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ــه« را در حالی تقدیم  ــمارۀ فصل نامة »جوان ــل و چهارمین ش چه
ــدری از تجربیات و  ــای گران ق ــه اندوخته ه ــان می کنیم ک حضورت
ــتاوردهای گذشته و آرزوها و اهداف بلند آینده را پیش رو داریم.  دس
ــال های گذشته با باور به بیان راهبردی بزرگ معمار انقالب  ما در س
ــال های اولیة  ــگ مرهون تربیت و آموزش در س ــه »اصالح فرهن ک
کودکی است«،  برای ایجاد نظام یکپارچة تربیتی شامل خانه، مدرسه 
ــردن آموزش وپرورش  ــیدیم. همراه ک ــیار کوش و محیط پیرامون بس
ــران، مؤلفان و تعلیم وتربیت غیررسمی را هدف واالی  رسمی با ناش
ــوار و  ــیار دش ــیری را که در آغاز بس ــود قرار دادیم و عبور از مس خ
ــتی  ــا توکل به خداوند، ایمان به درس ــود، آغاز کردیم. ب ــد می نم بعی
ــیاری را از مقابل  ــران، موانع بس ــد و اعتماد به همراهان و ناش مقص
ــتیم و با پایمردی گردنه های پرپیچ وخم و صعب العبور بسیاری  برداش
ــیار داریم.  را پیمودیم. بنابراین، امروز از نقطة آغازین خود فاصلة بس
نتایج ارزشمندی به دست آورده ایم، چشم اندازهای زیبایی را به نظاره 
نشسته ایم و اهداف و قله های رفیع تری را برای خود ترسیم کرده ایم.

در سند چشم انداز ایران 1404، نقشة جامع علمی کشور، سند ملی 
تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامة درسی ملی از جمله اسنادی 
هستند که با بهره گیری از آموزه های دینی، و فرهنگ و تجارب غنی 
ملي تنظیم شده اند. با استفاده از این اسناد،  می توان با اتکا به آموزه ها 
ــی وحیانی و با تدبیر و امید، نظام فرهنگی نوین و کارامدی را  و مبان
مستقر ساخت که منافع فرد و جمع را در برداشته باشد و زندگی امروز 
ــعادت فردای انسان ها را تضمین کند. ما در پی اثبات این گزاره  و س
ــتیم که با همکاری می توان از امکانات و فرصت های ذی قیمت  هس
ــتفاده کرد و کارهای بزرگی را به سامان رساند؛ به طوری که  بهتر اس
ــور و اوقات فرزندان و دانش آموزان ما سرشار از  فضای فرهنگی کش

آموزه های هدفمند و ثمربخش باشد.
بی شک کم هزینه ترین و سریع ترین مسیر تحقق اهداف این اسناد 
ــالمی از مسیر همکاری، توسعه و تعمیق  و اهداف متعالی انقالب اس
ــئولیت آفرین همة  تحقیق و مطالعه می گذرد. همراهی آگاهانه و مس
ــدان به فرهنگ و  ــرای تربیت، نیازمند هم نوایی عالقه من مؤلفه ها ب
ــالت ما را برای سامان دهی و هماهنگی  ــت. این مهم رس پرورش اس

تولیدات فرهنگی و هم سوسازی، مضاعف و سنگین تر می کند.
ــران و بخش غیردولتی را برای  ــت ناش امروز همراهی و درخواس
ــتة آموزشی، فرصتی بی بدیل تلقی می کنیم و در پی آنیم  تکمیل بس

ــران و مؤلفان، شعار یادگیری  ــارکت فرهنگ دوستان و ناش که با مش
ــیم. ما به دنبال  ــر زندگی را تحقق بخش ــتمر در سراس و تربیت مس
ــایر بخش ها و  ــتر آموزش وپرورش با س ــکاری بیش ــی و هم همراه
ــتفاده  ــتعدادهای فطری دانش آموزان با اس تربیت هماهنگ همة اس
ــر معظم انقالب:  ــتیم،  به طوری که به قول رهب ــر کتاب هس از عنص
ــک فریضه و یک واجب تلقی و مانند  ــی برای ایرانیان ی »کتاب خوان
کارهای روزانه در زندگی مردم وارد شود.« اذعان می داریم، هیچ چیز 
ــتردۀ  ــوی جهان گس جای کتاب را پر نمی کند. کتاب دروازه ای به س
ــت. ترویج مطالعه، راهنمایی فرد و ایجاد فرهنگ  دانش و معرفت اس
ــدن کتاب خوب،  ــادت به انتخاب و خوان ــت. تربیت و ع عمومی اس
ــت. برگ های  هنر آموزش وپرورش و تکمیل کنندۀ برنامه های آن اس
ــتند که روح ما را به عالم نور و روشنایی  کتاب به منزلة بال هایی هس
ــرواز می دهند. اگر امروز به هر دلیل، از جمله ناهماهنگی یا گرانی،  پ
ــیار  ــان را از کتاب محروم کنیم، فردا جبران آن برای ما بس فرزندانم

گران تر تمام خواهد شد.
ــه هم گام و  ــتیم ک ــی و مروج کتابی هس ــاس، ما حام ــن اس برای
ــالم و انقالب، و هماهنگ با برنامه های  ــتا با ارزش های اس هم راس
ــی که از اصول  ــد؛ کتاب ــور ما باش ــناد تحول فرهنگی کش ملی و اس
ــی، در  ــای ملی ما پیروی کند، مطابق برنامة درس ــی و هنجار ه علم
ظاهر و محتوا به تربیت دانش آموز و تنظیم موقعیت او در برابر خود، 
ــدف آن ارتقای  ــایر هم نوعان کمک کند و ه ــد، طبیعت و س خداون
ــرای مواجهه با چالش ها و نیازهای  ــتگی و توانایی مخاطبان ب شایس
ــد. از این منظر، اقدامات و همکاری  امروز و فردای فرد و جامعه باش
ــانی را که اندیشه و سرمایة  ــران، فرهنگ دوستان و کس مؤلفان، ناش
خود را برای ترغیب و عالقه مند کردن کودکان و نوجوانان به کتاب 
و کتاب خوانی،  کمک به نظام آموزش رسمی، و ارتقای سطح آموزش 
ــت  و فرهنگ معیار جامعه صرف می کنند، ارج می نهیم. خاضعانه دس
ــتر به سویشان دراز می کنیم و نیازمند ارائة  همراهی و همکاری بیش

نظرات، انتقادات و پیشنهادهای آنان هستیم.
ــار، گفت وگوها و  ــاالت، اخب ــی از مق ــن مجموعه، حاوی بخش ای
دیدگاه های مطرح در این زمینه است تا به تقریب دانش ها، نگرش ها 
و مهارت های کسانی که در این مسیر گام گذاشته یا خواهند گذاشت، 

کمک کند. به امید آن روز.
فریبا کیا

از آغاز دشوار تا راه هموار
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تبیین برنامۀ درسی ریاضی و رویکردهای جدید آن
محمد دشتی

م و پایانی
بخش دو

جلسة پرسش و پاسخ نخستین کارگاه آموزشی ناشران آموزشی

با ناشران آموزشی
رفیق هستیم نه رقیب!

اشاره
ــی  ــت تبیینی برنامة درس ــل، گزارش اولین نشس ــمارۀ قب در ش
ــران، یحیی دهقانی،  ــروح سخنان هفت تن از ناش ریاضی، مش
س�یدرضا تهام�ی، فرام�رز فرقان�ی، کاظ�م قلم چ�ی، 
برائی نژاد، نادیا اس�کویی، حجت اا... انصاری و حس�ن 
ــای  ــان و داوران کتاب ه ــن از کارشناس ــات دو ت دلقن�دی، بیان
ــی ریاضی و همچنین جمع بندی فریبا کیا، معاون دفتر  آموزش
انتش�ارات و تکنولوژی کمک آموزش�ی تقدیم عالقه مندان 
ــد. به دلیل طوالنی بودن بیانات ناشران، نظرات چهار تن دیگر  ش
از آن ها و پاسخ و تعامل کارشناسان این دفتر، یعنی دکتر خسرو 
ــر کتایون مهرآب�ادی و حمیدرضا امیری در  داوودی، دکت

این شماره تقدیم شما شده است.

 مرتضی درجانی، نشر ساد
نباشند،  اگر ناشران آموزش�ی 
صنعت نش�ر با بحران روبه رو 

می شود
ــف و دفتر  ــد دفتر تألی ــر می رس به نظ
انتشارات و تکنولوژی آموزشی باید درک 
دقیق تری از واقعیت های موجود داشته باشند. اگر کمی اتفاقات حوزۀ 
نشر را رصد کنیم، متوجه خواهیم شد که امروزه نشر آموزشی به یک 
ــده است. یعنی اگر کتاب های کمک آموزشی  صنعت بزرگ تبدیل ش
ــی چاپ نشوند، حوزۀ نشر ما در زمینة صحافی و چاپ،  و کمک درس

واردات کاغذ و بحث های دیگر با بحران مواجه می شود. 
ــت که در چنین جلساتی باید کارشناسان  مطلب مهم دیگر این اس
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ــند. شما  ــته باش ــیابی وزارت آموزش وپرورش حضور داش حوزۀ ارزش
ــناد  ــد، اس ــد، وقتی ما به معلم می گوییم کتاب بنویس گمان می کنی
ــمپاد، آزمون های سازمان سنجش و  باالدستی او چیست؟ آزمون س
ــما گمان می کنید بین  ــر آزمون های مطرح در این زمینه. آیا ش دیگ
ــیوه های جدید آموزش در  ــما به عنوان ش ــی و آنچه ش محتوای درس
ــور،  ــمی کش ــی مطرح می کنید و نیز آزمون های رس کتاب های درس

سنخیتی وجود دارد؟
شما باید اطالع داشته باشید که آزمون های رسمی آموزش وپرورش 
در سطح مطالب کتاب یا حتی پایین ترند، اما آزمون های تستی دیگر 
ــت سمپاد  ــتند و من مجبورم وقتی در تس ــطح کتاب نیس اصاًل در س
ــود، فرمول های دیگری را مطرح کنم تا  جمع اعداد زوج مطرح می ش

دانش آموز بتواند سؤال های مربوطه را پاسخ دهد.
ــتة آموزشی صحبت می شود، باید جایی را هم برای نشر  اگر از بس
ــود که شما همة سیستم  بخش خصوصی در نظر بگیرید. این نمی ش
ــوید. چه  ــما هم همراه ش ــت بگیرید و  بعد به ما بگویید ش را در دس
ــما را چاپ کنم،  ــتم کتاب معلم ش برنامه ای دارید که اگر من توانس
ــتیم و باید همه چیز را  ــن حمایت کنید؟ ما بنگاه اقتصادی هس از م
ــبه کنیم تا بتوانیم روی پای خودمان بایستیم و به حیات خود  محاس

ادامه دهیم. 

 ابوذر نصری، نشر خیلی سبز
هیچ چیز بهتر از صحبت کردن 

نیست!
ــی من این  ــرف اساس ــة اول و ح نکت
است که هیچ چیز بهتر از صحبت کردن 
ــت. اگر امروز ما در خصوص برخی  نیس
ــة همین کم حرف زدن  ــات با تنش صحبت می کنیم،  نتیج موضوع
ــوع که ما و آموزش وپرورش  ــت که امیدوارم با پذیرش این موض اس
ــات، این صحبت ها  ــتر با هم حرف بزنیم و با تداوم و تکرار جلس بیش
ــویی تغییر جهت  از ابهام، انتقاد و گالیه، به همدلی، همراهی و هم س
ــتر به  هم نزدیک شویم و با  ــاءا... تالش خواهیم کرد بیش دهد. ان ش
ــت باشیم تا بتوانیم به اهداف مشترکی که داریم، راحت تر و  هم دوس
بهتر دست پیدا کنیم. ما به هم احتیاج داریم و گمان می کنم که اگر 
ــئله را این گونه نبینیم و بر بحث های منفی تمرکز کنیم،  صورت مس

کمتر نتیجه خواهیم گرفت. 
ــان نمی رود که یک روز این بحث در آموزش وپرورش مطرح  یادم
ــا می بینیم که این فضای  ــت. ام ــت« بد و نامطلوب اس بود که »تس
ــته )نه در مورد کتاب که در مورد بسیاری  ــلبی طی 20 سال گذش س
ــی( تغییر جهت پیدا کرده  از امور فرهنگی، اجتماعی، هنری و آموزش
ــده است.  و به واقعیت ها و نیازهای جامعه و اعضای آن نزدیک تر ش
ــال دیگر دور هم  ــیم که مثاًل 10 س نکند امروز هم در نقطه ای باش

ــال پیش در خصوص فالن موضوع  ــینیم و بگوییم اگر ما 10 س بنش
حرف زده و تصمیم مناسبی گرفته بودیم، شیوه و روشی غیر از آنچه 

االن می رویم را برمی گزیدیم؟! 
ــی چندان رسمیتی دراین حوزه  ــال قبل ناشران آموزش تا 10 س
ــان  ــن بود که باید به نحوی جلوی کارش ــتند و صحبت از ای نداش

ــده  ــا االن موضوع برعکس ش ــت. ام را گرف
ــمیت  ــران به رس ــا ناش ــی نه تنه ــت. یعن اس
ــده اند،  بلکه گفته می شود، چگونه  شناخته ش
ــران را تغییر دهیم که  ــم نگرش ناش می توانی
ــمی  ــرای نظام غیررس ب ــای بهتری  کتاب ه
آموزشی تولید کنند. حاال که چنین تصمیمی 
ــا این پذیرش  ــم، باید کمک کنیم ت گرفته ای

درونی هم ایجاد شود. 
ــت و نباید آن  ــر معلول اس یادمان نرود، نش
ــای علت بگیریم. معلم ها را دریابیم. اگر  را به  ج
ــد،  ــم انتخاب کتاب مفهومی باش ــم معل تصمی
ــی خواهد رفت و  ــراغ کتاب مفهوم حتمًا به س
آن را به شاگردانش توصیه خواهد کرد. علت ها 
ــد که ما  را دریابیم، معلول ها چیزی خواهند ش

می خواهیم.   

 امیرهوش�نگ اقبال پور ، نشر 
آبرنگ  

چرا مؤلفان کتاب های درس�ی 
بخ�ش  ناش�ران  ب�ا  نبای�د 

خصوصی همکاری کنند؟
ــه  ک ــد  کردن ــاره  اش ــری  امی ــای  آق
آموزش و پرورش تنها قادر است یک  سوم دانش آموزان کشور )یک  سوم 
ــش دهد و  ــط بین دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان قوی( را پوش وس
ــوم دانش آموزان )ضعیف تر و  ــران در خصوص دو س انتظار دارند که ناش
قوی تر(به کمک آموزش و پرورش بیایند. اگر به واقع چنین انتظاری وجود 
دارد، به فرض انجام آن از سوی ناشران، چه تضمینی وجود دارد که این 
کتاب ها به دست دانش آموز و مخاطب برسد و ما هم ضمن برخورداری از 

منافع منطقی و قانونی، با انبار این گونه کتاب ها مواجه نشویم؟
ــت که در خصوص مؤلفان کتاب های  یک موضوع هم تابویی اس
ــل حضورش در دفتر  ــی، به دلی ــی وجود دارد: مؤلف کتاب درس درس
تألیف، نباید با نشر بخش خصوصی همکاری رسمی داشته باشد. چرا 
کارشناس شما نباید با جرئت و رسمًا با نشر خصوصی همکاری کند؟  
ــؤال را بدهید که چرا نباید کارشناسان دفتر  خیلی مایلم جواب این س
ــران بخش خصوصی تعامل و همکاری  ــمی با ناش تألیف به طور رس

داشته باشند؟ 

وقتی ما ب�ه معلم می گوییم 
اس�ناد  بنویس�د،  کت�اب 
باالدستی او چیست؟ آزمون 
سمپاد، آزمون های سازمان 
سنجش و دیگر آزمون های 
مطرح در این زمینه. آیا شما 
گمان می کنید بین محتوای 
درسی و آنچه شما به عنوان 
ش�یوه های جدی�د آموزش 
در کتاب های درسی مطرح 
می کنید و آزمون های رسمی 
کشور، سنخیتی وجود دارد؟
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 دکتر خسرو داودی
ما هم به آسیب های غول کنکور 
که دوس�تان ناش�ر گفتند باور 
داری�م: »ما و ش�ما نمی  توانیم 
موض�وع کنک�ور را ک�ه بر همة 
جوانب نظام ارزش�یابی س�ایه 

افکنده است، نادیده بگیریم«!
ــوص موضوع کنکور و تب تأثیرگذار  در خص
ــما حق می دهم. حل این مشکل  آن، من به ش
ــگاه در این خصوص نیاز  ــه تغییر فرهنگ و ن ب
ــت از آن دارند که تنها  ــا آمارها حکای دارد. ام
ــت  ــانی که از کالس های تس 9 درصد از کس
ــتفاده می کنند، در  ــون و این کتاب ها اس و آزم
ــا چنین نتیجه ای  ــوند. آی کنکور پذیرفته می ش
ــرمایة مادی  ارزش این همه هزینه و صرف س

و انسانی را دارد؟  
صحبت دوستان این بود که مؤلفان خودشان 
ــدارس و کالس درس حضور  ــد در م ــم بای ه

ــند.  از این بابت هم من حق دارم که نظر بدهم، چون در  ــته باش داش
ــال هم سابقة معلمی دارم.  ــه هستم و 25 س حال حاضر مدیر مدرس
ــت که دانش آموزان و فرزندان ما در آستانة کنکور،  آیا غیر از این اس
ــان جمع می کنند و به هر  انباری از کتاب های گوناگون را دور خودش
ــا به زباله دانی های  ــدام نوکی هم می زنند و آخرش هم همة آن ه ک
ــتانة کنکور بچه ها حرف ما را قبول  ــهر می روند؟! متأسفانه در آس ش
ــت می گفتید آقا!  نمی  کنند، اما بعد از کنکور می آیند و می گویند: راس

بسیاری از این کتاب ها به درد کار ما نخورد. 
ــوع کار در کالس را از  ــما موض ــتان گفت که ش ــی از دوس   یک
ــت. من خودم  ــران خصوصی الگو گرفته اید،  اما واقعیت این نیس ناش
در حوزۀ کتاب های ابتدایی خیلی کار کرده ام تا موضوع های فعالیتی 
ــرح کردیم، اصاًل  ــن موضوعات را مط ــدازم. زمانی که ای ــا بین را ج
ــران توصیه کردیم که  ــیاری از ناش ــث آن مطرح نبود. ما به بس بح
کتاب  هایی به این روش بنویسند. پس موضوع این نیست که بگوییم 
ــت. اساسًا بحث  آموزش و پرورش این موضوع را از دیگران گرفته اس
ــت، همه دارند از هم یاد  ــت که کی از کی یاد گرفته اس ما این نیس
ــد و چه از آن طرف، اصاًل  می گیرند. یاد گرفتن چه از این طرف باش

منعی ندارد.

آمارها حکای�ت از آن دارند 
که تنها 9 درصد از کس�انی 
ک�ه از کالس ه�ای تس�ت 
و آزم�ون و ای�ن کتاب ه�ا 
استفاده می کنند، در کنکور 
پذیرفته می شوند. آیا چنین 
نتیج�ه ای ارزش ای�ن همه 
هزینه و صرف سرمایة مادی 

و انسانی را دارد؟
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 خان�م دیان�ا فردی�ن، معلم و 
ارزیاب کتاب های آموزشی ریاضی

یادگی�ری طوط�ی وار مان�دگار 
نیست!

ــن  تر  ابتدا اجازه می خواهم برای روش
ــدن صحبتم، تمثیلی بیان کنم. برخی  ش
بچه ها به دلیل نارسایی های مغزی یا بیماری خاص، از همان ابتدای 
تولد دچار مشکل هستند. معمواًل این بچه ها را به محیطی می برند و 
ــا کاردرمانی،  درمان آن ها را پی می گیرند. این بچه ها کم کم و طی  ب
ــبی خود را  ــالمتی نس زمان و بر اثر درمان های خاص و تدریجی س
ــوند. اما اگر به هر دلیلی  ــت می  آورند و قادر به راه رفتن می ش به دس
ــی دوباره بیماری عود می کند و  ــود،  بعد از مدت این درمان متوقف ش

فرد توانایی راه رفتن خود را از دست می دهد.   
ــوزش رویه ای و آموزش  ــاید مطابق همین تمثیل بتوان آم  ش
ــوز با تکرار و  ــرد. گاهی دانش آم ــوی تحلیل ک ــی را به نح مفهوم
ــن بیش از حد و بدون بیان مفهوم، تمرینی را حل می کند و  تمری
ــد و نمرۀ 17 می گیرد. اما در مقام  ــخ مورد نظر هم می رس به پاس
ــه با کاردرمانی  ــت ک ــل، این کودک، همان دانش آموزی اس تمثی
ــت و چون درمان یا به  اصطالح تداوم  ــتاده اس روی پای خود ایس
آموزش قطع شود، او دیگر قادر به حل مسئله )حتی مسئلة مشابه( 
ــت. در  نخواهد بود؛  چون مفهوم و دلیل عمل خود را در نیافته اس
ــاید بتوان گفت یادگیری طوطی وار ماندگار نیست.  همین رابطه ش
ــًا در داوری کتاب ها خیلی به این موضوع توجه دارم که  من اساس
ــده، مفهومی است یا رویه ای و این تمثیل همیشه  آموزش ارائه ش
ــر بیشتر چه نوع آموزشی را مورد  ــت که مؤلف و ناش در ذهنم هس

توجه قرار داده اند.

 خانم دکتر کتایون مهرآبادی، 
ــی  ــای آموزش ــاب کتاب ه ــم و ارزی معل

ریاضی 
دغدغه های مش�ترکی که ما را 

به هم پیوند می زند 
شاید مهم ترین و بزرگ ترین گام برای 
ــتر بین ما و شما همین باشد که به دغدغه های  تفاهم و همکاری بیش
مشترکی برسیم. ما می خواهیم کتاب درسی منبع رسمی و تعیین کنندۀ 

ــد، در  ــوزان باش ــوزش دانش آم ــی آم خط مش
ــنگین موضوعاتی  ــایة س حالی که جامعه در س
ــخ و  ــش و پاس ــد کنکور یا کتاب های پرس مانن

حل المسائل، به دنبال راه های دیگری است. 
ــای افزودن بر انتظارات یکطرفه،  بیایید به ج
ــا هم حرف بزنیم. چه قدر خوب بود که امروز،   ب
ــانی که تمایل داشتند، داوطلب شدند  همة کس
ــان کردند.  ــان را بی و خیلی راحت حرف هایش
اساسًا همین حرف زدن ها و تکرار این جلسات 
می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت باشد.

در خصوص عدم  پذیرش تغییرات متون جدید 
آموزشی هم مهم ترین عامل خود معلم است. اگر 
ــنتی باشد و فعالیت های مفهومی  نگاه معلم ما س
ــلماً از تدریس و  ــازی ببیند،  مس ــرگرمی و ب را س
ــره خواهد رفت که  ــا این کتاب ها طف همراهی ب
ــتر  در این خصوص باید زمینه های همراهی بیش
معلمان با کتاب های درسی جدید نیز فراهم شود. 

تغییر کمی سخت است،  اما با کمی تحمل، نتیجة شیرینی خواهد داشت. 

در خص�وص عدم پذی�رش 
تغییرات متون جدید آموزشی 
هم مهم ترین عامل خود معلم 
است. اگر نگاه معلم ما سنتی 
باشد و فعالیت های مفهومی 
را س�رگرمی و ب�ازی ببیند،  
مسلماً از تدریس و همراهی 
با این کتاب ها طفره خواهد 
رف�ت. در این خصوص باید 
زمینه های همراهی بیش�تر 
معلمان با کتاب های درسی 
جدید نیز فراهم شود. تغییر 
کمی س�خت اس�ت،  اما با 
کمی تحمل، نتیجة شیرینی 
خواهد داشت
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بایدها و نبایدهای تألیف
شهرناز بخشعلی زاده، کارشناس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،»دفتر مطالعات ملی و بین المللی تیمز و پرلز«
دکتر نسیم اصغری،کارشناس و ارزیاب کتاب های آموزشی ریاضی، استادیار گروه ریاضی و آمار دانشگاه آزاد اسالمی

تبیین اهداف و استانداردهای کتاب های آموزشی ریاضی: 

اشاره
ــه به توانایی ها و  ــه ای، با توج ــمی مدرس از آنجا که در  آموزش رس
ــتعداهای متفاوت دانش آموزان و محدودیت های زمانی و حجمی،  اس
ــی دانش آموزان  ــخ گوی همة نیازهای آموزش ــی پاس کتاب های درس
ــد در این زمینه  ــب می توان ــی مناس ــتند. تولید کتاب های آموزش نیس
ــد. لذا نظر به اهمیت کتاب های  ــا و مکمل فرایند آموزش باش راهگش
ــعی شده است ضمن برشمردن و  ــتاندارد آموزشی، در این مقاله س اس
ــه لحاظ ضرورت درک  ــتانداردهای تولید این نوع کتاب ها ب ــرح اس ش
ــی آن برای پدیدآورندگان،  ــتی ریاضی و اهداف آموزش ماهیت و چیس
ــوزش ریاضی را از  ــه ای و هدف های آم ــدا ماهیت ریاضیات مدرس ابت
نقطه نظر پرورش روحیة تحقیق، تعقل، تفکر انتقادی و خالقیت شرح 
 دهیم. سپس کارکردهای زیبایی شناختی ریاضی را به منظور کاربرد آن 
در هنر تبیین  کنیم و ضمن تالش برای ایجاد نگرش مثبت به ریاضی 
بین دانش آموزان، ویژگی های کتاب های کمک آموزشی، کمک درسی، 

دانش افزایی ریاضی و... را بر  شماریم. 

مقدمه
ــته ها و نیازهای متفاوت در کالس های  دانش آموزان با پیش دانس

درس حضور می یابند. این شرایط به همراه خصوصیات و ویژگی های 
فردی آن ها موجب می شود در برابر آموزش رسمی در کالس درسی 
ــی یکسان، واکنش های متفاوتی از خود نشان دهند.  با برنامة آموزش
ــت پاسخ گویی به همة نیازهای تمامی دانش آموزان توسط  ممکن اس
ــر نباشد. لذا الزم است در خارج از فضای  معلم در کالس درس میس
ــه فرصت هایی برای تأمین نیازهای  آموزشی  ــمی مدرس آموزش رس
ــور برآورده کردن  ــم آید. بخش خصوصی به  منظ دانش آموزان فراه
ــی همراه شده است. برای حرکت  ــته از نیازها با نظام آموزش این دس
ــت معیارهایی برای این دسته از فعالیت ها  ــجم و مؤثر، الزم اس منس
ــی و  ــامان دهی منابع آموزش ــتا، معاونت س ــود. در این راس تبیین ش
ــی و  ــتانداردهای کتاب های کمک درس ــی به تولید و ترویج اس تربیت

کمک آموزشی دست زده است. 
در این سلسله مقاالت، به   روشی نظام مند و با توجه به اهداف، به 
ــته از کتاب ها در درس ریاضی  بیان بایدها و نبایدهای تولید این دس

پرداخته می شود.

ــئله،  ــه ای، آموزش ریاضی، حل مس کلی�د واژه ه�ا: ریاضیات مدرس
کتاب های کمک آموزشی، کتاب های کمک درسی و کتاب های دانش افزایی
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ماهیت ریاضیات مدرسه ای
ــت ابتدا درک عمیقی  ــی مؤثر ریاضیات، الزم اس به  منظور یادده
ــتی ریاضی داشته باشیم. در نیمة اول قرن بیستم،  از ماهیت و چیس
ــد که قبل از  ــات مجموعه ای از مفاهیم و رویه ها تلقی می ش ریاضی
ــکل گیری هرگونه درکی، باید آموزش داده می شد. پس از آموزش  ش
ــب انجام تمرینات  ــا، فراگیرنده آن ها را در قال ــن مفاهیم و رویه ه ای
ــراری )تکرار و تمرین( به کار می گرفت و آن قدر تمرین می کرد تا  تک
ــائل کالمی معرفی  ــب کند. پس از این مرحله مس مهارت کافی کس
ــائل معمواًل دربردارندۀ فقط یک مفهوم ریاضی  ــدند. این مس می ش
ــه معمواًل »موضوع محور« بود. به این  بودند. فرایند آموزش در مدرس
معنا که دانش موضوعی به طور مستقیم با هدف انتقال دانش مطرح 

می شد. 
ــکل می گیرد و  ــروزه این ایده که ریاضیات در اجتماع ش لیکن ام
ــات زندگی روزمره  ــود و جزئی تفکیک ناپذیر از تجربی ــاخته می ش س
محسوب می شود، گسترش یافته است. امروز ریاضیات دیگر موضوعی 
منفک و مجرد نیست. فرایندهای ریاضی شامل حل مسئله، استدالل 
ــات، و برقراری ارتباط بین مفاهیم ریاضی در درون ریاضی و با  و اثب
موضوعات دیگر و با زندگی روزمره، از اهمیت زیادی برخوردار است. 
ــده در فرایند یاددهی- یادگیری باید بین ریاضی و تجربیات  فراگیرن
زندگی روزمره پیوند ایجاد کند و با مدل سازی وضعیت های واقعی به 
آن معنا دهد. به عالوه باید بتواند مفاهیم ریاضی را براساس تجربیات 

ریاضی زندگی خود تفسیر کند. 
در این نگاه، ریاضیات دیگر صرفًا توانایی انجام محاسبات ریاضی 
نیست، بلکه شامل فرصت هایی برای استدالل کردن، تحقیق و رشد 
توانایی سازمان دهی و برقراری ارتباط و ساختار دادن به یافته ها و در 
نتیجه حل مسائل نیز می شود. از این دیدگاه دانش آموزان باید بتوانند 
ــی، تفکرات و ایده های ریاضی خود را به  ــا به کار گرفتن زبان ریاض ب
ــده  دیگران انتقال دهند و ایده ها و فرایندهای ریاضی به کار گرفته ش

توسط دیگران را نقد و ارزیابی کنند.
ــود که فرد بتواند مفاهیم را  درک عمیق مفاهیم زمانی ایجاد می ش
با بازنمایی ها و ارائه های گوناگون )جبری، هندسی، عددی، کالمی و 
غیره( نمایش دهد و از نمایش های مختلف برای مدل  سازی و تفسیر 

پدیده های فیزیکی، اجتماعی و ریاضی استفاده کند.
ــلط بر دانش موضوعی  ــی مستلزم تس طراحی فعالیت های آموزش
ــی به منظور انتخاب و سازمان دهی محتوا،  و آگاهی از اهداف آموزش
انتخاب روش یاددهی مناسب، و گزینش راهبرد و ابزار مناسب برای 
ــیابی از فرایند آموزش است. باتوجه به این تغییر نگاه  ارزیابی و ارزش
به ریاضی، آگاهی برنامه ریزان و مؤلفان بخش خصوصی از این تغییر 

برای دستیابی به اهداف آموزشی ضروری است.
ــی اهداف آموزش ریاضی و اهداف  ــتار به بررس در ادامة این نوش

کتاب های کمک آموزشی ریاضی و ویژگی های آن ها می پردازیم.

اهداف آموزش ریاضی
طراحی فرایند آموزش و انتخاب محتوا، روش آموزش، ابزار، محیط 
ــی وابسته اند. بنابراین،  ــیوۀ اجرای طرح همگی به اهداف آموزش و ش
برای درک چگونگی اجرای برنامه ابتدا باید با اهداف آن آشنا شویم. 
ــی و موضوعی منحصر نیستند  ــی فقط به اهداف دانش اهداف آموزش
ــی رود دانش آموزان به اهداف فرایندی  و در جریان آموزش انتظار م
ــت که تمامی اهداف آموزشی  ــند. باید توجه داش ــی نیز برس و نگرش
ــتند و برخی از آن ها باید  ــی قابل پیاده شدن نیس در کتاب های درس
ــی و معلم یا خارج از مدرسه پیاده سازی شوند.  ــط محیط آموزش توس
ــی  ــال و یک کتاب درس ــن، برخی از این اهداف در یک س همچنی

ــوند و در کل دورۀ 12 ساله باید  برآورده نمی ش
به آن ها رسید. برخی از اهداف آموزش ریاضی 
ــاط با تهیة  ــه ای و ماهیت آن ها در ارتب مدرس

کتاب های کمک آموزشی به شرح زیرند:
ــی، تعقل و تفکر،  ــة تحقیق و بررس  روحی
ــکار و خالقیت در  ــادی، و ابت ــری و نق نقدپذی
دانش آموزان پرورش یابد. تفکر فرایندی است 
ــکل  ــاختارهای جدید ذهنی ش که طی آن، س
ــا تبدیل اطالعات  ــاختارها ب می گیرند. این س
ــدۀ فعالیت های ذهنی  از طریق تعامالت پیچی
چون قضاوت، انتزاع، استدالل، تصور، تجسم، 

ــی هدف دار  ــد. تفکر تفحص ــود می آین ــئله به وج ــم و حل مس تعمی
ــیه/  ــیدن به اهدافی چون درک کردن، حدس ــات برای رس در تجربی
فرضیه سازی کردن، تصمیم گیری کردن، طراحی کردن، مسئله حل 
ــت. فرایند تفکر یا مستقیمًا با حل مسئله  کردن و قضاوت کردن اس
ــت یا به مسئله حل کردن منجر می شود. برای رسیدن به  مربوط اس
ــطح باالتر، عالوه بر مهارت های ذکر شده، جنبه های  مهارت های س
ــودن، انعطاف  و  ــی، منطقی ب ــون خالقیت، ارزیاب ــاوت تفکر چ متف
ــناخت حقایق و  واگرایی نیز باید پرورش پیدا کنند. فرایند تفکر به ش

تولید دانش می انجامد.
ــر می توانند به  ــه پی ببرند که با تفک ــوزان به این نکت  دانش آم
حل مسائل بپردازند، به کشف حقایق جدیدی نائل آیند، راهبردهای 
مختلفی را برای حل مسئله ها تجربه کنند، به نقد و ارزیابی فرایندهای 
ــتدالل، اثبات و حل مسئله بنشینند، روابط منطقی بین پدیده ها را  اس
درک کنند و براساس این روابط، به طرح مسئله در بافت های مختلف 

بپردازند.
 آموزش ریاضی به گونه ای که دانش آموز در برخورد با پدیده های 
اجتماعی، توانایی تجزیه و تحلیل آن ها را داشته باشد و از این طریق، 
راهکارهای حل مسائل مرتبط با این پدیده ها را ارائه کند. مواجهه با 
ــئله ای )وضعیت های جدید با ساختارهای متفاوت(،  وضعیت های مس

نیازمند ابتکار و خالقیت است.

فراگیرنده در فرایند یاددهی- 
یادگیری باید بین ریاضی و 
تجربیات زندگی روزمره پیوند 
ایج�اد کند و با مدل س�ازی 
وضعیت ه�ای واقع�ی به آن 
معنا دهد. به عالوه باید بتواند 
مفاهیم ریاضی را براس�اس 
تجربیات ریاضی زندگی خود 
تفسیر کند
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ــخیص روابط منطقی  ــه الزمة آن درک و تش ــت ریاضی، ک  دق
ــن مفاهیم، انجام امور  ــاختار منطقی بی موجود بین مفاهیم، ایجاد س
ــام اعمال ریاضی با  ــن اجزای آن ها، انج ــه به نظم منطقی بی باتوج
ــت در دانش آموزان  ــن معقول از نتایج اس ــر کافی و ارائة تخمی تبح
پرورش یابد. بدین منظور الزم است که دانش آموزان با سازمان دهی 
ــراری ارتباط بین ایده های ریاضی در ذهن خود و بیان آن ها با  و برق
ــتفاده از ارتباطات زبانی، به تبادل تفکرات ریاضی خود با دیگران  اس
ــل و ارزیابی  ــجم، تحلی ــور واضح و منس به ط
ــران، و بیان دقیق  ــرات و راهبردهای دیگ تفک

ایده های ریاضی بپردازند.
 دانش آموزان با تاریخ شکل گیری مفاهیم، 
ــمندان ایرانی و  ــته از دانش فعالیت های آن دس
ــعة مفاهیم نقش داشتند،  ــالمی که در توس اس
ــاز پیدایش و  ــی زمینه س ــترهای اجتماع و بس
ــعة این مفاهیم آشنا شوند. به این منظور،  توس
ــان و تاریخچة  ــة زندگی نامة ریاضی دان مطالع
ــعة مفاهیم ریاضی، آشنایی با کارکردهای  توس
ــری  به کارگی ــی  یعن ــی-  ریاض ــناختی  زیباش
ــدات هنری و دیدن ریاضی در  ریاضی در تولی
ــبت به  زیبایی ها- برای ایجاد نگرش مثبت نس
ــبت  ریاضیات در دانش آموزان و باور مثبت نس
ــان از اهمیت بسزایی برخوردار  به توانایی هایش

است.

اه�داف و ویژگی ه�ای کتاب ه�ای کمک آموزش�ی- 
کمک درسی

ــان آن ها به طور خاص  ــند ریاضی کتاب هایی که مخاطب  در س
ــیم  ــه گروه تقس ــان به س ــتند، باتوجه به اهدافش دانش آموزان هس

می شوند:

کتاب های کار و فعالیت
ــی، تمرین،  ــاوی فعالیت های آموزش تعری�ف: کتاب هایی که ح
ــئله و نمونه سؤال در راستای برنامة درسی هستند، در این طبقه  مس
ــایر کتاب ها متمایز می کند،  قرار می گیرند. آنچه این کتاب ها را از س
هدف اصلی آن ها، یعنی ایجاد فرصتی برای تمرین و تعمیق و توسعة 
آموخته هاست نه تدریس جدید یا آموزش مجدد. هر کتابی که در آن 

چنین هدفی پررنگ تر باشد، در این طبقه بندی جای می گیرد.

اهداف
ــوزان در ارتباط با مطالب  ــت و تعمیق آموخته های دانش آم  تثبی

کتاب و برنامة درسی؛

 ایجاد زمینة تقویت مهارت ها و نگرش ها؛
ــبک و نگاه جدید، تمرین   ایجاد فرصت تازه برای آموزش با س

آموخته ها و غنی سازی آموزش برای مخاطبان گوناگون؛
 استحکام و استمرار بخشیدن به فرایند یادگیری دانش آموزان؛

ــه ای   ایجاد تنوع در ارائة تمرین ها، به طوری که از آموزش کلیش
و یادگیری صوری فاصله بگیرند و به یادگیری درونی و عمیق کمک 

کنند.

کتاب های دانش افزایی ریاضی
ــة اطالعات در چارچوب  ــتند که به ارائ تعریف: کتاب هایی هس
ــی و گاه فراتر از آن می پردازند و می توانند به عنوان منبع  برنامة درس
و مرجع مورد استفادۀ دانش آموزان قرار گیرند. این کتاب ها خودآموز 
هستند و برای تکمیل یا توسعة برنامة درسی مصوب تولید می شوند. 
ویژگی بارز آن ها، قصد مؤلف مبنی بر تدوین اثری آموزشی است که 
ــای گوناگون و متنوع بهره بگیرند.  ــن راه امکان دارد از قالب ه در ای
ــعر، داستان،  ــت از قالب های فعالیتی، مانند ش این کتاب ها ممکن اس
سرگرمی، بازی یا حتی انتقال یکسویه استفاده کنند. کل کتاب هایی 
ــعه  ــه دایرۀ اطالعات ریاضی دانش آموزان را کامل می کنند یا توس ک

می بخشند، در این حوزه قرار می گیرند. 

اهداف
ــب با   ارائة مجموعه ای مدون از دانش در حوزۀ ریاضی و متناس

مخاطبان؛
ــارۀ ریاضیات،  ــان درب ــکاوی مخاطب ــب به کنج ــخ مناس  پاس
کاربردهای آن، ارتباط با سایر علوم و تکمیل محتوای برنامة درسی؛
ــی  ــد در چارچوب برنامة درس ــای جدی ــم کردن زمینه ه  فراه

ریاضیات و ارائة مطالب و محتوای جدید؛
ــخ گویی به برخی نیازهای اطالعاتی برانگیخته شده هنگام   پاس

مرور برنامة درسی؛
ــی و پر کردن خألهای   ارائة محتوای تکمیلی برای برنامة درس

احتمالی و همچنین بسط مطالب مطرح شده.

کتاب های جنبی و سرگرمی
ــا، دانش آموزان  ــه به یاری آن ه ــتند ک تعریف: کتاب هایی هس
ــی فرصت های  ــاوت ریاضیات- که در برنامة درس ــا جنبه های متف ب
ــت- آشنا می شوند  ــته اس ــان وجود داش کمتری برای مطرح کردنش
ــاهده و تجربه می کنند.  ــگفتی ها و زیبایی های ریاضیات را مش و ش
به عالوه، از طریق این کتاب ها دانش آموزان به مطالعة تاریخ، کشف، 
ــط و گسترش مباحث متنوع ریاضی می پردازند. این نوع کتاب ها،  بس
مستقل از کتاب های درسی هستند و در صورت تغییر و تحول برنامة 
ــرگرمی و  ــی موجودیت خود را حفظ می کنند. از بازی، معما، س درس

اله
مق

طراحی فعالیت های آموزشی 
مس�تلزم تس�لط بر دانش 
موضوعی و آگاهی از اهداف 
آموزشی به منظور انتخاب و 
سازمان دهی محتوا، انتخاب 
مناس�ب،  یادده�ی  روش 
و گزین�ش راهب�رد و اب�زار 
مناس�ب ب�رای ارزیاب�ی و 
ارزشیابی از فرایند آموزش 
اس�ت. باتوجه به این تغییر 
ن�گاه ب�ه ریاض�ی، آگاه�ی 
برنامه ریزان و مؤلفان بخش 
خصوصی از این تغییر برای 
دستیابی به اهداف آموزشی 

ضروری است
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ــل تفریح با ریاضی،  ــد و با  عنوان هایی مث ــدول هم بهره می گیرن ج
ــند. کتاب  های  ــرگرمی و ریاضی، و بازی و ریاضی به چاپ می رس س
ــرار می گیرند. این کتاب ها  ــه و تاریخ ریاضی در این طبقه ق تاریخچ
عمومًا جنبة پرورش مهارت ها و نگرش ها را دارند و ممکن است که 
از فناوری  در جهت بازی و سرگرمی استفاده کرده باشند؛ برای مثال، 

بازی با ماشین حساب که محتوای بازی ها، ریاضی است.

اهداف
ــنا کردن  ــه ریاضیات و آش ــوزان ب ــردن دانش آم ــد ک  عالقه من

عالقه مندان با جنبه های دیگر ریاضی؛
 نشان دادن زیبایی ها و شگفتی های ریاضیات؛

ــمندان علوم ریاضی، تالش های  ــنا کردن مخاطبان با دانش  آش
آن ها، اتفاقات مهم زندگی آن ها، تألیفات و نقشی که در علم ریاضی 

داشته اند؛
ــن دانش آموزان و  ــگ ریاضیات و ترویج آن بی ــترش فرهن  گس

معلمان؛
ــؤال ها و معماهای  ــه تفکر، با طرح س ــب دانش آموزان ب   ترغی

جالب و جذاب.

تحلیل برخی از مصادیق مناس�ب و نامناسب در کتاب های 
کمک آموزشی/ کمک درسی

در این بخش با در نظر گرفتن اهداف آموزشی مدرسه ای و اهداف 
ــی و با ارائة  ــی/ کمک درس ــای کتاب  های کمک آموزش و ویژگی ه
ــب به نقد محتوای برخی از  ــب و نامناس مصادیق و مثال های مناس

کتاب های موجود پرداخته می شود.

ــت.  ــی اس 1. دق�ت و صحت علمی محتوا از معیارهای اساس
ــود و چنین  رعایت نکردن این معیار موجب بدفهمی دانش آموز می ش
ــت. برای مثال، کتابی که برای سنجش  کتابی فاقد اعتبار علمی اس
ــتفاده کرده باشد،  ــکل1 اس مهارت اندازه گیری از مثال مندرج در ش
موجب می شود دانش آموز از کنار هم گذاشتن واحدهای اندازه گیری 

هنگام اندازه گیری برداشت نادرستی داشته باشد.

2. تثبی�ت، تعمی�ق و توس�عة یادگی�ری و پ�رورش 
ــوب  ــای کتاب هایی محس مهارت ه�ای تفک�ر از جمله هدف ه
ــن هدف ها با  ــتند. ای ــوند که مخاطب آن ها دانش آموزان هس می ش
ــه ای مفاهیم و صرف تکرارو تمرین و انجام  ــتقیم و کلیش ارائة مس
ــوند. برای مثال، زمانی که مفهوم  تمرین های تکراری حاصل نمی ش
ــکل  ــعة یادگیری ش ــود، تعمیق و توس به صورت تصویر2 ارائه می ش
ــتقیم محسوب  نمی گیرد و صرفاً به عنوان یک یادآوری و انتقال مس
ــود. این گونه ارائه ها فرصتی برای درک عمیق تر مفهوم فراهم  می ش

نمی آورند.

شکل1. نمونة نامناسب بیان مفهوم اندازه گیری

شکل2. نمونة نامناسب بیان یک مفهوم

تعریف ضرب خارجی دو بردار

a b a b sin× = × × θ
   

a نشان می دهیم و : b×
 

a  را به صورت  , b
 

a دو بردار غیر صفر باشند ضرب خارجی  , b
 

اگر 
b عمود است.


a و هم بر 


a برداری است که هم بر  b×

 
و از لحاظ هندسی 

( )a b b a× = − ×
   

a و در جهت خالف آن است، یعنی: b×
 

b هم راستا با  a×
 

و بردار 

b دو بردار باشند، آن گاه داریم: (y , y , y )= 1 2 3


a و  (x ,x ,x )= 1 2 3


اگر 

x x x x x x
a b i j k

y y y y y y
 

× = − + 
 

2 3 1 3 1 2

2 3 1 3 1 2

    

a b×
 

b a×
 

a


b
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در مقابل، فعالیت زیر فرصتی فراهم می آورد برای تعمیق مفهومی 
که از قبل آموزش داده شده است، استدالل، حدسیه و فرضیه سازی، 
و تعمیم در قالب قاعده و قانون ضرب کسرها، به دور از قاعده گویی 
مؤلف. این فعالیت فرایند فرصت کشف یک قاعده )مفهوم سازی( را 
ــب انجام یک تکلیف در اختیار دانش آموز قرار می دهد و صرفًا  در قال
ــظ و به کارگیری آن  بدون  ــتقیم قاعده از طرف مؤلف و حف ارائة مس

درک مفهوم از طرف دانش آموز نیست.
ــتطیل های الف، ب و ج را در نظر بگیرید و به سؤال  تمرین1. مس

مربوط به هر مستطیل پاسخ دهید: 

ــتطیل را از طول به  ــتطیل دلخواه رسم کنید. این مس  یک مس
ــتون چه کسر از مستطیل  ــمت مساوی تقسیم کنید. هر س چهار قس

اول است؟
ــه قسمت مساوی تقسیم کنید.  ــتطیل را از عرض به س  این مس

هر ردیف چه کسری از مستطیل اول است؟
ــتطیل کوچک تقسیم شده است؟ آیا  ــتطیل اول به چند مس  مس

این مستطیل ها با هم برابرند؟ چرا؟
ــتون را رنگ کنید. به  ــتون را در نظر بگیرید.  این س  یک س
ــتطیل را رنگ کنید. یک عبارت ضرب  ــارت دیگر  از  مس عب

بنویسید که این وضعیت را نشان دهد.
 قسمت رنگ شده چه کسری از مستطیل اول است؟

ــیم بندی های  ــتطیل دیگر با تقس ــت باال را برای چند مس  فعالی
متفاوت انجام دهید.

 آیا می توانید قاعده ای برای ضرب یک عدد کسری در یک عدد 
کسری بیان کنید؟

کتابی که صرفًا تمرین های تکراری زیر را به منظور آموزش تفریق 
ــرای پرورش مهارت های  ــت، فرصتی ب اعداد صحیح ارائه کرده اس

تفکر در اختیار دانش آموزان قرار نمی دهد:
  )-5( – )-7( =....
  )+4( – )+6( =....
  )-1( – )-3( =....
  )-7( – )-2( =....
  )-5( – )-2( =....
  )-7( – 2 =....
ــی مانند تمرین2  ــوز در مواجهه با تمرین های ــل، دانش آم در مقاب
ــتدالل کردن، و به کارگیری زبان  فرصتی برای ارزیابی وضعیت، اس

در بیان ایده ها پیدا می کند.

آیا پاسخ  3      2      5 
ـــ = ـــ + ـــ
ــت:  9      3      9 تمرین2. دانش آموزی چنین نوش

او درست است؟ چرا؟
ــت که تکرار و تمرین در ریاضیات به پرورش  الزم به یادآوری اس
ــد تفکر الگوریتمی کمک می کند. ارائة  مهارت های محاسباتی و رش
ــتقیم مطالب نیز در برخی وضعیت ها، از قبیل جمع بندی مفاهیم،  مس
الزم است ولی کافی نیست. باید توجه داشت که اگر کتاب صرفاً به 
ــد درک دانش آموزان  این جنبه از ریاضی بپردازد، ابعاد فرایندی و رش
ــود. این نکته ای است که مؤلفان کتاب ها نباید از  نادیده گرفته می ش

آن غافل شوند.
ــته از  ــا و ویژگی های دیگر این دس ــماره های آینده معیاره در ش

کتاب ها بررسی می شوند.

 منابع
شهرناز  ترجمة   ابتدایی.  دورۀ  در  ریاضی  تدریس  روش   .)1389( گیل  آباتل،   .1

بخشعلی زاده. سمت. تهران.
2. Principles and Standards for School Mathematics, NCTM 2000

شکل3. بیان قاعده  ای برای ضرب اعداد کسری

چه کسری از شکل رنگ شده است؟

چه کسری از ستون رنگی خاکستری کم رنگ است؟

چه کسری از کل شکل خاکستری کم رنگ است؟

الف
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بسته های آموزشی
در جهان

محرم نقي زاده

 اشاره
ــي، به عنوان یکي از ورودي هاي مهم  ــتة آموزش توجه ویژه به بس
ــي، ما را بر آن داشت نگاهي هر چند گذرا به بسته های  نظام آموزش
ــیم. آنچه در پي مي آید،  ــور جهان داشته باش ــي در چند کش آموزش

حاصل این کوشش است که با هم آن را مرور مي کنیم.
بستة آموزشي در اسناد باال دستي چه جایگاهي دارد؟

در »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش«، ذیل هدف عملیاتي9 ، 
ــش عمومي و  ــهیم و مؤثر و بخ ــارکت ارکان س ــي »جلب مش یعن
ــز ذیل هدف  ــمي و عمومي«، و نی ــت رس ــي در تعلیم و تربی غیردولت
ــاختارها، رویه ها و  ــي س ــي21، یعني »بازنگري و باز مهندس عملیات

رو ش ها« به دو راهکار اشاره شده است:
ــارکت بخش های دولتي و غیردولتي در  ــعة مش راهکار3-9. توس
ــي در  ــام امور مربوط به تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزش انج
ــت تولید  ــت هاي آموزش و پرورش با تأ کید بر سیاس چارچوب سیاس

بسته های آموزشی و سیاست چند تألیفی در کتاب های درسی.
راهکار9-21. حاکمیت برنامه محوري به جاي کتاب محوري و تولید 

بستة آموزشي در برنامه های درسي با رعایت اصل معلم محوري.
ــته های آموزشی یا اجزای خاص  در این مقاله، با چند نمونه از بس
برخی از بسته های آموزشی در برنامه های آموزشی بعضی از نقاط دنیا 
ــت تعداد این نمونه ها فراوان است. کافی  ــنا می شویم. بدیهی اس آش
ــت وگذاری در  ــت با هر کدام از واژگان یا عبارت های کلیدي گش اس
ــته باشید تا بتوانید با انبوهی از بسته  های آموزشی  دنیای مجازی داش

یا اجزای مستقل برخی بسته ها روبه رو شوید. 

کلیدواژه ها: بستة آموزشي، بستة مدیریت کالس، کار پوشه، کار 
برگ، برگ آزمون، بستة ارزشیابي توصیفي، بستة آموزش خانواده

1. بستة آموزش�ی زبان انگلیسی؛  نسخة شانگهای 
Oxford Shanghai Edition )آکسفورد )چین

ــی کشور چین  ــی یکی از اولویت های آموزش آموزش زبان انگلیس
ــتة آموزشی زبان  ــمار می آید. »بس ــی به ش در زمینة برنامه های درس
ــامل کتاب دانش آموز، کتاب کار، نوار  ــانگهای« که ش ــی ش انگلیس
صوتی و کاربرگ است، توسط شرکت »آکسفورد« و به صورت بومی 

و اختصاصًا برای کشور چین تولید شده است. 
ــرکت های بزرگ آموزشی در جهان،  هم اکنون یکی از خدمات ش
ــته های بومی برای کشورها و حتی مدارس خاص  طراحی و تولید بس

اله
مق
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است که براساس سفارش و درخواست آن ها صورت می گیرد.
ــی، قطع  ــاهده در این کارافزار آموزش  ویژگی دیگر قابل مش
ــاهده  ــت که در تصویر مش ــته اس ــب کاربرگ های این بس جال
ــده برای  ــا تولیدات بومی ش ــتر ب ــنایی بیش ــد. برای آش می کنی
ــگاه »oxford« مراجعه کنید یا در  ــورهای گوناگون، به وب کش
ــت محصوالت oxford برای کشور  وبگاه »Amazon« فهرس

چین را مشاهده کنید.

2. بس�تة آموزشی زبان انگلیسی؛ دوستان من اینجا 
My Pals Are Here! )هستند! )سنگاپور

ــط معلمان، یکی از روش های شناخته شدۀ  ــه توس ایجاد کارپوش
ــت. این روش در  ــورهای جهان اس ــیابی توصیفی در اکثر کش ارزش
ــیابی دانش آموزان دورۀ  ــنگاپور نیز یکی از روش های ارزش کشور س
دبستان است که توسط آموزگاران به کار برده می شود. از این رو تولید 
ــا عنوان کاربرگ، جزء  ــده ب کارافزارهایی به صورت پرفراژ و پانچ ش
ــت که در آموزش وپرورش سنگاپور  رایجی از بسته های آموزشی اس

متداول است. 
ــاالی آن ها نام و  ــی را که در ب ــة کاربرگ های ــر، نمون در تصوی
ــت،  ــده اس ــته ش ــوز و کالس مربوطه نوش ــی دانش آم نام خانوادگ
ــت و در  ــی اس ــن مجموعه به زبان انگلیس ــد. ای ــاهده می کنی مش
ــراه با دیگر  ــای مزبور هم ــرد دارد. کاربرگ ه ــتان کارب دورۀ دبس
ــرکت تولیدکنندۀ  ــک ش ــط ی ــی زبان، توس ــتة آموزش ــزای بس اج
ــر آثار آموزشی عرضه  ــنگاپور به بازار نش نرم افزارهای یادگیری س
ــنایی بیشتر با محصوالت این شرکت، به سایت  می شوند. برای آش

ــد.  ــه کنی »www.edu.marshallcavendish.com« مراجع

3. بس�تة آموزش�ی زبان انگلیس�ی؛ بس�ته ای برای 
Yaz Seti تعطیالت تابستانی) کشور ترکیه( 

ــظ خودمان(،  ــان زنبق به تلف ــرکت »Zambak« ) یا هم ش
ــته های آموزشی در کشور  یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان بس
ــرکت خدمات گوناگونی از قبیل  ــناخته می شود. این ش ترکیه ش
ــا محتوای الکترونیک، تولید کاربرگ و کتاب  برگزاری آزمون ب
ــرکت در  ــور ترکیه ارائه می کند. این ش ــه مدارس کش کار را ب
ــور دارای نمایندگی دارد. بسته ای که  ــتان های گوناگون کش اس
ــتة آموزشی با عنوان »Yaz seti« است که  می بینید، یک بس
ــتانی آن قابل  ــزای بخش پیش دبس ــا فقط برخی از اج در اینج
ــته که بخش ها و اجزای گوناگون آن  ــت. این بس ــاهده اس مش
ــده اند، بسته ا ی  ــطه تولید ش ــتانی تا متوس برای دورۀ پیش دبس
ــت برای ارائة  محتوای آموزشی و سرگرم کننده در تعطیالت  اس
ــرده، کتاب داستان،  ــتان. اجزای آن عبارت اند از: لوح فش تابس
ــب و بازی که برخی از آن ها  محتوای دیجیتال، کارتون، برچس
ــایر بسته های  ــوند. برای آشنایی با س ــاهده می ش در تصویر مش
ــی این شرکت به سایت »www.zambak.com« مراجعه  آموزش

کنید.

Yaprak Test برگ آزمون
ــی آن»برگ آزمون«  ــه برای معادل فارس »Yaprak Test« )ک
ــرگ و یا کاربرگ  ــن واژه را به آزمون ب ــم و می توان ای را برگزیده ای
ــی در آموزش و پرورش ترکیه  ــرد(، واژۀ معمول و رایج نیز ترجمه ک
است. این کاربرگ ها به صورت پرفراژ شده یا به صورت برگ برگ در 
پوشش های پالستیکی توسط انتشاراتی های آموزشی گوناگون تولید 
ــی از یک  ــا انواع متفاوتی دارند و همواره بخش ــوند. کاربرگ ه می ش

بستة آموزشی تلقی می شوند. 
ــا کاربرگ تدریس  ــؤال ی ــت ها«، به صورت بانک س »یاپراک تس
ــا کاربرگ های کار و تمرین  ــم، به صورت کاربرگ های هفتگی ی معل
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ــی ترکیه می شوند.  دانش آموزی تولید و روانة بازار محصوالت آموزش
ــفارش مدارس بزرگ، به تولید  ــرکت های متفاوت در ترکیه به س ش
ــا معلمان مدارس با  ــت می زنند و مدارس ی ــن نوع کاربرگ ها دس ای
توجه به برندهای مشهور، از این کاربرگ های آموزشی بهره می برند. 
ــت، این کاربرگ ها همواره در کنار یک کتاب کار و  الزم به ذکر اس
ــیابی با عنوان »Deneme seti« یا  تمرین یا یک مجموعة ارزش
ــتة ارزیابی یا خودارزیابی( ارائه  »Deģerlendirme seti« )بس

می شوند. 
ــته های  ــرکت ها در عرصة تولید بس ــنایی با یکی از این ش برای آش
ــا Yaprak Test )برگ آزمون( می توانید به  ــی یا نوع کاربرگ ی آموزش
سایت این شرکت به نشانی »www.etkinokul.com« مراجعه کنید.

4. بستة آموزش�ی پاکتی برای درس فیزیک )کشور 
مالزی(

ــرورش  ــاد و آموزش و پ ــرو در اقتص ــورهای پیش ــزی از کش مال
ــورهای اسالمی است. در این کشور بسته های آموزشی متفاوتی  کش
 به کار گرفته می شوند. یکی از بسته های خاص این کشور که شرکت

»Sasbadi« تولید می کند، »بسته های آموزشی پاکتی« است. شیوۀ 
ــی )یا هر برنامة  ــت که برای هر موضوع درس ــن صورت اس کار بدی
ــی( یک بسته تولید و در داخل یک پاکت عرضه می شود. برای  درس
ــتان را که به صورت  ــتة آموزشی فیزیک دبیرس نمونه در تصویر، بس
کاربرگ های تا شده داخل پوشش مقوایی قرار داده شده اند، مشاهده 
ــود خالصة محتوای هر هفتة  ــته وج می کنید. نکتة جالب در این بس
آموزشی تحت عنوان یک کارت است و بعد از تدریس، خالصه شدۀ 

متن درس در اختیار دانش آموز قرار می گیرد. 
ــت* )واحد پول  ــال 2010 به قیمت 7/90 رینگی ــته در س این بس
مالزی( به بازار عرضه شد. برای  آشنایی با محصوالت شرکت مذکور 

به سایت »www.sasbadi.com« مراجعه کنید.

5.بستة آموزشی اول دبستان در کشور چین

ــال اخیر به عنوان کشوری موفق در زمینة  ــور چین در چند س کش
آزمون های جهانی ریاضی- پیزا )pisa( عمل کرده است. به گزارش 
ــازمان همکاری اقتصادی و توسعه یا باشگاه ثروتمندان  OECD )س
ــهر شانگهای به عنوان یکی از موفق ترین نمونه های قابل  جهان(، ش
ــور چین را در جهان نمایندگی می کند.  الگوبرداری، آموزش های کش
مجموعة بستة آموزشي که در تصویر مشاهده می شود، شامل اجزای 
ــتان کشور چین در شهر شانگهای  گوناگون بستة آموزشی اول دبس
ــتفاده می شوند. در این  ــایر مدارس این کشور نیز اس ــت که در س اس
بسته عناصر کاربرگ، کتاب کار، لوح، جدول و نوار صوتی را می  توان 
ــاهده کرد. نکتة جالب و درس آموز از این بسته، وجود »کاست«  مش
ــت. در واقع، کشور چین باوجود اینکه  به عنوان یکی از اجزای آن اس
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بزرگ ترین صادرکنندۀ تبلت به جهان است، هنوز در آموزش و پرورش 
ــتة آموزشي حفظ  ــت را به عنوان یکی از عناصر اصلی بس خود، کاس

کرده است.

آش�نایی با سه بس�تة آموزشی تولید ش�ده در مرکز 
نوآوری های آموزشی مرآت )کشور ایران(

ــاره  ــن مرکز نیز بارها اش ــن کتاب های ای ــه در مت ــور ک همان ط
ــی مرآت«، در مقام پشتیبان  ــده است، »مرکز نوآوری های آموزش ش
برنامه های درسی- آموزشی مدارس، یکی از اصلی ترین فعالیت های 
ــب در  ــی مناس ــته های آموزش ــود را به طراحی، تولید و توزیع بس خ
ــایر  ــت. هر چند برخی از س ــای گوناگون اختصاص داده اس زمینه ه
ــتة آموزشی  تولیدات مرآت را نیز می توان به مثابه اجزایی از یک بس
معرفی کرد، ولی در اینجا برای جلوگیری از طوالنی شدن بحث، تنها 

به معرفی سه بستة آموزشی از تولیدات مرآت بسنده می کنیم.
الف( بستة مدیریت کالس درس مرآت

بستة مدیریت کالسی، مجموعه ای از چند بستة آموزشی مستقل است 
که مبتنی بر برنامه های درسی و اهداف کتاب های درسی ایران و توسط 
ــده است. این بسته از آغاز تا  ــی مرآت تولید ش مرکز نوآوری های آموزش
واپسین ماه های سال تحصیلی 93-92، پنج سال تجربة کاربست توسط 
مدارس را طی کرده است. این بسته که هم اکنون بیش از 2000 مدرسه 
در سراسر کشور از آن استفاده می کنند، از بستة حداقلی »الف« )یعنی فقط 
استفاده از یک جزء بسته( تا بستة حداکثری »ت« )یعنی استفاده از همة 
اجزای بسته و توسط همة دانش آموزان در مدرسه( در اختیار مدارس ایران 
ــامل اجزایی چون طرح درس، کاربرگ،  قرار گرفته است. بستة مزبور ش
ــیابی و کتاب معلم است. برای  کتاب کار، محتوای دیجیتال، برگة ارزش
 »www.meraat.ir« ــایت ــنایی با عناصر این بسته می توانید به س آش

مراجعه کنید. 

ب( بستة ارزشیابی توصیفی

ــیابی توصیفی برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی   بستة ارزش
ــتیبانی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی- کیفی در  ــتای پش و در راس
ــور و توسط مرکز نوآوری های آموزشی مرآت تولید  دبستان های کش
ــده است. این بسته از میان ابزارهای موجود در ارزشیابی توصیفی،  ش
ــت جزء را به عنوان اجزای حداقلی بستة آموزشی مد  ــه جزء از هش س
ــی  ــاس محتوای کتاب های درس ــرار داده و برای آن ها، براس نظر ق
ــتة آموزشی  ــت. این بس ــوم تولید محتوا کرده اس پایه های اول تا س
در حال حاضر حاوی سه جزء آزمون کتبی، فهرست وارسی مشاهده 
ــون کتبی و ارائة  ــت و همراه با تصحیح آزم ــون عملکردی اس و آزم
ــود.  ــی، به مدارس متقاضی تحویل می ش ــای کیفی و کم کارنامه ه
ــهیل فعالیت های  ــتة آموزشی، تس ــتفاده کننده از این بس معلمان اس
ــج آزمون ها را به  ــاهدۀ نتای ــودگی خاطر، آرامش و نیز مش جنبی، آس
ــی و کیفی، از مزایای  ــح و تحلیل نتایج به صورت کم ــراه تصحی هم

آن شمرده اند.
ج( بستة آموزش خانوادۀ مدرسة ما )مجموعة لذت زندگی(

ــه فقط از آن دانش آموزان و معلمان نیست و خانواده ها نیز  مدرس
ــته باشند. از این رو مرکز  ــه ای سهمی داش باید از آموزش های مدرس
ــی مرآت در اقدامی نوآورانه، به تولید بسته ای با  نوآوری های آموزش
ــة ما« دست زده که شامل دو  ــتة آموزش خانوادۀ مدرس عنوان »بس

بخش است:
ــاس مقتضیات  ــی بر اس ــاب تألیف ــد کت  بخ�ش اول: 12 جل
ــامل 12 مجموعة  خانواده های ایرانی با عنوان »لذت زندگی« که ش
ــیرین از مهارت های زندگی مورد نیاز  ــریحی بسیار کاربردی و ش تش
ــت و در نگارش آن ها از مطالعات داخلی و جهانی معتبر،  خانواده هاس
دیدگاه های سازمان بهداشت جهانی و نیازهای خانواده های ایرانی با 
ــناد تحولی آموزش و پرورش کشورمان بهره گرفته  در نظر داشتن اس
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ــت. کتاب ها در قطع پالتویی تولید شده اند و در مجموع 12  ــده اس ش
جلد و حجمی بالغ بر 1100 صفحه دارند. هر 12 جلد به  طور یکجا و 

داخل یک قاب عرضه شده اند. 

ــی مجازی و شامل پورتال آموزش خانواده   بخش دوم: بخش
است. دسترسی به این پورتال رایگان است و حتی کسانی که نتوانند 
ــته را تهیه کنند، می توانند از محتوای آن بهره ببرند.  جزء کاغذی بس
پورتال از بخش های متنوعی تشکیل شده است و قابلیت بومی سازی 
ــوای تصویری،  ــز دارد. در این پورتال، محت ــه را نی ــرای هر مدرس ب
ــیابی هر مهارت در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.  صوتی و ارزش
ــن، به دلیل محدودیت صفحات کتاب ها و محدودیت در ارائة  همچنی
ــتر، بیش از دو برابر حجم صفحات کتاب ها، اطالعات  اطالعات بیش

از طریق پورتال در اختیار خانواده ها قرار گرفته است. 

 پی نوشت
* هر رینگیت تقریبًا معادل 1000 تومان است.

 منابع
1. www.edu.marshallcavendish.com
2. www.zambak.com
3. www.etkinokul.com
4. www.sasbadi.com
5. www.meraat.ir

6. بسته 12 جلدی خانواده )مجموعة لذت زندگی(. مرکز نوآوری های آموزشی مرآت. 
تهران.

و  آموزش وپرورش  شورای عالی   .)1390( آموزش وپرورش  بنیادین  تحول  سند   .7
شورای عالی انقالب فرهنگی.
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اشاره
ــگاه  ــت و هفتمین نمایش ــیة »بیس برگزاری کارگاه علوم در حاش
ــان  ــی کارشناس ــاب تهران« فرصتی برای هم اندیش ــی کت بین الملل
ــی بود تا از بایدها و نبایدهای آموزش  ــران آموزش حوزۀ تألیف با ناش
ــخنان  ــد. در بخش اول این گفت وگو س ــای خود بگوین و دغدغه ه
ــود. اظهارنظرهای  دکتر محمود امانی تقدیم خوانندگان عزیز می ش
ــران محترم را به شمارۀ بعد موکول می کنیم. با هم رویکردهای  ناش

سازمان دهی محتوای کتاب های آموزشی علوم را مرور می کنیم.

هدف از آموزش علوم
ما در آموزش علوم تجربی چند مقولة هدفی داریم:

 اول: »آموزش علوم در بهبود و ارتقای سطح زندگی فردی بچه ها 
ــد علمی پیدا می کنند، زندگی  ــت.« کشوری که آحادش رش مؤثر اس

بهتری را برای خود رقم می زند. 
ــت  ــعة پایدار و بهبود محیط زیس ــوم به توس ــوزش عل  دوم: »آم
ــران امروز،  ــت. در ای ــیار مهم اس ــد.« این هم جنبه  ای بس می انجام
دغدغة محیط زیست، از دغدغه های بسیار جدی است. در کل جهان 
ــائل  ــبت به مس ــتیم. آموزش علوم نس هم با این دغدغه مواجه هس
ــناخت ایجاد می کند و به بهبود وضعیت  ــت دغدغه و ش محیط زیس

می انجامد.
ــور مفید است و  ــد و اقتصاد کش  س�وم: »آموزش علوم برای رش
ــت  ــکی نیس ــعة اقتصادی می انجامد.« امروز در این باب ش به توس
ــت تا فروختن مواد اولیه. تولید  ــودآورتر اس که فروختن محصول، س

محصول بی شک حاصل توسعة علمی است. 
ــعة اجتماعی هر کشوری وابسته به آموزش   چه�ارم: »سطح توس
ــری برخوردارند، در  ــواد علمی باالت ــرادی که از س ــت.« اف علوم اس
تصمیم گیری های اجتماعی بهتر به مسئله ها می پردازند و بهتر عمل 
می کنند؛ حتی مسئله هایی مثل سبک رانندگی، دفع زباله، و مواردی 

مثل اعتیاد، ایدز و آزار جنسی کودکان.
ــت فرد در  ــه درک و اصالح موقعی ــوزش علوم ب  پنج�م: »آم
ــت و با خداوند  ــا خود، با خلق، با خلق ــای چهارگانه، یعنی ب رابطه ه

متعال یاری می رساند.«
ــت علم آموزی به تأکید  ــدر که در قرآن کریم، در باب اهمی این ق
سخن گفته شده، به خاطر همین روابطی است که بهبود پیدا می کند؛ 

اما چه نوع آموزش علومی؟ 

اصول مهم در چگونگی آموزش علوم
تا اینجا بحث از چرایی آموزش علوم بود و اینجا سخن از چگونگی 
ــد می تواند به این  ــت. آموزش علوم اگر چگونه باش آموزش علوم اس

اهداف برسد؟ من به چهار اصل زیر رسیده ام:
ــد، یعنی فرد خودش در علمی   اول، اگر یادگیرنده در آن فعال باش
که می آموزد سهیم باشد. به عبارت دیگر، به جای دریافت مفهوم، در 

تولید مفهوم نقش آفرینی کند. 
ــت نکاتی که  ــد، الزم اس ــری معنادار باش ــر در آن یادگی  دوم، اگ
ــوند و یادگیری،  ــبی به هم وصل ش ــرد یاد می گیرد، به نحو مناس ف
ــد. شاید همة شما در سنین کودکی  ــیخته نباش قطعه هایی از هم گس

اصولی که باید در تولید کتاب های آموزشی علوم در نظر داشت

آموختن علوم؛ چرا و چگونه؟
بخش اول

وم
 عل

گاه
کار

بهروز رضایی

سخنان دکتر محمود امانی، مؤلف و مترجم کتاب های آموزشی علوم و مدیر کل دفتر تألیف 
کتاب های درسی ابتدایی و متوسطۀ نظری
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ــید.  و نوجوانی کتاب های »به من بگو چرا« را ورق زده و خوانده  باش
ــود؛ چون از  با مطالعة چنین کتاب هایی، آموزش علوم حاصل نمی ش
ــجام مفهومی  ــکل گرفته اند و انس قطعه هایی پراکنده و از هم جدا ش

حاصل نمی شود.
ــئله محور باشد؛ یعنی حرکت از   س�وم، اگر در آن، یادگیری مس
مسئله به سمت یادگیری و یاری یادگیرنده برای پیمودن مراحلی که 
ــئله محوری از امهات روش های جدید  ــری می انجامند. مس به یادگی
ــت که بعداً در سازمان دهی به  طراحی محتواس

آن می رسیم. 
 چهارم، اگر در آن یادگیری ها پروژه محور 
باشند؛ یعنی شایستگی هایی که اگر فرد بدان ها 
برسد، می تواند مسئله ای را از نقطة اول شروع 
کند و با مراحلی که می پیماید، به پایان برساند. 
ــت؟ پروژه مسئله ای است به اندازۀ  پروژه چیس
ــدازۀ کافی  ــد بعدی، به ان ــی پیچیده و چن کاف
محتاج زمان و استمرار و به اندازۀ کافی نیازمند 
ــامان رسیدن  مهارت های چندگانه برای به س
ــت. یک  که معمواًل نیازمند »کار گروهی« اس
ــخصة پروژه این است که به یک خروجی  مش
قابل ارائه منجر می شود. این خروجی قابل ارائه، 
ــه هیچ کار دیگری نمی تواند  ــد می دهد ک فرد یادگیرنده را چنان رش
ــود. می توان گفت یادگیری مسئله محور وقتی تام و  جایگزین آن ش

تمام می شود و ارتقا پیدا می کند، می  شود یادگیری پروژه محور. 

رویکرده�ای اصل�ی ب�رای س�ازمان دهی محت�وای 
کتاب های آموزشی علوم

ــوای کتاب های  ــامان دهی محت ــای اصلی برای س ــا رویکرده ام
ــمی و چه غیر رسمی  ــی علوم، چه در بخش آموزش های رس آموزش
ــت؟ من به چهار رویکرد رسیده ام. در این بخش بهره می گیرم  چیس
از سخنرانی چندی پیش خانم پروفسور واتانابه، استاد دانشگاه های 
ــان در »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« در مورد  ژاپن. ایش
روند ها و گرایش های کتاب های درسی جدید التألیف سخنرانی کرد و 
از انواع سامان دهی های معمول در کتاب های آموزشی در دنیا گفت. 
البته در ایران هم ما به بعضی از سبک ها دلبستگی و وابستگی داریم 

که شما آشنا هستید و من هم اشاره خواهم کرد.
ــت؛ یعنی تأکید بر یک موضوع به  ــازمان دهی تماتیک اس یکی س
ــازمان دهی تماتیک یک موضوع اصلی در  عنوان اصل و محور. در س
میان است و حواشی به آن افزوده می شود. عین یک مارپیچ بازشونده 
ــت. موضوعی را می گذاریم در مرکز این تم )tem(. مثاًل فرض  اس
ــما ممکن است معدن باشد یا برنج یا برق یا آب  کنید که موضوع ش
ــاید موضوعاتی جزئی تر مثل مواد نانو یا حتی ممکن است خیلی  و ش

ریزتر باشد، مثل استفاده از لیزر در زندگی روزانه. 
وقتی این موضوع را محور قرار می دهید و آن را وصل می کنید 
ــت یا اقتصاد، یا وصل می کنید  ــته های علمی یا محیط زیس به رش
ــده و به فناوری های  ــنن، یا به آین ــته، تاریخ و آداب و س به گذش
ــد و چیزهای متفاوت دیگر، به این می گویند رویکرد تماتیک.  جدی
ــتگی را  ــترین دلبس ــت و بیش رویکرد تماتیک رویکرد مقبولی اس
ــوی با رویکرد  ــوی ها دارند. اغلب کتاب های فرانس به آن، فرانس
ــما می بینید  ــوند. در این مدل ش ــک طراحی و تدوین می  ش تماتی
ــود و  که موضوعی مطرح و از ابعاد گوناگون به آن پرداخته می ش
ــود. مثاًل اگر موضوع  ــای مختلف دربارۀ آن آورده می ش دیدگاه ه
ــود،  ــت، هم دیدگاه تکامل بیان می ش ــان در میان اس خلقت انس
ــرف دیدگاه های دینی، از  ــمند خلقت. از یک ط ــم نظریة هوش ه
ــه های  طرف دیگر دیدگاه های غیر دینی. دانش آموز با آرا و اندیش

گوناگون مواجه می شود. 
ــر مهارت های علمی  ــت که ب ــرد دوم رویکرد فرایندمدار اس رویک
ــازیم؛ مثل  تأکید دارد. در این رویکرد ما باید مهارت های علمی را بس
ــی نقادانه، جمع آوری شواهد و اطالعات، مقایسه و دسته بندی  بررس
ــام آزمایش،  ــن، طراحی و انج ــه راه انداخت ــث علمی ب ــردن، بح ک
ــاهده، اندازه گیری و طبقه بندی کردن و تفسیر یافته ها. این مدل  مش

در کتاب های آمریکایی خیلی مشاهده می شود.
ــازمان دهی شکلی هم متن پر از باکس هایی است که  به لحاظ س
ــازمان دهی مؤلفان را خیلی جذب  ــی دارد. این نوع س هرکدام عنوان
ــت مؤلف باز است و او می تواند قطعه های متفاوت  می کند؛ چون دس
ــد یک کالژ، کنار هم بچیند و کتاب را تولید کند، بدون اینکه  را مانن
تالش کند یک ریتم داستانی و به هم پیوسته به آن بدهد. در ایران 
ــتند، بسیار دیده می شوند. ما  این نوع کتاب ها که اکثراً ترجمه ای هس
هم در نسل قبلی کتاب درسی علوم که از سال 1370 شروع کردیم، 
ــد به مدل تماتیک  ــره گرفتیم. اما کتاب های جدی ــن مدل به از همی

نزدیک ترند. 
ــد برنقش و  ــازمان دهی »دانش آموز محور« )تأکی ــوم س مدل س
ــه نوع  ــازمان دهی، هر س ــت. البته منظور از س حضور یادگیرنده( اس
ــازمان دهی کتاب است؛ هم فکری، هم شکلی و هم شکل چاپی.  س
ــت. در این کتاب ها  مثال اتم و اکمل این مدل، کتاب های ژاپنی اس
ــت. نه معلمی هست و نه  دانش آموز )خواننده( عضو حاضر و ناظر اس
ــکل قطعه های  حتی پدر و مادری. بچه ها محور کتاب اند. کتاب به ش
ــود و بار اصلی  ــده، با متن کم و تصویرهای زیاد طراحی می ش پراکن
ــود. این نوع کتاب ها، به ویژه برای  ــته می ش بر دوش خواننده گذاش
کودکان، خوب جواب داده اند. هیچ نوع طرح اجباری و از پیش تعیین 
ــود؛ موضوعات و نحوۀ پیشرفت بحث در  ــده به معلم داده نمی ش ش

کالس، بر عالقة دانش آموز مبتنی است. 
ــداری« که در ژاپن  ــه خاطر فرهنگ خاص »جان دار پن معمواًل ب

وم
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گاه
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رویک��رد فرایندم�دار ب��ر 
مهارت ه�ای علم�ی تأکی�د 
دارد. در ای�ن رویکرد ما باید 
مهارت های علمی را بسازیم؛ 
مثل بررسی نقادانه، جمع آوری 
ش�واهد و اطالعات، مقایسه 
و دس�ته بندی ک�ردن، بحث 
علمی به راه انداختن، طراحی 
و انجام آزمایش، مش�اهده، 
اندازه گیری و طبقه بندی کردن 

و تفسیر یافته ها

44تابستان1393 20



وجود دارد، در این نوع کتاب ها شما ریزنقش هایی را هم می بینید که 
ــی بر عهده دارند و هنگام نیاز رخ می نمایند. مثاًل  هر کدامشان نقش
ــت با عصای جادویی و ریش بلند. پیرمرد فوت و  یکی پیرمردی اس
ــیار  ــوع به خواننده می گوید که برای او بس ــی را دربارۀ موض فن های
ــب برانگیزند. یا به او فوت و فن هایی را یاد می دهد که می توان  تعج

به کمک آن ها موجب شگفتی دوستان و آشنایان شد. 
ــازمان دهی ترکیبی است که مجموعه ای   مدل چهارم، مدل س
ــت. این کار گاهی با آگاهی و طرح روشن صورت  از این رویکردهاس
ــلیقه.  خالصه از  ــب اتفاق و حس و س می گیرد و گاهی فقط بر حس
هر چمن گلی و از هر آلبوم ترانه ای. دیگر کاری ندارند بین این اجزا 

هماهنگی هست یا نه. 

هدف از تولید کتاب های آموزشی علوم
اما هدف از تولید کتاب های آموزشی علوم چیست؟ 

اول، »کمک به تأمین منابع یادگیری متنوع«. شما با هر رویکردی 
ــت. این تنوع خودش  که کتاب را تألیف کنید، یک منبع یادگیری اس
موضوعیت دارد و حق بچه ها هم هست. همین که بچه ها یاد بگیرند 
ــی از  برای آموختن علوم به منابع متنوع، مراجعه کنند، خودش بخش

رشد علمی است. 
ــری«. یک مدل  ــدن جریان یادگی ــک به انفرادی ش دوم، »کم
یادگیری کارخانه ای داریم که می گوید همة آدم ها باید در یک مسیر 
ــد، مثل خط تولید کارخانه، قرار بگیرند و عین هم بیاموزند، عین  واح
ــد. در مقابل، دیدگاهی  ــیر را طی کنن هم جلو بروند و همه یک مس
ــزو حقوق او  ــای یادگیرنده را ج ــرام به عالقه ه ــود دارد که احت وج
ــت که  ــن حق انتخاب، یکی از راه هایش این اس ــد. رعایت ای می دان

منابع آموزشی متنوع باشد. 
ــعة موقعیت های یادگیری« است. بچه ها سبک های  سوم، »توس
ــبک های یادگیری حداقل سه گانه، با  یادگیری متفاوتی دارند. این س
ــت.  آن هوش های چندگانه، نیازمند موقعیت های یادگیری متنوع اس
ــت دارد. محدودۀ  ــد خیلی اهمی ــای یادگیری جدی ــاد موقعیت ه ایج
ــته و محدود نیست. ظرف یک سال که می شود  یادگیری بچه ها بس
ــاعت آموزش دید، کل آموزش های رسمی ما 600 تا 700  5000 س
ــد. دانش آموز  ــا حداکثر 20 درص ــرد؛ یعنی 15 ت ــاعت زمان می ب س
ــمی  ــد 80 درصد وقتش را برای صرف آموزش های غیر رس می توان

صرف کند. 
ــی »احیای اوقات  ــل می کنیم به محور چهارم، یعن ــن را وص همی
فراغت در جهت یادگیری« و همچنین، »جذاب تر کردن و معنادارتر 
ــری« )محور پنجم( و باالخره »کمک به تحقق  کردن جریان یادگی
رویکرد مختار کتاب های درسی«)محور ششم(.  رویکرد مختار یعنی 

همان هدف های پنج گانه ای که در بحث آموزش علوم برشمردم.
ــو  وقتی ما به دانش آموزی می گوییم برو و در این زمینه تبدیل ش

به یک یادگیرندۀ توانمند، مستلزم آن است که ما به او منابعی بدهیم 
که جلو برود.

کتاب های مورد نیاز در آموزش علوم
ــوم از آن ها بهره  ــوان در آموزش عل ــی که می ت ــه کتاب های نمون

گرفت، از این قرار است: 
 دانش نامه ها: واقعًا رشدی که در سال های اخیر در زمینه تولید 
ــار دانش نامه ها در کشور صورت گرفته،  ستودنی است. بعضی  و انتش
ــد و کارهای خوبی هم  ــران خیلی خوب به موضوع پرداخته ان از ناش
ــراغ داریم، هم  ــد کرده اند. هم در ترجمه ها نمونه های خوبی س تولی
ــران مختلفی در این زمینه کار می کنند و بارها از این  در تألیف. ناش

کتاب ها تجلیل شده است. 
ــم معمواًل  ــی ه ــای موضوع  کتاب ه�ای موضوع�ی: کتاب ه
مجموعه هستند. در بازار تک کتاب نشانة یک اتفاق است که معلوم 
ــد. اما تولید مجموعه های مثاًل پنج یا ده  ــتمرار داشته باش نیست اس
ــده دارد؛ که باز  ــان از طرح و برنامه و مدیریت حساب ش جلدی، نش
ــت و بابش  ــده اس در هر دو حوزۀ ترجمه  و تألیف کارهای خوبی ش

همچنان باز است.
 کتاب های علمی-تخیلی، علمی- ادبی و علمی- داستانی: 
ــای »علمی و یک چیز دیگر«؛  ــه زبان خالصه اگر بگویم، کتاب ه ب

پیوند علم با ادبیات و خیال. 
ــت، اما هرچه   کتاب ه�ای فعالیت مح�ور: گرچه در بازار هس
ــت. معمواًل فعالیت هایی که در این کتاب ها به  ــد باز هم کم اس باش
ــه و گاه حتی بی هزینه اند. این  ــوند، کم هزین خواننده ها معرفی می ش

جور کتاب ها جان می دهند برای یادگیری بچه ها. 
 کمیک اس�تریپ های علمی: که بسیار نایاب و کمیاب اند. در 
ــتفاده شده،  ــور ما، مثاًل در زمینة تاریخ، از این قالب به خوبی اس کش
ــت؛ حتی  ــن قالب مغفول قرار گرفته اس ــا در زمینه های علمی ای ام
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ــت نداریم. در حالی که این قالب، قالبی  کتاب های ترجمه هم در دس
است که بچه ها از آن خیلی خوب یاد می گیرند. امروز کمیک استریپ  
در کتاب های بزرگ ساالن هم در دنیا رواج دارد؛ به ویژه ژاپنی ها در 

این زمینه خیلی تولید و کار کرده اند.
 کتاب ه�ای کمک آموزش�ی � کمک درس�ی )کت�اب کار و 

تمرین (: من فکر می کنم جزو کتاب های مورد نیاز بازار است.

آسیب شناسی کتاب های آموزش علوم
ــکالت این  ــن بخش صحبت های من دربارۀ ضعف ها و مش آخری

حوزه است. 
ــنجی و  فقدان برنامه و عدم اس�تمرار تولیدات )ضعف نیازس
ــیب ها و کاستی های این حوزه است.  مدیریت تولید( از مهم ترین آس
هنوز معمول نیست که ناشران ما با نیازسنجی و برنامه ریزی به سراغ 

تولیدات بروند. 
تولی�د کتاب ه�ای کمک درس�ی کاهنده 
)یادگیری صوری، پرسش و پاسخ و آزمون مدار( 
این کتاب ها جریان یادگیری را مختل می کنند. 
ــخ های  ــش و پاس ــطح یادگیری را به پرس س
ــطحی، حفظی و کم ارزش تنزل می دهند و  س
بازار را  به سمتی که نباید می برند. این کتاب ها 
به تدریج ذائقة بچه ها را تغییر می دهند. تالش 
ــش برای یادگرفتن را کم رنگ می کنند  و کوش
ــذت یادگیری و تفکر را از فرد می گیرند. در نتیجه از عالقه مندی  و ل
ــنجش در مدارس به این  آن ها می کاهند. زمانی می گفتیم جریان س
موضوع دامن می زند. االن در دبستان ها از سنجش توصیفی استفاده 
می شود، با این حال این کتاب ها، به خصوص نوع بد آن ها، هنوز رواج 

دارد؛ گرچه کم رنگ تر شده است.
تکراری بودن کتاب ها سومین مسئله است. بعضی از موضوعات 
ــراغ دانش های جدید می رویم یا  را مرتبًا تکرار می کنیم و کمتر به س

کمتر از شیوه های نو و تازه کمک می گیریم. 
ــروزه  تعداد  ــت. ام ــئلة چهارم اس ترجم�ه به ج�ای تألیف مس
ــت  ــتر از کتاب های تألیفی اس کتاب های ترجمه ای در این حوزه بیش
که البته باال بودن هزینه و مشکالت تألیف و نبود مؤلفان توانمند آن 
ــازد. برای افزایش کتاب های تألیفی تالش هایی شده،  را موجه می س
ــاخة کتاب های علوم و فنون  ــت. مثاًل در ش اما نتیجه بخش نبوده اس
ــرای کتاب های تألیفی امتیاز  ــال، ب بخش کودک و نوجوان کتاب س
ــال اخیر، دو جایزۀ جداگانه  ــده اند یا حتی در چند س ویژه ای قائل ش
ــرای کتاب های ترجمه ای و کتاب های تألیفی در نظر گرفته اند تا با  ب

هم رقابت کنند. 
ــت؛ یعنی یا  ــئله پنجم اس ضع�ف علمی و ضعف موضوعی مس
ــت یا کتاب به لحاظ علمی دچار ضعف،  موضوع کتاب بی اهمیت اس

سستی و کاستی است. 
ــئلة بعدی است. همین چند روز اخیر، کتابی از  ضعف ترجمه مس
یک ناشر خیلی معتبر نیمه دولتی به دستم رسید که وقتی آن را ورق 
ــال 1392 کتابی با این ترجمه  ــیدم که در س زدم، واقعًا خجالت کش
ــده است. ما این همه متخصص در حوزۀ علوم داریم و آدمی  چاپ ش
متبحر به این کتاب نگاه نکرده است. غلط های چشم گیر علمی، متن 
ضعیف، واژگان نامناسب و اصطالحات التین، با وجود برابرنهادهای 
ــده از سوی فرهنگستان و ... از این نوع ضعف ها در  مقبول معرفی ش
ترجمه خیلی سراغ داریم، اما انتظار این است که به تدریج به وضعیت 
ــی خوبی هم در بازار  ــم. البته نمونه های خیل ــت پیدا کنی بهتری دس

می بینیم که حتی از کتاب اصلی بهترند. 
ــت. در  ــئلة بعدی اس ضعف تصویرگری و مدیریت هنری مس
ــازی و کارهای  ــی، از حیث کیفیت تصویرس ــی کتاب های تألیف برخ
ــده است، اما اغلب ناشران  گرافیکی، کارهای فوق العاده ای انجام ش
ــال، یک پنجم  در این بعد نمرۀ قبولی نمی گیرند. در داوری کتاب س
از صد امتیاز کتاب فقط به تصویرگری کتاب و رسامی آن اختصاص 

دارد. 
ــئله که به نوعی به سیاست گذاران و بخش دولتی  و آخرین مس
ــاد  ــور، اعم از وزارت آموزش وپرورش و وزارت فرهنگ و ارش کش
ــتیبانی ناکافی از کتاب های ناشران  اسالمی برمی گردد، بحث پش
ــت. حمایت از پخش و توزیع موضوع مهم و حساسی در  خوب اس
ــت. باید کاری کنیم حداقل کتاب هایی که از صافی  این بخش اس
ــی و تربیتی و جشنوارۀ کتاب رشد  ــامان دهی کتاب های آموزش س
ــور  ــی می گیرند، برای تمام مردم این کش ــد و نمرۀ قبول می گذرن
ــن، یا یک  ــند)حاال یا با یک تلف ــه باش ــک حرکت قابل تهی ــا ی ب
ــا مراجعة حضوری به یک واحد  ــل یا مراجعه به یک وبگاه ی ایمی

کتاب فروشی(.
ــدری برای  ــت. نباید پ ــش دولتی اس ــد همت بخ ــن نیازمن ای
ــی که از هفت خان  ــن چهل یا پنجاه کتاب ــة چهار عنوان از ای تهی
ــی و تربیتی گذشته و مثاًل در کتاب های  سامان دهی منابع آموزش
ــتا، که در همین شهر تهران،  ــی معرفی  شده، نه در یک روس درس
ــار کتاب به  ــرای خرید این چه ــذارد. نباید ب ــک هفته وقت بگ ی
ــگاه بخرد؛ تازه  ــهر برود و هر کتاب را از یک فروش چهار نقطة ش
ــرانی که  ــد. حق بچه ها و ناش ــگاه موجود باش ــر در این فروش اگ
ــه یک پخش واحد،  ــت ک ــای خوب تولید می کنند این اس کتاب ه
ــع را برعهده  ــئولیت این توزی ــا انگیزه، مس ــجم، کارامد و ب منس
ــامان دهی  ــع منابع مورد تأیید دبیرخانة س ــئولیت توزی بگیرد؛ مس

ــد را. ــی و تربیتی رش منابع آموزش
ــما عزیزان  ــن تالش کردم در حداقل زمان مطالبم را خدمت ش م
ــما دوستان عزیز در جلسه و بذل توجهی که  تقدیم کنم. از حضور ش

داشتید، سپاس گزاری می کنم. 

وم
 عل

گاه
کار

کتاب ه�ای کم�ک درس�ی 
کاهن�ده ب�ه تدری�ج ذائقه 
بچه ه�ا را تغیی�ر می دهند. 
ت�الش و کوش�ش ب�رای 
یادگرفتن را کم رنگ می کنند 
و لذت یادگیری و تفکر را از 

فرد می گیرند
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 آشنایی با مبانی سینما
عصمت روحانی

نام کتاب »مبانی تدوین1«
مؤلف: همایون ابراهیمی

ناشر: اتحاد
سال انتشار: 1389- چاپ اول

مقدمه
ــا  هدف تربیت یک  ــت که مؤلف ب ــی تدوین 1« کتابی اس »مبان
ــه در این کتاب  ــت ک ــته و قصدش این بوده اس ــر فیلم نوش تدوینگ
مخاطب را با مبانی سینما و تدوین آشنا سازد. سپس در ادامه در جلد 

دوم کتاب به معرفی نرم افزارهای تدوین بپردازد.
ــی که کار  ــًا اپراتور یا کس ــر صرف ــور از تدوینگ ــا منظ در اینج
ــر در مرحلة اول یک  ــت. تدوینگ ــد، نیس ــا نرم افزار را می شناس ب
ــینما، بین  ــینماگری که در دنیای پیچیدۀ س ــت؛ س ــینماگر اس س
ــودش کار خالقة  ــغل تدوین را برگزیده و خ ــاغل موجود، ش مش
ــت،  ــی که یافته اس ــه او با توجه به دانش ــد. چرا ک ــری می کن هن

ــانه کار  توانایی تحلیل فیلم را دارد و می تواند با درک زیبایی شناس
خوب را از بد تشخیص دهد.

ــرح، توانایی هایی را که تدوینگر  این کتاب در 10 فصل به این ش
به آن ها نیاز دارد، معرفی کرده است:

 توانایی شناخت تدوین و سینمای صامت؛
 توانایی شناخت مراحل فیلم سازی در سینما؛

 توانایی تدوین تلویزیونی؛
 توانایی ترکیب صدا و صداگذاری؛

 توانایی تفکیک پالن؛
 توانایی انجام برش؛

 توانایی به کارگیری و تبدیل انواع فرمت های ویدیوئی؛
 توانایی به کارگیری گرافیک در تولید برنامه؛

 توانایی به کارگیری افه های تصویری و معرفی انواع آن ها؛
 توانایی شناخت حرکات دوربین و نقش آن در تداوم نماها.

ــتة  ــة رش ــد 1349 و دانش آموخت همای�ون ابراهیم�ی، متول
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ــال 1378 تاکنون 21 جلد کتاب در زمینة سینما  ــت. او از س سینماس
ــت. از آنجا که مدرس این رشته بوده، با هنرجویان  ــر کرده اس منتش
ــته ارتباط مستقیم داشته و از نیازشان در سطوح مختلف آگاه  این رش
ــا محوریت های گوناگون  ــت این تعداد کتاب را ب ــته اس بوده، توانس
ــامل  مرتبط با نظام آموزش فنی وحرفه ای تولید کند. این کتاب ها ش
ــی و خبری(،  ــال، پرتره، رنگ ــی )عمومی، دیجیت ــای عکاس کتاب ه
فرهنگ لغات در رابطه با نور، تئاتر، اصول اصوات و ویدیو(، مجموعه 
ــؤاالت چهارگزینه ای برای آزمون های متمرکز، سؤاالت تشریحی  س
کارگردانی و غیره می شوند که همگی در زمرۀ کتاب های آموزشی و 

کمک درسی قرار دارند.
ــده اند.  ــت جلد آن معرفی ش مخاطبان کتاب مورد بحث ما در پش
اما با توجه به اینکه مخاطب خاص ما، یعنی هنرجویان رشتة سینما، 
ــت از این کتاب استفاده کنند، کتاب بر اساس استانداردهای  قرار اس

این گروه ارزیابی می شود.
ــتة سینما در شاخة فنی وحرفه ای، ما درس هایی  در طرح درس رش
ــینما و  ــی، تاریخ س ــینما، درک تصویر و زیبایی شناس ــامل فن س ش
ــاخة کاردانش هم خود تدوین را  ــی و تحلیل، و در ش فیلم نامه نویس
ــت، اما در عمل  ــاب حاضر مرتبط اس ــتر با کت ــم که ظاهراً بیش داری
ــینما مفید است. چرا که در این  ــتر برای هنرجویان س این کتاب بیش
ــی که هر تکنسین سینما نیاز دارد، ارائه شده است.  کتاب همة دانش
ــته وجود نداشته باشد،  ــی دقیقًا با این محتوا در این رش ــاید درس ش
ــویم از تمام اطالعات این  ــی طرح درس ها متوجه می ش اما با بررس

ــی ندارد،  کتاب می توان برای افزایش دانش هنرجویی که کتاب درس
ــگاهی از  ــی که مجبورند مانند نظام دانش ــتفاده کرد و هنرآموزان اس
منابع متفاوت جزوه تهیه کنند، با استفاده از همین کتاب نیازهایشان 

مرتفع می شود.
تاریخ سینمای صامت و تاریخچة تدوین، سینمای ناطق، شناخت 
ــنایی با انواع  ــن و ملزومات آن، آش ــده تا تولید، میز تدوی ــم از ای فیل
ــذاری و میکس، گرافیک  ــاژ، تدوین تلویزیونی، صداگ فیلم ها، دکوپ

ــناخت واژگان سینمایی  و افه های تصویری، ش
ــورت خالصة  ــی به ص ــات آن، همگ و توضیح

مفیدی در کتاب حاضر جمع آوری شده است.
البته به نظر این جانب نام کتاب دربرگیرندۀ 
ــه با توجه به  ــت. ضمن اینک محتوای آن نیس
ــی از ضعف چاپ یا  ــای امالیی که حاک غلط ه
ــت این کتاب  ــی مؤلف بوده، بهتر اس بی توجه
ــوان کتاب  ــد، با دو عن ــی جدی پس از ویرایش
ــری در ارائة  ــا تدوین بهت ــود ت مجدداً چاپ ش
ــتفادۀ  ــد و بهتر مورد اس ــته باش اطالعات داش
هنرجویان قرار بگیرد؛ چرا که هدف مؤلف هم 

همین است.
ــت برای رشد کیفی هنرجویان  با امید به کارهای خوبی از این دس
ــته های مهجور هنری و کشف استعدادهایی که می توانند مربیان  رش

خوبی برای ارتقای دانش این افراد باشند.

از تم�ام اطالعات این کتاب 
افزای�ش  ب�رای  می ت�وان 
دانش هنرجوی�ی که کتاب 
درس�ی ندارد، اس�تفاده کرد 
و هنرآموزان�ی ک�ه مجبورند 
مانند نظام دانشگاهی از منابع 
متف�اوت جزوه تهی�ه کنند، 
با اس�تفاده از همی�ن کتاب 
نیازهایشان مرتفع می شود
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بررسی چگونگی ارزیابی و امتیازدهی
کتاب های آموزشی رشتۀ حسابداری

دکتر بتول عطاران

جایگاه اول برای حسابداری به لحاظ تعداد هنرجو و هنرستان های مجری

)قسمت اول، شاخة کاردانش(

اشاره
ــاخة فنی و حرفه ای و کاردانش، از نظر  ــابداری در ش ــتة حس رش
تعداد هنرجویان و تعداد هنرستان های مجری رشته، جایگاه نخست 
ــد مباحث نظری  ــاد هنرجویان و تغییرات رو به رش ــداد زی را دارد. تع
ــته سرچشمه می گیرد، اهمیت تألیف کتاب های  که از ماهیت این رش
ــی در این زمینه را دوچندان می کند. مقالة حاضر  ــی و غیردرس درس
ــی  ــت ابتدا خالصه ای از ویژگی های کتاب  های آموزش ــیده اس کوش
ــاخة کاردانش ارائه دهد. کتاب هایی که در  رشتة حسابداری را در ش
زمینه های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، بورس و بازرگانی، دفترداری، 
امور اداری، جهانگردی و هتل داری تألیف شوند، در گروه حسابداری 
ــاخة کاردانش بررسی می شوند. مقاله در قسمت دوم، این موضوع  ش

را در شاخة فنی و حرفه ای بررسی می کند.

مقدمه
ــق مادۀ 4  ــی« طب ــش و برنامه ریزی آموزش ــازمان پژوه »س
ــامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مواد و رسانه ها«،  »آیین نامة س
ــنجی منابع آموزشی  ــت معیارهای ارزشیابی و اعتبارس موظف اس

ــالع ذی نفعان  ــی به اط ــق مقتض ــن و از طری ــی را تدوی و تربیت
ــاند. بدین منظور، »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« دو  برس
ــران، نویسندگان و  ــی برای ناش راهنمای تولید کتاب های آموزش
ــتة  ــی رش معلمان مؤلف، با عنوان »ویژگی های کتاب های آموزش
ــاخة فنی  و حرفه ای« و »ویژگی های کتاب های  حسابداری در ش
ــابداری در شاخة کاردانش«  ــی رشته های زیرمجموعة حس آموزش
ــد معیارهای  ــن طریق بتوان ــت تا از ای ــر کرده اس ــف و منتش تألی
ــنجی کتاب های آموزشی رشتة حسابداری را  ــیابی و اعتبارس ارزش
ــالع همة ذی نفعان  ــه ای و کاردانش به اط ــاخة فنی و حرف در ش

برساند. 
در آموزش وپرورش، کتاب همچنان رکن اصلی محسوب می شود و 
شیوه های نوین اطالع رسانی هنوز نتوانسته اند جایگاه آن را مخدوش 
ــی و غیردرسی همچنان  کنند. در واقع، اهمیت وجود کتاب های درس

به قوت خود باقی است.

ــی،  ــی، کتاب های کمک درس ــای آموزش کلیدواژه ه�ا: کتاب ه
امتیازدهی کتاب های آموزشی، کاردانش
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ویژگی های کتاب های آموزشی رشتة حسابداری در شاخة 
کاردانش

ــتة  ــگان زیرمجموعه های رش ــش، دانش آموخت ــاخة  کاردان در ش
ــابداری، یا در سطح دیپلم جذب بازار کار می شوند یا برای ادامة  حس
ــان پس از گرفتن  ــی و حرفه ای می روند. آن ــگاه فن تحصیل به دانش
ــی و باالتر ادامه  مدرک کاردانی، تحصیالت خود را تا دورۀ کارشناس
ــاخة  می دهند. مواد آزمون کنکور این هنرجویان همان درس های ش
ــت. چنانچه آن ها بخواهند وارد دانشگاه سراسری  فنی و حرفه ای اس
ــد. بنابراین، ضرورت و  ــگاهی را بگذرانن ــوند، باید دورۀ پیش دانش ش
ــب برای این گروه از هنرجویان  ــی مناس ــعت تولید منابع آموزش وس

روشن است.
کتاب های آموزشی در شاخة کاردانش به دو دسته عمدۀ کتاب های 
ــی و کتاب های غیردرسی تقسیم می شوند. نمودار 1 طبقه بندی  درس

این کتاب ها را به  وضوح نمایش می دهد. 

ــران،  ــامان دهی، پس از دریافت کتاب از ناش ــان دفتر س کارشناس
ــی، کتاب های  ــود )کتاب های درس ــة مربوط به خ ــا را در طبق آن ه
غیردرسی، پودمان مهارت( دسته بندی می کنند. فهرست های وارسی 
ــیابی کتاب های  ــان با هدف ارزش گوناگونی وجود دارند که کارشناس
آموزشی شاخة تحصیلی کاردانش طراحی می کنند و در اختیار داوران 
ــیابی،  ــد. بنابراین، کتاب ها با توجه به مالک های ارزش ــرار می دهن ق
ــی و امتیازدهی  ــطوح امتیازبندی، بررس ــی و س ــاخص های ارزیاب ش

ــتگی الزم را  ــورت می پذیرد. در صورتی که کتابی امتیاز و شایس ص
کسب کند، در یکی از سطوح زیر قرار می گیرد:

 معرفی در کتاب نامة رشد.
 معرفی در کتاب درسی؛

 معرفی به جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد؛
ــی که کتابی از 100 امتیاز 60 امتیاز بگیرد، در کتاب نامة  در صورت
ــد معرفی و به جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد راه خواهد یافت.  رش
اعضای تیم داوران کتاب ها از کارشناسان موضوعی حوزۀ تدریس در 
دانشگاه و هنرستان ها انتخاب می شوند. کارشناسان رشتة حسابداری 
سازمان پژوهش نیز عضو تیم کارشناسی هستند و با توجه به برگه ها 

و فهرست وارسی، به کتاب ها امتیاز می دهند.

انواع کتاب های آموزشی در رشتة حسابداری شاخة 
تحصیلی کاردانش

الف( کتاب های درسی
ــتند که بر اساس برنامة درسی  ــی کتاب هایی هس کتاب های درس

خاصی، با هدف معینی تولید می شوند و مراجع 
ــرورش  ــت در وزارت آموزش وپ دارای صالحی
ــانند. این کتاب ها در  آن ها را به تصویب می رس
چارچوب زمانی معین آموزش و متناسب با پایه، 
ــته و شرایط ذهنی و سنی هنرجویان تألیف  رش
ــی  ــمی واحدهای آموزش و در کالس های رس
ــی کتاب های  ــوند. برنامة درس ــس می ش تدری
درسی شاخة کاردانش بر اساس استانداردهای 
ــود. کار  ــته می ش ــده نوش ــم ش ــش تنظی از پی
ــاب کتاب های  ــف یا انتخ ــزی و تألی برنامه ری

پوش�ش دادن ریز محتوای 
آموزشی پودمان های مرتبط 
با رش�تة مهارت�ی بر مبنای 
هدف کلی و هدف های رفتاری 
هر ی�ک از فصل های کتاب 
مش�خصه های  از  درس�ی، 
کتاب ه�ای  ب�ارز  و  اصل�ی 
کمک  درسی است

نمودار 1. طبقه بندی کتاب های آموزشی در شاخة تحصیلی کاردانش

کتاب  آموزشی شاخة کاردانش

کتاب های درسی

پودمان های مهارت

کتاب غیردرسی

کتاب های کمک آموزشیکتاب های کمک درسی

کتاب های 
کتاب های دانش افزایی کمک درسی پودمانی

هنرجویان

کتاب های دانش افزایی کتاب های فعالیت
هنرآموزان

تابستان1393 4427



اله
مق

ــی در این شاخه را »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی فنی  درس
ــده دارد و »ادارۀ چاپ و توزیع کتب  ــه ای و کاردانش« به عه و حرف

درسی« امور مربوط به چاپ و توزیع را انجام می دهد.
ب( کتاب های آموزشی غیردرسی

ــی که با  ــه به تفاوت های ــی با توج ــی غیردرس کتاب های آموزش
ــی دارند، هر یک دارای مقاصد و ویژگی های خاصی  کتاب های درس

هستند. این کتاب ها به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
1. کتاب های کمک درسی

ــهیل، تقویت،  ــن کتاب های به منظور تس ای
ــم آوردن  ــق یادگیری و فراه ــل و تعمی تکمی
ــن  ــاس عناوی ــر اس ــی ب ــای جبران آموزش ه
ــوند. لذا  ــاص تألیف می ش ــی پایه های خ درس
پوشش دادن ریز محتوای آموزشی پودمان های 
ــتة مهارتی بر مبنای هدف کلی و  مرتبط با رش
هدف های رفتاری هر یک از فصل های کتاب 
درسی، از مشخصه های اصلی و بارز کتاب های 
کمک  درسی است. با توجه به آنکه پودمان های 
ــدۀ مباحث نظری و  ــاخة کاردانش دربرگیرن ش
ــتند، لذا کتاب های کمک درسی این  عملی هس

شاخه را می توان به این صورت طبقه بندی کرد )نمودار 1(.
 کتاب های کمک درسی برای پودمان مهارت؛

 کتاب های فعالیت برای هنرجویان؛
2. کتاب های کمک آموزشی

ــتند که به منظور ایجاد انگیزه و توسعة یادگیری،  کتاب هایی هس
ــرورش مهارت های ذهنی و عملی،  ــواد علمی، پ افزایش دانش و س
ــی  ــتای برنامة درس ــد روابط اجتماعی و ارتقای یادگیری در راس رش
ــاخة تحصیلی  ــی ش ــده اند. کتاب های کمک درس تألیف یا ترجمه ش

کاردانش به این ترتیب طبقه بندی می شوند:

 کتاب های دانش افزایی برای هنرآموزان؛
 کتاب های دانش افزایی برای هنرجویان.

ــده و تفاوت هایی  ــای گفته ش ــاس تعریف ه ــان بر اس کارشناس
ــر دارند، ویژگی های کتاب های  ــه هر گروه از کتاب ها با یکدیگ ک
ــرای پودمان های مهارت  ــای فعالیت را ب ــی و کتاب ه کمک درس
ــاخة کاردانش به  ــای دانش افزایی را در ش ــای کتاب ه و ویژگی ه
ــن ویژگی ها را  ــل و اهداف ای ــپس عوام ــرح داده و س تفصیل ش
ــه روز بودن فناوری  ــازمان دهی و ب ــاختار و س به لحاظ محتوا، س
ــتفاده از تمامی تعریف ها و  ــرار داده اند. آن گاه با اس ــورد توجه ق م
ــت  ــای کتاب ها و معیارهای ارزیابی و تألیف، ابتدا فهرس ویژگی ه
ــی، کتاب های فعالیت و  ــی کمک درس ــی کتاب های آموزش وارس
ــاخة تحصیلی  ــابداری ش ــتة حس کتاب های دانش افزایی را در رش
ــپس داوران نحوۀ امتیازدهی  کاردانش تألیف و تنظیم کرده اند. س
ــاخص های فهرست وارسی مربوط به نوع کتاب را طبق نظر  به ش

کارشناسان متخصص در رشتة مذکور معین کرده اند.
ــرح  ــه مطالعة ش ــدان ب ــی عالقه من ــران و تمام ــان، ناش مؤلف
ــاخة  ــابداری ش ــتة حس ــی در رش ــای کتاب های آموزش ویژگی ه
ــن مقاله، به منظور  ــریه مراجعه کنند. در ای ــش، به اصل نش کاردان
ــی  آموزش ــای  کتاب ه ــی  وارس ــت  فهرس ــان،  مخاطب ــنایی  آش
ــاخة تحصیلی کاردانش  ــتة حسابداری، ش ــی« در رش »کمک درس
ــده است. سایر فهرست ها در اصل نشریه  به عنوان نمونه آورده ش

همراه با مطالب توضیحی موجودند. 

 منابع
1. ویژگی های کتاب های آموزشی رشتة حسابداری در شاخة کاردانش، دفتر انتشارات 

و تکنولوژی آموزشی.
2. اسناد مربوط به داوری کتاب های آموزشی، تنظیم شده در کمیسیون داوران رشتة 

مربوطه.

آموزش�ی  کتاب های کمک 
کتاب های�ی هس�تند که به 
منظور ایجاد انگیزه و توسعة 
یادگی�ری، افزای�ش دانش 
و س�واد علم�ی، پ�رورش 
مهارت های ذهنی و عملی، 
رش�د رواب�ط اجتماع�ی و 
ارتقای یادگیری در راستای 
برنام�ة درس�ی تألی�ف ی�ا 

ترجمه شده اند
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جدول 1. فهرست وارسی کتاب های آموزشی »کمک درسی« در رشتة حسابداری، شاخة تحصیلی کاردانش

ف
ردی

خیلی ضعیف متوسطخوبعالیسطح و مقیاس
غیرقابل ضعیف

شاخص های ارزیابیقبول
بسیار ویژگی ها

خیلی کمکممتوسطزیادزیاد

1
چه حجمی از کتاب  در راستای 
برنامة درسی مصوب، تألیف یا 

ترجمه شده است؟

ــا عناوین توانایی های مندرج در صفر54321 مطابقت ب
استاندارد مهارت و آموزش معتبر و مصوب 

گروه حسابداری و زیرشاخه های آن

2
ــا چه اندازه هدف های  کتاب ت
مهارت  ــای  پودمان ه رفتاری 
ــابداری را  ــتة مهارتی حس رش

پوشش می دهد؟

مطابقت محتوای کتاب با اهداف رفتاری صفر54321
ــارت و میزان  ــد کارهای پودمان مه واح
ــل مفاهیم علمی  ــه توضیح کام توجه ب
ــور نیل به  ــای عملی به منظ و فعالیت ه

هدف های رفتاری

گویا و روان بودن نثر کتاب تا 3
چه میزان است؟

ــن، گویا بودن صفر54321 ــلیس و روان بودن مت س
ــب  ــتفاده از واژگان متناس ــالت، اس جم
ــة تحصیلی  ــات پای ــه معلوم ــا توجه ب ب

هنرجویان

4
کتاب تا چه اندازه درک و فهم 
ــارت را  ــوای پودمان مه محت

برای هنرجو تسهیل می کند؟

ــل مفاهیم صفر54321 ــن و کام ــاده و روش بیان س
ــیوه نامه های کار عملی  ــری، ارائة ش نظ
)کارگاهی( برای مباحث عملی پودمان ها 

و تنظیم خالصة مطالب پایانی

5
ــی موضوعات با  ــاط طول ارتب
توجه به اهداف رفتاری کتاب 
ــزان مرتبط  ــی تا چه می درس

است؟

ــجام موضوعی و سیر صفر54321 ــتگی و انس پیوس
ــری و نظم و  ــوای نظ ــی در محت منطق
توالی منطقی در انجام عملیات کارگاهی 

در محتوای عملی

اعتبار علمی محتوای کتاب تا 6
چه اندازه در حد انتظار است؟

ــاع به صفر54321 ــر و ارج ــع معتب ــتفاده از مناب اس
ــط در تألیف یا  ــایت های معتبر و مرتب س

ترجمه و صحت علمی محتوا

محتوای کتاب تا چه میزان به 7
روز است؟

ــاوری موجود، صفر54321 ــا فن ــوا ب ــت محت مطابق
ــه روز بودن اصطالحات و ارائة  رعایت ب
یافته های جدید مرتبط با نیاز هنرجویان 

8

ــزان به  ــا چه می ــاب ت در کت
کار  ــیوه نامه های  ش ــن  تدوی
ــق با ریز محتوای  عملی مطاب
ــتاندارد مهارت«  آموزشی »اس

توجه شده است؟

ــیوه نامه های انجام کار عملی صفر54321 مطابقت ش
ــاعات آموزش  ــی( با توجه به س )کارگاه

عملی تعیین شده در استاندارد مربوط 

9
برای تفهیم محتوای کتاب تا 
چه اندازه از تصویرهای مرتبط 

استفاده شده است؟

ــا و صفر54321 ــی تصویره ــل و منطق ــاط کام ارتب
نمودارها با متن کتاب

10
ــی  ــدازه به اثربخش ــه ان تا چ
تصویرها از بُعد رنگ و نوع آن 

توجه شده است؟

ــا 5 امتیاز(، صفر54321 ــا )ت ــودن تصویره ــی ب رنگ
ــماتیک و خطی بودن تصویرها )تا 4  ش
ــفید )تا 2  ــیاه و س امتیاز(، تصویرهای س

امتیاز(

11
ــای مرتبط با  کیفیت تصویره
ــا چه میزان  ت محتوای کتاب 

است؟

وضوح تصویرها و گویا بودن آن ها )تا 3 صفر54321
امتیاز(، استفاده از عالئم و نشانه ها برای 

راهنمایی مخاطبان )تا 2 امتیاز(
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ــزان توجه به ویرایش ادبی 12 می
کتاب تا چه سطحی است؟

صفر54321
ویرایش ادبی )1 امتیاز( و سطح ویرایش 

)تا 4 امتیاز(

13
میزان توجه به ویرایش علمی 
ــطحی  ــی( کتاب تا چه س )فن

است؟

صفر54321
ویرایش علمی - فنی )1 امتیاز( و سطح 

ویرایش )تا 4 امتیاز(

14
ــدازه به  ــه ان ــا چ ــاب ت در کت
ــیابی  ارزش متنوع  ــیوه های  ش

توجه شده است؟

ــون )تا 2 صفر54321 ــؤاالت پیش آزم طرح انواع س
امتیاز(، طرح انواع سؤاالت آزمون پایانی 
ــودن خودآزمایی و  ــا 2 امتیاز( و دارا ب )ت

تمرین )1 امتیاز(

15
ــرده  ــه میزان از لوح فش به چ
کتاب  ــب  مطال ــم  فه ــرای  ب

استفاده شده است؟

وجود سی دی کتاب )1 امتیاز( صفر54321
وجود سی دی تمرینات و پروژه )2 امتیاز(

وجود سی دی آموزشی )2 امتیاز(

ــرده همراه 16 ــوح فش ــت ل کیفی
کتاب تا چه میزان است؟

ــب و مرتبط بودن سی دی مطالب صفر54321 مناس
ــخة  ــت نس ــاز(، کیفی ــی )2 امتی آموزش
دادن  ــش  پوش ــاز(،  امتی  1( ــزار  نرم اف

تمرینات پروژه )2 امتیاز(

17
ــزان به صفحه آرایی  به چه می
ــازی( کتاب توجه شده  )زیباس

است؟

ــا، توزیع صفر54321 ــب متن و عنوان ه فونت مناس
ــب و موزون تصویرها و نمودارها،  مناس
ــطرها، نداشتن فضای  فاصلة مناسب س

خالی در صفحه ها و تناسب حاشیه ها

18

چگونه  ــاب  کت ــازمان دهی  س
است؟

ــا عنوان و پیام صفر54321 ــاط طرح روی جلد ب ارتب
ــت  ــاب )تا 2 امتیاز(، ارتباط طرح پش کت
ــاب )1 امتیاز( و  ــد با عنوان و پیام کت جل

فهرست مطالب و عنوان ها )2 امتیاز(

19
ــاب در مقدمه )1 صفر54321 ــی هدف کلی کت معرف

ــم اهداف رفتاری  ــاز(، تعیین و تنظی امتی
ــا 3 امتیاز( و  ــدای هر واحد کار )ت در ابت
توضیح اصطالحات در پاورقی )1 امتیاز(

20
فصل بندی )واحدهای کار(، عنوان بندی، صفر54321

تیتربندی، شماره گذاری تصویرها و ذکر 
آدرس آن ها در متن، واژه نامه و فهرست 

منابع و مآخذ

جمع امتیاز هر ستون
صفر54321

امتیاز کل

ف
ردی

خیلی ضعیف متوسطخوبعالیسطح و مقیاس
غیرقابل ضعیف

شاخص های ارزیابیقبول
بسیار ویژگی ها

خیلی کمکممتوسطزیادزیاد

ادامه جدول 1. فهرست وارسی کتاب های آموزشی »کمک درسی« در رشتة حسابداری، شاخة تحصیلی کاردانش
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هشت نگاه، یک منظر
محمد دشتی

گفت و گوی کارشناسان و داوران سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی با مؤلفان و 
ناشران آموزشی حوزۀ فنی و حرفه ای

اشاره
جلسة هم اندیشی و تعامل بین ناشران آموزشی حوزۀ فنی وحرفه ای و 
مسئوالن و کارشناسان »دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی وتربیتی« 
ــت ماه  1393و در اولین روز از برپاپی بیست و هفتمین  روز 10 اردیبهش
ــگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد. در این جلسة سه ساعته  نمایش
با حضورفریبا کیا، معاون برنامه ریزی و سامان دهی منابع آموزشی و 
تربیتی مکتوب دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، مهندس محمود 
صموتی، مؤلف کتاب های درسی و سرگروه داوران حوزۀ فنی  وحرفه ای، 
سعداله ملک، نمایندۀ سازمان آموزش های فنی وحرفه ای، مهندس 
کالنتری، نمایندۀ نشر نگارندۀ دانش، مهندس علی عباسی، نمایندۀ 
ــر دیباگران« و مدیر فنی شرکت سامسونگ، مهندس علیرضا  »نش
ــگاه علم و  ــی برق از دانش زارع پ�ور، مؤلف و فارغ التحصیل مهندس
صنعت و مهندس محمدحسین زارع از »انتشارات نص« و تعدادی 
از کارشناسان دبیرخانه،  در خصوص نحوۀ داوری و انتظارات ناشران و 
ــای ارزیابی و داوری کتاب های حوزۀ فنی وحرفه ای  همچنین مالک ه
ــد. آنچه می خوانید گزارش این نشست صمیمانه  بحث و تبادل نظر ش

وتعاملی است. 

 مهندس محمود صموتی، مؤلف کتاب های درسی  و 
سرگروه داوران حوزۀ فنی وحرفه ای 

هم سویی آموزش و صنعت
ــته ام که  ــاد داش ــه اعتق ــده همیش بن
ــو و همراه  ــوزش و صنعت باید هم س آم
ــند. به همین دلیل هم تالش کرده ام  باش
ــه ای در این دو  ــخصی و حرف به لحاظ ش
ــن یاددهی، از  ــم و ضم ــد مطالعه کن بُع
موضوع یادگیری که الزمة تعلیم وتربیت 
ــت، غافل نشوم. متأسفانه رابطة صنعت و آموزش سال هاست که  اس
ــدنی باقی مانده است. در سال های اخیر  به عنوان یک معضل حل نش
نیز به دلیل تحریم ها و محدویت هایی که بر ما و کشور ایران تحمیل 
شده، و تعطیلی کارگاه ها، این رابطه آسیب های بیشتری دیده است.  
ــی ویژگی های خاص خودشان را  ــوی دیگر، کتاب های درس از س
ــد که بر اساس برنامة  ــاخصة آن ها شاید این باش دارند. مهم ترین ش
ــوند و به طور طبیعی هر منبع مکمل یا  ــی تهیه و تدوین می ش درس
پشتیبان دیگری باید با سرفصل های کتاب  درسی منطبق باشد. البته 
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معنای حرف من این نیست که کتاب های آموزشی و کمک آموزشی 
ــت که همة  ــه صحبتم این اس ــند، بلک ــی باش باید پیرو کتاب درس
ــبت خود را با برنامة درسی که محور  ــی باید نس منابع و مواد آموزش
ــت که  ــالی اس ــت، حفظ کنند. به همین دلیل، چند س این کتاب هاس
ــی  ــامان دهی منابع آموزش ــکیل دبیرخانة س آموزش وپرورش با تش
ــاخص هایی را که در برنامة  ــالش می کند  ویژگی ها و ش و تربیتی ت
ــده اند، به ناشران آموزشی و  ــی در کتاب های متفاوت لحاظ ش درس
ــی و کمک آموزشی معرفی کند تا آن ها هم  مؤلفان کتاب های آموزش
با شناخت، آگاهی و رعایت الزاماتی که مشخص شده است،  تولیدات 

خود را منطبق با برنامة درسی طراحی و عرضه کنند.  
ــی هم در حدود  ــای فنی وحرفه ای در برنامة درس  مبنای درس ه
ــاغل و با تکیه بر نظریة  ــال 1370 بر مبنای تجزیه و تحلیل مش س
ــه حیطة شناختی،  ــامل س ــهور بلوم در حیطه های متفاوت، ش مش
ــاگردان بلوم  ــد.  البته اکنون ش ــی- حرکتی و عاطفی انجام ش روان
ــه حیطة مهارتی،  دانشی و نگرشی دنبال می کنند  این نظریه را در س
ــته های  که امیدواریم در نظام جدید تحصیلی دانش آموزان ما در رش
ــوزش و مهارت آموزی در  ــتری را برای آم ــه ای زمان بیش فنی وحرف
ــند تا زمینة مناسب تری ایجاد شود و ان شاءا... بازار  اختیار داشته باش

اشتغال هم بهتر و بیشتر در دسترس آنان قرار گیرد.  
ــی هم در  ــنی دارند و برنامة درس ــی ماهیت روش کتاب های درس
ــته به »سازمان  ــی« وابس ــایت مربوط به دفتر »تألیف کتب درس س
ــی« موجود است و از نظر دسترسی و  پژوهش و برنامه ریزی آموزش
ــکل خاصی وجود ندارد. اما کتاب های غیردرسی  آگاهی از آن ها مش
ــیم می شوند:  ــته تقس ــتند، خود به دو دس که موضوع صحبت ما هس

کتاب های کمک درسی و کتاب های کمک آموزشی. 
تفاوت کتاب های کمک درسی با کتاب های کمک آموزشی در این 
ــد، کتاب درسی به تنهایی قادر  ــت که اگر کتاب کمک درسی نباش اس
ــت. اما کتاب های  ــخ گویی به همة نیازهای دانش آموزان نیس به پاس
کمک آموزشی چنین نقش مستقیم و بالفصلی را ندارند و وجود آن ها 
ــث تکمیل و تعمیق  ــط دانش آموزان باع و مطالعة این کتاب ها توس

بیشتر مفاهیم کتاب های درسی می شود. 
ــوی متولیان تولید و عرضة  در جمع امروز ما هم نمایندگانی از س
ــازمان پژوهش  ــی که به طور اختصاصی در اختیار س کتاب های درس
ــتانی از میان ناشران آموزشی  ــی هستند و دوس و برنامه ریزی آموزش
ــه این فرصت و  ــی حضور دارند ک ــی یا غیردولت ــش خصوص در بخ
ــی و  ــترک می تواند در چرخة تولید کتاب های درس ــت مش این نشس
ــی و آموزشی بسیار مؤثر باشد. بر اساس طرح  کتاب های کمک درس
ــی و تربیتی، در حال حاضر دفتر انتشارات  ــامان دهی منابع آموزش س
ــی در سازمان پژوهش متولی تولید اسنادی است  و تکنولوژی آموزش
ــاخص ها و  ــی و مؤلفان این گونه کتاب ها را با ش ــران آموزش که ناش
ــی یا  ــی بر مبنای اهداف برنامة درس ویژگی های تولید کتاب آموزش

ــناد تحول بنیادین در  ــاس اس ــی ملی« که براس همان »برنامة درس
وزارت آموزش وپرورش تهیه شده است، آشنا کند. 

ــران کتاب های  خوش بختانه در حال حاضر ارتباط خوبی بین ناش
آموزشی این حوزه و آموزش وپرورش به وجود آمده  که رو به گسترش 
ــت. همین برنامة امروز، یکی از مصادیق هم نشینی و تعامل بین  اس
ــت که می تواند در درازمدت اثرات مثبتی در  این دو گروه یا نهاد اس

تولید و عرضة کتاب های آموزشی داشته باشد.  
ــد  ــم کتاب هایی که به دبیرخانه می رس حج
ــد  ــت،  اما به نظر می رس و هم رو به افزایش اس
ــیری را که  ــته اند مس این کتاب ها هنوز نتوانس
ــت، طی کنند و باید هرچه زودتر  مورد نظر اس
ــود  ــری زمینه ای فراهم ش ــا تعامل و هم فک ب
ــرمایه گذار در این زمینه به سود  ــران س تا ناش
ــت یابند و بتوانند به کار  ــبی دس منطقی و مناس
ــت سرمایه در کارهای  خود ادامه دهند. بازگش
ــت و ضمنًا تولید  ــم امر مهمی اس فرهنگی ه
ــت. همة  ــختی اس ــی کار س کتاب های آموزش
ــن عوامل را باید در نظر بگیریم تا این کارها  ای
ــود پیش برود.  ــی و صحیح خ ــیر منطق در مس

مهندس محم�ود صموتی، 
ح�وزۀ  داوران  س�رگروه 
فنی وحرفه ای:  
م�ن با اطمین�ان و قاطعیت 
می گویم، در داوری کتاب ها، 
تنها مالک ها و شاخص های 
تعیی�ن ش�ده م�ورد توجه 
ق�رار می گیرن�د و هیچ نظر 
ش�خصی یا خ�دای نکرده 
ای�ن  در  ف�ردی  غ�رض 
داوری ها دخالت ندارد
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گو
 و  

فت
ــیار دقت می کنیم تا گ ــی و ارزیابی آثار بس ــن دلیل ما در بررس به همی

بتوانیم با انتخاب های مناسب به انتشار و معرفی این آثار کمک کنیم. 
ما اعالم کرده ایم که کتاب های کمک آموزشی را از دو منظر بررسی 
می کنیم که یکی »ویژگی های عمومی این کتاب ها« و ویژگی هایی 
ــده،  ــتفاده ش مثل جلد کتاب، طراحی آن، جنس جلد، فونت های اس
ــت را دربر می گیرد، و  ــازی و اموری از این دس ــک و تصویرس گرافی
ــت که مهم ترین شاخصة آن، انطباق با  دیگری، محتوای کتاب هاس
ــت و معمواًل در ابتدای کتاب های درسی هم بیان  ــی اس برنامة درس
شده است. در مجموع ما از این دو منظر و در شاخص هایی جزئی که 
ــده اند، کتاب های رسیده را بررسی و داوری می کنیم و همة  معین ش

شاخص ها و مالک ها هم مشخص و قابل دسترسی هستند.  
ــی بتوانند  ــران و مؤلفان کتاب های آموزش ــس الزمة اینکه ناش پ
ــر کنند، این  ــی منتش کتاب های خود را منطبق با اهداف برنامة درس
ــند و  ــناد را به خوبی مطالعه کنند، معیارها را بشناس ــت که این اس اس
ــت، تولیدات خود  ــده اس ــناد بیان ش با رعایت اصولی که در این اس
ــناد تحولی و توجه به  ــی که برگرفته از اس را منطبق بر برنامة درس
نیازهای مخاطبان است،  تولید و منتشر کنند.  

ــتان اعالم  ــه همه دوس ــا اطمینان ب ــن ب م
ــا، تنها مالک ها و  ــا در داوری ه می کنم که م
ــده را مورد توجه قرار  ــاخص های تعیین ش ش
ــخصی یا خدای نکرده  می دهیم و هیچ نظر ش
ــا دخالت ندارد.  ــردی در این داوری ه غرض ف
ــر مالک های اعالم  ــًا کتابی که منطبق ب واقع
ــده و متناسب با نیازهای مخاطب تولید شده  ش

باشند، انتخاب و معرفی می شوند. 
 در جریان داوری ها، ما شاهد انتخاب آثاری 
ــان می دهند، ناشران ما تک بُعدی کار نمی کنند و کار  هستیم که نش
آنان در مجموع قابل توجه است. یعنی در جریان داوری ها، ما شاهد 
ــم در زمینة  ــم در زمینة برق و ه ــر ه ــن امر بوده ایم که یک ناش ای
ساختمان کتاب هایی منتشر کرده است که هر دو به عنوان کتاب های 

مناسب انتخاب و معرفی شده اند. 

 مهندس سعداله ملک، نمایندۀ سازمان آموزش های 
فنی وحرفه ای 

ــم.  ــه طریق با کتاب مأنوس من از س
ــوده ام که در وزارت کار،  اولین مدیری ب
آموزشگاه های آزاد را راه اندازی و افرادی 
ــة فنی وحرفه ای کرده ام که  را وارد جامع
ــتند. افتخار دوم  امروز باعث افتخار هس
من این است که مدت هشت سال عضو 
ــوده ام و در کنار بزرگانی مانند  ــورای تغییر نظام آموزش وپرورش ب ش

ــاد مرحوم مهندس جعفر عالقه من�دان، دکتر محمدعلی  زنده ی
نجفی خدمت کرده ام و تجارب ارزشمندی هم در این زمینه به دست 

آورده ام.
ــازمان  ــادی بین وزارت کار ، س ــاهد تض ــفانه ما همواره ش متأس
ــم. همین تضاد و  ــرورش بوده ای ــه ای و وزارت آموزش وپ فنی وحرف
ــکالتی در این حوزه  ــائل، باعث وجود مش ــالف در نگاه به مس اخت
ــه نهاد بتوانند کارهای مشترک  ــده و اجازه نداده است که این س ش
ــد  ــتا برنامه ریزی ش ــدی انجام دهند. کاردانش در همین راس و مفی
ــدت و آموزش های  ــم، برنامة آموزش های کوتاه م و ما تالش کردی
فنی وحرفه ای را در بخش صنعت و کارگاه های تولیدی سامان دهیم 
که خوش بختانه پذیرفته شد و بخش نامه های متفاوتی برای عملیاتی 
ــال، االن به جز اینکه ما به آن  ــد. به هر ح کردن آن صادر و ابالغ ش
دوران افتخار می کنیم، و خوش حالیم، افرادی که عهد ه دار این بخش 
از کار هستند، توانسته اند منشأ اثر باشند،  از این موضوع هم که دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی پا پیش نهاده و این اختالفات را کمتر 

کرده است، خرسندیم. 
ــزای دخیل در این کار  ــران و همة اج ــا و تعامل بین ناش برنامه ه
کمک خواهند کرد که هر چند با تأخیر، اما در برنامه ای مدون به این 

اهداف مشترک دست پیدا کنیم. 
ــه به اثرات مثبت این  ــن دلیل و به دلیل اعتقاد و امیدی ک به همی
کار داشتیم، در چند مرحله کتاب های خودمان را برای دبیرخانة طرح 
ــتاده ایم و تالش می کنیم که در این کار مشارکت  ــامان دهی فرس س
بیشتری داشته باشیم. خوش بختانه کتاب های ارسالی هم مورد تأیید 

قرار گرفته ا ند.
ــی آموزش وپرورش از ما خیلی  ــال حاضر کتاب های بخش فن در ح
ــت و سازمان فنی وحرفه ای باید خودش را به سطح باالتری  جلوتر اس
برساند. یک مشکل هم بحث راه اندازی دانشگاه جامع علمی و کاربردی 
است که هم به آموزش وپرورش و هم به سازمان فنی وحرفه ای لطمه 
ــی هایی از وظایف این دو نهاد را گرفته  ــت. این دانشگاه بخش زده اس
ــگاه در رأس  ــفانه در برهه ای خاص متولیان این دانش ــت و متأس اس
سازمان فنی و حرفه ای هم قرار گرفتند و همه تالش خودشان را برای 

عملی کردن اهدافی که خیر آموزش در آن نبود به کار گرفتند. 
ــه روزی افتخار  ــه ما ک ــت ک ــده اس ــاال وضعیت به گونه ای ش ح
ــتر  ــته ای فنی وحرفه ای حرف اول را می زنیم بیش ــم در رش می کردی
ــته های خدماتی شده ایم و سازمان فنی  وحرفه ای در زمینة  متولی رش
صنایع اصلی مثل صنعت برق، ماشین ابزار، تراشکاری و جوشکاری 
ــته به آن  ــی و صنایع وابس 4 تا کتاب هم ندارد ولی در صنایع آرایش
ــت که من عرض می کنم کاری  بیش از 100 تا کتاب دارد و این اس
که دفتر انتشارات کمک آموزشی و آموزش وپرورش برای ساماندهی 
این حوزه انجام می دهند کار ضروری و مهمی است و ما متأسفانه در 

این موضوع آسیب دیدیم. 

نماین�دۀ   مل�ک،  س�عداله 
آموزش های  س�ازم���ان 

فنی وحرفه ای:
آموزش وپ�رورش در حوزۀ 
فنی وحرفه ای  آموزش های 
بس�یار بهت�ر و پیش�روتر 
فنی و حرفه ای  از س�ازمان 

عمل کرده است
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 مهندس محمدحسین زارع، انتشارات نص 
ما در سال 1356 با دوستان مجوز نشر 
گرفتیم،  اما با شروع انقالب نشر تعطیل 
ــالی در جهاد فرهنگی  ــه س ــد. دو س ش
ــال 1362 مجدداً  ــت کردیم و از س فعالی
ــر را  همراه با تدریس در دانشگاه  کار نش
در حوزۀ فنی وحرفه ای پی گرفتیم و وارد 

بحث های فنی و تخصصی آن شدیم. 
ــن در حوزۀ صنعت در بخش الکترونیک کار کرده ام و بنیان گذار  م
ــور  ــتم که خوش بختانه امروز جزو افتخارات کش ــرکتی هس چند ش
ــجویان و افراد  ــت که دانش ــکالت ما این اس ــی از مش ــتند. یک هس
ــت کاری ندارند و  ــائل عینی و کاربردی صنع ــگاهی ما به مس دانش
دانشگاه های ما به عنوان کانون هایی که باید با مسائل واقعی صنعت 
روبه رو شوند، التفات و توجه زیادی به این موضوع ندارند. چرا صنعت 
ما باید به نیروهای خارجی متکی باشد و بهترین نیروهای ما در این 
ــائل  و  ــند؟ چرا وقتی ما در جامعه مصداق مس ــاچی باش میان تماش
ــکالت خود را داریم، باید در دانشگاه ها بنشینیم و مسئلة فرضی  مش
حل کنیم؟ شبکة برق فرضی، شهر فرضی، کشاورزی فرضی و دیگر 
تئوری هایی که مصداق عملی آن ها در جامعه وجود دارد. بخش فنی 
ما هم وقتی قدرت مذاکره و برقراری ارتباط با دانشگاه و متخصصان 
ــی ما  ــدارد، همچنان فقیر خواهد ماند. ماجرای کتاب های آموزش را ن
ــی ما باید به  سمت و  ــر آموزش ــت. نش بی ارتباط با این موضوع نیس
ــد و با اطالع از نیازها و  ــویی برود که جامعة هدف خود را بشناس س
ــاخص هایی که در این زمینه وجود دارد، تولیدات و  ــتانداردها و ش اس
ــد. البته این کار  ــو هدایت کن ــمت و س محصوالت خود را به این س
سخت و زمان بر است و به صبر و حوصله نیاز دارد،  اما مسیر ناگزیری 

است که باید پیمود.    

 مهن�دس علیرضا زارع پ�ور، مؤل�ف و فارغ التحصیل 
مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت

ــودم از صحبت های  ــة خ ــن به نوب م
ارزشمند و معطوف به هدف همة عزیزان 
ــتفاده کردم. در  ــه اس حاضر در این جلس
ابتدای صحبتم اشاره ای به صحبت های 
ــه!   ــدس صموت�ی دارم. بل ــای مهن آق
بهترین و شایسته ترین نهاد برای ترویج 
ــت. وقتی قصد این  مطالعه و کتاب خوانی وزارت آموزش وپرورش اس
ــج کنیم، حتی در بُعد فنی وحرفه ای آن  ــد که کتاب خوانی را تروی باش
هم، آموزش وپرورش بهترین جایگاه برای این کار است. درست است 
ــامان دهی منابع آموزشی و تربیتی صحبت می کنیم،  که ما فعاًل از س
اما واقعیت این است که باید فکری اساسی برای کتاب و کتاب خوانی 

در کشور و به خصوص برای دانش آموزان و دانشجویان بکنیم. یعنی 
ــدیم، آثار  ــویی برویم که اگر به زودی موفق ش ــمت و س باید به س
مناسب و مفید تولید کنید، خواننده و طالب آن هم وجود داشته باشد 
و ناشر آموزشی ما بداند که اگر در این زمینه سرمایه گذاری و هزینه 

کند، سود منطقی و متعارف خود را به دست خواهد آورد.  
ــه نظام  ــت ک ــًا چه نیازی هس ــم: اساس ــتم بپرس ــدا می خواس ابت
ــه بعد از آن به کتاب  ــی تولید کند ک آموزش وپرورش ما کتاب درس
ــی نیاز باشد؟ اما دیدم این اشکال خیلی  کمک درسی و کمک آموزش
ــد. به همین دلیل  ــرح آن در اینجا نباش ــاید جای ط ــت و ش کلی اس

ــر آموزشی ما بیاید  ــؤال می کنم: آیا اگر ناش س
و کتاب های مورد نظر آموزش وپرورش را تولید 
ــدار خود را در  ــازار و خری ــد، این کتاب ها ب کن
ــن دانش آموزان و معلمان خواهند  مدارس و بی
ــی است که پاسخ به  ــت؟ این سؤالی اساس داش
آن می تواند چشم انداز آیندۀ این طرح را ترسیم 
ــر و  ــد. یعنی اگر منافع مادی و منطقی ناش کن
ــود،  آیندۀ این  ــف ما در این طرح تأمین نش مؤل
ــد که باید به  کار با مخاطراتی روبه رو خواهد ش

آن ها اندیشید و برایشان فکری کرد. 
ــناد تولید شده  ــت که وقتی کتاب ها و اس  موضوع دیگر هم این اس
توسط آموزش وپرورش را می خواندم، متوجه شدم کمیته هایی در دفتر 
ــاخص های اعالم شده  ــتند که آثار تولید شده را بر اساس ش شما هس
ارزیابی می کنند. اما ممکن است کتاب هایی هم باشند که ویژگی ها و 
مشخصات بارز و برتری داشته باشند که در این مالک ها و شاخص ها 
به آن ها توجه نشده باشد. باید این موضوع را هم در نظر گرفت. معنای 
ــت که کمیته های داوری، باید عالوه بر داوری  دیگر حرف من این اس
آثار این آمادگی را هم داشته باشند که به اموری مانند آنچه اشاره شد، 

توجه کنند و سطح کار خود را بنا به مقتضیات زمان ارتقا دهند.  
ــف و کار کمیته های داوری را  ــن می دانم که چنین کاری وظای م
ــنگین تر خواهد کرد، اما اعتقاد دارم به دلیل مرجع بودن و مرکزیت  س
آموزش وپرورش، توجه به چنین موضوعی مؤثر و کارساز خواهد بود.  

 مهندس علی عباسی، نمایندۀ نشر دیباگران و مدیر 
فنی شرکت سامسونگ 

در  ــر  تغیی ــه  ک ــم  بودی ــلی  نس ــا  م
ــرعت تجربه  ــای نوین را به س فناوری ه
ــیدیم از حداقل امکانات،  ــم و کوش کردی
ــا در حال  ــتفاده را ببریم. ام ــر اس حداکث
ــت  اقتضائات زمانه به گونه ای اس حاضر 
ــن زمینه ها  ــا در ای ــه دانش آموزان م ک
نیازهای بسیار زیادتر و متنوع تری دارند. به همین دلیل، توجه به این 

مهندس محمدحسین زارع، 
انتشارات نص: 
یکی از معضالت جامعة فنی 
کشور ما این است که چرخة 
آموزش و چرخة صنعت ما دو 
چرخة کامالً جدا از هم هستند 
و به هی�چ وجه بر هم تأثیر و 
تأثری ندارند
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گو
 و  

فت
موضوع و سامان دهی امور حوزۀ نشر آموزشی امر مهم و تأثیرگذاری گ

ــت که باید مورد توجه قرار گیرد. من هم زمان با درس خواندن در  اس
دانشگاه در حوزۀ عمل هم فعالیت می کردم و به همین دلیل احساس 
ــتری به منابعی داشتم که بتوانم نیازهای خودم را با خواندن  نیاز بیش

آن ها برطرف کنم.  
ــن بود که از  ــات را می خواندم، همة فکرم ای ــی درس ریاضی وقت
ــتفاده کنم. االن هم من اعتقاد  این فرمول ریاضی کجا می توانم اس
ــی ما به گونه ای باشد که بتواند به نیازهای  دارم که باید منابع آموزش
ــت که  ــخ دهد. صد البته نیاز اس واقعی دانش آموزان و مخاطبان پاس
ــخص و مدونی تدوین و  ــن منابع و کتاب ها منطبق بر اهداف مش ای
منتشر شوند که مبتنی بر برنامه ای مانند برنامة 
درسی باشند. شاید در این مسیر اشکاالتی هم 
ــته باشد، اما راه درست این است که  وجود داش
محوری اصولی وجود داشته باشد و اگر اشکال 
ــت، در جلسات هم اندیشی و  و ایرادی هم هس

گفت وگو مانند همین جلسات برطرف شود. 
بنده پس از فراغت از تحصیل، در »مجتمع 
فنی تهران«، تدریس در دپارتمان برق را شروع 
ــوزۀ کارآفرینی  ــم را در ح ــردم و فعالیت های ک
متمرکز کردم؛ حوزه ای که در ایران کمتر به آن 
توجه شده است. اتفاقًا برای از بین بردن این تفکر که تنها راه کسب 
درامد، کارمندی و استخدام در دولت است،  توجه به امر کارآفرینی و 

کارامد شدن و توانمند شدن افراد، موضوع بسیار مهمی است. 

 مهندس علی کالنتری از نشر نگارندۀ دانش 
ــر  ــال اخی ــج س ــه در پن خوش بختان
ــی و  ــاب فن ــوان کت ــته ایم 69 عن توانس
ــای برق  ــتر  در حوزه ه ــی و بیش مهندس
ــة کاری ما کتاب های  ــد کنیم. حیط تولی
ــت که  ــگاهی اس مرجع کاربردی و دانش
در حیطة کارهای مرجع کاربردی کاماًل 
ــال  ــگاهی ناموفق بوده ایم. در س ــق و در زمینة کتاب های دانش موف
ــته هم کتاب »کاربر PLC« نشر نگارندۀ دانش  به عنوان کتاب  گذش

مناسب انتخاب و معرفی شد.
ــانی برگزیده ایم که  ــکاران خود را از میان کس ــا مؤلفان و هم   م
ــد و با نیازها و مطالبات واقعی  ــان در حوزۀ صنعت کار می کنن خودش
ــتیم در  ــنایی دارند. مثاًل وقتی خواس ــجویان آن آش این حوزه و دانش
ــیون صنعتی کتابی منتشر کنیم، به سراغ کسانی  زمینة plc و اتوماس
رفتیم که تعدادشان هم زیاد نیست،  اما دوره های مهارت آموزی خود 
را در شرکت هایی مانند »زیمنس« گذرانده اند. ما سراغ مؤلفان جوانی 
رفته ایم که صاحب نام هم نبوده اند،  اما به عنوان مؤلف با ما همکاری 

ــتان دورۀ تحصیالت  ــال حاضر هم یکی از این دوس ــد. در ح کرده ان
دکترای خود را در آمریکا می گذراند و کتابش هم در آن کشور چاپ 
شده است. یعنی برای من ناشر مهم است از کسانی استفاده کنم که 
بتوانند پاسخ گوی نیاز مخاطب من باشند. این فرد چاپ کتابش حتی 

به نوبت هفتم هم رسیده است.  
ــاید دلیل  ــیم و ش ــما قصد داریم به روز باش گمان می کنم ما و ش
برگزاری این جلسه هم همین باشد که با هم فکری و تعامل، نیازهای 
ــیری حرکت کنیم  ــی در مس ــان را احصا کنیم و با هم اندیش مخاطب
ــش دهیم. من از برگزاری این  ــترکمان را پوش که بتوانیم اهداف مش
ــه و اینکه فرصت پیدا کردم در کنار دوستان ناشر و کارشناسان  جلس
ــی باشم، خرسندم و امیدوارم این جلسات  و داوران کتاب های آموزش
ــبت های متفاوت و با دستور جلسات  در قالب های گوناگون، به مناس

متنوع ادامه پیدا کند.  

 فریبا کی�ا،  معاون برنامه ریزی و س�امان دهی منابع 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

از حضور همة میهمانان عزیزی که در 
این نشست حاضر شده اند، تشکر می کنم 
ــکاران خود را در  ــه دعوت هم و از اینک
ــی  ــامان دهی منابع آموزش دبیرخانة س
ــپاس گزارم.  س ــد،  پذیرفته ان ــی  تربیت و 
ــور صمیمانة آقای  همچنین باید از حض
ــان به عنوان  ــکر کنم. ایش ــت تش مهندس صموتی در این نشس
ــه و همواره با  ــا در آموزش وپرورش، همیش ــی از یاران صدیق م یک
ــامان دهی منابع آموزشی و تربیتی همراه  ــیدن به اهداف س ما در رس
ــوزۀ آموزش های  ــردی متخصص و آگاه در ح ــد و به عنوان ف بوده ان

فنی وحرفه ای، ما را در تحقق اهداف مورد نظر یاری کرده اند.  
واقعًا این معنا را باور داریم که کار گسترده و سختی مانند آموزش 
ــه نمی توانیم محقق کنیم.  ــارکت همة بخش های جامع را، بدون مش
ــمی، قدرت و  ــتقیم و غیررس ــر، آموزش های غیرمس ــوی دیگ از س
ــت آن ها از آموزش های  ــذاری زیادی دارند و باید گفت اهمی تأثیرگ
ــال اخیر با حضور در  ــمی کمتر نیست. به همین دلیل طی سه س رس
ــگاه های بین المللی کتاب تهران که معمواًل در اردیبهشت ماه  نمایش
ــود، تالش کرده ایم ارتباط و تعامل بیشتری با ناشران و  برگزار می ش
ــی داشته باشیم. خوش حالیم که امروز و در  مؤلفان کتاب های آموزش
اولین روز از برپایی بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
در خدمت همکارانی از ناشران آموزشی یا نمایندگان آنان هستیم که 

در حوزۀ نشر فنی وحرفه ای فعالیت می کنند. 
ــی را فعالیتی مثبت و باعث هم افزایی در  ما تالش ناشران آموزش
ــی می بینیم و اعتقاد داریم،  ــتاندارد آموزش ــب و اس تولید منابع مناس
ــتراک نظر را افزایش می دهد و ما  گفت وگو و تعامل، هم گرایی و اش

عباس�ی،  عل�ی  مهن�دس 
نمایندۀ نشر دیباگران: 

مناب�ع آموزش�ی م�ا بای�د 
به گونه ای باشد که بتواند به 
نیازهای واقعی دانش آموزان 
و مخاطبان پاسخ دهد؛ البته 
باید مبتنی بر برنامه درسی 

باشد
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ــترک مورد نظر یاری کند. حتمًا در این  ــیدن به اهداف مش را در رس
ــات ابهامات و سؤاالتی که ممکن است شما داشته باشید، پاسخ  جلس
داده خواهد شد و ما هم فرصت پیدا خواهیم کرد دغدغه ها و مسائل 

خودمان را در این زمینه بیان کنیم.  
ــه، با آقای مهندس دوراندیش، مدیر کل دفتر  قبل از این جلس
تألیف کتب آموزش های فنی وحرفه ای صحبتی داشتم. ایشان هم از 
ــتقبال کردند و تأکید داشتند که رویکردهای  ــات اس برپایی این جلس
ــی و  ــران آموزش ــد در موضوع کتاب های فنی وحرفه ای، با ناش جدی
ــود تا  ــته ش ــان این کتاب ها در بخش غیردولتی در میان گذاش مؤلف
هم گرایی و مشارکت بیشتری در تولید منابع آموزشی صورت گیرد.  
ــال موفق شدیم در اولین نشستی که روز بیستم فروردین ماه  امس
ــتیم، به حرف ها و نظرات مشترک بیشتری  ــران آموزشی داش با ناش
ــران آموزشی، شروعی خوب  ــیم و در واقع شروع جلسات با ناش برس
ــتقبال و همراهی صمیمانه و گستردۀ این عزیزان همراه  بود که با اس
شد. ان شاءا... جلسة دوم را هم با حضور این عزیزان با موضوع چاپ 
ــد در روز 31 اردیبهشت ماه در محل دفتر  و توزیع کتاب نامه های رش

انتشارات و تکنولوژی آموزشی برگزار خواهیم کرد. 
در همین جلسه ای که در فروردین ماه برگزار شد و در برداشت ها 
ــی، به این نتیجه رسیدیم که ما  ــران آموزش و تحلیل صحبت ناش
ــترک زیادی داریم که باید با هم در میان بگذاریم.  حرف های مش
ــامان دهی منابع آموزشی  ــا زاویه هایی از کار در موضوع س چه بس
ــد که همکاران ما در بخش  ــی از نگاه ما پنهان مانده باش و تربیت
ــند و در همین جلسات  ــر غیردولتی آن ها را به خوبی دیده باش نش
ــخ داریم که امر  ــا اعتقاد راس ــل بیان  کنند. م ــی و تعام هم اندیش
ــارکت آموزش وپرورش و ناشران و مؤلفان  ــامان دهی بدون مش س
ــی امکان پذیر نیست. راه این مشارکت و همراهی نیز بحث  آموزش
ــر در محیطی صمیمانه و  ــنیدن حرف های یکدیگ و گفت وگو و ش
ــم که هر نقد  ــت. ما آماده ای ــوم و معمول اس دور از تعارفات مرس
دلسوزانه و سازنده و هر پیشنهاد پیش برنده و مؤثری را بشنویم و 
ــاز و مؤثر دوستان همراه شویم تا این کار با اثرات  با نظرات کارس

مثبت تری به نتیجه برسد و راه برای همکاری و تعامل بیشتر بین 
آموزش وپرورش و ناشران آموزشی گشوده شود. 

ــتانه همراه با نقد، بحث و  ــات و فضاهای دوس برگزاری این جلس
ــل، و اظهارنظر این فضا را برای ما فراهم می کند که با نظرات  تحلی
ــویم و احیانًا حلقه های مفقوده ای را که از نظر  ــنا ش ــما بیشتر آش ش
ــودن آن ها به کمک  ــیم و برای گش ــت،  بشناس ــا پنهان مانده اس م
ــه مقولة داوری و ارزیابی  ــما برنامه ریزی کنیم. ما هم می دانیم ک ش
مقوله ای کیفی است و عوامل و شاخص های زیادی در آن تأثیرگذار 
ــت و  ــتند. اما داوری و ارزیابی ما در حال حاضر از نوع کمی اس هس

ــکاالتی هم بر آن مترتب باشد.  امکان دارد اش
در این نشست ها و هم اندیشی ها حتمًا این گونه 
ــران و  ــارکت و همکاری ناش ــکاالت با مش اش
مؤلفان کتاب های آموزشی و با حضور همراهان 
کارشناس و داور ما شناسایی و برای رفع آن ها 

اقدام خواهد شد.  
در حال حاضر هم با برنامه ریزی ها و نظارتی 
ــتیم که  ــود،  به دنبال آن هس ــام می ش که انج
ارزیابی ها و داوری کتاب های رسیده با کمترین 
اشکال ممکن انجام شود. در چنین نشست هایی 
واقعاً  این گوش شنوا وجود دارد که خیلی شفاف 
ــنهادات و حتی گالیه  و صادقانه نظرات و پیش
و انتقادات شما را بشنویم و ان شاءا... به کمک 
خودتان به رفع این اشکاالت که اجتناب ناپذیر 

هستند، اقدام کنیم.  
ــان و داوران کتاب های  همکاران، کارشناس

آموزشی هم در دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی همیشه 
ــما  ــنوای حرف های ش ــال این آمادگی را دارند که ش ــول س و در ط
ــند. ان شاءا... از این  ــته های شما باش ــخ گوی انتظارات و خواس و پاس
ــائل  ــردن این منابع، هم در زمینة مس ــامان پیدا ک ــاهد س رهگذر ش

آموزشی و هم در زمینة مسائل تربیتی، باشیم.  

فریب�ا کی�ا، مع�اون دفت�ر 
تکنول�وژی  و  انتش�ارات 
آموزشی:
واقعاً این معنا را باور داریم که 
کار گسترده و سختی مانند 
آم�وزش را بدون مش�ارکت 
هم�ة بخش ه�ای جامع�ه 
نمی توانیم محق�ق کنیم. از 
س�وی دیگ�ر، آموزش های 
غیرمس�تقیم و غیررسمی، 
ق�درت و تأثیرگذاری زیادی 
دارن�د و باید گف�ت اهمیت 
آن ها از آموزش های رسمی 
کمتر نیست
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همه چیز را از ناشر نخواهید!
میزگرد کارشناسان ارزیاب حوزۀ سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

 با مؤلفان کتاب های گروه حسابداری- معماری و نقشه کشی

در خلق اثر خوب، نقش مؤلف از ناشر برجسته تر است
محمد دشتی

اشاره
در هفتمین روز از برگزاری بیست و هفتمین »نمایشگاه بین المللی 
ــاه 1393، دبیرخانة  ــت م ــی روز 16 اردیبهش ــران«، یعن ــاب ته کت
ــی،  ــی، میزبان گروه های درس ــی و تربیت ــامان دهی منابع آموزش س
ــاورزی، مدیریت خانواده و حسابداری بود. در گروه حسابداری-  کش
ــر  ــای حمید میردش�تی، مدیر »نش ــی، آق ــاری و نقشه کش معم
ــتی«، آقای محمد حس�ین معتمدراد کارشناس معاونت  میردش
ــا دکتر بتول عط�اران، و مریم عبادی از  ــامان دهی و خانم ه س
کارشناسان ارزیاب حوزۀ سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی در رشتة 
ــی و معماری، حضور داشتند. آنچه می خوانید متن  عمران، نقشه کش
ــن جمع درخصوص مالک های اختصاصی و عمومی  صحبت های ای

برای ارزیابی و داوری کتاب های این گروه است.

ــارۀ آن  ــی که درب میردش�تی: کتاب
ــم من  ــاب پنج ــم، کت ــت می کنی صحب
ــاب در این  ــار کت ــن ابتدا چه ــت. م اس
ــت کتابی دربارۀ  ــتم. نخس خصوص نوش
مبانی نظری،  سپس کتابی دربارۀ مبانی 

ــتم که دقیقًا مطابق  ــائل، بعد از آن کتاب جلد 1 را نوش نظری و مس
ــم کتاب 2 و 3 را  ــای کار و دانش بود. بعد ه ــرفصل های کتاب ه س
نوشتم. سرانجام برای این چهار کتاب، یک بانک و مجموعه تدارک 
دیدم که همین کتاب پنجم است. یعنی این کتاب سابقه و پیشینه ای 

دارد و این گونه نیست که همان ابتدا آن را نوشته باشم. 
ــود، در کتاب پنجم  هم  ــت که اگر دقت ش ــاال موضوع این اس ح
ــت بودن گزینه های مشخص شده مورد  ــؤال، فقط درس برای هر س
ــت تا کتاب، نوعی کتاب تست تلقی شود.  با کمی دقت  نظر نبوده اس

متوجه می شوید که من هر سؤال را درس داده ام. 
ــاب مطابق با  ــن کت ــل از ای ــا هفت فص ــش ی ــر اینکه ش مهم ت
ــرفصل های فنی و کار دانش است.  به مفاهیم درس ها هم توجه  س
ــده است. شما حسابداری صنعتی و سود و زیان دارید. این مفاهیم  ش
ــت. ضمنًا تست های مطرح شده مطابق همان  در این کتاب هم هس
ــورد توجه قرار  ــای فنی وحرفه ای م ــتند که در کتاب ه ــی هس مطالب
ــم در این کتاب مطرح  ــن بحث های دیگری ه ــد. هرچند م گرفته ان
ــوند، ولی باز هم این  ــت 1، 2 و 3 مربوط می ش ــرده ام که به صنع ک

کتاب برای مخاطب قابل استفاده است. 
ــاب برای  ــول کنید که کت ــت. اما قب ــه، حرفی نیس عب�ادی: بل
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دانش آموز عادی سنگین است. شما باید آن را سبک تر کنید تا کتاب 
ــود. این کتاب در حال حاضر تنها  ــب ش ــما برای مخاطب مناس 6 ش
ــیار باهوش مناسب است. مگر ما چند  برای دانش آموزان نخبه و بس
ــان  ــرامد داریم که بخواهیم چنین کتابی برایش دانش آموز نخبه و س

منتشر کنیم؟!
میردشتی: ادعای من این نیست که همة این کتاب برای هنرجو 
ــی از این کتاب مناسب هنرآموز است.  ــب است. نه، فقط بخش مناس
ــما هم در  ــتفاده قرار گیرد. ش ــت و می تواند مورد اس ــب اس اما مناس
برگة توضیحات کتاب ابتدا نوشته اید که کتاب برای هنرآموز مناسب 
ــت و دوباره در پایین همان برگه نوشته اید که هنرآموز می تواند  نیس

از کتاب استفاده کند! 
عبادی: بله، این موضوع نوشته شده 
ــت که  ــا منظور هنرآموزی اس ــت، ام اس
ــل بدهد. معنای  ــد ادامة تحصی می خواه
ــت که این کتاب بیشتر  این حرف آن اس
ــطوح دانشگاهی مناسب است تا  برای س

مدارس فنی وحرفه ای.
ــود،  چرا  ــت دانش افزایی مطرح می ش ــی صحب میردش�تی: وقت
ــد؟   ــته باش دانش آموز  نباید منابعی برای دانش افزایی در اختیار داش
ــوز و کارآموز  ــرای دانش افزایی هنرآم ــة مطالبی ب ــد ما هم ارائ قص
ــت. چرا نباید چنین کتابی مناسب تشخیص داده شود و در اختیار  اس

دانش آموز قرار گیرد؟  
ــتفاده  ــرای اینکه از وقت و زمان خودش اس عب�ادی: مخاطب ب
ــراغ کتاب مرجع برود. این  ــتری ببرد به جای کتاب شما باید س بیش
کتاب پاسخ گوی نیازهای اصلی مخاطب نیست و مطالبی فراتر دارد 

که کتاب را از مرجعیت واقعی می اندازد.  
میردشتی: اتفاقًا کتاب من به عنوان یک بانک و مجموعه، کتاب 

مرجع است. من این کتاب را کتاب مرجع می بینم. 
ــازه بدهید من به چند  معتمدراد: اج
نکته که می تواند به روشن شدن موضوع 
کمک کند، اشاره کنم. من می گویم این 
کتاب برای خانواده هم مناسب است، اما 
کاربرد خاص خود را دارد. یعنی اگر معلم 
ــت و شیوه های  و خانواده بخواهند با تس
ــت،  اما انتقال مفاهیم این کتاب به  ــوند خوب اس ــت زنی آشنا ش تس

دانش آموز مشکلی را حل نمی کند و برای او مناسب نیست. 
ــد، بله! هر کتاب  ــودن،  به معنای اعم باش ــر صحبت از خوب ب اگ
ــت،  اما  دیگری هم برای خواندن و یادگیری برخی مفاهیم خوب اس
هر کتابی نمی تواند مفاهیم آموزشی و تربیتی مدنظر ما و به خصوص 
ــی و کتاب درسی را به دانش آموز منتقل  مفاهیم همراه با برنامة درس
کند. اتفاقًا همین موضوع محل اختالف ما با برخی دوستان، ناشران 

ــی است. ما می گوییم یکی از مالک های  و مؤلفان کتاب های آموزش
ــب یا نامناسب بودن هر کتابی، هم خوانی  مهم برای تشخیص مناس
ــتانداردها و مالک های  ــی و توجه به اس و همراهی آن با برنامة درس
ــتن برنامة درسی و آموزشی است. ناشران محترم باید  مطرح در نوش

به این امر مهم توجه داشته باشند. 
میردش�تی: بله،  از این نگاه من اشکاالت وارده را می پذیرم و ما 
باید در کتاب هایی با هدف آموزشی که برای هنرجویان و هنرآموزان 

نوشته می شوند، به این نکات توجه داشته باشیم. 
معتم�دراد: ما وظیفة خودمان را فراتر از وظایف وزارت فرهنگ 

ــالمی می دانیم. این گونه نیست که  و ارشاد اس
کتابی را که دریافت می کنیم، رد یا قبول کنیم. 
ــد که همة اجزای  بلکه مالک هایی وجود دارن
ــرار می دهند  ــی ق ــاب را مورد توجه و بررس کت
ــن کار، قضاوت  ــاس فرم های خاص ای و براس
ــر  ــرد. نتیجه هم به ناش ــی صورت می گی نهای
ــأن این  ــود. نقش ما و ش یا مؤلف اعالم می ش
کار، موضوع تألیف است و سعی می کنیم همة 
ــوص کتاب های  ــای موردنظر در خص مالک ه
آموزشی را مد نظر قرار دهیم تا هیچ اثر مناسب 
و استانداردی از رقابت و معرفی به عنوان کتاب 

مناسب باز نماند. 
البته یک نکتة دیگر هم ویژگی های عمومی 

ــاب را به خود  ــاید حدود 40 درصد امتیازات کت ــت که ش کتاب هاس
ــک محتوا و متن  ــاد داریم کتاب تنها ی ــاص می دهد. ما اعتق اختص
بدون برنامه و آرایش و ترکیب بندی نیست و عوامل گوناگونی وجود 
دارند که کتاب را با هر سند مکتوب دیگری متفاوت می کنند. از آنجا 
ــوند تعدادی از  ــه همین عوامل و ویژگی های عمومی باعث می ش ک
ــبتًا مناسب در میان کتاب های رسیده به دبیرخانة سامان دهی  آثار نس
ــی و تربیتی از رقابت باز بمانند، من از سرکار خانم دکتر  منابع آموزش
ــتر توضیح  ــم در این خصوص مقداری بیش عط�اران تقاضا می کن
ــازی، صفحه آرایی، گرافیک،  طرح جلد و  دهند. نوع فونت، تصویرس
امور دیگر از این دست تا چه حد در ارزیابی عمومی کتاب ها مؤثرند؟ 
ــکی نیست که همة این  عطاران: ش
ــک کتاب خوب را  ــل در کنار هم ی عوام
ــوب و واضح،  ــازند. تصویرهای خ می س
ــگ و جذابیت های  ــتفادۀ خوب از رن اس
ــس تصویرها در صورت  ــری، زیرنوی بص
لزوم، رعایت اصول ویراستاری، استفاده 
ــب  ــوی، دقت در صفحه آرایی،  جلد مناس ــب و ق از فونت های مناس
ــة یک اثر خوب  ــت می توانند به ارائ ــوری از این دس ــذاب، و ام و ج
ــا و ابزارهای نوین  ــن روزها با توجه به تکنیک ه ــد. اتفاقًا ای بینجامن

میردشتی: 
در موضوع کتاب های آموزشی، 
مؤلف از ناش�ر مهم تراست. 
ضم�ن  آموزش وپ�رورش 
ی�ک فراخوان همة ناش�ران 
کتاب ه�ای آموزش�ی را گرد 
و  توقع�ات  هم�ة  و  آورد 
انتظ�ارات خود را برای آنان 
بازگ�و کند، تا آث�اری تولید 
شوند که برای دانش آموزان 
مناسب باشند
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صفحه آرایی و گرافیک، این عوامل خودشان حوزه ای جدید از رقابت 
ــرانی که توجه بیشتری به این امور داشته باشند،  ــوده اند و ناش را گش

موفق تر خواهند بود. 
ــهمی که برای ویژگی های عمومی  ــت که ما در س مقصود این اس
کتاب ها در نظر گرفته شده، از این سهم که در جذابیت و تأثیر کتاب 
ــت در  ــر دارد، کم نگذاریم. کمااینکه هر محتوای خوب ممکن اس اث
ــب با مخاطب،  به اثری نخواندنی و کسالت آور  ارائه با فونتی نامتناس
ــای فنی وحرفه  ای و کار  ــه از کتاب ه ــود. حتی حاال هم ک تبدیل ش
ــی«  ــابداری – معماری و نقشه کش ــته ای مانند »حس دانش و در رش
ــی و پرداخت  ــور مربوط به صفحه آرای ــت می کنیم، باز هم ام صحب
هنرمندانة کتاب جایگاه ویژه خود را دارند. اگر 
ــر بتواند با استفاده از ظرفیت های هنری و  ناش
زیبایی شناسانة خود اثری فاخر و مناسب تولید 
کند، حتمًا مخاطب اقبال بیشتری نسبت به اثر 

او خواهد داشت.  
ــب از یک اثر معماری،   قطعًا تصویری مناس
به خصوص اگر با کیفیت و وضوح مناسب ارائه 
ــیار جذاب و  ــد، برای دانش آموز بس ــده باش ش
ــود و کمک خواهد کرد  ــتفاده خواهد ب قابل اس
ــتر و بهتری  ــاب نیز ارتباط بیش ــه با متن کت ک
ــرار کند. همة این عوامل در کنار هم باعث  برق

اثربخشی کتاب خواهند شد.  
ــر  ــر و دیگ ــن و تصاوی ــاط مت ــئلة ارتب مس
ــئله ای است که باید به دقت  اجزای کتاب مس
ــن همگونی و  ــرد. زیرا ای ــورد توجه قرار گی م
ــت که یک کتاب را در جایگاه  هم راستایی اس
ــب آموزشی و وسیله ای برای درک  کتاب مناس

بهتر کتاب درسی قرار می دهد. 
عطاران: سازمان دهی محتوای کلی کتاب یک نکتة اساسی است 
ــتورالعمل های موجود  که در مالک ها و ویژگی های کتاب ها و در دس
هم بدان اشاره شده است. همان طور که گفته شد، کتاب مجموعه ای 
ــو با یک هدف است که بر اثر یک سازمان دهی واحد  از اجزای هم س
ــت، صفحه آرا،  ــود. ویراستار، گرافیس ــده حاصل می ش و مدیریت ش
ــنده و تصویرگر هر کدام بخشی از کار را انجام می دهند که در  نویس
ــد این بخش های گوناگون را در  ــازمان دهی محتوا می توان نهایت، س

قالب یک اثر نهایی و با هدف مشخص هویت بخشد. 
ــا که  جلد، تصویر و عنوان با متن هم خوانی و ارتباط ندارد،  در آنج
اشکال از همین جاست که کلیت این محتوا سازمان دهی نشده است. 
ــازمان دهی محتوا که مسئولیت آن با ناشر یا مؤلف است،  بنابراین، س
ــت و توجه به آن می تواند به تولید یک کتاب خوب و   امر مهمی اس
مناسب منجر شود. این سازمان یکپارچه حتمًا در ارزیابی آثار رسیده، 

مدنظر ما هست. 
عبادی: اجازه بدهید من هم نکته ای را به صحبت های همکاران 
ــا ظرفیت و جای زیادی  ــته ها و درس ه اضافه کنم. ما در برخی رش
برای تصویر نداریم. برای مثال، در رشته های مدیریت و حسابداری، 
ــدارد. در چنین حالتی،  ــتفاده از تصویر وجود ن جای چندانی برای اس
ــر و مؤلف است که با استفاده از هنرهای دیگر، از جمله  این هنر ناش
ــته را  ــازی های مرتبط،  فضای کتاب و نوش نمودار، جدول و تصویر س
ــت  ــذاب و متنوع کند. اتفاقًا این متون که حالتی تکراری و یکدس ج
ــه از هنر دارند.  ــتفادۀ هنرمندانه و خالقان ــتری به اس دارند،  نیاز بیش
ــتفادۀ خالقانه از هنر می تواند این متن ها را خواندنی تر و جذاب تر  اس
ــد. اتفاقًا ما هم در ارزیابی ها به چنین خالقیت ها و اقداماتی توجه  کن
ــده را به این آثار  ــازات در نظر گرفته ش ــیم امتی می کنیم و می کوش

بدهیم.  
ــاره کنم، این است که  موضوع دیگری هم که می خواهم بدان اش
ــاب به طور منطقی  ــد توجه کنیم، فصل های کت ــن کتاب بای در تدوی
ــت سر هم قرار گرفته باشند. عالوه بر این، ما بزرگ ساالن گاهی  پش
خودمان را جای مخاطب می گذاریم و کتاب را بنا به سلیقه و انتخاب 
خودمان به گونه ای می نویسیم که مخاطب در خواندن و ارتباط دادن 
ــود. ما  ــکل می ش ــون کتاب با یکدیگر دچار مش ــای گوناگ بخش ه
ــن موضوع را درک کنیم که یک  ــوان خوانندۀ بالغ می توانیم ای به عن
ــخیصی که داریم،  ــده اند و با قدرت تش یا دو فصل کتاب جابه جا ش
ــوز این تجربه و  ــان قرار دهیم، اما دانش آم ــا را در جای خودش آن ه
ــخیص را ندارد. در چنین وضعیتی دچار سردرگمی می شود  قدرت تش

و چه بسا چنین کتابی را کنار بگذارد و نخواند.  
ــت در پایان این میزگرد، شنوندۀ حرف های  معتمدراد: خوب اس
ــان معمواًل در بخش  ــر ایش ــیم. کتاب های نش ــتی باش آقای میردش
امتیازات عمومی از امتیازات خوبی برخوردار هستند و چون خودشان 
ــن ویژگی ها به خوبی  ــوزه و وادی هنر دارند، به ای ــتی در ح هم دس
ــت که قضاوت های انجام شده  ــت. سؤال من این اس توجه شده اس
ــر تا چه حد پذیرفته  ــامان دهی از نگاه یک ناش در دبیرخانة طرح س

شده است؟ 
ــا حول وحوش کار  ــای امروز م ــد حرف ه میردش�تی:90  درص
ــه در این بخش)محتوای عمومی  ــران بود. اما من اعتقاد دارم ک ناش
ــر کمترین نقش را دارد.  پیشنهاد می کنم  و سازمان دهی کتاب( ناش
ــران کتاب های  ــه آموزش وپرورش، ضمن یک فراخوان، همة ناش ک
ــی را که تا به حال  ــة توقعات و انتظارات ــی را گرد آورد و هم آموزش
ــما هم در همین بحث های امروز بدان اشاره  ــده است و ش عنوان ش
ــناخت مؤلفان،   ــو کند. آن گاه، با آگاهی و ش ــد، برای آنان بازگ کردی
ــت ها و دیگر کسانی که در تولید  ــتاران،  تصویرگران، گرافیس ویراس
ــب و مفید است،  ــما مناس و خلق اثر نقش دارند،  کتابی که از نگاه ش

تولید خواهد شد. 

عطاران: 
کتاب مجموعه ای منس�جم 
اس�ت و همة عوامل و اجزای 
آن در کنار هم یک کتاب خوب 
تصویره�ای  می س�ازند.  را 
خ�وب و واض�ح، اس�تفادۀ 
خوب از رنگ و جذابیت های 
بصری، زیرنویس تصویرها 
در ص�ورت ل�زوم، رعای�ت 
اصول ویراس�تاری، استفاده 
از فونت های مناسب و قوی، 
دق�ت در صفحه آرایی، جل�د 
مناس�ب و جذاب، و اموری از 
این دست می توانند به ارائة 

یک اثر خوب بینجامند 
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نصرا... دادار

گزارش نشست هم اندیشی ناشران آموزشی/ فروردین 1393

بررسی راهکارهای معرفی و توزیع 
کتاب نامه های رشد در مدارس

نشست هم اندیشی ناشران آموزشی اواخر فروردین ماه93 با حضور 
ــلمین دکتر محی الدین محمدیان، معاون وزیر  حجت االسالم والمس
ــی،  ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش آموزش و پرورش و رئیس س
ــی، و  ــارات و تکنولوژی آموزش ــد  ناصری، مدیر کل دفتر انتش محم

جمعی از ناشران آموزشی، در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد. 
ــکر از  ــت، ضمن تش ــن نشس ــدای ای دکت�ر محمدی�ان در ابت
تالش های مفید ناشران آموزشی در جهت تحقق اهداف سند جامع 
ــور گفت: »ایران در منطقه جزو معدود کشورهایی  تعلیم وتربیت کش
ــیر راه  ــع تعلیم و تربیت دارد. االن مقصد و مس ــند جام ــت که س اس
ــالی هم هست که حرکت در جهت اجرای  ــت و دو سه س معلوم اس
ــور را شروع کرده ایم. نگاه اصلی  ــند جامع تعلیم و تربیت کش مفاد س
در سند مزبور این است که ما با یک انسان مواجه هستیم که دارای 
ــی دارد. او می تواند  ــتعداد و توانایی باالی ــت و اس کرامت ذاتی اس
ــازد  در این مسیر، خودش  ــکوفا س ــتعداد های درونی  خود را ش اس
ــوز، خودمتربی  ــد. تأکید می کنم خود دانش آم ــد ایفای نقش کن بای
باید در بهبود و شکوفایی خودش ایفای نقش کند. نگاه سند تحول 
ــت که او ظرفی  بنیادین در آموزش  و پرورش به دانش آموز این نیس

است و ما باید آن را پر کنیم.«
وی افزود: »در این سند،11 حوزۀ یادگیری پیش بینی شده است که 

ــامل تفکر و اندیشه، عقالنیت و خالقیت، قرآن و معارف اسالمی،  ش
ــی، ریاضی، علوم تجربی، سالمت و تربیت بدنی،  زبان و ادبیات فارس
فرهنگ و  هنر، کار و فناوری، آداب و مهارت های زندگی و زبان های 

خارجی است.«
ــة  ــی در ادام ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــس س رئی
ــی باید نقش  ــران آموزش صحبت های خود، با بیان این نکته که ناش
ــتری برای اجرای سند جامع تعلیم و تربیت کشور ایفا کنند، گفت:   بیش
ــی که سرمایه،  ــران آموزش ــانی مانند ناش ــتم، کس »من معتقد هس
ــرای آموزش و پرورش هزینه  ــات، توانایی ها و فرصت خود را ب امکان
می کنند، قابل تقدیرند. این ها رقیب آموزش و پرورش نیستند و رفقای 

صمیمی آموزش و پرورش محسوب می شوند.«
ــتگاه تعلیم وتربیت کشور را از  وی اضافه کرد: »ما می خواهیم دس
ــازمان فرهنگی، آموزشی و تربیتی  ــازمان آموزشی به یک س یک س
ــی نیازمندیم.  ــران آموزش ــما ناش ــل کنیم و در این جهت به ش تبدی
ــته  ــنیداری و دیداری داش دانش آموز ما باید آن قدر مواد خواندنی، ش
ــد. وظیفة ما معرفی  ــی که می کشد، فرهنگی باش ــد که هر نفس باش
بستة آموزشی است. مهم ترین اجزای بستة آموزشی کتاب ها هستند؛ 
ــب باشند. ما  کتاب هایی که برای دانش آموز، خانوادۀ او و معلم مناس
ــد، کتاب های مناسب را معرفی می کنیم و  االن در کتاب نامه های رش

ش
زار

گ
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به تعدادی از مدارس هم می فرستیم. فهرست آن ها را روی سایتمان 
ــت. در جشنوارۀ دهم  ــانی ما کافی نیس هم می گذاریم، اما اطالع رس
ــی رشد کلیپی تهیه شده بود که پخش شد. در آن  کتاب های آموزش
ــت ما نرسیده است.  کلیپ معلم ها و کتابدارها گفتند کتاب نامه به دس

ما باید این حلقة اطالع رسانی را تقویت و کامل کنیم.«

 محم�د  ناص�ری، مدی�ر کل دفت�ر انتش�ارات و تکنولوژی 
ــخنران بعدی این نشست  آموزش�ی، س
ــران  ــود. وی ضمن تقدیر از تالش ناش ب
ــی برای تولید کتاب های مناسب  آموزش
ــر  ــت: »ما بالغ بر هزار ناش ــی گف آموزش
ــکر  ــی داریم که از همة آن ها تش آموزش
می کنیم. ولی از این هزار ناشر، فقط 40 
ناشر هستند که50 درصد کتاب های مطابق با استاندارد های آموزشی 
ــت که با حضور این 40 ناشر  را تولید کرده اند. هدف ما در این نشس

برگزار شده، هم اندیشی برای توزیع کتاب نامه های رشد است.«
ــی  ــب آموزش ــرای اینکه کتاب های مناس ــا ب ــزود: » م  وی اف
ــی کنیم،  ــان معرف ــوزان و خانواده هایش ــان، دانش آم ــه معلم را ب
ــار 62  ــه یکی ازآن ها انتش ــام داده ایم ک ــی انج ــات متفاوت اقدام
ــما ناشران آموزشی برای ما کتاب  عنوان کتاب نامة رشد است. ش
ــب  ــک ماه بعد می گوییم این کتاب مناس ــتید و حداکثر ی می فرس
ــایت رشد معرفی  ــب بود، آن را در س ــت. اگر مناس ــت یا نیس اس
ــتفاده نمی کنند و ما  ــایت اس می کنیم. ولی می دانیم که همه از س
ــوان کتاب نامه های  ــتیم آن ها را به صورت کاغذی باعن ناچار هس
ــته ایم این کتاب نامه ها را  ــر کنیم. متأسفانه تنها توانس ــد منتش رش
ــؤال ما از ناشران محترم  ــت 10درصد مدارس برسانیم. س به  دس
ــی این است که شما به عنوان بخش خصوصی تا چه اندازه  آموزش
ــار کتاب نامه ها در 90 درصد مدارس باقی مانده  می توانید در انتش
ــما اساسًا می خواهید در این زمینه مشارکت  مشارکت کنید؟ آیا ش
ــار و  ــی می توانند در انتش ــران محترم آموزش کنید یا خیر؟ آیا ناش
ــت، در  ــان اس توزیع این کتاب نامه ها که معرفی کتاب های خودش

همة مدارس کشور کمک کنند یا نه؟ 

 فریبا کیا، معاون سامان دهی منابع آموزشی دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزش�ی، در این نشست 
ــامان دهی  ــریح برنامه های س ضمن تش
منابع آموزشی و تربیتی گفت: »برگزاری 
در  ــی  تبیین و  ــی  آموزش ــای  کارگاه ه
وتعامل  ــری  یادگی گوناگون  ــای  حوزه ه
ــران، از  ــا ناش ــی ب ــترده و هم اندیش گس

برنامه های اساسی دفتر سامان دهی منابع آموزشی است.« 

ــد  ــگاه داریم که کتاب نامة رش وی افزود: »حدود105هزار آموزش
فقط در 10 درصد آن ها توزیع می شود و 90 درصد دیگر به کتاب نامة  
ــی فیزیکی ندارند. البته کتاب نامة رشد را روی سایت  ــد دسترس رش
ــما می دانید که دسترسی همة  مدارس  ــامان کتاب داریم، ولی ش س
ــت. در صورتی که اگر کتاب نامة رشد به دست  به سایت ممکن نیس
ــی در اوقات تفریح، با تورق  ــد، آن ها می توانند حت همة معلمان برس
ــی را می توانند به دانش آموزان یا  کتاب نامه، بدانند کدام منابع آموزش

خانواده های آن ها معرفی کنند. 
ــر محترمی  ــن تصمیم گرفتیم که در این مرحله، با 40 ناش بنابرای
که حدود 50درصد کتاب های آموزشی را منتشر می کنند، هم اندیشی 
ــوع کمک هایی می توانند  ــا ببینیم آن ها چه راهکارها و چه ن کنیم ت

ــد در همة  ــه کتاب نامة رش ــند ک ــته باش داش
ــت همة  ــود و به دس ــع ش ــگاه ها توزی آموزش
معلمان، دانش آموزان و خانواده های آن برسد. 
این دستور اصلی نشست حاضر است. از جناب 
آقای قدیانی، مدیر محترم انتشارات قدیانی 
ــران آموزشی هم  و رئیس محترم اتحادیة ناش
می خواهیم که صحبت های دوستان حاضر در 

این نشست را جمع بندی کنند.«

دیدگاه ها و نظرات ناشران آموزشی
ــت  ــی» نشس ــوع اصل ــرح موض ــد از ط بع
ــی« از سوی سه  ــران آموزش ــی ناش هم اندیش
مسئول و دست اندرکار آموزش و پرورش،  جمعی 
ــت،  ــی حاضر در این نشس ــران آموزش از ناش

دید گاه های خود را ارائه کردند. 
 ن�ادر قدیانی، مدیر انتش�ارات قدیانی، با بیان این مطلب که 
ــما دقیقًا چه انتظاراتی از  من نمی دانم ش
ــم  مانند  ــد، گفت: »من ه ــران داری ناش
ــما معتقدم که مردم باید با کتاب های  ش
ــتاندارد و خوب آموزشی آشنا شوند و  اس
نه تنها یک نسخه از کتاب نامة رشد، بلکه 
ــخه از کتاب نامة رشد باید در هر  50 نس
ــه توزیع شود و این موضوع به طور طبیعی نیازمند هزینه است.  مدرس
اما سؤال ما از دوستان آموزش و پرورش این است که چه توقعی از ما 
ــت؟ آیا می خواهید که ما به شما نیروی  دارید؟ معنی مشارکت چیس
ــما در تولید این کتاب نامه ها کمک کنیم؟ آیا  ــانی بدهیم یا به ش انس
ــان کتاب نامه را تولید کنند  ــران کاغذ بخرند و خودش می خواهید ناش
ــد کتاب نامه ها را  ــما می گویید ما 10درص ــل دهند؟ وقتی ش و تحوی
ــت که 90 درصد دیگر را دوستان  تولید می کنیم، آیا توقعتان این اس
ــر تهیه کنند؟ اگر این احساس درست است، پس باید شیوه های  ناش

دس�تگاه  می خواهی�م  م�ا 
تعلیم وتربی�ت کش�ور را از 
یک س�ازمان آموزش�ی به 
فرهنگ�ی،  ی�ک س�ازمان 
آموزش�ی و تربیت�ی تبدیل 
کنیم و در این جهت به شما 
ناشران آموزشی نیازمندیم. 
دانش آموزان ما باید آن قدر 
مواد خواندنی، ش�نیداری و 
دیداری داش�ته باش�ند که 
هر نفس�ی که می کش�ند، 
نفسش فرهنگی باشد

تابستان1393 4443



گوناگون اجرایی آن را بررسی کرد.« 
ــیار  قدیان�ی در ادامه افزود: »نکتة دیگری که در این زمینه بس
اهمیت دارد این است که: »آیا اساسًا دوستان ناشر آمادگی مشارکت 

در تولید کتاب نامه ها را دارند؟«

دیدگاه مدیر دفتر پژوهش های فرهنگی
محمد حس�ن خوش�نویس،  مدی�ر 
دفتر پژوهش های فرهنگی، سخنران 
ــکر از  ــت بود. وی با تش بعدی این نشس
ــت گفت: »این  برگزارکنندگان این نشس
اولین بار بود که هم دعوت کردید و هم 
ــرف بزنیم که  ــن زدید ما بیاییم و ح تلف

جای تشکر دارد.«
خوشنویس افزود: »ابتدا باید عرض کنم که ناشران ورزیده و 
ــتند که می توان از آن ها هم کمک گرفت.  توانمند دیگری هم هس
ــنیده ام.  ــای دکتر محمدیان را ش ــن چندین بار صحبت های آق م
ــتند، امیدوارم که به  ــان معاون آرزوهای آموزش و پرورش هس ایش
ــند  ــدا می داند، آقای محمدیان از س ــیم، خ ــان برس آرزو های ایش
ــه این موضوع  ــرورش گفت. من هم ب ــول بنیادین آموزش و پ تح
عالقه مندم. ولی هیچ وقت از طرف وزارت آموزش و پرورش اعالم 
ــده است که چه چیزهایی تولید کنیم. توزیع بحث بعدی است.  نش
ــی را تولید  ــا باید چه چیزهای ــود که م ــدا باید توضیح داده ش ابت

کنیم.« 
ــی  خوش�نویس در ادامة صحبت هایش گفت: »ما باید هم اندیش
ــیر راه  ــور، مس ــعة علمی کش ــند توس ــاس س ــم و بگوییم براس کنی
ــت، مسائل را چگونه می بینیم و در پایان هر یک از دوره های  کجاس
تحصیلی، چگونه دانش آموزانی را باید تحویل جامعه دهیم. مسئوالن 
ــائل را می دانند، بنابراین باید آن ها را به ما  آموزش  و پرورش این مس

منتقل کنند و بگویند ما در چه حوزه هایی تالش کنیم.«
وی اضافه کرد: »اگرما ندانیم نشر کشور چه وضعی دارد، نمی توانیم 
درست نتیجه گیری کنیم. االن نشر کشور مرده است و تنها جنازه اش 
ــت. کتابخانه های عمومی  ــته اند. حمایت دولت منقطع اس را نگه داش
ــده و هم 40 تا50 درصد  ــبی می کنند. می گویند هم کتابت را ب کاس

تخفیف بده. مگر ما دیوانه ایم؟ 
ــادی تربیت هم  ــادی تربیت  گفت. آیا من آق�ای محمدیان از من
می خواهد مثل کتابخانه های عمومی کار کند؟ باید دید منادی تربیت 
ــه و مجموعه ای که  ــارات مدرس چگونه می خواهد حمایت کند. انتش
ــوید،  ــت بدهند. اگر می خواهید موفق ش ــما دارید باید تغییر سیاس ش
ــب در بخش خصوصی  ــر رقی ــه به عنوان ناش ــارات مدرس نباید انتش
ــه باید در آن جاهایی که بخش  ــته باشد. انتشارات مدرس حضور داش
ــود، کار کند. انتشارات مدرسه باید کمک  خصوصی نمی تواند وارد ش

ــد.« مدیر دفتر پژوهش های فرهنگی در پایان  بخش خصوصی باش
گفت: » سال هاست کتاب های ما در فهرست برگزیده های رشد قرار 
می گیرند، ولی آمارها نشان نمی دهند که برگزیده  شدن این کتاب ها، 
ــد. پس یک جای کار  ــان تغییری ایجاد کرده باش در میزان فروشش
ــت؟ به نظر من اشکال اینجاست که اگر  ــکال دارد. اشکال کجاس اش
ــوز کتاب را نمی خواند. معلم  ــم کتاب ما را معرفی نکند، دانش آم معل
ــانی  تان مشکل دارد،  ــتم اطالع رس باید کتاب را معرفی کند. اگر سیس

بروید آن را اصالح کنید.« 

اظهارات مدیر انتشارات مبتکران
یحی�ی دهقان�ی، مدیر انتش�ارات 
ــخنرانان این  مبتکران، یکی دیگر از س
ــود را  ــه صحبت های خ ــت بود ک نشس
این گونه آغاز کرد: »ابتدا از مسئوالن که 
این جلسه را ترتیب دادند، تشکر می کنم. 
از فرصت استفاده می کنم و چند نکته را 
ــار کتاب نامه با آن روند کندی  ــرض می کنم. نکتة اول اینکه انتش ع
ــران هیچ کمکی کند که حاال ما بتوانیم به  که دارد، نمی تواند به ناش
توزیعش فکر کنیم. ضمن اینکه در مدت کوتاهی، کتاب های درسی 
ــوند. بنابراین آن کتاب ها و کتاب نامه  به چه درد مدرسه  عوض می ش

می خورند؟«
ــت و  ــری اس ــز دیگ ــکل چی ــدم مش ــن معتق ــزود: »م  وی اف
ــی کند  ــئله را بررس ــرورش باید در ابتدای کار این مس آموزش و پ
ــتقبال قرار نمی گیرند؟ چرا  ــده مورد اس که چرا کتاب های تأیید ش
ــایر  ــبت به س ــا را نمی خرد؟ و کمترین فروش را نس ــی آن ه کس
ــناس را  ــد؟ آموزش و پرورش باید افراد خبره و کارش کتاب ها دارن
ــرا مدیران و  ــی کنند که چ ــکل را بررس ــد تا این مش ــوت کن دع
ــا آن ها لجبازی  ــان را گوش نمی کنند؟ آی ــان مدارس حرفش معلم
ــر کاری باید مورد  ــتند که قبل از ه ــائلی هس می کنند؟ این ها مس

بررسی قرار گیرند.« 

سخنان مدیر نشر مهاجر
محمدحس�ن محمدی، مدیر نشر 
ــت: »در  ــت گف ــن نشس مهاج�ر، در ای
ــد، غالبًا اشکال ها را  صحبت هایی که ش
ــد.  مطرح کردند و کمتر راهکار مطرح ش
ــی هم که سال گذشته  در فیلمی آموزش
در جشنواره پخش شد،  عده ای از معلمان 
ــتند کتاب نامه چاپ می شود و در برخی از  و مدیران مدارس نمی دانس
مدارسی هم که کتاب نامة رشد توزیع شده بود، نمی دانستند کتاب نامه 
ــه فایده ای دارد. حاال فرض کنید به جای تعدادی که تاکنون چاپ  چ

ش
زار

گ
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ــخه کتاب نامه چاپ و توزیع شود و ما هم در  کرده اید، پنجاه هزار نس
ــیر کمک کنیم. فکر می کنید چه تأثیری خواهد داشت؟ باید  این مس

راهکارهای اساسی ارائه شود.«

بیانات مدیر انتشارات مرآت دانش
مدیرعام�ل  جهانگی�ری،  عل�ی 
ــخنران  انتش�ارات م�رآت دان�ش، س
ــدای  ــه در ابت ــت، ک ــن نشس ــدی ای بع
ــن نکته که ما  ــاره به ای صحبتش، با اش
ــخه  ــج تا ده هزار نس ــی توزیع پن توانای
ــدارس داریم، گفت:  ــه را در م کتاب نام
ــکلی که در این زمینه هست، اختالف دیدگاهی است که  »اولین مش
ــتاد و صف آموزش و پرورش وجود دارد. در واقع مشکل ستاد و  در س
ــت. ببینید بازار یاب های ما به مدارس می روند  ــیار عمیق اس صف بس
ــه  و دربارۀ کتاب هایمان به مدارس توضیح می دهند، ولی مدیر مدرس
ــًا تصور روشنی  ــد. اساس فقط منطقه و ادارۀ کل خودش را می شناس
ــراغ ادارۀ کل هم که می روید، باید  ــازمان پژوهش ندارد. س هم از س
سراغ معاون آموزشی را بگیرید که از جای دیگری دستور می گیرد و 

سازمان پژوهش یک سفیر در آنجا ندارد.«
ــازمان  ــت که به هر حال س ــة دوم ما این اس ــزود: »دغدغ وی اف
پژوهش و انتشارات مدرسه رقیب بخش خصوصی هستند که قدرت 
ــومین دغدغة ما،  ــی دارند و می توانند بازار را از ما بگیرند. س حاکمیت
ــت که در ارزشیابی  ــئله این اس ــت. مس ــیابی کتاب هاس برنامة ارزش
کتاب ها نمی آیید بازخورد بدهید. شما واقعًا باز خوردی به ما نمی دهید 

که ما بتوانیم کتاب ها را اصالح کنیم.«
ــر دغدغه های ما برطرف  آق�ای جهانگی�ری در پایان گفت: »اگ
ــاپ و همه جا هم  ــه را توزیع، بلکه آن را چ ــوند، نه تنها کتاب نام ش

تبلیغ می کنیم. 

نگاه مدیر انتشارات ابوعطا
س�یدرفیع  احم�د جواه�ری، مدیر 
انتشارات ابوعطا، در ادامة این نشست، 
ضمن قدردانی از سرکار خانم کیا به خاطر 
ــکیل این جلسه گفت: »مسئلة اصلی  تش
ــدارس چه قدر به  ــت که واقعًا م این اس
حرف شما گوش می دهند. اولین کار این 
ــما به  ــت بگوییم. آیا وقتی ش ــت که ما بیاییم و به خودمان راس اس
مدارس گفتید این کتاب ها را بخرید، می خرند؟ و آیا اگر گفتید فالن 

کتاب سم است، دیگر آن را نمی خرند؟«
ــود.  ــاد ش وی افزود: »کاری نکنیم که اینجا هم مثل وزارت ارش
کتابی که وزارت ارشاد ممنوع اعالم می کند، فروشش در بیرون هزار 

برابر می شود. پس به این شیوه جلو نرویم که کتاب نامه را به مدارس 
ببریم، ولی در مدارس بگویید غیر این کتاب هر چه می آورید بیاورید. 
ــختی  ــد مدارس هم که مطرح کردید، کار س ــع در آن 90 درص توزی

نیست. ما هم به سهم خودمان حاضریم کمک  کنیم.«

سخنان مدیر انتشارات نوشته از اصفهان
ــت،  نشس ــن  ای ــدی  بع ــخنران  س  
س�ید مهدی صاح�ب فص�ول، مدیر 
ــود.  ــان ب انتش�ارات نوش�ته، از اصفه
ــما که کتاب ها را  وی گفت: »این کار ش
معرفی و از ناشران تقدیر کرده اید، خیلی 
ــت، ولی مشکالت دیگری هم  خوب اس
ــاره کردند و باید مورد  ــتان به آن ها اش وجود دارند که برخی از دوس
ــمان کتابدار خوب نداریم و  ــه قرار گیرند. ما االن در اکثر مدارس توج
ــاید رشتة کتابداری در دانشگاه فرهنگیان هم دایر نباشد تا کتابدار  ش
ورزیده تربیت شود. چرا در صداوسیما آموزش و پرورش سهم ندارد.« 
ــود را ادامه  ــخنان خ ــنهاد س ــا ارائة چند پیش صاح�ب فصول ب
ــه این کار  ــتقلی را ب ــت: »اگر در س�ایت ایبنا بخش مس داد و گف
ــت که  ــنهاد دیگر من این اس اختصاص دهید، خوب خواهد بود. پیش
ــی سال هم کار شود و انتشارات گوناگونی هم که  روی کتاب آموزش
ــتند، مانند انتشارات مدرسه، منادی تربیت و  در آموزش و پرورش هس

کانون پرورش فکری، با هم هماهنگ شوند.«

دیدگاه مدیر انتشارات دانژه
علی حسین سازمند، مدیر انتشارات 
دانژه، در این نشست ضمن تشکر از پیگیری 
و یادآوری بسیار قوی برای تشکیل این 
هم اندیشی گفت: »همان طور که دوستان 
ــم و توزیع کننده  ــد، ما تولید کننده ای گفتن
نیستیم. اما برای اینکه کتاب نامه بهتر از 
ــود، چند راه حل وجود دارد:  اول آنکه آموزش و پرورش از  این توزیع ش
روش های توزیع فعلی، مانند منادی تربیت، صرف نظر کند و سازمان 
ــارکت ناشران این روش ها را سامان دهی  پژوهش با همکاری و مش

کنند. 
ــازوکار خوشه ای تعریف شود  ــت که یک س دومین راه حل این اس
ــاخة مشاورۀ  ــی و ش ــئول پرورش و در آن ادارات کل، مدیر کل، مس
مدارس فعال شوند. برای این کار امتیاز دهی هم منظور شود. سومین 
ــت تا اولیای دانش آموزان و  راه، فعال کردن کتابخانه های مدارس اس
ــدا کنند. این کار باعث  ــتری در کتابخانه  پی دانش آموزان حضور بیش
می شود اولیا فکر نکنند فقط آن ها را برای پول گرفتن یا انجمن اولیا 

به مدرسه دعوت می کنند.« 
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ــه ای دو جلد کتاب باشد که  وی افزود: »اگر در کتابخانة هر مدرس
ــیاری از مشکالت  آن ها را به معلمان و دانش آموزان قرض دهند، بس

توزیع حل می شود.«

اظهارات مدیر کانون فرهنگی آموزش
کان�ون  مدی�ر  قلم چ�ی،  کاظ�م 
ــکر از  ــن تش فرهنگ�ی آم�وزش، ضم
ــت: » نوع  ــت گف ــدگان نشس برگزارکنن
ــت بی نظیر  دعوت کردن برای این نشس
بود. یعنی به یک دعوت نامه اکتفا نشد و 
ــش بار هم تلفن زده شد و این  پنج یا ش

نشان دهندۀ عزم و ارادۀ قوی برای تشکیل این نشست بود.«
ــت ها  ــالوه بر این نشس ــر ع ــن، اگ ــاد م ــه اعتق ــزود: » ب وی اف
ــکل هایی مانند انجمن فرهنگی  آموزش و پرورش تعاملی قوی با تش
ــران آموزشی و تعاونی ناشران آموزشی داشته باشد، نتیجة خوبی  ناش
ــع کتاب نامه  ــری بخواهد در توزی ــت. چون اگر هر ناش ــد داش خواه
ــبهة رانت پیش می آید و ممکن است گفته شود که  همکاری کند، ش
ــر برای منافع شخصی خودش این کار را می کند. ولی وقتی  این ناش

با تشکل ها باشد، این شبهه پیش نمی آید.«
ــر  قلم چ�ی در ادامه گفت: »اینکه آموزش و پرورش این همه ناش
ــد جلسة  ــت. اگر یادتان باش ــیار مبارک اس را دور هم جمع کرده، بس
ــه تاکنون آرام تر برگزار  ــل، انتقاد ها تند و تیز بودند، ولی این جلس قب
ــده است و در آینده مناسب تر هم خواهد شد. چنین جلساتی باعث  ش
ــن آموزش و پرورش و  ــم و تعامل بی ــوند که پیش  داوری ها ک می ش

بخش خصوصی بیشتر شود.«

سخنان مدیر انتشارات خیلی سبز
س�خنران بع�دی نشس�ت، ابوذر 
نصری، مدیر انتش�ارات خیلی س�بز 
ــات با  ــت: »اگر این جلس ب�ود. وی گف
اهداف مشخصی تشکیل شوند، به نتیجة 

خوبی می رسیم.«
وی افزود: »به نظر من، صورت مسئلة 
ــتاندارد ُپرفروش  ــرا کتاب های اس ــت که: چ ــی آن اس این هم اندیش
ــخص من برای حل مسئله این است که نظام  ــتند؟ پیشنهاد مش نیس
ارزشیابی و آزمون را در آموزش و پرورش تغییر دهیم. نظام امتحانات 
ــتاندارد است. سؤاالت  فعلی آموزش و پرورش مؤید کتاب های غیراس
ــتاندارد را افزایش  ــاب غیراس ــمارگان کت ــتاندارد، ش امتحانی غیراس
ــند، کتاب های  ــه اگر امتحانات مفهومی باش ــد. در صورتی ک می ده
ــد. بنابراین باید  ــدارس رواج پیدا می کنن ــتاندارد در م مفهومی و اس
ــت این کار در  تحولی در نظام امتحانات مدارس رخ دهد. ممکن اس

سال اول با مخالفت روبه رو شود، اما به مرور زمان پیش می رود.«

نگاه مدیر انتشارات محراب قلم
مدی�ر  فری�دون،  عبدالعظی�م 
ــن  ای در  قل�م،  مح�راب  انتش�ارات 
ــه  اینک ــرای  ب  « ــت:  گف ــی  هم اندیش
ــم، باید ماهیت آن  ــی را نقد کنی موضوع
ــب مختلف را  ــیم و مطال را خوب بشناس
با هم مخلوط نکنیم. به نظر من عملکرد 
ــال ها روند روبه رشدی داشته است. دوستان  سامان بخشی در این س
ــی چه  ــر یک مروری کنند و ببینند که در ابتدای کار سامان بخش اگ
کتاب های آموزشی چاپ می شد و اکنون چه کتاب هایی، این حرکت 
ــیار مثبت ارزیابی می کنند. اما نقاط ضعفی هم دارد. باید نقاط  را بس

ضعف این کار را آسیب شناسی کنیم، نه مسائل دیگر را.« 
ــتقبال از  ــر، بحث میزان اس ــزود: »نکتة دیگ آق�ای فری�دون اف
ــوع به فرهنگ  ــة اصلی این موض ــت. ریش ــتاندارد اس کتاب های اس
عمومی جامعه برمی گردد. تنها بخشی از خریدن یا نخریدن کتاب ها 
ــوع هم باید  ــه این موض ــی برمی گردد ک ــرد سامان بخش ــه عملک ب

آسیب شناسی شود.«

نظرات مدیر انتشارات عروج اندیشة مشهد
 آقای محمد رضا مقدم، مدیر انتشارات عروج اندیشة مشهد، 
ــد« به این شرح  دیدگاه خود را پیرامون چگونگی توزیع »کتاب نامة رش
ــا در ادارات و مدارس به راحتی  ــرد: »همان طور که بخش نامه ه ارائه ک
ــوند، می توان کتاب نامه ها را هم در کنار بخش نامه ها توزیع  توزیع می ش
کرد. به نظر من اگر معلمان و مدیران مدارس نسبت به کتاب نامه  توجیه 

شوند و از آن طریق کتاب ها معرفی شوند، کار بهتر پیش می رود.«

دیدگاه مدیر انتشارات شورا
فتح اا... فروغی، مدیر انتشارات 
شورا هم در این نشست گفت: »بخش 
ــد، در  زیادی از صحبت هایی که امروز ش
ــه نبود. من می خواستم  حوزۀ اصلی جلس
ــریف  ــای محمدیان تش ــی که آق زمان
ــه  ــم ک ــرض کن را ع ــتند،مطالبی  داش
ــا از یک طرف در  ــاره می کنم. م ــه ای از آن ها اش هم اکنون به گوش
ــاهد آن هستیم که بخش نامه می شود که  مناطق آموزش و پرورش ش
به غیر از کتاب درسی، هیچ کتابی گرفته نشود و از طرف دیگر آقای 

محمدیان اذعان دارند کتاب  درسی کافی نیست.«
وی افزود: »دلم می خواهد روزی این موضوع برایم روشن شود که 
ــی یا کمک آموزشی در سند تحول چیست؟   جایگاه کتاب های آموزش
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دبیرخانة سامان بخشی خیلی زحمت کشیده است و ما در حوزۀ تولید 
ــه در حوزۀ توزیع  ــته ایم، ولی به هیچ وج ــرفت هایی زیادی داش پیش

موفق نبوده ایم.« 

سخنان مدیر انتشارات فاطمی
ــت ایرج  ــدی این نشس ــخنران بع س
ضرغام،  مدیر انتش�ارات فاطمی بود 
ــخنان برخی از ناشران  که ضمن تأیید س
ــؤاالتی  گفت: »بخش های عمده ای از س
ــرح کنم، عزیزان  ــتم مط را که می خواس
ــؤال این است که چنین  مطرح کردند. س
ــئت گرفته است؟ آیا این نیاز درست است؟ آیا خود  نیازی از کجا نش
ــت؟ واقعًا این موضوع  ــی ما این نیاز را به وجود آورده اس نظام آموزش
ــید کتاب های خوبی را که در فرایند  ــما می پرس ــؤال دارد. ش جای س
ــف است،  ــده اند، چگونه توزیع کنیم؟ جای تأس پیچیده ای انتخاب ش
کتاب هایی که به زعم استانداردهای سامان دهی، بد شناخته  شده اند، 

فروش بیشتری دارند .« 

نگاه مدیر انتشارات گل واژه
مجی�د ضیغم�ی، مدیر انتش�ارات 
ــرد  ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای گل واژه، ب
ــگاه  جای ــد  بای ــرورش  »آموزش و پ ــه:  ک
ــم انداز کلی  ــی را در چش ــش خصوص بخ
ــفاف  ش ــورت  به ص ــرورش  آموزش و پ
ومشخص بیان کند. چون اگر این موضوع 
ــود، ما نمی دانیم به عنوان بخش خصوصی چه جایگاهی در  ــن نش روش
تحقق سند چشم انداز آموزش و پرورش و چه مأموریتی در این مسیر داریم. 
ما به عنوان بخش خصوصی تاکنون یک جملة مشخص از جایگاهمان 
در چشم انداز کلی آموزش و پرورش نشنیده ایم و هیچ صحبتی با ما در این 
زمینه نشده است. بنابراین، باید این موضوع روشن شود تا ما هم به عنوان 

ناشر آموزشی، بخشی از کارها را برعهده بگیریم.«

سخنان مدیر انتشارات مدرسه
هاشمی، مدیر انتش�ارات مدرسه، 
ــت بود. وی گفت:  ــخنران بعدی نشس س
»من واقعاً از صحبت های دوستان استفاده 
ــت کنم. اما  ــتم صحب کردم و قصد نداش
ــه مطالبی  ــارات مدرس چون دربارۀ انتش
ارائه شد، الزم می دانم توضیحاتی بدهم. 
ــته باشند که انتشارات مدرسه ناشر کمک آموزشی  دوستان توجه داش
ــت و برای این به وجود آمده که کتاب های کمک درسی واقعی را  نیس
ــالم  ــال در رابطه با پیامبر گرامی اس ــر کند. برای مثال، ما امس منتش
ــت، کتاب پیامبر خوبی ها را  ــی آمده اس که یک صفحه در کتاب درس
ــتیم. ما کارهای  ــر الگو هس به عنوان نمونه و الگو تولید کردیم. ما نش

نمونه تولید می کنیم و شمارگان آثارمان هم خیلی پایین است.«

جمع بندی نشست
ــی،  ــارات و تکنولوژی آموزش محمد ناصری، مدیر کل دفتر انتش
ــت، به عنوان جمع بندی گفت: »مهم ترین پیام این  در پایان این نشس
جلسه آن است که ما نیازمند گفت و گو هستیم. برخی حرف هایی که 
مطرح شدند، ظاهرشان تلخ بود و باطنشان شیرین. من همة نکاتی را 
ــتان مطرح کردند، یادداشت کردم. تا اینجا یکی دو قدم جلو  که دوس
آمده ایم و باید جلوتر برویم. ما باید بیشتر با هم گفت و گو کنیم و من 
ــی ریاضی را گذاشتیم، کارگاه  ــدت پیگیر هستم. کارگاه آموزش به ش

علوم را هم خواهیم داشت.« 
ــک دارم و بدون پژوهش نمی توانم  ــان گفت: » من ش وی در پای
بگویم کتاب هایی که در کتاب نامه معرفی می شوند، فروش نمی روند، 
ــا در این زمینه به  ــاره کردند، م ــنویس اش همان طور که آقای خوش
ــت کتاب هایی که در  ــاز داریم و نمی توان با قاطعیت گف پژوهش نی

کتاب نامه معرفی شده اند، فروش ندارند.«
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فراخــــــوان ارســـــــال آثــــــــار

راهنمـــــــاي تهيـــــــــةآثــــــــار

ــاعة یافته هاي علمی و ایده هاي نو و تبادل نظر و تجربه بین  ــی، تحلیلی و پژوهشی »رش�د جوانه« با هدف اطالع رسانی، اش ــریة آموزش نش
ــود تا از این طریق، پدیدآورندگان در راستای تحقق  ــر می ش ــب منتش ــی مناس صاحب نظران در زمینة مباحث مربوط به فرایند تولید منابع آموزش
هدف های آموزش و پرورش، به صورت مستمر 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 استادان، صاحب نظران و اندیشمندان محترم عرصة منابع آموزشی و تربیتی که به منظور همراهی با این فصل نامه، نوشته هاي خود را برای 

انتشار در »رشد جوانه« ارسال می دارند، تقاضا می شود در حد امکان نکات زیر را رعایت فرمایند:
 حجم مطالب از 6 صفحة تایپ شده و 11 صفحة دست نوشته تجاوز نکند.

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

 نوشتة ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و متن اصلی همراه آن ارسال 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 »رشد جوانه« ضرورتًا مبین رأی و نظر »دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« نیست. بنابراین، مسئولیت پاسخ گویی 

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

 نام نویسنده، نام اثر، نام مترجم )اگر ترجمه باشد(، نام مجله یا نشریه، شمارۀ مجله، سال نشر، شمارۀ صفحه.
ــمارۀ تلفن، به نشانی زیر  ــکونت و ش ــانی محل کار یا س ــمت، نش ــته را به ضمیمة نام و نام خانوادگی نگارنده یا مترجم، درجة علمی یا س  نوش

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

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

ــی و  ــندگان، مترجمان و پدیدآورندگان منابع آموزش ــی صاحب نظران، نویس ــی »رش�د جوانه« از تمام ــی، تحلیلی و پژوهش فصل نامة آموزش
ــی زیر، برای دبیرخانة  ــته هاي خود را در زمینه هاي موضوع ــی و تربیتی دعوت می کند نوش ــد به مباحث تولید منابع آموزش ــمندان عالقه من اندیش

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 هاي علمی و ایده هاي نو و تجربه ها در زمینة فرایند تولید منابع آموزشی مناسب
9. معرفی دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی و مؤسسه هاي انتشاراتی موفق

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

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

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

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



همسؤالازعلمخیزدهمجواب
همچنانکهخاروُگلازخاکوآب
مولوی،" مثنویمعنوی"،دفترچهارم
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