  تقدیريفارسي

دوم ابتدایي
سلماني، مهر انگیز/ یوسفان نجف آبادي، 

گل واژهفردوس

شکرانه، اسدا... آذریادتقدیريزبان و ادب فارسي 21
کانون پرورش 

فکري کودکان و 
نوجوانان

 حاجي  سید حسیني فرد، سید مسعود انگلیسي براي کودکان2-1تقدیريزبان هاي خارجي22
مدرسهسرخي قلندر، وحید

زیست شناسي و 23
مجموعه بدن انسان چگونه تقدیريزمین شناسي

کار مي کند؟

عباسعلي 
گائیني، بهزاد 

ساکي
 مدرسه

زیتون احمدي، احمد رضاخواب شب دوازدهمبرگزیدهشعر 24

نسل نواندیشغالمرضایي، حمید رضامس، فلز کیمیابرگزیدهشیمي 25

26
طراحي، نقاشي 
چاپ و صنایع 

دستي
مواد و ابزار هنري2 )مواد برگزیده

کتاب آبانمؤلف: عیسي امیري چوالندیمرنگ(

ناشرمترجم مؤلفنام کتابامتیاز کتابموضوعردیف

47   رشد جوانه |  شمارۀ 47 |  بهار 1394 |



هم
زد

ه یا
وار

شن
ن ج

گا
زید

رگ
ب

مجموعة آشنایي با تقدیريعلوم تجربي 27
مدرسهحسن ساالريلوئین، نانسيمنظومة خورشیدي

برگزیدهعلوم تربیتي28
راهنماي معلم در ارزشیابي 
توصیفي ویژة معلمان دوره 

ابتدایي

حمزه بیگي، طیبه/ احمدي، آمنه/ 
رستگار، طاهره/ طاهري، حسن/ 

فروزبخش، فیروزه/ یاسیني، زهرا سادات
مدرسه

مدرسهشکیبا، حجتمرجع خالقیت در آموزش تقدیريعلوم  تربیتي29 

هنر خوشنویسي در برگزیدهفرهنگ و هنر30
کتاب آبانتیموري، کاوهمدرسه

برگزیدهفلسفه31
فلسفة اسالمي: طرح 

درس هایي براي آموزش به 
كودكان

پرویزي، مهدي
سازمان 
انتشارات 
پژوهشگاه

تقدیريفیزیك32
دانشنامة موضوعي دانش 
و فناوري )دایرئ المعارف 9 

جلدي(
مبتكران/گلستانیان، نعمت ا...

پیشروان

مدرسهصادقي مرشت، فریباانواع مفاعیلبرگزیدهقرآن و زبان عريب33

تقدیريكار و فناوري34 
کتاب راهنمای بسته 

آموزشي كارآفرینان جوان 
)روكا(

بهزادي، نازنین. مدیر پروژه: فرحناز 
مینایي پور

مؤسسه منادیان 
توسعه پایدار/
مجتمع فنی 

ایرانیان

برگزیدهکشاورزي 35
پرورش و فراوري 

سیب زمیني خوراکي و 
بذري

دانش  نگارحسن پناه، داوود/ اکبرلو، حسین

فرهنگسراي نیرومند، محمد حسین مدیریت چشم مخاطببرگزیدهگرافیک و عکس36
میردشتي

37
مدیریت خانواده 

و بهداشت و 
کودکیاري

تیمور زاده/ تقي عضديمتخصصان آکادمي کودکان آمریکاکتاب جامع سالمت کودکبرگزیده
طبیب

مطالعات و علوم 38
شاکرین، حمید رضا/ ملک افضلي اردکاني، رهبر و رهبريتقدیرياجتماعي

محسن/ ایزدهي، سید سجاد
کانون اندیشه 

جوان

مجموعه پرسش ها و برگزیدهمعارف اسالمي 39
قدیاني حیدري ابهري، غالمرضاپاسخ ها 

 گذر و خانه در بافت تقدیرينقشه کشي معماري40
داعي پور، زینبسنتي دزفول

دفتر 
پژوهش هاي 

فرهنگي

اصول و مباني تعمیر و برگزیدهمکانیک41
L90 راه  نوین محمدي بوساري، محمدنگهداري خودروي

نمایش، موسیقي و 42
مجموعه نمایشنامه هاي برگزیدهانیمیشن

سوره مهردولت آبادي، حسنآسان

کانون پرورش جهانگیریان، عباسنقل ضحاک ماردوشبرگزیدهنمایشنامه43
فکري کودکان
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فراخــــــوان ارســـــــال آثــــــــار

راهنمـــــــای تهیۀآثــــــــار

نش��ریة آموزشی، تحلیلی و پژوهشی »رشد جوانه« با هدف اطالع رس��انی، اشاعة یافته های علمی و ایده های نو و تبادل نظر 
و تجربه بین صاحب نظران در زمینة 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 تجربة حرفه ای خود 

بیفزایند و با به کارگیری بهینة ظرفیت های موجود، کیفیت تولید منابع آموزشی را ارتقا بخشند.
از اس��تادان، صاحب نظران و اندیش��مندان محترم عرصة 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 امکان نکات زیر را رعایت فرمایند:
 حجم مطالب از 6 صفحة تایپ شده و 11 صفحة دست نوشته تجاوز نکند.

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

 نوش��تة 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 نشریة دیگری به چاپ نرسیده باشد.
 محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، سوتیترها، شکل ها و عکس 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 »دبیرخانة 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، شمارة مجله، سال نشر، شمارة صفحه.
 نوشته را به ضمیمة نام و نام خانوادگی نگارنده یا مترجم، درجة علمی یا سمت، نشانی محل کار یا سکونت و شمارة تلفن، 

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

آموزشی. صندوق پستی: 15875/3331، فصل نامة »رشد جوانه«
javaneh@roshdmag.ir :فصل نامة جوانه )Email( نشانی پیام نگار

فصل نامة 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 دبیرخانة 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 شکافی محصوالت آموزشی موجود و نقد و بررسی آن ها
7. نیازسنجی آموزشی و مخاطب شناسی

8. ارائة یافته های علمی و ایده های نو و تجربه ها در زمینة فرایند تولید منابع آموزشی مناسب
9. معرفی دبیرخانة 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 آیندة تولیدات منابع آموزشی و ملزومات آن ها

14. تبیین اصول، رویکردها 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 راهکارها( 
17.آشنایی با مقررات و قوانین مرتبط با به کارگیری مواد  و رسانه ها
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