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تعامل بی واسطه با مخاطب/ سردبیر

کتاب نامه رشد مرجع تجهیز 6500 کالس مناطق مرزی به کتاب خانه

فروشــگاهی فقط برای كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناســب )گزارش افتتاح فروشگاه پخش 
مدرسه( / امید خراسانی 

رويكرد برنامه درسي زبان و ادبیات  فارسي با تأكید بر زبان آموزي/ دكتر فريدون اكبري

به دانش آموزان ياد بدهیم چگونه ياد بگیرند! )ديدار داوران و کارشناسان کتاب های آموزشی علوم 
پايه با ناشران آموزشی( / محمد دشتي

رشد 150 درصدی نتیجه تعامل با ناشران )در ديدار ناشــران و پديدآورندگان با مؤلفان کتاب های 
درسی فنی وحرفه ای وکاردانش مطرح شد( گزارشگر: سمانه آزاد

کتاب نامه رشــد در بوته نقد )در سرای اهل قلم كودكان و نوجوانان بیست و هشتمین نمايشگاه بین 
المللی كتاب تهران( / ريحانه رفیعی

 رويكرد نو: توجه به هر چهار مهارت زباني به صورت هم زمان )كارگاه آموزشيـ  تبیینی رويكردهاي 
نوين برنامه درسي در زبان انگلیسي( / گزارش: معصومه  شجاعی

آهنگ تولید و کیفیت کتاب های دوره متوسطه در سه سال گذشته )بررسی کتاب های آموزشی 
و تربیتی دوره متوسطه در سال های 90 تا 92( / اشرف حمیدی

كتاب نامه هاي رشد در سال 1394/ طیبه الدوسی

از گذشته بهتريم؛در آينده بهتر می شويم )گزارشی از نشست استانداردها و بايد و نبايدهای تألیف 
کتاب های آموزشی علوم انسانی در بیست و هشتمین نمايشگاه بین المللی کتاب تهران( / علی دشتی

با کودک خود بازی کنید و کتاب بنويسید )نقد کتاب(/ ابراهیم اصالنی
روزي كه همه مهربان شدند )نقد کتاب( / حمیدرضا داداشي

چند تألیفي )تاريخچه برنامه ريزي و تألیف كتاب هاي درسي در ايران(/ مجتبي مقصودي

زبان مهم ترين عنصر فرهنگ/ فريده نورمحمدي



فریبا کیا

هر سال که از تشــکیل دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و 
تربیتی می گذرد تجربه ای گرانقدر بر داشته های پیشین ما افزوده 
می شود. حضور فعال تر و مبتکرانه در بیست وهشتمین نمايشگاه 
بین المللی کتاب تهران، که در ارديبهشــت ماه ســال جاری در 
تهران برگزار شد، فرصتی بود تا با درايت و همراهی قدمی بلندتر 
بــرای همدلی و همکاری متقابل ملت و دولت و بخش غیردولتی 
با وزارت آموزش وپرورش برداشــته شود. حضور مؤثر و پررنگ تر 
کارشناســان در نشســت های علمی، آموزشی و آسیب شناسی و 
نقد کتابنامه های رشد و نشست ها در حوزه های گوناگون علمی، 
پیش بینی برنامه هايی برای آگاه سازی معلمان و تعامل با ناشران 
و مؤلفان از جمله اين ابتکارات بود. ايجاد غرفه مســتقل در بین 
غرفه های کتاب های آموزشی و تربیتی برای ايجاد فضای مناسب تر 
و همدلی، امکان سنجی، بسترسازی و آگاهی بخشی برای برگزاری 
اولین دورة جشنوارة ويژه کتاب های قرآنی در سالن هاي ناشران 
عمومی و دعوت از ناشــران برای ارســال کتاب های تولیدی در 
زمینه علوم قرآنی به سازمان، از ديگر برنامه های جدی اين حوزه 

بود.
به نظر می رســد اين اقدامات و ابتکارات بتواند نگاه ناشــران و 
مســئوالن آموزش وپرورش به تولید منابع آموزشــی و پرورشی 
تلطیف کند و به تقريب ديدگاه ها و نظرات آن ها بینجامد. بی شک 
اســتمرار و تقريب اين دســتاوردها به رفع بخش مهمی از موانع 
ســاختاری و نگرشــی بین اين دو کمک خواهد کرد. نگاه ويژه 
و تأيید رئیس محترم ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشــی 
برای اقدامات و ابتکارات همکاران اين حوزه در نمايشــگاه، مايه 
دلگرمی و انگیزه مضاعف آن ها شده است. نکاتی که ايشان بر آن 
تأکید فرمودند از جمله »توســعة ارتباط با ناشران و جامعه نشر 
کشور و اطالع رسانی از مالک ها و نیازهای دستگاه تعلیم وتربیت و 

همچنین تقويت رابطة تعاملی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
جريان سازی اهداف سازمان و همچنین نوآوری و توسعة مشارکت 
برای دريافــت ايده های همکاران فرهنگی به ويژه معلمان در اين 
مهم« از جمله رويکردهای مشــترکی اســت که همه بخش ها و 

دست اندرکاران حوزه سامان دهی در پی آنند.
به هر حال خوش بختانه نمايشــگاه امسال فرصت ذی قیمتی از 
تجارب را برای آشنايی دقیق تر و بی واسطه مخاطبان کتاب های 
آموزشــی و رفتار آن ها به سازمان منتقل کرد، دستاوردهايی که 
اســتمرار و بهبود آن ها دســت مايه بهتری برای سال های آتی و 
برنامه های بعــدی خواهد بود؛ نکته ای که معــاون محترم وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم اختتامیه اين نشست ها به آن 
اشاره و از تعامل آموزش وپرورش با ناشران آموزشی ابراز رضايت 

و امیدواری کرد.
فرهنگ سازی و بهره گیری از منابع آموزشی و تربیتی استاندارد 
يکی از محورهايی اســت که سامان دهی در ســال جاری آن را 
وجهــة همت قرار داده اســت و آن را در اين نمايشــگاه و نیز با 
پیش بینی برنامه هايی، برای معلمان و اولیای دانش آموزان به اجرا 
درآورده، البتــه هنوز ظرفیت های زيادی در بخش های ســتادی 
و اســتانی در اين زمینه باقی مانده است. لذا دبیرخانه کتابنامه 
رشد امیدوار است با انعکاس بخشی از اين تجربیات و دستاوردها 
که با حضور در نمايشــگاه کتاب ســال جاری حاصل شد، بتواند 
به اين تعامل و همفکــری کمک کند و از همه تولیدکنندگان و 
دســت اندرکاران منابع آموزشی و تربیتی انتظار دارد که بیش از 
گذشته با مســاعدت و حضور فعال تر، بسترهای مناسب را برای 
تولید منابع مناسب تر، آگاه سازی افکار عمومی و مخاطبان، ايجاد 
امکان برای نظارت و استانداردســازی منابع و رفع موانع موجود 

فراهم سازند.

تعامل بی واسطه با مخاطب
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با حضور معاونان فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و ارشاد صورت گرفت:

کتاب نامه رشد مرجع تجهیز 6500 کالس مناطق مرزی به کتاب خانه
22 تیر ماه سال جاری در دبیرستان شهیدمفتح منطقه 11 تهران 
طرحی آغاز شد که قرار اســت طبق آن 6500 کتاب خانه کالسی 
مدارس ابتدايی، در اســتان های مرزی و کمتــر برخوردار به کتاب  
تجهیز شود. مجموع بودجه اختصاص يافته به اين کار رقمی معادل 
يک میلیارد و 600 میلیون تومان است که نیمی از آن از سوی وزارت 
آموزش و پرورش و نیم ديگر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تأمین خواهد شد. 
در اين مراســم حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزير 
آموزش و پرورش و سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و جمعی از چهره های فرهنگی و ناشران حضور داشتند. 

کفاش: کتاب ها با کارشناسی دقیق گزينش شده اند
ســخنانی  در  کفاش،  حمیدرضــا 
که به مناســبت آغاز اين طرح ايراد 
 کرد، کتابخانه های کالسی را بهترين 
راه برای ترويج فرهنــگ کتابخوانی 
دانســت و حضــور معلــم را بــرای 
راهنمايی دانش آموزان از ويژگی های 

خوب اين کتابخانه ها دانست. 
وی با تأکید بر اينکه کتاب ها با کارشناســی انتخاب شــده اند، 
افزود: همکاران ما در ســازمان پژوهش، با کار دقیق کارشناسی 
کتاب ها را بر اســاس برنامه درســی و پايه تحصیلی از اقیانوس 

بیکران کتاب های منتشر شده، دست چین و انتخاب کرده اند. 
معاون پرورشــی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش همچنین با 
اشــاره به اجرای طرح در ســه مرحله، گفت: اولین مرحله طرح  
امروز شروع می شــود و دو مرحله ديگر نیز تا پايان سال اجرايی 
خواهد شــد. وی افزود: توزيع اين کتاب ها هم از مدارس عشايری 
کمتر برخوردار شروع شده که دسترسی آن ها به کتاب کمتر است.
آقای کفاش خاطرنشــان کرد: نگاه مــن و آقای صالحی به اين 

کتاب ها نگاه مصرفی اســت و خوشحال می شويم از اين کتاب ها 
آن قدر استفاده شود که سال بعد مجبور باشیم کتاب های تازه تری 

را برای اين مدارس تهیه کنیم.  

صالحی: به دنبال نقشه جامع کتابخوانی مدارس ايم 
معاون  آقای ســید عباس صالحی 
فرهنگی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز طی ســخنانی با بیــان اهمیت 
نهادينه کردن فرهنگ کتابخوانی در 
مدارس گفــت: کتاب های خريداری 
شــده کاماًل با کارشناســی انتخاب 
شــده اند و ما مطمئنیم اين کتاب ها 

نمايشی نیست و در مدارس از آن ها استفاده خواهد شد.
  معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تعداد 
اندک فروشــگاه های کتاب در کشــور، افزود: ما نبايد از ده ها هزار 
مدرسه  که ويترينی گسترده برای  معرفی و ارائه کتاب ها هستند، 

غفلت کنیم.
وی با مهــم خواندن کتاب خانه های مدرســه ای، ويژگی های مهم 
کتاب خانه های کالسی را برشمرد و دسترسی آسان تر، تناسب کتاب 
با سن و پايه تحصیلی دانش آموزان، حضور معلم در کالس و برقراری 
ارتباط مناسب بین آموزش و کتابخوانی را از جمله اين ويژگی ها دانست.
صالحی ابراز امیدواری کرد بااجرای خوب اين طرح، بتوان يک 
نقشــه جامع کتابخوانی در مدارس طراحی کرد که در آن اجزای 

وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش در کنار هم ديده شوند.
گفتنی اســت کتاب های خريداری شده از مجموعه کتاب های 
مناســبی انتخاب شده اســت که در چهار سال گذشته از سوی 
دبیرخانه ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مناسب شناخته 
شده اند. ضمنًا فهرستی از اين کتاب ها، بر روی وبگاه سامان کتاب 

قرار داده شده است. 
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گزارش افتتاح فروشگاه پخش مدرسه

فروشگاهی فقط برای
 كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب

امید خراسانی

اشاره
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، به عنوان دستگاهی مؤثر در 
ساختار وزارت آموزش وپرورش، کوشیده است خصوصًا در 15 سال 
گذشته از توان بخش خصوصي، بهره برداري و ناشران و پديدآورندگان 
كتاب را به تولید کتاب های آموزشی و تربیتی مفید و مناسب براي 

دانش آموزان، معلمان، اولیا و كارشناسان تشويق کند. 
اين ســازمان، طی مدت مذکور 40 هزار عنوان کتاب را بررســي 
و قريب به 18 هزار عنوان كتاب آموزشــي و تربیتی مناســب را در 
قالب 75 عنوان »کتاب نامه رشد« به دانش آموزان و معلمان دوره هاي 
پیش دبستان، ابتدايي، متوســطه اول و متوسطه دوم )در دو شاخه 

نظري و مهارتي( معرفی کرده است.
طراحی يک نظام مناسب برای پخش و توزيع کتاب های مناسب، 
حلقه ای بود که می توانست زنجیره تولیدـ مطالعه کتاب را کامل کند. 
    از اين رو، در اســفندماه ســال 1393، »پخش مدرسه« در سازمان 
پژوهش شــکل گرفت تا  به يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ناشران و 

متولیان اين امر، پاسخ داده شود.
در مراســم راه اندازی اين طرح که با حضور دكتر علي اصغر فاني، 
وزيرآموزش وپرورش صورت گرفت، حجت االسالم دكتر محي الدين 
بهرام محمديان و دكتر حمیدرضا كفاش، معاونان وزير، محمد ناصري 
مديركل دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي، سید احمد حسیني، 

مديرعامل انتشارات مدرسه و جمعی ديگر حضور داشتند. 
شعبه مرکزی اين فروشگاه كه در آن بیش از 3000 عنوان محصول 
عرضه مي شــود، در خیابان سپهبد قرني، نرسیده به پل كريمخان 
زند، نبش كوچه شــهید باقری قصرالدشــتي واقع است. فروشگاه 
اينترنتی اين مركز نیز به نشانی www.enmadreseh.ir براي 
عموم عالقه مندان قابل دسترسي است. آنچه مي خوانید گزارشي از 

اين مراسم است.

دكتر علي اصغر فاني:
با پخش مدرســه، دسترسی 
به کتاب های مناســب آسان 

می شود
وزيــر  فانــي،  علي اصغــر  دکتــر 
آموزش وپرورش، در آيین گشــايش 
مدرســه«،  »پخش  مرکزی  شــعبه 

گفت: ما به عنوان مسئول تعلیم وتربیت كشور، اين رسالت را در 
خودمان احســاس كرديم تا با راه اندازي يک فروشگاه تخصصي، 

دسترسي به تولیدات آموزش وپرورش را آسان تر کنیم. 
آقای فانی افزود: همان گونه كه اطالع داريد، در آموزش وپرورش 
نهادهايي همچــون كانون پرورش فكري كــودكان و نوجوانان، 
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ش
زار

ـــ
انتشــارات تربیت، انتشارات مدرســه و انجمن اولیا و مربیان به گـ

تولید و انتشــار كتاب مي پردازند. عالوه بر اين ناشران خصوصي 
متعددي نیز در سراســر كشــور وجود دارند كه به تولید كتاب 
براي دانش آموزان مشــغول اند که هر ساله از طريق جشنواره اي 
كه آموزش وپرورش برگــزار مي كند، اين كتاب ها مورد ارزيابي و 
بررســي قرار مي گیرد. اين مركزي كه امروز افتتاح شده است با 
محوريت انتشارات مدرســه، به ارائه بسته هاي آموزشي مناسب 
از جمله كتاب و لوح فشــرده آموزشي به دانش آموزان و مدارس 

سراسر كشور مي پردازد.

بهره گیري از امكانات وسیع فضاي مجازي
وزير آموزش وپرورش درباره امكانات اين فروشگاه اظهار داشت: 
نكته بســیار مهمي كه امروز در اين فروشگاه شاهد آن هستیم، 
امكان خريد آنالين )برخط(، از طريق ســامانة فروشــگاه است 
کــه دانش آموزان و اولیا و مدارس مي توانند از هر جاي كشــور، 
كتاب هــاي مــورد نظر خود را خريــداري و از طريق پســت يا 

روش هاي ديگر، آن ها را دريافت کنند.
مــن اطمینــان دارم كه ايــن كار باعث 
ترويج فرهنگ كتاب خواني و رشد و توسعة 
مطالعه در میان دانش آموزان مي شود؛ چرا 
كه با اســتفاده از اين ســامانه، با كمترين 
زحمــت مي توان اين خدمت را گســترش 
داد. امیدواريم با اطالع رساني اين مجموعه، 
مردم، دانش آموزان، معلمــان و مدارس ما 
بتواننــد از اين امكان بهره مند شــوند. اين 
مركــز و ســامانة آنالين آن، بــه معرفي و 
ارائه كتاب ها و لوازم كمك آموزشي مفید و 
هم راستا با اهداف تعلیم وتربیت مي پردازد و 
بــا  اين كار به مراجعین خود كمك مي كند 
تا انتخاب هاي راحت تــر، مؤثرتر، مفید تر و 
درســت تري داشته باشند. بديهي است اين 
كار باعــث افزايش مراجعان در اســتفاده از اين خروجي ها و نیز 

رشد دانش  و توسعه فرهنگ مطالعه خواهد شد.

انتشارات مدرسه در خدمت آموزش و پرورش
دكتر فاني با اشاره به طرح سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
در آموزش و پرورش گفت: برگزاري جشنواره  کتاب هاي آموزشي 
را چند سالي است که در وزارت آموزش وپرورش دنبال مي كنیم 
كــه در واقع حمايتــي از بخش غیردولتي براي تولید و انتشــار 

كتاب هاي آموزشي است.  
وی افزود: انتشارات مدرسه در خدمت آموزش وپرورش است و 
به همین دلیل مديران مدارس از آن استفاده خواهند كرد. ما نیز 
در جلسات و گردهمايي هاي مديران كل، به معرفي توانمندي هاي 
اين مركز خواهیم پرداخت تا آن ها بتوانند با اطالعات بیشــتري 
از اين مجموعــه و خدمات آن براي مدارس تابعه در اســتان ها 

استفاده كنند. 
وزير آموزش وپرورش همچنین افزود: ما خیلي به دنبال تأسیس 
شعبه هاي مشابه  اين فروشگاه نیستیم؛ زيرا هر جا اينترنت باشد، 

اين فروشگاه نیز قابل دسترسي است و مي توان گفت اين  فروشگاه 
در آنجا شــعبه دارد. مدارس نیز با سرانه هايي كه در اختیارشان 

قرار مي گیرد، مي توانند از اين فروشگاه كتاب خريداري كنند.

حجت االسالم دكتر محمديان: 
نويسندگان  باشــگاه  ايجاد 

معلم در سال آينده
در ادامه اين مراســم حجت االسالم 
دكتــر محمديــان، معــاون وزير و 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
داشــت: سامان دهي  اظهار  آموزشي 

كتاب هاي آموزشــي در اين سازمان ســابقه اي پانزده ساله دارد. 
اين سازمان هر ساله در جشنواره  كتاب رشد، با استفاده از داوران 
متخصص و كارشــناس، كتاب هاي كمك آموزشــي مناســب را 
انتخاب و عالوه بر تجلیل و حمايت از مؤلفان، عناوين كتاب هاي 
مفید و استاندارد را در كتاب نامه رشد، مجالت رشد و در انتهاي 
كتاب هاي درسي براي اطالع معلمان، دانش آموزان و اولیاي آن ها 
معرفي مي كند. خوش بختانه اكنون شرايطي فراهم شده تا بتوانیم 
كتاب هاي منتخب را در اين مركز پخش به صورت متمركز ارائه 
كنیم. در حقیقت ما داريم بعد از ســامان دهي و مديريت بخش 
برنامه ريزي و تولید كتاب هاي آموزشي، بخش توزيع و عرضه اين 
كتاب ها را، كه مهم تريــن بخش آن براي تأمین كتاب هاي مورد 
نیاز مخاطبان و پاسخ گويي به انتظارات ناشران و مؤلفان اين گونه 

كتاب ها ست، راه اندازي مي كنیم.
رئیس شورای سیاســت گذاری منابع آموزشی و تربیتی افزود: 
من در همین جا به همه مؤلفان و ناشــران و به خصوص معلمان 
مؤلف و نويســنده نويد مي دهم كه ان شــاءاهلل ســازمان از آثار 
علمي و فرهنگي آنان به صورت مســتمر، گسترده و مؤثر حمايت 
خواهد كرد و اين فرصت را ايجاد مي كنیم كه معلمان نويســنده 
و فرهنگیاني كه هنوز آثار  آن ها چاپ  نشــده اســت، با حمايت 
انتشارات مدرســه آثار خود را به چاپ برسانند. امیدوارم بتوانیم 
در سال هاي آتي بسیاري از نويسندگان معلم را به جامعه معرفي 

كنیم.
 

محمد ناصري:
به  دسترسي  براي  مخاطبان 
سردرگم  آموزشي  كتاب هاي 

نخواهند شد
محمــد ناصــري مديــر كل دفتر 
انتشــارات و تكنولوژي آموزشــي از 
ديگر حاضران در اين مراسم بود. وی 

نیز در سخنانی کوتاه اظهار داشت: سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي همه ســاله، كتاب هاي كمك آموزشــي و کمک درسی 
را ارزيابــي و با تطبیق آن ها با شــاخص ها و مالك هاي تولید و 
تدوين، كتاب هايي كه امتیاز الزم را كســب كنند، در كتاب نامه 
رشــد معرفي مي كند. خوش بختانه اكنون، با افتتاح نخســتین 

اين مركز و سامانة 
آنالين آن، به معرفي 
و ارائه كتاب ها و لوازم 
كمك آموزشي مفید 
و هم راستا با اهداف 
تعلیم وتربیت مي پردازد 
و با  اين كار به مراجعین 
خود كمك مي كند تا 
انتخاب هاي راحت تر، 
مؤثرتر، مفید تر و 
درست تري داشته باشند
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فروشگاه از سلسله فروشگاه هاي زنجیره اي پخش مدرسه، مكاني 
بســیار مناســب، مطمئن، قابل دسترس وگســترده در اختیار 
آموزش وپرورش و اهداف و سیاســت هاي آن قرار گرفته است تا 
كتب كمك آموزشي استاندارد را معرفي و به خانواده ها ارائه نمايد 
كه به زودي به مركزي براي معرفي و فروش كتب كمك آموزشي 
اســتاندارد تبديل خواهد شد تا خانواده ها براي خريد كتاب هاي 
مورد نیازشان دچار سردرگمي نشوند. ضمنًا مديران نیز مي توانند 
كتاب خانه هاي مدرسه شــان را به كتاب هاي كمك درسي تجهیز 
كنند. البته بايد توجه داشــت كه خانواده هــا هیچ گونه اجباري 
براي خريد كتاب هاي كمك درســي در كنار كتاب هاي درســي 

دانش آموزان ندارند.

سیداحمد حسیني:
به  خريد  و  ســفارش  امکان 
و  آنالين  حضــوری،  صورت 

تلفنی
ســید احمد حســیني مديرعامل 
برهان  مدرســه  فرهنگي  مؤسســه 
نیــز در ســخنانی گفت: عــالوه بر 
افتتاح فروشــگاه پخش مدرسه در تهران، سايت آنالين فروشگاه 
مجازي نیز آغاز به كار و اقدام به عرضه كلیه تولیدات آموزشــي 
و كمك آموزشي وزارت آموزش وپرورش از جمله تولیدات كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان، انتشــارات تربیت، انتشارات 
انجمن اولیا و مربیان، مجالت رشــد، لوح هاي فشــرده آموزشي 
و كمك آموزشــي، كتاب هاي راهنماي معلم و كتاب هاي منتخب 

معاونت سامان دهی خواهد كرد. 
وي با اشاره به اهمیت گردآوري همه ملزومات نرم افزاري وزارت 
آموزش وپــرورش در يك مركز تصريح كرد: از اين پس كســاني 
كه نیاز به اين گونه اقالم داشــته باشند مي توانند با حضور در اين 
فروشگاه يا مراجعه به سايت، نسبت به تهیه نیازمندي هاي خود 
اقدام نمايند و در گام بعدي هم توزيع تلفني سفارشات در دستور 

كار ما قرار دارد.

دکتر محمود اماني طهراني:
پخش مدرســه موجب رونق 

کتاب های آموزشی می شود
اماني طهرانــي، مدير كل  محمود 
تألیف كتاب هاي  و  برنامه ريزي  دفتر 
درسي ابتدايي و متوسطه نظري نیز 
راه اندازی پخش مدرســه را در رونق 

کتاب های آموزشی مؤثر خواند.
وی که در جمع داوران يازدهمین جشنواره کتاب های آموزشی 
و تربیتی رشــد سخن می گفت، با اشاره به اينکه  فرايند آموزش 
شــامل سه ضلع تولید، توزيع و فرهنگ سازي براي مصرف است، 
گفت: بخش تولید معمواًل فعال اســت و ناشران و تولیدكنندگان 
محصوالت آموزشــي به طور نســبي فعال اند و ما نیز هر ســال 
میلیاردها تومــان به بخش تولید كتاب و محصوالت آموزشــي 

تزريق مي كنیم.
محمود امانی توزيع را ضلع دوم اين مثلث خواند که در کشور ما 
مفقود يا ناقص است. وي تأكید كرد: نبود يك نظام توزيع و پخش 
مناســب كه قادر باشد محصوالت تولید شــده را به طور مؤثر به 

متقاضي برساند، عاملي است كه اكثر ناشران 
كتاب هاي مناســب )و حتي تولید كنندگان 
فیلم ها و نر م افزارهاي آموزشي را( گاليه مند 
ســاخته اســت. زماني فضاي مناسب براي 
آموزش ايجاد مي شود، كه هر سه ضلع اين 

مثلث يكديگر را پشتیباني و تكمیل كنند. 
دکتر امانی با اشــاره بــه راه اندازی پخش 
مدرســه گفت: خوش بختانه به تازگي يك 
نظام پخش فراگیر به نام »پخش مدرســه« 
تأسیس شده كه با انتشارات مدرسه و پخش 
كتاب هاي انتشــارات مدرسه متفاوت است 
و فعالیتي مســتقل دارد. اين موضوع كمك 
خواهد كرد كه آثار به نحو شايســته اي در 
اختیار مخاطبان قرار گیــرد و ضمنًا باعث 
رونــق اقتصاد كتاب هاي آموزشــي و اقبال 
بیشتر ناشران براي تولید اين كتاب ها خواهد 

شد.
مديــر كل دفتــر برنامه ريــزي و تألیف 
كتاب هاي درســي در مورد ضلع  سوم اين 

مثلث يعني فرهنگ سازي براي مصرف نیز گفت: ما از سال آينده 
تحصیلي، در آغاز كتاب هاي درســي، پشــتیبان هاي تولید شده 
براي هر كتاب، از جمله كتاب هاي آموزشــي، فیلم ها، نرم افزارها 
و وبگاه هــا را معرفي خواهیم كرد و نحوه اســتفاده از هر يك را 
توضیح خواهیم داد و تنها به ذكر فهرســت كتاب هاي آموزشي 
بسنده نخواهیم کرد.  امیدواريم با تكمیل اضالع اين مثلث، فضاي 
بیــرون از كالس نیز تبديل به يك كالس درس بشــود و كالس 
صرفًا محلي براي گردآمدن و گفت وگو وپیدا كردن نقشــه ادامه 
راه باشد و مدلي از آموزش وپرورش را دنبال كنیم كه در آن عالوه 
بر دانش آموز و معلم، جامعه و خانواده نیز در يادگیري ســهیم و 
درگیر شــوند. اين همان آرماني است كه ما سال ها تحت عنوان 

يادگیرندة مادام العمر و يادگیرندة فعال دنبال مي كرديم.

خوش بختانه به تازگي 
يك نظام پخش فراگیر 
به نام »پخش مدرسه« 

تأسیس شده كه فعالیتي 
مستقل دارد. اين 

موضوع كمك خواهد 
كرد كه آثار به نحو 

شايسته اي در اختیار 
مخاطبان قرار گیرد و 

ضمنًا باعث رونق اقتصاد 
كتاب هاي آموزشي و 

اقبال بیشتر ناشران براي 
تولید اين كتاب ها خواهد 

شد
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سومین كارگاه آموزشيـ  تبییني  معاونت سامان دهي منابع آموزشي 
و تربیتي به تبیین رويكردهاي برنامه  درســي زبان و ادبیات فارسي 
اختصاص داشت که در فضای بیست وهشتمین نمايشگاه بین المللی 
کتاب تهران برگزار شد. پیش از اين رويكرد های نوين برنامه  درسي 

رياضي و علوم تجربی مورد بررسی قرار گرفته بود.
انتظار می رفت اين كارگاه ها موجب شود ناشران و مؤلفان کتاب های 
آموزشی با رويكردهاي برنامه  درسی زبان و ادبیات فارسي آشنا شوند 
و متقاباًل فرصتی برای شــنیدن  دغدغه ها و پرسش های مؤلفان اين 
کتاب ها فراهم آيد و در فضايی همدالنه به ســؤاالت و ابهامات آن ها 

پاسخ گفته شود. 
دكتر فريدون اكبري شــلدره، رئیس گروه زبان و ادب  فارســي و 
ارزياب محترم سامان دهی منابع  آموزشي و تربیتی اداره اين برنامه 

را برعهده داشت.

به نام پروردگار پاك و مهربان. ســالم بر شــما دوستان عزيز. 
در اولین گام، دعــوت مي كنم كه چند لحظه به اين صفحه   نگاه 

كنید. من با يكي از شــگردهاي زبان آموزي كارم را آغاز كردم و 
آن تكیه بر تصوير اســت. نخستین درگاه يادگیري و زبان آموزي، 

چشمان ماست. 
آمــوزش زبان  فارســي، مثل تــرازو، دو كفــه دارد. يك كفة 
مهارت هاي خوانداري يا شــفاهي زبان و كفة ديگر كفة نمادهاي 
خطي يا مكتوب و نوشــتاري است. در اين سال ها،  از همان پاية 
اول، كتاب هاي ما اين دو كفه را با خودش دارد؛ يعني مهارت هاي 

خوانداري و مهارت هاي نوشتاري.
 از سال 1389، براي اين دو دريچه، ما آگاهانه برنامه ريزي هايي 
كرديم. درس نخست كتاب اول دبستان، نگاره است كه بنیان آن 
بر تقويت سواد ديداري اســتوار است؛ به زبان ساده تر از نگاره ها 
بنیان  پیكره  زبان آموزي با سنجه دو چشم شكل مي گیرد. چشم 
چه مي كند؟ فراخناي ذهني زبان آموز را مايه ور و سیراب مي سازد. 
بــا يك تمثیــل ديگر ســخنم را ادامه مي دهــم. دنیاي ذهن 
من و شــما اقیانوس اســت. چونان دريايي است كه جويباران و 
رودبارك هايي به ســوي اين اقیانوس روان مي شوند. آن رودها و 
جويباراني كه جاري و زالل و گوارا به سمت دنیاي مغز مي ريزند 
چه هســتند؟ ما براي پروردن ايــن جويبارها و زايايي و گوارايي 
اين رودها در آموزش رســمي برنامه مي دهیــم. يعني برنامه اي 
آگاهانه براي پرورش اواًل سواد ديداري و ثانیًا سواد شنیداري. ما 
باورمان اين است كه چشــم و گوش و اعضای حسی ديگر همه 
 نیــاز به تربیت دارند. اصلي ترين كاركرد هاي حوزة زبان آموزي ما 
بر دوش حواس  پنج گانه استوار است. همان طور که علي بن عثمان 
هجويري در كتاب كشف المحجوب گفته  است: »اي عزيز، خداوند 
در وجود ما پنج در نهاده است. دِر ديدن، دِر شنیدن، دِر پسودن 
)لمس، بســاوايي(، دِر بويیدن، دِر چشیدن.« پايان جمله اش هم 

 رويكرد برنامه درسي زبان و ادبیات  فارسي
 با تأكید بر زبان آموزي

مدرس: دكتر فريدون اكبري

کارگاه آموزشيـ  تبیینی
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جان ســخن اوســت. مي گويد: »و اين پنج، سپهساالران عقل و 
علم اند«. 

دوســتان عزيز، شــما كه در پهنه زبان آموزي كار مي كنید،  از 
اين پنج سپهســاالر عقــل و علم چقدر بهــره مي گیريد؟ چقدر 
برنامه ريــزي آگاهانه براي پــروردن اين پنج حــس داريد؟ در 
برنامه ريزي درسي رسمي، تالشمان اين است كه اين دريچه هاي 
پنج گانه را بگشايیم. در حوزه گستره زبان آموزي ما چند كلیدواژه 
داريم كه اگر به همه نرسیم، امروز  دو سه تا را مي گويم و باقي را 

به زمان ديگر مي گذارم.

پهنا و گستره
 پهنا و گســترة زبان آموزي، همان دنیــاي مغزي هر زبان آموز 
است. به زبان ديگر، ما در كالس زبان آموزي، خواسته يا ناخواسته، 
در حال پروردن دنیاي مغزي زبان آموز هســتیم. مغز كارخانه اي 
است كه نیاز به مواد اولیه دارد. اين تصوير را تماشا كنید. خوانش 
شما از اين تصوير چیســت؟ اين تصوير، فشردة تمام حرف هايي 
است كه من تا حاال گفتم. فرايند ياددهي ـ يادگیري، برفرايندهاي 
مغــزي و بر پايــة كاركردهاي دوپارة مغز يعنــي نیم كرة چپ و 
نیم كرة راست استوار است. اگر ما در كتاب، براي زبان آموز، نگاره 
 و همراهش واژه  آورده ايم، اين مبتني بر كارآيي دوپاره مغز است؛ 
تصوير و واژه، هر دو به ذهن مخابره مي شوند؛ هم عكس برداري از 

پیكرة كلي تصوير و هم نمودبرداري از ساختمان واژه.
ما دو رويكرد عام در حوزه زبان آموزي داريم: رويكرد ســازه نگر 
يــا جزئی بینی و رويكرد پیكره نگر يا كلي بینــی ، بر بنیان مباني 
زبان شــناختي و روان شناختي. ما چند سال است كه زبان آموزي 
را )در آموزش نخســتین نشانه هاي زباني فارســي(، بر رويكرد 
پیكره نگر يا رويكرد كل بیني استوار كرده ايم. انسان در نخستین 
رويارويــي با پديده ها تصويري از كل آن را به ذهن مي ســپارد؛ 
اين يعني توجه به نگرش پیكره اي يا كل بیني انســان. به همین 
خاطر اســت كه ما در كتاب درســي، نگاره و پیكره واژگاني را با 

هم درآمیخته ايم.
آموزگار كه با نشــان دادن تصوير از از راه چشــم، واژه را تلفظ 
مي كند، دريچه هاي گوش زبان آموز به كار گرفته مي شود؛ يعني 
هم زمــان بافت تصويري و بافــت آوايي واژگان زبــان به دنیاي 
ذهن برده مي شــود. مؤلفان كتاب هاي آموزشــي و  كمك درسی 
بايــد هم زمان به هــر دو جنبه توجه كنند. برخی از ناشــران و 
مؤلفان، کتاب خود را از همان آغاز با رويكرد ســازه نگر يا رويكرد 
جزئي بیني تدوين می کننــد. به همین خاطر، ما  مجبوريم آن را 
رد  کنیم؛ چون جرياني وارونه با ســمت و سوي رويكرد آموزشي 

كتاب درسي است. 
وقتــی اين كتاب به دســت خانواده ها مي افتــد، آن ها را دچار 
سردرگمي مي كند. خانواده ها كتاب را به آموزگاران مي رسانند و 
آن ها را هم دچار گم گشتگي مي كنند كه اين درست است يا آن. 
ما همیشه تأكیدمان اين اســت كه مرجع، كتاب درسي است 
و بعــد كارافزارهايي كه همســو با كتاب درســي و كتاب معلم 
است. بنابراين دوستان ناشر كه زحمت مي كشند، سرمايه گذاري 
مي كننــد و نیروهاي علمي را در اين بخش به كار مي گیرند، الزم 
است با ما در جهت گیري كلي هم ســخن باشند. يك صدايي در 

رويكرد ضرورت برنامه است. مباني برنامه  نبايد دستخوش تغییر 
شود. 

رويكرد همان جهت گیري كلي اســت كه مبتني بر جهان بیني 
برنامه ريزي درســي است. من همیشه وقتي مي خواهم رويكرد را 

تعريف كنم از اين بیت مثنوي استفاده مي كنم كه مي فرمايد:
پیش چشمت داشتي شیشه كبود

زين سبب عالم كبودت مي نمود
بشكن اين شیشه كبود زرد را 

تا ببیني گرد را و مرد را
ما اگر بخواهیم تغییرات برنامه  درسي را ببینیم، الزم است غبار 
آموخته هاي پیشین و غبار عادت ها را كنار بزنیم. بسیاري از اولیا 
زنگ مي زنند و مي گويند زمــان ما خیلي خوب بود؛ االن خیلي 

بد شده است.
هرچه رفت از عمر، ياد آن به نیكي مي كنند

چهرة امروز در آيینه فردا خوش است
بچه هاي امروز با غذاي امروز پرورده مي شــوند. بايد با توجه به 

نیازهاي كودكان پیش برويم.

روش ها
در روش ها، شــما به فراخــور توش و توان علمــي خودتان و 
تجربه ها و يافته ها مي توانید دانش هايي را به كار بگیريد. ما گفتیم 
در گام نخســت زبان آموزي، تمام تأكید مــا بر نگارش پیكره اي 

اســت. حــاال در روش آموزش، بــه تعداد 
آموزگاران ما مي توانیم روش داشته باشیم. 
اينجا هیچ محدوديتــي نداريم. البته برخي 
از روش ها با برخــي از آموزه ها هم خواني و 
هم سازي نیكوتري دارند و آموزش را كارا و 
مؤثرتر مي ســازند. آن پنج دريچه يادگیري 
ـ حس هــای پنج گانه   ـ به طــور خداداد در 
وجود هر زبان آموزي هســت؛ منتها آموزش 
ما بیشتر بر دو دريچه چشم و گوش استوار 

بوده است: خواندن و نوشتن. 
ما تأكید می کنیم در حوزه هاي خوانداري زبان يا حوزه شفاهي 
دو چیز گرانیگاه برنامة زبان ماست: اول توجه به پاره مهارت هاي 

خوانداري.
کسانی كه مي خواهند كتاب آموزشــي يا نرم افزار تولید كنند 
بايد به ايــن توجه كنند. در قلمرو مهارت هــاي خوانداري يكي 
از بنیان هــاي ما توجه به پــاره مهارت ها، يا ريزمهارت ها و خرده 
مهارت هاي زباني يعني لحن، تكیه، مكث، درنگ، كشش، گسست، 
فراز، فرود آوايي اســت.   اگر  نرم افزارهايي يا لوح هاي فشردة گويا 

مي خواهند تولید كنند، بايد به اين ها توجه كنند.
ما معتقديم متن، يك چیز بي روح و بي جان اســت؛ ولي شما با 
خوانش نیكو به آن روح و جان مي دمید. خوانش شما اگر درست 
و رهوار باشــد، نیاز به معنا كردن متن نیست. ما پرهیز مي دهیم 
همكاران خودمان را كــه متن ها را معنا نكنند؛ وگرنه دانش آموز 
در كالس تبديل به میرزابنويس مي شود. بگذاريد ذهن خودشان 
بــه كار بیفتد. هر زبان آموزي، بي هیچ گمــان از آنچه مي بیند و 
مي شنود برداشتي دارد که پیداست با برداشت من و شما يكسان 

ما همیشه تأكیدمان 
اين است كه مرجع، 

كتاب درسي است و بعد 
كارافزارهايي كه با كتاب 

درسي و كتاب معلم 
همسو است
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نخواهد بود.
دومین نكته اي كــه در قلمرو مهارت هاي خوانداري بايد به آن 
توجه كرد، تأكید بر درك خوانداري است. دوستان بزرگوارم، اگر 
مي خواهید كتاب  آموزشــی تدوين کنید، فعالیت هاي ويژه اي را 

هم براي درك متن طراحي كنید. 
اين كه بگويیم فالن كتاب نوشته كه بود يا فالن شعر از كه بود، 
يــا در اين نگاره  چه مي بینید، اين ها اليه هاي آشــكار و كم عمق 
درك متن اســت. بايد سؤال هاي درك متن، تلنگرهايی به ذهن 
زبان آموز بزنــد كه ذهن او به ژرفاي متن نزديك شــود. امروزه 
بین معنايابي و معناســازي تفاوت قائل ايم. براي معنايابي  ارزش 
کمی قائل ايم؛ به همین دلیل مي گويم شما 
معنا نكنید؛  بلكه براي معناسازي به ذهن ها 
فرصت بدهید. اگــر فرصت بدهید، ذهن ها 

معناسازي خواهند كرد. 

مهارت هاي نوشتاري
حقیقــت  در  نوشــتاري  مهارت هــاي 
پیچیده تريــن مهارت زبان آموزي ماســت. 
در بخش هــاي خوانــداري، ما شــنیدن و 
ســخن گفتن را به طور طبیعــي از جامعه 
فرامي گیريــم. اين فراينــد پیش از آموزش 
رســمي و مدرســه اي انجام می گیــرد؛ اما 
آموزش نوشتن، چون بر بنیان قراردادهای اهل زبان استوار است، 
دشواري ها و پیچش هايي دارد كه ممکن است هنوز هم و در اين 

سن و سال، من واژه اي بگويم و شما آن را ناروا بنويسید.
 چرا؟ براي اين كه لغزشــگاه هاي اين بخش بسیار است. در اين 
بخش ما ـ از اول دبســتان تا دوره پیش دانشگاهي ـ  مي خواهیم 
نوشــتن را از خط خطي كردن برســانیم به انشــا. از خط خطي 
كردن ها قرار اســت انشــا در بیاوريم. اين فرايند زبان آموزي در 
قلمرو نوشتاري اســت. در پهنة خوانداري  زبان آموز بايد متن را 
رهوار بخواند. اصل خالقیت نوشتاري، و انشا، فرجام برنامه ماست. 

اعضای من چشم من است!
من بر اين باور نیســتم كه چشــم فقط اين دو عضوی هستند 
كه در صورت شــما قرار دارند. نه، دســت ها هم می توانند چشم 
باشــند. يعنــی كاری را  بكنند كه دو چشــم مي كنــد. اگر باور 
نمي كنید، چشم هايتان را ببنديد و به  سويي برويد. دست ها همان 
تصويرسازي را ذهن براي شما خواهند كرد. كارخانه ذهن نیاز به 
حواس دارد كه ما مواد را از راه همین حواس مي گیريم نه از چیز 
ديگر. چشم بعدی، حس بساوايي است؛ چشم بعد حس چشايی. 
امام علي)ع( در نهج البالغه اين ســخن را به قشنگی و فشردگی 
بیان کرده اســت: القب مصحف البصــر؛ معنی اين جمله را من و 

شما بارها شنیده ايم:
ز دست ديده و دل هر دو فرياد

كه هرچه ديده بیند دل كند ياد

عناصر پیرازباني
مقصــود مــن از عناصر پیرازبانــي، اين  نگاهي اســت كه من 
مي چرخانم بر ســر شــما يا نگاهي است كه شــما به من داريد؛ 

گردن هــاي آويخته شــما هر كدام  پیامي را بــه من مي دهند و 
حاالت چهره و حرکات بدن من پیامي از اين سو به شما می آورد. 
چقدر ما از عناصر پیرازباني در آموزش بهره مي گیريم؟ نوع نگاه 
و ســهم هر مخاطب از نگاه و توجه من و حتي لحن كالم من در 

سخن با شما...  
عناصر پیرا زباني،  خاني كارا در آموزش است؛ شايد ما نبینیم و 
ندانیم، اما  اين عناصر اثر گذارند. گاهي بیش از آنچه مي پنداريم، 
 اثر مي گذارند. گاهي  عبور من از کنار میز شما و درنگ كردن من 
بر روي دفتر شما، می تواند بار آموزشي داشته باشد. همه اين ها 
را از نظر علمي بارها شــنیده ايد و با آن ها آشــنايید. در آمیختن 
تعلیم و تربیت با پهناي وجودي انسان. انسان وجودي تك ساحتي 
نیست. داراي اضالع وجودي است و ساحت هايي دارد. بهره گیري 

از همه حوزه هاي روان شناختي و يادگیري.
نه تنها چشم  جاسوس جمال است

كه راه گوش هم راه خیال است
پیوند اين دو تا با هم نشان مي دهد كه در واقع با هم يك تصوير 
واحد براي ما مي ســازند و بیان مي كنند. يعنــي به نوعي بیان، 

بینايي است و بینايي هم نوعي بیان است. 
ما امروز با تمام يافته هاي روان شناسي و زبان شناسي و يافته های 
ديگر اين حرف  را زديم. اما اين بیت از وحشي بافقي )شاعر قرن 
دهم هجری( اســت که قبل از او هم جامي در قرن نهم شــبیه 

همین سخن را گفته است. 
بسیاري از آموزه هايي كه ما امروز به نام ديگران و از سرزمین هاي 
ديگر نقل مي كنیم، رگ و ريشــه اش از فرهنگ خود ماست و ما 

كمتر سراغ اين ها مي رويم. 
در متون ما بنیان هاي اين حرف هاي علمي بوده و هست. منتها 
بايد با چراغ به سراغ اين ها برويم:  »گفتا تو با چراغ بیا تا ببیني ام«. 

بايد در قلمرو فرهنگ و ادب خودمان با بصیرت حركت كنیم، 
مــن از برگزاركنندگاني كه چنین مجالي ايجاد كردند، به ويژه 
خانم كیا، دوستان ارجمند سازمان پژوهش و همه كساني كه به 
اين نشست سامان دادند، تشكر و قدرداني مي كنم. اما عذرخواهي 
مي كنم از اين که اين مكان، تا حدودي شــايد مناسب اين بحث 

نبود. 
ان شــاءاهلل ما در نشســت هاي ديگری در سازمان پژوهش،  در 
خدمت شــما باشــیم. و مطمئن باشــید براي چنیــن بحث و 
گفت وگوهايي گوش هاي شنوا هست؛ چون كتاب درسي جايگاه 
مهمی دارد و شايد تنها كتابي است كه بعد از قرآن كريم، وارد هر 
خانه اي در ايران مي شــود. اين كم فضیلتي نیست. كتاب درسي 
ارجمند اســت و آستانه درك و فهم و يادگیري هر سرزمیني هم 
بر بنیان كتاب هاي درسي اش استوار است. لذا بايد همه ما دست 
به دســت هم بدهیم تا از اين كه هستیم يك گام به سمت بهتر 

شدن حركت كنیم. 
خانم هوازين )از نشر گلواژه(: ناشران مختلفي زمینه تألیف 
كتاب هــاي كار و تمرين زبان فارســي كار كردند؛ حاال بعضي ها 
بــه عنوان كار و تمرين، بعضی با عنــوان امال، بعضي ها با عنوان 
ديكته و بعضی  با عنوان روان خواني. همچنان كه شــما فرموديد 
قســمت مهارت هاي خوانداري و مهارت هاي نوشــتن دو بخش 
جدا از هم اســت كه برخي از ناشــران روي دو تا بخش تألیفاتي 

پنج دريچه يادگیريـ  
حس های پنج گانه   ـ به 
طور خداداد در وجود 
هر زبان آموزي هست؛ 
منتها آموزش ما بیشتر 
بر دو دريچه چشم و 
گوش استوار بوده است: 
خواندن و نوشتن
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داشتند. مي خواســتم ببینم رويكرد كل نگر شما روي تألیف اين 
نوع كتاب ها چه طور اســت و آيا واقعًا درست است و چه تمايلي 

وجود دارد و بر چه مبنايي تألیف مي شود؟
احدزاده )نشــر گلواژه(:  آيا ايــن رويکردی کــه درباره 
زبان آموزی گفتید،       وقتی     به  دوره متوســطه دوم هم می رسد، به 

همین نحو وجود دارد؟ 
دكتــر اكبري: پرســش اول مربوط مي شــود بــه چگونگي 
ســازمان دهي محتوا. در سازمان دهي محتوا، شــما اگر رويكرد 
تلفیقي داشــته باشــید مي توانید آموزه هاي زباني را يكجا گرد 
بیاوريد. البته اگر توان كار و مهارت  تلفیق درست را داشته باشید؛ 

وگرنه پهنه ها را جدا مي كنید. 
مــا تأكیدمان بر اين اســت كه در حوزه زبان آمــوزي توازن و 
تفاوت اين دو كفه را حفظ كنیم. چرا؟ چون در آمیختن اين ها در 
آموزش، آموزگار را هم سردرگم مي كند؛ يعني تكلیف را نمي داند 
که مثاًل براي تقويت مهارت هاي شــفاهي چه بايد بكند؛ يا براي 
پرورش مهارت هاي كتبي چه شــیوه ها و شــگردهايي را بايد به 

كار ببرد؟ 
اگر چه در حــوزة زبان آمــوزي، عماًل، وقتی من دارم ســخن 
مي گويم، گوش من و چشم هاي من هم زمان دارند با شما ارتباط 
برقرار مي كند ) آمیزه اي از كاركرد همه سوية دنیاي مغز(؛ ولي در 
آموزش بهتر است سمت و سوي آموزه هاي ما طبقه بندي علمي 
داشته باشد. ما بر همین اساس، با توجه به تجربه 90 ساله گذشته 
کشــور، مبنا را بر ايــن قرار داديم كه قلمــرو مهارت ها را از هم 
تفكیك كنیم؛ ما براي پرورش زبان در قلمرو مهارت هاي آوايي و 
شفاهي زبان برنامه داريم و در كتاب مهارت هاي نوشتاري، تمام 
آنچــه را كه گفتیم و گفتند و خوانديد و شــنیديم بايد تبديلش 

كنیم به انشا. 
پاسخ ســؤال دوم فقط يك چیز است: حركت ما از زبان 
به ادبیات اســت؛ يعني از پايه اول دبستان پلكاني باال مي رويم تا 
پله دوازدهم؛ ابتدا كفة ترازوي زبان ســنگین و وزن ادبیات كمتر 

است؛ اما هرچه  باالتر می رويد بر بار ادبي آموزه ها افزوده مي شود. 
در پیش دانشگاهي كفة ترازوي محتوا به سمت ادبیات ، گرايان 
اســت؛ حال آن که در اول دبســتان، بار محتوای آموزه هاي ما به 
سمت زبان آموزي است؛ يعني هر چه هست در خدمت زبان آموزي 
اســت.  چیز ديگري نیســت. بنابراين اگر آن جا شعري آورديم، 
هدف فقط پرورش گوش كردن و خوب شــنیدن و تقويت سواد 

شنیداري است.
سؤال: وجود كتاب زبان فارسي در دورة متوسطه دوم،  نشانة 
آن نیست كه ما همچنان به بحث زبان آموزي و مباحث دستوري 
تا پیش دانشــگاهي ادامه می دهیم؟ چون زبان فارســي که ديگر 
بحث ادبیات ندارد؛ بیشتر به بحث دستور زبان و نگارش مي پردازد.

دكتر اكبري: من عرض كردم كه يكي از اصول برنامه، حركت 
از زبان به سمت ادبیات است. 

بايــد توجه کنیم هرچه باالتر مي رويم، بار ادبي و شــاخه هاي 
تخصصي هم آشــكار مي شــود. تا پايه نهم كه آموزش عمومي 
ماســت، اين دو كفه  تــرازو، يعنــي مهارت هــاي خوانداري و 
مهارت هاي نوشتاري، با هم باال مي روند. مثاًل كتاب فارسي هفتم 
و هشتم داريم و آموزش مهارت هاي نوشتاري يعني همان كتاب 
انشــاي قديم. اما به دبیرستان يا متوسطه دوره دوم كه مي رويم، 
نگاه تخصصي آشــكار مي شود. بنابراين كنار كتاب فارسي، تاريخ 
ادبیات هســت، آرايه هاي ادبي هســت، عروض هست، نثر ادبي 
هســت و نقد ادبي هســت. اين ها ديگر نگاه هاي كاماًل تخصصي 
است كه با توجه به افزوده شدن به پهناي ادبي برنامه، موجوديت 

پیدا مي كنند. 
آقاي وحید تمنا:  به نظر می رسد الزم است اين جلسات ادامه 
يابد  و درباره برخی برداشت های متفاوتی که داريم   بیشتر صحبت 

کنیم. 
در اين مدت ناشــراني مثل قديانــي، گاج، افق، گلواژه، فردين، 
مبتكــران و كاگو بیشــترين ســهم كتاب هاي آموزشــي را در 

زبان آموزي داشتند

كارگاه تبیین رويكردهاي زبان آموزي در يك نگاه
 تعداد شرکت کنندگان:  42 نفر

 بیشترين شركت كننده: انتشارات قلمچی با 14 نماينده
 تعداد برگه های تکمیل شده: 13 برگه

چکیده نتايج نظرسنجی نشست
میزان موفقیت نشست در تبیین اهداف و رويكردهای درس 
زبان آموزی: خیلی زياد )1(، زياد )4(، متوســط )3(، کم )3(، 

خیلی کم )2(
میــزان موفقیت در رفع ابهامات: خیلی زيــاد )1(، زياد )4(، 

متوسط )4(، کم )2(، خیلی کم )2(
میــزان عالقه مندی برای تداوم نشســت در زمان های ديگر:  

خیلی زياد )2(، زياد )7(، کم )2(، خیلی کم )1(

درباره شیوه مطلوب برگزاری جلسات: پرسش وپاسخ )8 نفر(، 
میزگرد )4(، سخنرانی و پرسش و پاسخ )1(

درباره فاصله زمانی مطلوب نشســت های احتمالی مشابه: دو 
ماه يک بار )5(، سه ماه يک بار )5(، سالی يک بار )2(

ارزيابی کلی از میزان موفقیت نشســت: خیلی زياد )2(، زياد 
)3(، متوسط )1(، کم )5(، خیلی کم )1(

اولويت موضوع برای كارگاه بعدی: تفكر و سبك زندگی )8(، 
علوم پايه )2(، پیش دبستان )1(

نقطه قوت
دعوت از مدير گروه

نقاط ضعف
پراكندگی و پیچیدگی سخن )4(، فضای نامناسب )2(، يك 

سويه نگری سخنران  )1(
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گفت وگــو و تبادل نظر میان پديدآورندگان و ناشــران کتاب های 
آموزشی از يک سو و داوران و گروه های ارزياب کتاب های آموزشی از 
سوی ديگر، برای هر دو گروه مفید است. گروه نخست با نگاه حاکم 
بر معیارها و شاخص های ارزيابی و داوری کتاب های آموزشی آشنا 
می شــوند و گروه دوم نیز از نزديــک در جريان دغدغه ها و ابهامات 
احتمالی ناشران و مؤلفان آموزشی و ديگر عالقه مندان اين حوزه قرار 

می گیرند. 
نشست »استانداردها و بايد و نبايدهای تألیف کتاب های آموزشی 
علوم پايه« که روز دوشــنبه 21 ارديبهشت ماه سال جاری در سالن 
نشســت های علمیـ   آموزشی ناشــران آموزشی بیست وهشتمین 
نمايشــگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد، پاسخی به اين نیاز 

دوسويه بود.
 در اين نشســت دکتر خسرو داودی کارشــناس رياضی، احمد 
احمدی کارشناس فیزيک، مريم انصاری کارشناس زيست شناسی، 
بتول فرنوش، کارشناس علوم تجربی و فريبا کیا معاون سامان دهی 
منابع آموزشــی و تربیتــی و جمعی از مؤلفان، ناشــران و معلمان 
عالقه مند حضور داشــتند. آنچه می خوانید گزارشی خالصه شده از 

اين نشست است.  

خســرو داودی )کارشناس رياضی و مســئول اداره 

جلسه(: ما امروز با شــما مهیمانــان عزيز در خصوص چگونگی 
و نحوه ارزيابی کتاب های آموزشــی در گروه علوم پايه و خصوصًا 
کتاب هــای رياضی، فیزيک، زيست شناســی و علــوم تجربی در 
دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی گفت وگو خواهیم 
کرد و فرايند بررسی کتاب ها و نحوه ارزيابی و مالک های داوری 
را توضیح خواهیم داد. ابتدا من از همکارانم درخواســت می کنم 
توضیحات کوتاهی را خدمت شــما عزيزان ارائه کنند و در ادامه 

اگر پرسشی باشد، پاسخ گو خواهیم بود.

احمد احمدی )کارشناس فیزيک(: شايد مهم ترين سؤالی 
که همه برنامه ريزان درســی کشــورهای مختلــف و همه آنانی 
که در اين عرصه کار می کنند، از خود می پرســند اين باشد که 
نیازهــای دانش آموزان ما به عنوان شــهروندان جامعه ای که در 
آن زندگی می کنیم چیســت. امروزه تشــخیص دقیق نیازهای 
دانش آموزان با توجه به تغییرات وســیع و ســريعی که در حال 
انجام اســت، عماًل امکان پذير نیست و اگر چنین فرضی درست 
باشــد، نمی توانیم نیازهــای دانش آموزان را در علــوم پايه نیز 
به درســتی تشــخیص دهیم. به همین دلیل برنامه ريزان درسی 
تالش می کنند در برنامه هــای خود به اين تغییرات توجه کنند 
تــا همخوانی الزم بین نیازهای روز دانش آموز و منابعی که تهیه 

به دانش آموزان ياد بدهیم 
چگونه ياد بگیرند!

محمد دشتي

دیدار داوران و کارشناسان کتاب های آموزشی
علوم پایه با ناشران آموزشی
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و ارائه مي  شــود حفظ شــود. معنی اين حرف اين است که تنها 
برنامه ثابتی که وجود دارد، تغییر اســت و ما بايد دانش آموزان 
را برای اين شــرايط دائمًا در حال تغییر آماده کنیم. پس دانش 
پايه، بايد با اصول در حال تغییر هماهنگ شود تا اين آموزش ها 
بتواند عماًل مورد اســتفاده دانش آموز قــرار گیرد. به طور مثال، 
تغییراتی که در سال های اخیر در تکنولوژی های ارتباطی اتفاق 
افتاده اســت، خیلی از نیازها و ضرورت هــای پیش رو را تغییر 
داده اســت؛ يعنی اگر دانش آموز ما امروز بخواهد در مورد تعمیر 
تلويزيون های المپی آموزش ببینــد، اين آموزش عماًل به کار او 
نخواهد آمد؛ زيرا ســاخت اين تلويزيون ها دارد از دســتور کار 
کارخانه های سازنده خارج و تکنولوژی های جديدتر و پیشرفته تر 
مبتنــی بر فناوری های نــو جايگزين آن می شــود. بنابراين آن 
چیــزی که در مورد آموزش های علوم پايه و به خصوص در مورد 
درســی مثل فیزيک بايد مورد توجه قرار گیرد همین تغییرات 
بســیار سريعی است که دارد در جهان اتفاق می افتد و اگر افراد، 
حتی کارشناسان ماهر قبلی، در زمینه وسائل و تجهیزات جديد 
آموزش نبینند، عماًل کارآيی خود را از دست می دهند. پس اين 
موضوع خیلی مهم اســت که ما و همه کســانی که سهمی در 
آموزش اين شــهروندان آينده دارند، به گونه ای حرکت کنیم که 
آموزش های ارائه شده، مفید و مؤثر و مطابق با نیازهای اين نسل 
باشــد. اين موضوع هم درباره کتاب های درسی و هم کتاب های 
کمک درســی و کمک آموزشــی و در همه حوزه های آموزشی و 

تربیتی صدق می کند.
مــا بايد به گونه ای عمل کنیم که دانش آمــوزان ما، در برخورد 
با يک مســئله جدی، بتوانند فراينــدی را طی کنند که به حل 
مســئله دست يابند؛ به عبارتی ديگر آنان »ياد بگیرند که چگونه 
ياد بگیرند«. در اين ارتباط فعالیت های کمک آموزشی می توانند 
به کمک کتاب های درسی بیايند و به دانش آموز كمك کنند که 
در تولید مفهوم فعال باشــد؛ آن وقت آن کتاب ها و مجموعه های 
آموزشــی هم در خدمت همین هدف يادگیری چگونه يادگرفتن 
قرار خواهد گرفت. شــاخص هايی که مــا در ارزيابی کتاب های 
آموزشــی مورد نظر قرار می دهیم، در راستای همین هدف است. 
به طور مثال يک ســؤال اساسی در ارزيابی کتاب ها اين است که 
کتــاب چقدر  دانش آموز را وادار به تفکــر می کند و چقدر به او 
کمک می کند تا در فرايند آموزش به طور فعال تری ظاهر شود.  

با  ما  )کارشــناس علوم تجربی(: شــايد  خانم فرنوش 
کتاب های دانشی مشکل زيادی نداشته باشیم؛ در اين کتاب ها 
حساسیت ها، بیشتر روی اين است که مطلبی نادرست و غلط در 
کتاب نوشته نشده باشــد. بیشترين مسئله و سخت ترين بخش 
ارزشیابی در مورد کتاب های کار است که معمواًل درصد زيادی 
از آن هــا در چارچوب اهــداف کتاب های درســی نمی گنجند. 
اين مهم اســت که سؤاالت مطرح شــده که سؤال های دانشی 
محض نباشــد، در محــدوده نگرش ها وارد شــود و فراگیر را 
بــرای فهم مطلب دچار چالش کند و بــه تکاپو وادارد. البته در 
سال های اخیر تحوالت مثبتی در تألیف کتاب های کار از سوی 
نويسندگان لحاظ شده است، ولی باز هم جو غالب با سؤاالت و 
آموزه های دانشی است و در زمینه مهارت ها و نگرش ها معمواًل 

سؤاالت کمتری مطرح می شود. 
   

خانم انصاری )کارشــناس زيست شناسی(: همه سعی و 
تالشــی که در حوزه آموزش انجام می شــود، به اين دلیل است 
کــه ما بچه ها را بــه يادگیری عالقه مند کنیم. کتاب درســی و 
مدرســه آغاز يادگیری اســت؛ بنابراين انتظار می رود کتاب های 

کمک آموزشــی هم با اين هدف نوشــته 
شــوند و به گســترش يادگیــری کمک 
برســانند.  صحبت های خانم فرنوش در 
متوسطه  زيست شناسی  کتاب های  حوزه 
هم صادق اســت کــه کتاب هــای کار 
آن گونه که بايد و شايد، در خدمت فرايند 
يادگیری قرار نمی گیرند و کمتر گسترش 
دانش و بینش و مهارت دانش آموز را پی 
می گیرند. در دوره متوسطه، خصوصًا اين 
کتاب ها بیشتر با هدف آمادگی در کنکور 
و آزمون دانشگاه ها تدوين می شوند و در 
دوره های پايین تر بیشتر به کار آمادگی و 
قبولی در مدارس مختلف می آيند و عماًل 

کمک زيادی به يادگیری و تعمیق آن نمی کنند.
 شــک نیست که اين آزمون ها، هم به عنوان يک واقعیت وجود 
دارند و بچه ها بايد برای ورود به اين مدارس و يا دانشــگاه آماده 
شوند؛ اما همه کار ما و ناشران و مؤلفانی که در اين حوزه فعالیت 
می کنند، نبايد معطوف به اين موضوع باشد؛ زيرا هدف از خواندن 
کتاب فقط اين نیســت که بچه ها بتوانند يک آزمونی را از ســر 
بگذرانند و هیچ نوع مهــارت و دانش و اندوخته ای را فرا نگیرند. 
وقتی ما همه چیز را حاضر و آمــاده در اختیار دانش آموزان قرار 
می دهیم، طبیعی است که کتاب از اهداف و مقاصد سازنده ای که 
بايد برای آن نوشــته شده باشند، خالی می شوند و عماًل انحرافی 
را در مسیر آموزش ســازنده و مؤثر فراگیران پديد می آورند که 

بايد سخت مراقب آن باشیم وگرنه تبعات 
منفی آن دامنگیر فرزندانمان خواهد شد. 
اگر ما پاســخی را کــه دانش آموز بايد با 
کوشــش به آن برسد، حاضر و آماده و در 
مقابل گرفتن مبلغی در اختیار او بگذاريم، 
ديگر رغبتی بــرای خواندن و فهمیدن و 
حل مسئله نخواهد داشت و اين کار عماًل 
همه نقشه ها و برنامه های معلم و مدرسه 
و آموزش وپرورش را خنثی و بی اثر خواهد 

کرد. 
خسرو داودی: سرکار خانم انصاری به 
جنبه های انگیزشــی کتاب های آموزشی 

اشــاره کردند و تأکید کردند که جنبه های انگیزشی کتاب های 
آموزشی بسیار مهم اســت. اين جنبه های انگیزشی باعث جذب 
دانش آموزان و ايجاد انگیزه بیشــتر بــرای بهتر خواندن و خوب 
فهمیدن خواهد بود و باعث خواهد شــد متون درسی و آموزشی 
هم بهتر و عمیق تر درک و فهمیده شــود. صحبت ايشــان اين 
نیســت که ما نبايد هیچ کتاب کار يا کتاب تمرينی بنويســیم؛ 

احمد احمدی: ما بايد 
دانش آموزان را برای 

اين شرايط دائمًا در حال 
تغییر آماده کنیم. پس 

دانش پايه، بايد با اصول 
در حال تغییر هماهنگ 

شود تا اين آموزش ها 
بتواند عماًل مورد استفاده 

دانش آموز قرار گیرد

خانم فرنوش: بیشترين 
مسئله و سخت ترين 

بخش ارزشیابی در مورد 
کتاب های کار است که 

معمواًل درصد زيادی 
از آن ها در چارچوب 

اهداف کتاب های درسی 
نمی گنجند
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تأکید خانم انصاری بر رعايت تناســب ترکیب اين کتاب هاست 
که هر کــدام می تواند در جای خود مهم و با ارزش باشــد. کما 
اين که در حال حاضر هم بسیاری از اين کتاب ها که شرايط الزم 
را دارند، به عنوان کتاب های مناســب معرفی و تأيید می شوند و 
به جشــنواره کتاب های آموزشی رشد هم راه می يابند و می توان 
گفت خوش بختانه روزبه روز کیفیت آن ها هم افزايش يافته است.

وحید تمنا )مدير انتشارات مشاوران 
آموزش(: ابتدا پیشــنهاد من اين است که 
کتاب هايی که به دبیرخانه طرح سامان دهی 
می رســد، رد يا تأيید نشــود؛ بلکه براساس 
محتوا و کیفیتی که دارد، درجه بندی شود.

کارگاه هايی  می کنم  پیشــنهاد  همچنین 
دبیرخانــه  و  آموزش وپــرورش  ســوی  از 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی برگزار 
شود تا نويسندگان کتاب های آموزشی بهتر 
و بیشتر در جريان مالک ها و استانداردهای 
نوشــتن کتاب های آموزشــی )آن گونه که 

آموزش وپرورش می گويد( قرار گیرند.
يک ســؤال هم برای من مطرح اســت. وقتــی در جامعه و در 
مدارس ما به داليل گوناگون، مثاًل برخی معلمانی که قادر نیستند 
به همه ســؤاالت دانش آموزان پاسخ دهند، واقعیتی به عنوان نیاز 
به کتاب های پاسخ به سؤاالت وجود دارد. ما می خواهیم با نگاهی 
آرمان گرايانه صورت مسئله تقاضا برای اين کتاب ها را پاک کنیم 
و در حالی که اين کتاب ها در جامعه فروش دارد، جلو چاپ آن ها 
را بگیريم. بهتر نیست که اين کتاب ها هم باشند و ما در عین حال 
کتاب های به اصطالح استاندارد را هم معرفی کنیم و اجازه بدهیم 

تا بازار عرضه و تقاضا کار خودش را بکند. 
خسروداودی: آقــای تمنا صحبتی در مورد رده بندی کتاب ها 
مطرح کردنــد که اين کار در حال حاضر هــم صورت می گیرد. 
ضمنًا برخی دوســتان حاضر می گويند که 
چرا جلســه به صورت ســؤال و جواب اداره 
نمی شود؟ من گفتم که پس از صحبت های 
ابتدايی همکاران، در ادامه جلســه، شنوای 

صحبت دوستان هستیم.  
آقای فیاض: گاهی گفته می شــود چون 
کتابی، به نیاز خاصی از دانش آموز )کنکور( 
پاســخ می دهــد، بــه همین دلیــل تأيید 
نمی شــود. سؤال من اين است که مگر ناشر 
و مؤلف اين نیــاز را برای دانش آموز تعیین 
کرده اند که شما بر اين کار ايراد می گیريد. 
وقتی نیازی وجود دارد، اشکال پاسخ به اين 
نیاز در چیست؟ اگر شما می خواهید تولید 
تغییر کند، بايد سیستم ارزشیابی و کنکور 
و آزمون های خودتان را در آموزش وپرورش و آموزش عالی تغییر 

دهید تا اين تولیدات هم مسیر خودشان را پیدا کنند.  

محمد خندان )از انتشارات قلمچی(: به نظر من بايد شما به 

کسانی که می توانند کتاب بنويسند اجازه بدهید، بنويسند و بعد 
ببینید مخاطب کدام کتاب را می پســندد. وقتی دانش آموز ملزم 
اســت که کنکور بدهد،  چه شما تأيید کنید و چه تأيید نکنید، او 
کتابــی را که برای کنکور کمکش کند، انتخاب خواهد کرد. پس 

بايد به واقعیت ها هم توجه داشته باشیم. 

خانم پورحسین )از انتشــارات گلواژه(: امسال چندين 
کتاب از انتشاراتی ما به عنوان کتاب مناسب انتخاب شده بود؛ ولی 
درجه های اين کتاب ها اعالم نشده بود؛ ما برای دانستن درجه هر 

کتاب بايد مراجعه و فرم مربوطه را بررسی می کرديم.
موضوع بعد اين اســت که برگزاری کارگاه های آموزشی برای 
معلمان هم مهم اســت؛ چون اگر آموزش نديده باشند، معلوم 
نیســت بتوانند روشی را که موردنظر شماست، به خوبی آموزش 
دهند. حــاال همین موضوع بــه طريق اولی در مــورد مؤلفان 
آموزشــی هم مطرح اســت و برای ايجاد وحــدت رويه نیاز به 
آموزش دارند. ضمنًا به نظر می رســد فرايند ارزيابی کتاب های 
آموزشــی، خیلی وابســته به نگاه و نظر شــخصی داوران است 
کــه اين موضوع با تغییر ارزيابان، در ســال های مختلف، اثرات 
متفاوتــی در ارزيابی کتاب ها دارد و به نظــرم اين موضوع هم 

قابل بررسی است.  
آقای توانا: من دوست دارم موضوعی را مطرح کنم و دوستان 
مــا در بخش های تألیف کتاب های درســی و ارزيابی کتاب های 
آموزشــی به خودشان پاسخ دهند. ما ناشران اگر اشتباه يا غلطی 
در کتاب هايمان داشــته باشیم، با نخريدن کتاب توسط مشتری 
يا مؤلفان با نگرفتن حق الزحمه تألیف جريمه می شــويم؛ آيا در 
صورت اشــتباه در کار شما، چنین جريمه ای هست تا ما مطمئن 
شويم که همه تالش و کوشــش برای نوشتن بهترين متون )در 
کتاب های درســی( که ما را ملزم به پیروی از آن می کنید، صرف 

شده است.  

آقای تهامی )از انتشارات فردين(: ما در کتابی که تألیف 
کرده ايم، پاســخ نامه ای قرار داده ايم که به دلیل داشــتن پاسخ از 
ســوی ارزياب و داور مربوطه رد شده است؛ در حالی که ما از آن 
دفاع می کنیم و برای اين کار دلیل و منطق داريم و می توانیم در 
مورد آن با هم بحث و گفت وگو کنیم. بايد مسیری تعیین شود تا 

اين گونه مسائل قابل بررسی و رسیدگی باشد. 
خســرو داودی: چون نوع سؤاالتی که پرســیده شد، خیلی 
متنوع و متفاوت بود و برخی از آن ها به سیاســت ها و برنامه های 
آموزش وپرورش و طرح ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی 
برمی گردد، عماًل قابل پاســخ گويی از سوی بنده و همکارانم که 
مسئولیت مشخصی در خصوص ارزيابی و داوری برخی دروس را 
داريم، نیست. امیدوارم با توجه به اتمام وقت جلسه، در برنامه هايی 
که در همین خصوص با حضور ناشران محترم در سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی برگزار خواهد شد، پاسخ داده شود. ضمنًا 
بعد از اين جلسه همکاران ما و از جمله سرکار خانم کیا به عنوان 
مســئول طرح ســامان دهی در غرفه دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی حضور دارند و در صورت مراجعه دوستان پاسخگوی اين 

سؤاالت خواهند بود.

ش
زار

گ

خانم انصاری: کتاب 
درسی و مدرسه آغاز 
يادگیری است؛ بنابراين 
انتظار می رود کتاب های 
کمک آموزشی هم با اين 
هدف نوشته شوند و به 
گسترش يادگیری کمک 
برسانند

خسرو داودی: جنبه های 
انگیزشی باعث جذب 
دانش آموزان و ايجاد 
انگیزه بیشتر برای بهتر 
خواندن و خوب فهمیدن 
خواهد بود و باعث 
خواهد شد متون درسی 
و آموزشی هم بهتر و 
عمیق تر درک و فهمیده 
شود
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نشست ارزيابان كتاب هاي علوم پايه در يك نگاه 

 تعداد شرکت کنندگان:  40 نفر
 بیشترين شــركت كننده: انتشــارات خیلی سبز با 9 

میهمان
 تعداد برگه های تکمیل شده: 22 برگه

چکیده نتايج نظرسنجی نشست
میزان موفقیت نشست در تبیین اهداف و رويكردهای درس 
زبان آموزی: خیلی زياد )2(، زياد )2(، متوسط )11(، کم )3(، 
خیلی کم )3(. نیمی از حاضران موفقیت نشست را متوسط و 

27 درصد ضعیف ارزيابی کرده اند. 
میزان موفقیت در رفع ابهامات و پاســخ به پرسش ها: خیلی 
زياد )3(، زياد )4(، متوســط )6(، کم )7(، خیلی کم )2(. 41 
درصد از مخاطبان موفقیت نشســت را کم يا خیلی کم و 32 

درصد زياد و خیلی زياد دانسته اند. 
میزان عالقه مندی برای تداوم نشســت در زمان های ديگر:  
خیلی زياد )9(، زياد )8(، متوسط )2(، کم )0(، خیلی کم )2(. 
17 نفر از حاضران )77 درصد( ضرورت تداوم نشست ها را در 

حد خیلی زياد و زياد دانسته اند. 
درباره شــیوه مطلوب برگزاری جلسات: پرسش و پاسخ )10 
نفر(، میزگرد )12(، ســخنرانی )0(. 12 نفــر )54/5 درصد( 

خواهان برگزاری نشست به صورت میزگرد بوده اند؛ اما 10 نفر 
)45/5 درصد( از نظر شــکل ارائه، بر همان شــیوه ارائه شده 

انگشت گذاشته اند.
درباره فاصله زمانی مطلوب نشست های احتمالی مشابه: دو 
ماه يک بار )4(، سه ماه يک بار )16(، سالی يک بار )2(. 16 نفر 
از حاضران )73%( مايل اند اين جلسات سه ماه يک بار برگزار 
شود. 4 نفر )18%( دوست دارند نشست ها دو ماه يک بار باشد 

و 2 نفر )9%( هم سالی يک بار را کافی می دانند.
ارزيابــی کلی از میزان موفقیت نشســت: خیلی زياد )0(، 
زياد )1(، متوسط )13(، کم )2(، خیلی کم )3(، بدون پاسخ 
)3(. 13 نفر )60%( از نشســت رضايت متوسط داشته اند. 5 
نفر کــم و خیلی کم راضی بوده اند و يــک نفر رضايت زياد 

داشته است.
نقطه قوت

منجر به تعامل بیشتر ناشران و دفتر تألیف کتاب های درسی 
و در نهايت کمک به آموزش کشور می شود. 

نقاط ضعف
پراكندگی پرســش ها، مناســب نبودن فضای فیزيکی برای 
گفت وگو از جمله ســر و صدای زيــاد، حرف های کلی و عدم 
دسته بندی مناسب موضوعات مطرح شده، انتقادناپذير بودن 
مجری محترم، وقــت ناکافی، ندادن راهکار مشــخص/ عدم 

تفکیک موضوعات از هم.
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رشد 150 درصدی نتیجه
 تعامل با ناشران

گزارشگر: سمانه آزاد

اشاره
معاونت ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی در حاشیه بیست 
و هشتمین نمايشــگاه بین المللی کتاب تهران، نشست های علمی 
آموزشــی متعددی را برگزار کرد. در چهارمین نشست اين معاونت، 
ناشران و پديدآورندگان با مؤلفان کتاب های درسی فنی و حرفه ای و 
کاردانش به گفت وگو نشســتند. در اين برنامه مؤلفانی از گروه های 
رايانه، بــرق، کار و فناوری، مديريت خانــواده و تربیت بدنی حضور 

داشتند.

سخت اما مؤثر
در ابتدای نشست، فريبا کیا معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشــی با تأکید بر ضرورت تعامل میان ناشــران آموزشــی و 
دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی گفت: »شايد تعامل 
و گفت وگو بهترين و کوتاه ترين راه نباشــد، امــا ماندگارترين و 
اثرگذارترين راه برای نزديک کردن تفکِر بخش خصوصی و بخش 
دولتی در تولید منابع آموزشی و تربیتی است. ما طی چهار سال 

گذشته،  آثار اين گفت وگو را به خوبی احساس کرده ايم.«
در ادامه، چند تن از ناشران سؤاالت خود را مطرح کردند. 

ناشر يا پیمانکار؟
کافی مشاور انتشــارات فنی ايران گفت: »نخستین سؤال من 
اين است که از نگاه شما ناشــر چه مفهومی دارد؟ استنباط من 
از نوع روابط میان دفتر با ناشــران اين است که از نگاه شما ناشر 

فقط يک پیمانکار است. حال آن که ارتباط شما با ناشر برای تولید 
کتاب آموزشی، مانند يک سازمان سفارش دهنده به يک ناشر آزاد 
نیست. به نظر من میزان دخل و تصرف و آزادی های ناشر در امر 
تولید بايد بیشتر باشد، در حالی که در روابط کنونی،  گويی شما 
يک سازمان سفارش دهنده و ما پیمانکار نشر هستیم. اين موضوع 

ناشران را به همکاری ترغیب نمی کند.«
يگانه از انتشارات فارابی هم با انتقاد از تغییرات هر ساله برخی 
از کتاب های درسی گفت: »چرا تغییرات کتاب رايانه اين قدر زياد 
اســت؟ چه دلیلی وجود دارد که کتاب اين رشته هر سال عوض 
شــود؟« وی افزود: »چرا در شــاخه کاردانش دو منبع و مرجع 
معرفی شده که مطالب هر دو تقريبًا مانند هم است. از سوی ديگر 

چرا تألیف کتاب های جديد طول می کشد؟«
نديری از آموزشــگاه انديشــمندان کرج و انتشــارات جوزان 
درباره منابع درســی کنکور دانش آموزان کاردانش گفت: »نیمی 
از داوطلبان کنکور هنرســتان ها، دانش آموزان کاردانش هستند. 
آن ها برخی از کتاب ها و منابع کنکور را در طول ســال تحصیلی 
نمی خوانند؛ اما بايد در کنکور پاسخ آن ها را بدهند. به نظر می رسد 

بايد راه حلی دربارة اين موضوع پیدا کرد.«

ضرورت هم گامی با سرعت تغییرات دانش
نیلوفر بزرگ نیا،  از مؤلفان کتاب های رايانه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر تغییرات پی در پی کتاب گفت: »مسائل آموزشی و علمی 
در رشــته ما خیلی سريع تر از رشــته های ديگر است؛ به گونه ای 

در دیدار ناشران و پدیدآورندگان با مؤلفان کتاب های درسی 
فنی وحرفه ای وکاردانش مطرح شد:
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که گاهی حتی خود ما هم غافلگیر می شــويم. نسخه های جديد 
نرم افزارها به سرعت منتشر می شوند. ما در گروه تألیف کتاب های 
رشــته رايانه، همراه دوســتانی که از بــازار کار دعوت می کنیم، 
اعضای کمیسیون های تخصصی و نیز مدرسان، با در نظر گرفتن 
اين تغییرات ســريع، کتاب را تألیف می کنیم. از ســوی ديگر ما 
مجبوريم خود را در سطح جهانی به روز نگه داريم و استانداردهای 
جهانی را نیز رعايت کنیم. همه اين عوامل باعث شده تا در رشته 

رايانه تغییرات زيادی داشته باشیم.«
وی دربارة طوالنی شــدن زمان تألیفــات جديد نیز افزود: »در 
زمینه رايانه شرايط به گونه ای است که هر کسی جرئت تألیف در 
ايــن حوزه را به خود نمی دهد. چراکه ما واقعًا خودمان را در برابر 
دانش آموزان مسئو ل می دانیم. آموزش های ما بايد عمیق باشند. 
مثاًل در زمینه آموزش برنامة سی شارپ، با تأکیدی که بر استفاده 
از توانايی هــای مؤلفان خارج از ســازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشــی داشــتیم، جمعی را گرد  آورده ايم. يــک مؤلف کار را 
تألیــف می کند و بقیه اعضای گروه بــر تک تک بخش ها و حتی 
جمله بندی های متن نظر می دهند و در صورت لزوم تغییراتی را 
اعمال می کنند. اعمال اين دقت نظرها که به خاطر آموزش دقیق 

و عمیق دانش آموزان است، قطعًا وقت گیر خواهد بود.«
منابــع متفاوت در حوزه کاردانش هــم موضوع ديگری بود که 
خانم بزرگ نیا به آن اشــاره کرد. وی افــزود: »ما در اين حوزه 
حق اجبار اعالم کتاب درســی خاصی را نداريم و تنها می توانیم 
کتاب ها و منابع آموزشی را معرفی کنیم. در واقع ما استانداردها 
و بودجه  بندی هايی داريم که براساس آن ها کتاب هايی را پیشنهاد 
می دهیم. يعنی اين کتاب ها فقط جنبه معرفی و پیشنهاد دارند و 

ما ملزم نیستیم در سال تحصیلی کتابی را الزام کنیم.«

کار و فناوری، نیازمند توجه ويژه ناشران
در ادامه اين نشســت، معصومه نوروزی از مؤلفان گروه کار و 
فناوری درباره اين حوزه نســبتًا جديد درسی گفت: »درس کار و 
فناوری از ســال 1392 وارد برنامه درسی شد. تاکنون سه کتاب 
کار و فناوری برای پايه های ششــم، هفتم و هشــتم تألیف شده 
اســت. کتاب پايه نهم هم برای سال تحصیلی 95- 94 در دست 

تألیف است.«
وی درباره اهداف اين حوزه درسی گفت: »يکی از اهداف کالن 
اين درس، آموزش مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات است. 
از اين رو يکی از بخش های عمده کتاب به اين موضوع اختصاص 
دارد. مثاًل در پايه ششم به آموزش ويندوز و سخت افزار به صورت 
پايــه و مهارت های آفیــس پرداخته ايم. در پايــه هفتم مباحث 
جست وجو در اينترنت و مستندسازی و در پايه هشتم موضوعات 

کار با ايمیل و شبکه ها را مورد توجه قرار داده ايم.«
وی با اشاره به اينکه آموزش شايستگی های فنی از ديگر اهداف 
کالن اين حوزه اســت گفت: »آموزش شايستگی های فنی يعنی 
دانش آمــوزان با اجرای پروژه های درســی و عملی برخی از اين 
شايســتگی  ها را ياد می گیرند. مثاًل با ســاخت يک وسیله برقی 
ياد می گیرند کــه مدارها چگونه کار می کننــد. هم چنین انواع 
برشکاری ها و اتصاالت را در پروژه های کوچک تجربه می کنند تا 
بعدها بتوانند اين مهارت ها را در پروژه های بزرگ تعمیم دهند. از 

سوی ديگر ما شايستگی های غیر فنی مورد نیاز مشاغل و دنیای 
کار را نیز مدنظر داريم؛ مانند رعايت موارد ايمنی و بهداشتی که 

در دنیای کار مطرح است اما صرفًا فنی نیست.«
خانــم نــوروزی در انتها گفت: »از آنجا کــه اين درس و حوزه 
درسی نسبتاً  جديد است ناشران هنوز آشنايی کافی با آن ندارند 
و آثاری هم که در اين زمینه ديده ايم چندان منطبق با اهداف ما 
نیست. اما امیدواريم ناشران بتوانند پیرامون اين درس تولیداتی 
داشته باشند؛ مثاًل مؤلفان می توانند پروژه هايی را طرح کنند که 
دانش آموزان به جای پروژه های درسی شان آن ها را اجرا کنند. ما 

از ناشــران انتظار داريم بتوانند به دسترسی 
دانش آموزان به منابع و کتاب های مفید در 

اين زمینه کمک کنند.«

به حوزه  ناشــران  توجه بیشــتر 
کتاب های کمک آموزشی

بختیاری، از مؤلفان حوزه درسی گرافیک، 
نیــز با تأکید بر اينکه معاونت ســامان دهی 
منابع آموزشــی، تأکیدی  بر درســی بودن 
کتاب ها ندارد، گفت: »ناشــران نبايد گمان 
 کنند که آموزش وپرورش تنها سفارش دهنده 

موضوعات کتاب های آموزشی است و به تبع آن  ناشران بايد مانند 
پیمانکار عمل کنند.  اساسًا سامان دهی منابع آموزشی بر درسی 
بودن کتاب ها تأکید ندارد و اتفاقًا کتاب های غیردرســی ناشران 
مورد توجه مؤلفان کتاب های درسی قرار می گیرد؛ چراکه به مثابه 
يک مکمل عمل می کنند. در واقع کنار هم قرار گرفتن کتاب های 
درسی و کتاب های غیردرسی با رويکرد آموزشی که شما منتشر 

می کنید، نتیجه مطلوبی خواهد داشت.«

وی افزود: »سال های قبل انتقاد می شد که چرا کتاب های درسی 
حوزه هنر و گرافیک، هم در هنرســتان ها و هم در دانشــگاه ها 
تدريس می شــوند؟ دلیل اين بود که آن ها تنها منابع آموزشــی 

تعامل و گفت وگو 
ماندگارترين و 

اثرگذارترين راه برای 
نزديک کردن تفکر بخش 
خصوصی و بخش دولتی 

در تولید  منابع آموزشی و 
تربیتی است
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رشــتة هنر بودند و کتاب ديگری در برخی عناوين درسی وجود 
نداشــت. اما خوشبختانه اخیراً  شاهد رشــد روزافزون کتاب های 
آموزشی هستیم که مشخصًا کتاب درسی نیستند؛ اما مکمل های 
خوب و البته گاهی ناقصی هســتند که  نشان از توجه ناشران به 
اين حوزه دارد. در واقع با چنین رويکردی اســت که کتاب  های 
شما در دفتر ســامان دهی منابع آموزشی و طی چارچوب های از 
پیش تعیین شده ای داوری و در صورت مناسب بودن در کتاب های 
درسی معرفی می شوند. اينجاســت که ضوابط ما به عنوان فیلتر 
استفاده می شوند وگرنه ناشران می توانند کتاب هايشان را براساس 
ســرفصل های از پیش تعیین شده خودشــان يا نیاز بازار کتاب 

منتشر کنند.«
مجتبی انصاری پور از مؤلفان گروه الکترونیک نیز با درخواست 
از ناشــران برای تعامل بیشتر با سامان دهی منابع آموزشی گفت: 
»برنامه درســی ما چــه در حوزه فنی وحرفــه ای و چه در حوزه 
نظری، متمرکز است و ما تابع يک دستورالعمل  کلی هستیم. اين 
دستورالعمل در اختیار ناشران قرار دارد که می توانند با توانايی و 

تجربه های ارزشمندشان از آن استفاده کنند.«
وی درباره منابــع کنکور دانش آموزان شــاخه کاردانش نیز 
افــزود: »تا مدت هــا بحث ادامــه تحصیل هنرجويان شــاخه 
کاردانش در دانشــگاه ها مطرح نبــود، اما پس از طرح ضرورت 
تشــويق دانش آموزان به تحصیل در اين شاخه، ادامه تحصیل 
آن ها در دانشــگاه ها هم مطرح شــد. از اين رو طبیعی بود که 
برخی مباحث در برنامه درســی آن ها نباشــد. به همین دلیل 
درس های جبرانی و تکمیلی تألیف شــد. گرچه هنوز اين خأل 
وجود دارد، اما وجود ناشرانی مانند شما می تواند در اين زمینه 

به ما کمک کند.«

غلبه آثار ترجمه بر تألیف
در ادامه عباس اردســتانی، عضو شورای برنامه ريزی درسی 
تربیت بدنــی، بــه عمده مشــکالت کتاب های آموزشــی حوزه 
تربیت بدنی اشــاره کرد و گفت: »ما در کتاب های کمک آموزشی 
خصوصًا در بخش تربیت بدنی با دو مشکل بزرگ مواجه هستیم. 
نخســت آنکه عمده مطالب و کتاب هايی که منتشــر می شوند 
ترجمه  اند، نه تألیف. ديگر اينکه اگر ناشران قصد همکاری دارند، 
بايد با خواســته های نظام آموزشی در اين زمینه آشنايی داشته 
باشــند؛ اما من سال گذشته تنها با يک ناشــر در دفتر مالقات 

داشتم!«
وی افــزود: »نکتــه ای که  ناشــران و مؤلفان بايــد در تولید 
کتاب های کمک آموزشــی به آن توجه کنند اين اســت که اين 
کتاب ها تک بعدی نیستند و چند جنبه بايد در آن ها مورد توجه 
قرار بگیرد. در اين کتاب ها فقط تخصص مطرح نیســت. البته در 
نظر گرفتن اين جنبه ها، تألیف کتاب را مشــکل خواهد کرد، اما 
به گمان من اگر ناشران، ارتباط و تعاملی در اين حوزه با سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی داشته باشند ما و آن ها راحت تر و 

سريع تر به مقاصدی که مدنظرمان هست می   رسیم.«
سیدرحمان هاشمی از گروه مديريت خانواده نیز با قدردانی از 
ناشران گفت: »آموزش وپرورش برنامه های آموزشی و درسی خود 
را از طريق نشــر کتاب های درسی در دسترس دانش آموزان قرار 
می دهد. منابعی که شما تولید می کنید در راستای ارتقای سطح 
دانش و بینش دانش آموزان و ايجاد زمینه های فعالیت باالتر است 

که بسیار ارزشمند است.«
وی افزود: »رشته مديريت خانواده، هم در حوزة فنی وحرفه ای 
و هم در حوزة نظری فعالیت دارد. هر قدر که در اين حوزه کتاب 
منتشر شود باز هم کم است؛ زيرا خانواده ها به ارتباطات اجتماعی 
جديد و آگاهی های فنی روز نیاز دارند و اين به کمک شــما نیز 

دارد.«

افزايش کتاب های مناســب حوزه فنی وحرفه ای و 
کاردانش

در انتهای اين نشست فريبا کیا معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشــی، اطالعاتی را در اختیار ناشران گذاشت. وی گفت: »در 
طول ســال گذشته، کتاب های رســیده به دبیرخانه سامان دهی 
منابع آموزشــی، از نظر تعداد شاهد رشــدی 100 درصدی بوده 
است و اين نشان می دهد که خوشبختانه اقبال ناشران به تعامل با 

ما زياد بوده است که جای سپاس و قدردانی دارد.«
 وی ادامــه داد: از حــدود پنج هزار عنوان کتابی که امســال 
به دست ما رسیده است، به طور میانگین 59 درصد آن ها مناسب 
بوده اســت؛ که در حوزه فنی وحرفه ای میزان کتاب های مناسب 

بیش از 60 درصد است. 
او تأکید کرد: »هر ناشــری مجاز اســت با توجه به رويکردهای 
خــود و اهدافی که دنبال می کند، بهترين محتواها را تولید کند. 
ولی ما به عنوان متولیان آموزش دانش آموزان 6 تا 18 ســال، که 
حوزه فنی وحرفه ای و کاردانش را هم شــامل می شود، اهدافی را 
بــرای اين دوره ها تعیین می کنیم. منابع مناســب اين دوره بايد 
مبتنی و هم راســتا با برنامة دوره باشــد تا بــه ارتقای آموزش  و 

مهارت در آن کمک کند.«
وی با اشاره به مصوبة 828 شورای عالی آموزش وپرورش تأکید 
کرد: »طبــق ماده 6 اين مصوبه تبلیغ، ترويــج و توزيع هرگونه 
منابع آموزشی در آموزشگاه های سراسر کشور بايد از میان منابع 
استاندارد باشد. طبق بند چهارم همین مصوبه، سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشــی با بهره گیــری از متخصصان و با تعیین 
استانداردها، آن منابع را معرفی می کند. براساس بند پنجم همین 
مصوبه، ارائه فهرست وار و توصیفی منابع مناسب توسط کتابنامه 
رشــد صورت می گیرد. بنابراين ما ناشــران را به عنوان پیمانکار 
نمی بینیم. شما تولیداتی داريد که اگر متناسب با نیاز مخاطبان 
ما باشــد، بدون هیچ هزينه ای برای شما، توسط داوران هر رشته 
بررســی شده و باز هم به صورت رايگان در کتاب نامه معرفی و به 

مدارس فرستاده می شود.«
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نشست گروه فني وحرفه اي در يك نگاه
 تعداد حاضران: 32 نفر

 بیشترین شرکت کننده: مؤسسه امام حسین با 2 میهمان
 برگه های تکمیل شده نظرسنجی: 11 برگه

نتایج حاصل از برگه های نظرسنجی
1. اغلب حاضران )54/5 درصد( میزان موفقیت نشست 
را »متوســط« و 36 درصد از آن هــا »زیاد« ارزیابی کرده 

بودند.
2. اغلب حاضران )64 درصد(، میزان تأثیر این نشست در 

پاسخ به پرسش ها و رفع ابهام ها را »زیاد« دانسته بودند.
3. اغلب حاضران )91 درصد(، میزان عالقه مندی خود را به 

تداوم این نشست ها به صورت تفكیک شده، با گزینه »زیاد« و 
»خیلی زیاد« ابراز کرده بودند.

4. بیشــتر حاضران فاصله زمانی سه ماهه را برای برگزاری 
نشست ها مناسب تشخیص داده اند.

5. ارزیابی کلی اغلب حاضران از نشست مثبت بوده است. 
5  نفر )64 درصد( میــزان مفید بودن آن را »زیاد« و 4 نفر 

)36 درصد( »متوسط« شمرده اند. 

نقاط ضعف
ـ سر وصدای زیاد و فضای نامناسب برگزاری نشست؛

ـ عدم ارسال زودهنگام پیامک جهت دعوت به نشست
ـ محدود بودن تعداد کتاب نامه های اهدایی
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کتاب نامه رشد در بوته نقد
»کتاب نامه در بوته نقد« عنوان يکی از برنامه  های متعددی بود که 
در سرای اهل قلم كودكان و نوجوانان بیست وهشتمین نمايشگاه 
بین المللی كتاب تهران به اجرا درآمد. در اين برنامه که بعدازظهر 
روز دوشنبه 94/2/21 برگزار شد، شبنم زين الدين به عنوان مجری 
برنامه پرسش هايی را نســبت به »کتاب نامه رشد« مطرح کرد تا 
فريبا کیا، معاون سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی به آن ها پاسخ 
گويد. از آنجا که اين پرسش  ها ممکن است در گوشه ذهن شما نیز 
وجود داشــته باشد، جوانه اقدام به انتشار اين پرسش ها و پاسخ ها 
می کند. گفتنی اســت اين مقاله با هدف تلخیص، اندکی ويرايش 

شده است. 

 زين الدين: هدف ورويكرد شــما در تولید كتاب نامه 
رشد چیست؟

 کیا: كتاب نامه رشد فهرستی از كتاب های مناسب و استاندارد 
اســت. وزارت آموزش وپرورش و مشــخصأ ســازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشــی، عالوه بر تولید كتاب های درسی، وظیفه 
تولید و انتشــار ساير منابع آموزشی يا نظارت بر محتوای آن ها را 
نیز برعهده دارد كه برای نمونه مجالت رشد يكی از مصاديق آن 
است. كتاب نامه رشد هم در واقع محصول نظارت محتوايی وزارت 
آموزش وپرورش بر تولیداتی است كه توسط بخش خصوصی چاپ 
و منتشــر می شــود. به عبارتی آموزش وپرورش به خاطر استفاده 
بهینه از مشــاركت بخش غیردولتی، كه به تولید منابع آموزشی 
برای مخاطبان آموزش وپرورش از ســن 6 تا 18 سال می پردازد، 

به تولید كتاب نامه رشد پرداخت.
تولیــد كتاب نامــه رشــد يكی از اقدامــات مؤثر در راســتای 
سامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی است. اولین كتاب نامه در 
ســال 1378 تولید شد. در واقع ســازمان پژوهش با يك اقدام 
تشــويقی و ترغیبی، طی فراخوانی كه به ناشران داد و همچنین 

جســت وجويی كه در كتاب های ماه آن زمان داشــت، بخشی از 
كتاب هــای مرتبــط با دوره آموزشــی ابتدايــی را گردآوردند و 
توسط كارشناســان آشنا به برنامه درسی و معلمان مجرب مورد 
بررســی قرار دادند. اکنون، به خاطر تعاملی كه بین ســازمان و 
تولیدکنندگان كتاب اتفاق افتاده، فراوانی كتاب هايی که در طول 
سال به دبیرخانه می رســد، به بیش از پنج هزار عنوان رسیده و 

طی اين سال ها حدود هزار ناشر با ما همکاری کرده اند.
 

 زين الدين: فرموديد انتخاب کتاب توسط کارشناسان 
و معلمین مجرب صــورت می گیرد. لطفأ بفرمايید تعداد 
داوران چند نفراست و آيا از سراسر كشورند و از مجموعه 

ناشرين هم در بین آن ها هستند يا خیر؟
 کیا: همان طــور كه عرض كردم كارشناســان مــا از بین 
معلمین و مؤلفین هســتند. حاال ممكن است معلمی مؤلف هم 
باشــد؛ در واقع می خواهیم کتاب را از دو حیث بررسی کنیم: از 
منظر »تألیف« و از منظــر »كارايی«؛ به عبارتی ديگر کتاب اواًل 
نبايد با برنامه آموزشــی کشور تضاد داشته باشد و ثانیًا برای يک 
دانش آموز يا معلم قابل اســتفاده باشد. ما حدود 100 موضوع در 
دوره های مختلف آموزشــی داريم و اگر برای هر موضوع حداقل 
دو کارشناس داشته باشیم، می شود 200 كارشناس. در سال های 
اخیر كتاب های ادبیات داســتانی هم بــه جرگه کتاب های مورد 
بررســی پیوسته اند که خودشان حجم زيادی از کتاب ها را شامل 

می شوند.

 زين الدين: نحوه تعامل با ناشران چگونه است؟
 کیا: تعامل با ناشــران يكی از رويكردهای جدی ماســت و 
از روش ها و تكنیك های مختلف ارتباطی برای تعامل اســتفاده 
می کنیم. برگزاری نشست های مشترک و گفت وگو و هم انديشی 

گفت وگوی شبنم زین الدین و فریبا کیا درباره کتاب نامه رشد
در سرای اهل قلم کودکان و نوجوانان بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

گو
ت و

گف

ريحانه رفیعی
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دربــاره کتاب های آموزشــی و تربیتی و برگــزاری كارگاه های 
آموزشــی از اين شیوه هاست. همین حضور در نمايشگاه، يكی از 
اهداف اصلی اش ارتباط چهره به چهره و تعاملی با ناشران محترم 

است. 
يكی ديگر از راه ها، نشريه جوانه است كه روی وبگاه سامان كتاب 
می شــود.  بارگذاری   )http://samanketab.roshdmag.ir(
اتفاقأ من چند روز پیش كه داشــتم تعــداد كلیك های آخرين 
نشريه جوانه را می ديدم، بیش از 1000 بازديد برايش ثبت شده 

بود كه نشان دهنده توجه ناشران محترم است. 
يكی ديگر از مســیرهای تعاملی، نقد و نظر اســت كه ما برای 
ناشــران محترم فراهم كرده ايم. شــايد كمتر جايی را در حوزه 
داوری كتاب ســراغ داشــته باشــید كه فرصت ديدن پرونده و 
فرم های داوری را به ناشران بدهند. ما ارزياب ها را موظف كرده ايم 
عالوه بر امتیازی که به شاخص های گوناگون داده اند، ضعف ها و 
قوت های قابل مالحظه كتاب را هم گوشــزد کنند و خصوصًا اگر 
کتابی را نامناسب می دانند حتمًا دلیلش را خیلی روشن و واضح 
و به شــکل مکتوب بیان کنند تا اگر ناشــری محترمی نسبت به 

نتیجه اعتراض داشت، رأی و نظر مکتوب کارشناس را ببیند.

 زين الدين: بنابراين هم چارچوبی كه شما برای داوری 
داريد، برای ناشر آشکار می شــود و هم می تواند نقاط 

ضعف و قوت كتاب خودش را پیدا كند.
 کیا: بله. همین طور اســت. هدف ما از ارزيابی، بیشــتر اين 
است که ناشــر محترم به سمت تولیدات مرتبط و مناسب سوق 

پیدا کند. 

 زين الدين: در مورد تشــکل های تخصصی و نهادهای 
مدنی و كارشناسان ديگر هم آيا رويكردتان همان است؟
 کیا: يك شــورای سیاســت گذاری بر کار سامان دهی منابع 
آموزشــی و تربیتی نظارت دارد كه در آن عالوه بر معاونین وزير 
آموزش وپرورش و نمايندگانی از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

و صداوسیما، نمايندگانی از خود ناشران محترم عضويت دارند. 
در واقع آنجا محلي برای كســب مشــورت از همین نهادها در 
سیاست گذاری سازمان است؛ چون ناشر نیز به عنوان سرمايه گذار 
بخش فرهنگی، زمانی به هدف های خود می رســد كه بتواند نیاز 
مصرف كننده و مشتری خودش را برآورده كند. ما هم اگر بتوانیم 
با مشــاركت بخش غیردولتی، يك هم افزايــی در ارتقاء كیفیت 
آموزشــی داشته باشیم، به هدفمان رســیده ايم. پس تعاملی كه 
با ناشــران اتفاق می افتد، يك ارتباط برد ـ برد اســت؛ هم آن ها 
با برنامه های ما آشــنا می شوند و خودشان را با نیازهای مخاطب 
ما همســو می كنند و هم ما از ناشران بخش غیردولتی در جهت 
همســويی و هم افزايی در ترويج خواندن و ارتقاء ســواد عمومی 
مخاطبانمــان و در نهايت برای ارتقاء كیفیت آموزشــی بهره مند 

می شويم.

 زين الدين: در اصل می توانیم بگويیم كه جامعه هدف 
شما از يك ســو بچه ها و از سوی ديگر ناشرين هستند. 
آيا تا حاال اشكاالت و ايراداتی بر نحوه تدوين كتاب نامه 

گرفته اند و آيا ممكن است در سال های آتی بخش هايی 
به آن اضافه شود؟

 کیا: مــا بايد يك اصــل را بپذيريم. اولیــن اولويت ما نیاز 
مخاطب در وزارت آموزش وپرورش اســت؛ پــس ما به تولیداتی 
توجه می كنیم كه متناســب با نیاز مخاطب ما باشــد. در درجه 
اول دانش آموز و در درجه بعد معلم. حجم کتاب هايی که ناشران 
برای ما ارســال می کنند و حجم کتاب های مناسبی که هر سال 
معرفی می شود، نسبت به آغاز برنامه، خیلی بیشتر شده است؛ اما 
نمی توانیم همه کتاب های تولید شده را بررسی کنیم. مثأل گاهی 

كتاب های تخصصی پزشــكی يا دانشگاهی 
برای ما ارسال می شــود که طبعًا مرتبط با 
مخاطب ما در آموزش وپرورش نیســت و به 
عنــوان »کتاب غیر مرتبط« كنار گذاشــته 
می شــوند. همان طور كه عرض كردم، تا دو 
سال پیش، كتاب های داســتانی را بررسی 
نمی كرديــم؛ ولــی كم كم به ايــن نتیجه 
رســیديم كه بايــد برای برآورده ســاختن 
ساير نیازهای مخاطبان خودمان، بحث های 
ديگر را هم پاسخ دهیم؛ لذا دايره كارمان را 

وسیع تر كرديم.
اما درباره نظر ناشــران ما همــواره آماده 

شــنیدن نظرات تازه هســتیم. آخر خرداد هر ســال، زمانی که 
مهلت دريافت كتاب ها به اتمام می رسد، دبیرخانه اقدام به انتشار 
يک كارنامه برای هر ناشــر می كند. ما به ناشــرانی كه طی سال 
برای ما کتاب فرســتاده اند، همراه با کتاب نامه های منتشر شده 
نامه ای می فرســتیم و به آن ها دقیقًا اعالم می كنیم كه چه تعداد 
از کتاب های ارسالی شــان و کدام کتابشان مناسب شناخته شده 
است و از آن ها می خواهیم چنانچه انتقاد يا پیشنهادی نسبت به 

ما يا کتاب نامه دارند اعالم كنند.
يكی از راه های دريافت نظر ناشران هم وبگاه سامان كتاب است 
که پل ارتباطی آنالين ما با ناشران است و جديدترين كتاب های 
رسیده و مناسب هر ماه در آنجا معرفی می كند و ناشران محترم 

بسیار به آن مراجعه می کنند.

 زين الدين: يعنی هر كاربری امكان دارد به اين وبگاه 
مراجعه کند و نه تنها درباره کتابنامه رشد كه درباره همه 
چیز رأی و نظرش را بگويد و با شــما تبادل نظر داشته 
باشــد؟ آيا تغییرات نظام آموزشی و پايه های آموزشی، 

مشکلی در تدوين كتاب نامه ايجاد نمی كند؟
 کیا: مشکلی ايجاد نمی کند؛ اما طبعًا در ارزيابی ما تغییراتی 
به وجود می آورد. ما در بررســی کتاب هــای جديد قاعدتًا بايد به 
ســرفصل های تغییر يافته توجه  کنیم. به عنوان نمونه كتاب های 
دوره های تحصیلی ابتدايی و متوسطه اول كأل دچار تغییر شدند. ما 
برای اين که بگويیم آيا يک کتاب مثاًل برای دانش آموز پايه چهارم 
ابتدايی جديد مناســب هست يا خیر و آيا کتاب مرتبط با برنامه 
درسی اين پايه هست يا خیر، مجبوريم به سرفصل های درسی و 
رويکردهای جديد توجه کنیم. البته االن کتاب درســی بالفاصله 
پس از طراحی، روی وبگاه دفتر تألیف قرار داده می شــود تا همه 

اولین اولويت ما نیاز 
مخاطب در وزارت 

آموزش وپرورش است؛ 
پس ما به تولیداتی توجه 

می كنیم كه متناسب با 
نیاز مخاطب ما باشد. در 

درجه اول دانش آموز و در 
درجه بعد معلم
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معلمان و مؤلفان از آن آگاه باشــند؛ با اين وصف ما هم چندين 
كارگاه برای ناشــران محترم برگزار کرده ايــم تا با اين رويکردها 
دقیق تر آشنا شوند و در تولید كتاب های خود رويكردهای جديد 

را مدنظر قرار دهند. 

 زين الدين: اين تعامل ها که از طريق سايت و برگزاری 
نشست ها و كارگاه های آموزشی صورت می گیرد، آيا فقط 
در اختیار افراد محدودی است يا گزارش آن و نتايج آن 
مثاًل به صورت مجموعه مقاالتی منتشر شده و در دسترس 

همگان قرار داده شده است؟
 کیا: نشــريه جوانه هدف اصلی اش همین است و گزارش و 

مباحث مفصل اين جلسات در آن منعکس می شود. 

 زين الدين: دسترسی به اين مباحث  مهم است.
 کیا: همین طور اســت. البته در صدد توســعه و تسهیل اين 
ارتباطات هم هستیم. ما در حال راه اندازی سامانه ای هستیم كه 
ناشران خودشــان می توانند از طريق اين سامانه، نسبت به ثبت 
مشــخصات كتاب هايشان اقدام كنند و نســخه کاغذی كتاب را 
همراه با کد پیگیری دريافت شده از سامانه به دبیرخانه بفرستند. 
ناشر محترم با داشتن اين کد می تواند لحظه به لحظه، و هر زمانی 
که مايل اســت، وارد سامانه شود و از ســیر کتابش خبر بگیرد. 
البته پیش بینی شــده ســامانه ضمن اعالم وصول کتاب، ناشر را 
به محض مشخص شدن نتیجه بررســی کتاب )چه مثبت و چه 
منفی( از طريق ارســال خودکار ايمیل هم مطلع کند. کاری که 
اکنون به صورت دســتی و از طريق تلفن و نامه انجام می شــود. 
اين ســامانه در حال طی مرحله آزمايشی اســت که انشاءاهلل با 
آغاز فعالیت آن، فكر می كنم تحرك قابل مالحظه ای در تعامل با 

ناشران ايجاد شود.
 زين الدين: من فكر می كنم اين می تواند عرصه ارتباط 

شما را با ناشران در سرتاسر كشور گسترده نمايد.
 کیا: يقینًا همین طور اســت. اين سامانه با استفاده از ايمیلی 
که از مدارس داريم، كتاب های مناســب را هم به صورت منظم و 
خودکار به مــدارس معرفی خواهد کرد كه اگر اين اتفاق بیافتد، 
يک فرصت مناسب برای اطالع رسانی وسیع درباره منابع آموزشی 

و تربیتی مناسب خواهد بود.

 زين الدين: در يكی از نشســت های قبلی سرای اهل 
قلم، به تعامل بین نهادها در راستای تجهیز كتابخانه های 
مدارس به كتاب های مناســب اشــاره شد. فكر می كنم 
كتاب نامه خیلی می تواند در اين امر مؤثر باشد؛ آيا اين 
مورد در اهداف سازمان پژوهش ديده شده؟ البته شايد 

اين سؤال مرتبط با كار كتاب نامه رشد نباشد! 
 کیا: نه بی ارتباط هم نیســت؛ يکی از هدف های غايی تولید 
کتاب نامه رشد همین است که در تجهیز کتابخانه های کالسی و 
مدرسه ای مورد اســتفاده قرار بگیرد. اتفاقًا من روز گذشته باخبر 
شــدم كه با كمك معاونت محترم پرورشــی، حدود يك میلیارد 
و ششــصد میلیون تومان اعتبار به تجهیز كتابخانه های كالسی 
مدارس از كتاب های معرفی شــده در كتاب نامه اختصاص يافته 
است. ما فهرســت حدود 3 هزار عنوان كتاب مناسبی را كه طی 
چهار سال اخیر از 700 ناشر دريافت و در کتاب نامه معرفی كرده 
بوديم، به معاونت پرورشی ارسال کرديم تا در تجهیز كتابخانه های 
كالســی از آن بهره بگیرند. اين اتفاق بسیار مباركی است كه هم 
باعــث تجهیز كتابخانه های مدارس به كتاب های مناســب و هم 
موجب دلگرمی و تشويق ناشرانی است كه با ما تعامل دارند. البته 
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ما بخشــی از اين کتاب های مناســب را هم در انتهای كتاب های 
درسی معرفی کرده ايم.

ديدگاه شرکت کنندگان در نشست
 آقای علی كاشفی خوانســاری: چرا اسامی داوران 
محترمی كه انتخاب می شوند منتشر نمی شود؟ آيا صرفًا 
بايد داوران از بین كارشناسان شما باشند؟ آيا منطقی تر 
نیست كه داوران با تعاملی كه با نهادهای تخصصی مثل 
كتاب  شورای  نويســندگان،  انجمن  علمی،  انجمن های 
يا مجالت  ناشــران  انجمن  انجمن تصويرگران،  كودك، 
برقرار  اين چنینی  نهادهای  و  تخصصی مثل پژوهش نامه 
می شود انتخاب شوند و اســامی و سوابق و رزومه شان 
منتشر شود و داوران هر سال تغییر كنند كه ارتباط های 

ناسالم شكل نگیرد؟
 کیا: اگر شما كتاب نامه رشد را ببینید، در ابتدای آن اسامی 
تك تك ارزيابان و كارشناسانی كه كتاب ها را داوری كرده اند، درج 
شده اســت. در نشريه جوانه هم، آن شماره ای که ويژه جشنواره 
کتاب رشد است، بخش قابل توجهی به معرفی و بیوگرافی داوران 
اختصاص داده می شــود. يکی از اهداف ما از حضور در نمايشگاه، 
پاسخ گويی به پرسش های ناشــران محترم درباره ارزيابی هاست 
کــه از داوران کمک می گیريم و طبعًا ايــن گفت وگوی رودررو 
بدون شناخت داوران میسر نیست. بنابراين داوری در کتاب نامه و 

جشنواره رشد کاری پنهانی نیست.
البته ما تالش می کنیم دايره داوری و داوران را وسعت بدهیم. 
به عنوان نمونه، امســال برای جلب مشارکت معلمان مجرب شهر 
تهــران، فراخوانی را منتشــر کرديم تا بتوانیم هرچه بیشــتر از 
مشارکت همکاران معلم استفاده کنیم. افرادی که از ويژگی هايی 
الزم برخوردار باشند، يکی دو دوره آموزشی را سپری و به تدريج 
آغاز به کار می کننــد. با اين حال اگر هر انجمن و نهادی بخواهد 
داوری بــه ما معرفی کند، مــا از ورود داوران متخصص و متبحر 

استقبال می کنیم.

 آقای محبت اهلل همتی: من شخصأ هیچ نگرانی از اين 
بابت ندارم که در جريان داوری مشــکلی ايجاد شود؛ اما 
سؤالم اين است که چرا در بسیاری از رشته ها اصاًل کتاب 
منتشر نمی شود؟ ديگر اينکه چرا در حوزه تعلیم وتربیت 
کودکان اســتثنايی که 70 هزار نفرشــان تحت پوشش 
آموزش وپرورش هستند و بقیه نیز تحت پوشش بهزيستی 
يا ساير نهادها هستند، فقط ناشران معدودی کار می کنند؟

  کیا: به نکته بســیار خوبی اشاره کرديد؛ همان طور که آقای 
همتی هــم می دانند ما کتاب نامه ای هم بــرای آموزش وپرورش 
کودکان استثنايی منتشــر می کنیم که تاکنون سه شماره از آن 
منتشر شده است. ما برای معرفی کتاب در جديدترين کتاب نامه 
ـ که اسفند ماه 93 چاپ شد ـ در جست وجوی کتاب ها و يافتن 
کتاب های مناسب بسیار به زحمت افتاديم. ناشران نه تنها در اين 
حوزه کتاب کم چاپ می کنند، حتی برای معرفی کتاب هايشــان 
همکاری کافی نمی کنند. مثاًل وقتی کتاب را شناسايی می کرديم 
و از ناشــر می خواستیم يک نســخه از آن را برای ما بفرستند تا 

معرفی کنیم، بســیاری می گفتند ما کتاب نمی فرستیم، کتاب را 
می فروشیم.

 آقــای کاظم طاليی: دو ســؤال دارم: اول اينکه آيا 
ناشران می توانند از نظرات داوران آگاه شوند؟ دوم اينکه 
می دانیم نگاه جشنواره رشد به انتخاب کتاب مناسب با 
نگاه ديگر جشنواره ها متفاوت است؛ اما اين تعارض برای 
من قابل هضم نیست که چرا کتابی که در يک جشنواره 
معتبر به عنوان کتاب برگزيده و شــاخص معرفی  شده 
است، در جشنواره رشد، در همان مرحله اول داوری، از 
دور رقابت کنار گذاشته می شود؟! من فکر می کنم بخش 

داوری جشنواره رشد بايد کیفیت بیشتری داشته باشد.
 کیا: وقتی ما قصد داريم يک مقوله کیفی را به کمّیت تبديل 
کنیم، کار بســیار ســختی پیش رو داريم. ما در جشنواره رشد 
می کوشــیم اين کار را به نحو حتی االمکان دقیقی انجام بدهیم؛ 
اما حتمًا صددرصد ايده آل نیست. به هر حال ارزشیابی مقوله ای 
کیفی اســت و بايد شــاخص ها را آن قدر دقیــق تعريف کرد که 
نزديک ترين همخوانی را با محتوا داشــته باشــد. يک بخش آن 
خود شاخص ها و يک بخش هم خود داوری می تواند باشد. به هر 
حال در هیچ جای دنیا نمی توانیم بگويیم که داوری متأثر از ذهن 
و نگرش داور نیســت؛ در علوم انســانی می  گويند يک پژوهشگر 
هر قدر هم که متد علمی داشــته باشد، باز قالب های ذهنی اش 
ممکن است در نتايج پژوهش و يافته هايش تأثیر بگذارد. ما تالش 
می کنیم اختالف بین ذهن داور و آن مقوله واقعی مورد سنجش 
را حتی االمــکان کم کنیم. ولی ما هیچ وقــت نمی توانیم بگويیم 
داوری ما خالی از خطاســت و مثاًل اگر کتابی در کتاب نامه ما با 
درجه 2 تأيید و چاپ می شود، در هیچ جمع داوری ديگری درجه 
3 تشــخیص داده نشود. ولی ما ســعی می کنیم با گفت وگوهای 
مستمر با داوران يا استفاده چرخشی از داوران، درصد خطا را کم 

کنیم؛ اما قطعأ به صفر نمی رسد.

 آقای کاظم طاليی: در جشنواره ها، برگزيدگان نهايی 
فقط منحصر به اعالم رأی داوران نیســت. در جشنواره 
کتاب رشــد هم، بايد داوری را در چارچوب اهدافی که 
جشــنواره دارد، هدايت کرد. من حرفم اين اســت که 
داوری بايد مــورد نظارت قرار بگیرد و هدايت شــود. 
اين جور نباشــد که اگر مثاًل داوری چهار تا کتاب را به 

چهار نفر ديگر واگذار کرديم، انتخاب ها فرق کند.
 کیا: به نکته خوبی اشاره کرديد. اتفاقًا ما با توجه به ضرورتی 
که شما هم به آن اشاره کرديد، يک کمیته علمی برای جشنواره 
در نظــر گرفتیم که روند داوری را بررســی می کند و اگر ابهامی 
در انتخاب يک کتاب و ادله داوران برای انتخاب آن کتاب وجود 
داشته باشد، موضوع را از سرگروه داوری جويا می شويم و اگر الزم 

باشد، گروه داوری نشست نهايی خود را تکرار می کند.
در پايان، با تشــکر از فرصتی که دوســتان سرای اهل قلم در 
برپايی اين نشســت برای ما فراهم کردند تا صحبت دوســتان را 
بشنويم و ما بتوانیم اهداف تدوين کتاب نامه رشد را هرچه بهتر و 

بیشتر معرفی کنیم، سپاس گزارم.
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 رويكرد نو: توجه به هر
 چهار مهارت زباني به صورت هم زمان

گزارش: معصومه  شجاعی

برنامه درسي زبان انگلیسی و به دنبال آن ساختار کتاب های اين 
حوزه، در ســال های اخیر دچار دگرگونی های  اساســی شده است. 
رويکردها و هدف گذاری های جديد، موجب شده بود برگزاری کارگاه 
آموزشیـ  تبیینی برنامه زبان انگلیسی در شمار نخستین اولويت های 
دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی قرار گیرد تا پرسش ها 
و ابهامات احتمالی ناشران و مؤلفان محترم در اين زمینه مرتفع شود.

جنــاب آقاي دكتر علوي مقدم و جناب آقــاي دكتر خیرآبادي از 
برنامه ريزان و مؤلفان اصلی کتاب های درسی در اين كارگاه، که روز 
چهارشــنبه 94/2/23 در محل برپايی بیست وهشتمین نمايشگاه 
بین المللی کتاب تهران برگزار شد، درباره اين موضوع به گفت وگو با 

میهمانان نشستند.

سخنان دكتر بهنام علوي مقدم
خوشحالم از اينكه در خدمت شما هستیم. مختصري از کارهای 
انجام شــده را خدمت شــما مطرح می کنم و بعد اگر نكته اي و 

سؤالي باشد، در خدمتتان خواهیم بود.
خوشبختانه بعد از 27 ســال ما موفق شديم براي اولین بار در 
 RIGHT میهن عزيزمــان ايران، تألیف كتاب هاي درســي را از
PATH TO ENGLISH به بســتة آموزشــي Prospect تغییر 

بدهیم. 
اولیــن كتاب هاي آموزشــي زبان انگلیســي در ســال 1318 
توســط وزارت آموزش وپرورش تألیف شد. در دهه هاي 40 و 50 
كتاب هاي جديــدي را تألیف كردند كه انجمــن ايران و آمريكا 
و شــوراي فرهنگــي بريتانیا در آن نقش داشــتند. در دهه 60، 
 RIGHT يعني پس از پیروزي انقالب اسالمي، كتاب هايي به نام
PATH TO ENGLISH توســط آقاي دكتر بیژن و گروه ايشان 
تألیف شــد كه تا ســال 1390 يعني تقريبًا 27 سال در چرخة 
آموزشي ما قرار داشــت. در سال 1390 با تصويب برنامه درسي 
جمهوري اســالمي ايران، با رويكرد ارتباطي فعال خودباورانه، ما 
تألیف بسته هاي آموزشــي جديد را شروع كرديم. در اين راستا، 
سند چشم انداز، نقشة جامع علمي كشور، سند تحول بنیادين و 
برنامه درسي ملي، اسناد باالدستي ما در تألیف كتاب بودند. سند 
اصلي ما برنامه درســي ملي بود كه در حوزة يادگیري زبان هاي 

خارجي  اصولی دارد كه من خیلي سريع به آن ها اشاره مي كنم.
از اصولي كه ما همیشه در تألیف كتاب هاي جديد به آن ها توجه 
زيادي داشــته ايم، اصل توانايي برقراري ارتباط با ســاير جوامع، 
خــروج از دايره تنگ نظري ها و تقويت فرهنــگ ملي و باورها و 
ارزش هاي اســالمي و خودي و تأكید بر توانايي ارتباطي اســت. 

کارگاه آموزشيـ  تبیینی رویکردهاي نوین برنامه درسي در زبان انگلیسي
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 CLT بومي سازي شده است. نه رويكرد CLT اين همان رويكرد
كه االن در دنیا مطرح است و سطوح  مختلف دارد. آن چیزي كه 
در نظام آموزشــي جمهوري اسالمي ايران مد نظر ماست، تأكید 
بر حل مسئله، توجه به هر چهار مهارت زباني به صورت هم زمان 
و تأكید بر مهارت هاي عمومي در دورة اول متوســطه اول )يعني 
هفتم و هشتم و نهم( و گسترش اين توانايي ها در دورة متوسطة 
دوم )يعني دهم، يازدهم و دوازدهم( بوده است كه از اصول اولیه 
و اساسي ما محسوب مي شود و مي خواهد دانش آموز را به سطح 
توانايي خواندن متن هاي متوســط و نوشــتن مقاله اي در همین 

حد برساند.
همان طور كه عرض كردم رويكرد ما رويكرد ارتباطي خودباورانة 
فعال بوده است؛ يعني آموزش از طريق ارتباط و ارتباط از طريق 
آموزش كه از اصول اساسي ماست. تأكید ما بر بستة آموزشي به 
اين دلیل است كه ما شش عنصر در اين بسته آموزشي داريم كه 
عبارت است از: كتاب دانش آموز، كتاب كار، كتاب راهنماي معلم، 
لوح فشــردة صوتي، لوح فشردة آموزشــي معلمان و فلش كارت 
معلم. در دورة متوســطة اول اســم كتاب ها Prospect است كه 
قطعًا کتاب های هفتم و هشتم را ديده ايد. در دورة متوسطة دوم 
نام كتاب ها به VISION تغییر مي كند؛ يعني دورة شــش ساله 

متوسطه با Prospect و Vision كامل مي شود.
الزم است اشاره کنم که راهنمای تولید کتاب های آموزشی زبان 
انگلیسی   در معاونت سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی تدوين 
شده که  ان شاءاهلل به زودي در اختیار ناشران و مؤلفان محترم قرار 
خواهد گرفت. در اين ســند، عالوه بر تبیین رويکردهای جديد، 
تعــدادي از مهارت هاي مورد نیاز نظام آموزش وپرورش كشــور 
در حوزة يادگیري زبان هاي خارجي مطرح مي شــود. همچنین 
 كتاب هاي آ موزشــي اين حوزه در آن دســته بندی شــده اند كه 
عبارتند از كتاب هاي دانش افزايي، كتاب هاي مهارتي و كتاب هاي 
روشي براي دبیران و متخصصان، به عالوه كتاب هاي دانش افزايي 
دانش آموزان، كتاب هاي مرجع، كتاب هاي كمك درســي شامل 
كتاب هاي كار و تمرين و كتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت 

تحصیلي دانش آموزان.
ما اين فرصت حضور در خدمت شــما را مغتنم مي شــماريم و 
عرض می كنم دِر دفتر تألیف به روي همكاران محترم همیشه باز 
اســت. ما اصل را بر اين گذاشته ايم كه از همكاري ناشران محترم 
در پیش برد اهدافمان، از جمله اشاعة برنامه درسي، كمك بگیريم.

از اين جهت از ناشــران و مؤلفــان محترم خواهش می کنم در 
تدويــن کتاب های خود،  اصول و اهــداف و رويکردهای جديد را 
در نظر بگیرند و کتاب ها را به گونه ای تدوين کنند که در تضاد با 

كتاب هاي نباشند. 
دوســتانی کتاب کار و تمرين نوشــته بودند كه براساس روش 
AUDIOLINGUAL نوشته شــده، در صورتي كه روش جديد 
CLT بومي اســت. بعضی  كتاب هاي گام به گام نوشته اند و تلفظ 
جمالت را در كتــاب آورده اند؛ برخــی تمرين هايي را در کتاب 
گنجانده اند که بیشتر همگراست.    متأسفانه اين رويکردها مانع از 

 تأيید کتاب ها می شود.
شــما عالوه بر ســايت دفتر برنامه ريزي و تألیف،می توانید   از 
 behnamalavim@gmail.com طريق ايمیل بنده نیز به نشاني

با گروه زبان های خارجی ارتباط برقرار فرمايید.

سخنان آقاي دكتر خیرآبادي
اگرچه فضاي برگزاري جلســه به خاطر ســروصداي نمايشگاه 
و محیط اين ســالن، قدری آزار دهنده اســت، امــا به نوبه خود، 

جذابیتي نیز ايجاد مي كند. 
االن نگاه ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به تولیدات 
مكتوب، با هر قالبي كه باشــد، نگاه حمايتي اســت و مســلمًا 
كتاب هاي  آموزشي هم در صورتی که استانداردهاي مورد نظر را 

داشته باشند، به فرايند آموزشي در كشور كمك مي كنند.
نكاتــي را كه جناب آقاي دكتر علوي مقدم فرمودند، كاماًل گويا 
و واضح بود؛ لذا اجازه بدهید بیشــتر از صحبت دوستان میهمان 

استفاده كنیم.

نوروزي )از دانشگاه آزاد اسالمی كرج(:
در گروه ارشــد زبان انگلیســي خدمت مي كنم. خیلي از شما 
سپاس گزارم و خوشحالم كه وزارت آموزش وپرورش اين رويكرد 
جديد را اتخاذ كرده است. اين CLT بومي كه مي فرمايید رويكرد 

قابل قبول و پسنديده اي است.

دكتر خیرآبادي:
 عدم تغییــر كتاب هاي درســي طی 27 
ســال، در دنیا غیرمعمول اســت! اين مدت 
زمان طوالني، هم معلم ها و هم ناشــران را 
خســته كرده بود. البته در اين دو سالي كه 

کتاب های جديد نوشــته شده اند، طبیعي اســت كه كتاب هاي 
كمك درسي مربوط به آن ها، چنان كه بايد و شايد، تولید نشده اند 
و قطعًا داراي مشكالتی هســتند. در اين دو سال، در كتاب هاي 
كمك آموزشي ضعف ها بسیار زياد بود.  با اين حال ما كتاب هايي 
را که از اشكاالت کمتری برخوردار بودند انتخاب و معرفی  كرديم. 
پس انتظار نداشــته باشــید كه ما در دو سال گذشته عالي ترين 
كتاب ها را داشــته باشیم. البته مطمئنیم كه سال به سال تألیف 
اين كتاب ها بهتر خواهد شد. همان گونه که در جريان هم هستید، 
ما از يك هفته پیش الگوي جديدي را براي نمونه ســؤال ها قرار 
داديم كه ان شــاءاهلل ناشــران تالش خواهند کرد بر اين اساس، 

سؤال هاي هرچه بهتري را تولید كنند.

دكتر هامون سبطي )از نشر دريا(:
  من دو ســؤال دارم: 1. در مورد ايرانیان خارج از كشور، كه در 
واقع، ما االن با نسل سوم آن ها روبه رو هستیم و شايد خیلي هم 
نمي خواهند از ايراني بودن خودشان فاصله بگیرند. در درجه اول، 
مشكل آشــنا نبودن آن ها با خط فارســي وجود دارد و بعد هم 
دگرديسي فرهنگي است كه آنجا برايشان اتفاق افتاده است و اين 
وضعیت، آن ها را از زبان فارســي دور کرده است. سؤال من اين 
اســت كه آيا براي جمعیت چند میلیوني ايرانیان خارج از كشور 
كه سرمايه اي به حســاب مي آيند، برنامه اي، در نظر گرفته شده 
و انديشــه و فكري هســت كه نگذارد آن ها از زبان خودشان دور 
شوند؟ به نظر من نظیر چنین بسته هاي آموزشي خیلي مي تواند 

نگاه سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي به تولیدات 
مكتوب در هر قالبي كه 
باشد نگاه حمايتي است
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كارگاه رويكردهاي نوين درس زبان انگلیسي در 
يك نگاه

 تعداد شرکت کنندگان:  23 نفر
 بیشترين نقش: دبیر 10 نفر

 فعال ترين ناشر: فردين با 2 میهمان
 برگه های نظرسنجی تکمیل شده: 17 برگه

چکیده نتايج نظرسنجی کارگاه
موفقیت کارگاه: 10 نفر میزان موفقیت کارگاه را در تبیین 
رويكردهای نوين درس زبان انگلیسی، زياد و خیلی زياد )59 

درصد( و 4 نفر متوسط )23 درصد( دانسته اند 
میزان رفع ابهام ها: 15 نفــر )88 درصد( برگزاری اين 
نشست ها را در پاسخ به پرسش ها ورفع ابهام های خود مؤثر 

دانسته اند.
تداوم نشست ها: پاسخ دهندگان باالتفاق ادامه برگزاری 
نشســت ها را مفید شــمرده اند. 14 نفر )82 درصد( میزان 
مفید بودن تداوم اين نشست ها را »خیلی زياد« و 3 نفر )18 

درصد( »زياد« خوانده اند.
رضايت کلی: 10 نفر ازشــرکت کننــدگان )58 درصد( 
میزان رضايت کلی خود را از نشست »زياد« و »خیلی زياد« 

و بقیه متوسط اعالم کرده اند.

نقاط قوت كارگاه 
از طريق اين نشســت ها، فاصله  میان ناشــران و مسئوالن 

آموزش وپرورش کاهش می يابد. 
حضور مؤلفین کتاب های درســی و امكان تبادل نظر نقطه 

قوت اين نشست است.

مؤثر باشــد. از اين طريق ما مي توانیم آن ها را دريابیم و نگذاريم 
گسست فرهنگي بین ما و آن ها اتفاق بیافتد. آيا براي اين موضوع 

انديشه اي هست يا نه؟
2. دومین ســؤال من در واقع نقد كوتاهي است به پاسخ شما.

ببینید! نگاهي كه ما به ســازمان داريم، نگاه به برگزاركنندة يك 
مسابقه نیست. فرمايش شما بیشتر مي تواند در يك مسابقه مطرح 
باشد که قرار است برنده اي داشته باشد. اما اينجا به نظر مي رسد 
موضوع »حد نصاب« مطرح است. اگر از بین كتاب هاي آموزشی 
زباني كه در اين دو ســال نوشته شده، هیچ كدام حد نصاب الزم 
را براي همراهي با كتاب هاي درسی به دست نیاورده اند، بايد فكر 

ديگري كرد. 
من روي ســخنم صرفًا با بخش زبان هاي خارجي نیست. مثاًل  
آيا خودآزمايي چیزي غیر از اين اســت كه بخواهد دانش آموز را 
به فكر وادارد كه فراتر از درســش برود و معلم هم در اين زمینه 
با او همراهــي كند. حتي در كتاب هاي آمــوزش معلم يا كتاب 
معلم پاسخ خودآزمايي ها آمده اســت. تصوري كه من نويسندة 
كتاب هــاي كمك آموزشــي از خودآزمايي دارم، اين اســت كه 
مي خواهــم دانش آموز را وادارم كه بعد از مــن هم فكر كند. نه 
اينكه به او بگويم من آنجا ايستاده ام، حاال اگر تو خودت را به من 

برساني، موفق مي شوي.

دكتر علوي مقدم:
اول، ســؤال دوم را جواب مي دهم. شــما فرموديد مثاًل يكي از 
شــاخص هاي تأيید كتاب ها اين است كه به ســؤال ها پاسخ داده 
باشد. اواًل اين طور نیست؛ ثانیًا ما يك سري تغییرات كلي در بخش 
ســامان دهي كتاب ها داشتیم و مؤلفه ها را عوض كرديم. اگر توجه 
داشته باشید به اينكه سؤال ها واگرا باشند، اصاًل پاسخ دادن به آن ها 

اشتباه است.  ما آن را در بحث زبان هاي خارجي حذف كرده ايم.
اما در پاسخ به سؤال اول شما، بايد بگويم  اين كتاب هاي درسي 
ما برای مدارس خارج از كشــور هم هست. منتها معمواًل بچه ها 

چون به زبان انگلیسي آشنا هستند، انگار كتاب هاي درسي ما را 
يكي دوماهه تمام مي كنند. طبیعي هم هست. زيرا آن ها مكالمات 
عــادي را قطعًا بلدند. خیلي هم ارتباطــي برخورد مي كنند. من 
قبل از عید در ســفري كه به امارات داشتم، از يكي دو تا مدرسه 
خارج از كشــور بازديد كردم. براي مطالعه اين دانش آموزان يك 
سري كتاب هاي كمك آموزشي  معرفي مي شود، که چنین اتفاقي 
در ايران هم دارد مي افتد. در مدارس تیزهوشان و مدارس نمونة 
راهنمايي ما، اين اتفاق مي افتد؛ يعني كتاب هاي درسي برايشان 
ســاده اســت. آن ها چه كار مي كنند؟ از كتاب هاي  آموزشي غیر 
درســی اســتفاده مي كنند كه بعضًا بســیاري از آن ها هم مورد 
تأيید ما نیســت. مثاًل از نظر فرهنگي مشــكل دارنــد. يكي از 
پیشــنهادهايي كه براي ناشــران محترم دارم، اختصاص سهمیه 
كتاب براي دانش آموزان استثنايي است؛ چه دانش آموزان مدارس 
استعدادهاي درخشان و چه مدارس دانش آموزان كم توان ذهني 
و جســمي. حاال ممكن اســت كه از نظر فروش قدري كم باشد، 
اما قطعًا به خصوص براي ناتوانان، ناشنوايان، نابینايان و كم توان ها 
مي توانند کتاب های تولید کنند و به كمك ما بشتابند. من اينجا 
همكاران ناشــر را دعوت مي كنم كه به ايــن مهم اقدام بكنند و 
كتاب هاي كمك آموزشي را براي تیزهوشان، مدارس نمونه دولتي، 

مدارس غیرانتفاعي خاص هم بنويسند.

آقاي مخدومي )از نشر مخدومي(: 
قباًل خدمتتان رسیديم و كتابی ارائه داديم. البته کتاب در قالب 
DVD بود. هر قدر مراجعه کرديم که حداقل با دوستاني كه دارند 
زحمت بررسي اين محتواها را مي كشند ديداري داشته باشیم و 

ايرادات را ببینیم، متأسفانه نتوانستیم دوستان را زيارت كنیم.

علوي مقدم:
 اگر تشريف مي آورديد زيارتتان مي كرديم. در اتاق ما همیشه ـ 

مگر لحظاتی براي نماز و ناهار ـ باز است.
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آهنگ تولید و کیفیت کتاب های
 دوره متوسطه در سه سال گذشته

بررسی کتاب های آموزشی و تربیتی دوره متوسطه در سال های 90 تا 92

اشاره
تبییــن و اجــرای سیاســت ها، اهــداف، برنامه هــا و انتظارات 
آموزش وپــرورش در حوزة تولیــد کتاب آموزشــی، ضمن آن که 
زمینه ای برای تبادل نظر و تجربه میان انديشمندان، صاحب نظران 
و پديدآورندگان کتاب های آموزشــی با کارشناسان تألیف را فراهم 
می آورد، منجر به برجســته شدن آسیب ها، تنگناها و کاستی ها در 

حوزة تدوين کتب آموزشی می شود.
تشويق ناشــران، نويســندگان و معلمان به تولید کتب آموزشی 
مناسب و همسو با برنامه های درسی آموزش وپرورش، به منظور ايجاد 
شرايط يادگیری مؤثر و پايدار برای دانش آموزان کشور و در راستای 
تدوين راهبردها و استانداردهای تولید کتاب های آموزشی مناسب 
به عنوان مکمل کتاب درسی، از سال 78 در دستور کار دفتر انتشارات 
کمک آموزشی )انتشــارات و تکنولوژی آموزشی فعلی( قرار داشته 

است.
بنابر قاعدة معمول اين سال ها، کتاب های چاپ اول هر سال و يک 
سال پیش از آن در دبیرخانه مورد بررسی قرار می گیرد و کتاب های 
قبل از اين تاريخ با عنوان »غیرمرتبط زمانی«، کتاب های بی ارتباط 
با موضوعات نظام آموزش وپرورش با عنوان »غیرمرتبط موضوعی« 
و همچنین کتاب هايی که قباًل مورد بررسی قرار گرفته اند و مجدداً 
برای دبیرخانه فرستاده شده اند، با عنوان »تکراری« از روند بررسی 

کنار گذاشته می شوند.
هر دورة بررسی، معمواًل تا پايان خردادماه سال بعد ادامه می يابد تا 
ناشران فرصت کافی برای ارسال کتاب داشته باشند. در پايان دوره، 
کارشناسان دبیرخانه سامان دهی ضمن استخراج و انتشار فهرست 
کامل کتاب های مناسب دور ه های تحصیلی گوناگون و آماده سازی 

آن ها برای انتشــار در کتاب نامه های رشــد، به استخراج و تحلیل 
داده های آماری می پردازند تا تصوير دقیق تری از وضعیت کتاب های 

آموزشی و تربیتی ترسیم کنند.

سه سال در يک نگاه
در يک نگاه کلی، مجموع کتاب های رسیده در سال 1390، بالغ 
بر 3465 عنوان بوده که در اين میان کتاب های دوره متوســطه 
نظری، 17/9 درصد را به خود اختصاص می داده اند که 11 درصد 
از آن هــا به دلیل غیرمرتبط بودن )زمانی، موضوعی و تکراری( از 
روند بررسی خارج شده اند. از کتاب های باقی مانده نیز 53 درصد 

مناسب تشخیص داده شده اند.
در سال 1391، از مجموع 3589 کتاب های رسیده، سهم دورة 
متوســطه نظری 28/3 درصد بوده اســت که از اين میان 25/4 
درصد آن غیرمرتبط تشخیص داده شده اند که رقم قابل توجهی 
است؛ اما از کتاب های باقی مانده نیز فقط 35 درصد مناسب تلقی 
شده اند که در سال های مورد بررسی پايین ترين سطح کتاب های 

مناسب به شمار رفته است.
در سال 1392، کتاب های رسیده به 3983 عنوان بالغ می شده 
که دورة متوســطه نظری با 1235 عنوان، سهمی 31 درصدی را 
به خود اختصاص داده است. با خروج 17 درصد کتاب غیرمرتبط، 

در نهايت 47 درصد کتاب ها مناسب تشخیص داده شده اند.

وضعیت کتاب های رسیده
بررسی کتاب های رسیده به دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی در دوره متوســطه دوم )نظری(، نشان می دهد که روند 

اشرف حمیدی
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مقايسه کتاب های بررسی شده، مناسب و نامناسب 
دورة متوسطه دوم )نظری( در سال های 90 تا 92

ارسال کتاب از سوی ناشــران و مؤلفان طی سال های 90 تا 92 
همواره سیری صعودی داشته است.

فراوانی کتاب های رسیده، از 624 عنوان در سال 90 به 1019 
عنوان در ســال 91 و 1235 عنوان در ســال 92 افزايش داشته 
است. اين روند رشد در ســال 91 برابر 61 درصد و در سال 92 

برابر 21 درصد بوده است. )جدول شماره 1(

از جمله داليل رشــد غیرمنتظره و افزايش قابل مالحظه تعداد 
کتاب رسیده در سال 1392، می توان به نحوه عملکرد دبیرخانه 
ســامان دهی کتاب های آموزشــی ـ  تربیتی رشــد برای افزايش 
آگاهی ناشــران و مؤلفان به واســطه برگزاری کارگاه آموزشــی 
رياضی، برگزاری جلســات گفت وگو با ناشران و مؤلفان آموزشی 
از ســوی کارشناسان دفتر تألیف و ارزيابان کتاب ها در نمايشگاه 
کتاب در قالب نشســت های آموزشی و کارگاه علوم و تبلیغات و 

اطالع رسانی در نمايشگاه کتاب اشاره کرد.

کتاب های غیرمرتبط
آمار نشان دهندة آن اســت که بیشترين کتاب های غیرمرتبط 
اين دوره طی ســه سال با 27 درصد متعلق به سال 1391 بوده 
است؛ در حالی که اين رقم در سال 1390 فقط به 12 درصد بالغ 
شــده است. در سال 1392 نیز اين رقم با 8 درصد کاهش، روی 

رقم 19 درصد ايستاده است. )جدول شماره 2/ نمودار 1(

کتاب های مناسب، کتاب های نامناسب
وضعیت کتاب های مناســب، در ســال 1391 دچار نوســان 
غیرمنتظره ای شده است. در اين سال درصد کتاب های مناسب از 
53 درصد به 35 درصد کاهش يافته است که رقمی قابل مالحظه 
اســت؛ اما در سال 1392، سیری صعودی داشته و به 47 درصد 
رسیده اســت )جدول شــماره 3( که البته به نحو قابل توجهی 
از ســطح میانگین دبیرخانه سامان دهی در سال 1392 پايین تر 
است. میانگین کتاب های مناسب سال 1392 رقمی معادل 58/5 

درصد محاسبه شده است.

به طور کلی در طی سال های فعالیت دبیرخانه درصد کتاب های 
مناسب، سیری صعودی داشته اســت. نمودار شماره يک بیانگر 
اين ســیر طی سه ســال 90 تا 92 اســت. در عین حال شاهد 
ســیر صعودی کتاب های نامناسب نیز می باشیم که شايد يکی از 
مهم ترين داليل اين امر ناآشنايی و عدم آگاهی مؤلفین و ناشرين 
کتاب های آموزشــی با معیارها و استانداردهای تدوين و ارزيابی 

تألیف کتاب آموزشی باشد.

موضوع
139013911392

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

کتاب های 
295532653547847مناسب

کتاب های 
260474796552953نامناسب

کتاب های 
5551007441001007100بررسی شده

      سال
 موضوع

139013911392

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

کتاب های 
5558874473100781بررسی شده

کتاب های 
69122742722819غیرمرتبط

کتاب های 
62410010191001235100رسیده

سال
کتاب های رسیده

درصد رشد نسبت به سال قبلفراوانی

ـ1390624

1391101963

1392123521

گو
ت و

گف
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مقايسه کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی
کتاب های کمک درســی، از اين رو که منطبق با ســرفصل های 
کتاب درســی يک پايه مشــخص تدوين می شــوند و به منظور 
تثبیت آموخته های کتاب درسی )با تکرار و تمرين( به کار گرفته 
می شــوند، برای پايه های ديگر غیرقابل اســتفاده اند؛ اما مطالعه 
کتاب های آموزشی ممکن اســت برای پايه های مختلف مناسب 

و مفید باشد.
در ســال 90، معادل 56 درصد از مجموع کتاب های بررســی 
شــده، کمک درســی بوده اند. اين رقم در ســال 91، با افزايشی 
قابل توجه، به 65 درصد بالغ شــده و در ســال بعد دوباره به 30 
درصد کاهش يافته اســت. شــايد بتوان گفت يکی از داليل اين 
امــر، افزايش غیرقابل پیش بینــی و ناگهانی قیمت کاغذ بود که 
موجب شــد ناشران آموزشی بخشی از ســرمايه خود را به تولید 
کتاب های کمک درسی که خانواده ها تمايل بیشتری برای خريد 

آن ها داشته اند، اختصاص دهند.
ظاهراً کاهش درصد کتاب های مناســب در سال 1391 نسبت 
به ســال قبل و بعد از آن نیز با اين تحلیل تطبیق می کند؛ زيرا 
کتاب های کمک درسی به طور معمول کمتر از کتاب های آموزشی 

ديگر مناسب تشخیص داده می شوند )جدول شماره 4(.

به طور کلی کتاب های مناســب کمک درســی دوره متوسطه، 
در ســال های مورد بررســی همواره روندی کاهشی داشته اند. با 

وجود کوشش های ناشران در طی اين سال ها برای بهبود کیفیت 
کتاب های کمک درسی، گويی در دوره متوسطه نظری، هنوز سايه 
ســنگین کنکور به نحو قابل توجهی حس می شود و شايد همین 

مسئله راه را برای بهبود بیشتر سد می کند )جدول شماره 5(.

مقايسة فراوانی موضوعات درسی
در بین کتاب های کمک درسی مناسب اين سال ها، سه موضوع 
فارسی، انگلیسی و شــیمی به ترتیب با فراوانی 42، 28، 13 در 
ســال 90 از بیشــترين فراوانی برخوردار بوده اند. در سال 91 دو 
موضوع، فارســی و فیزيک به ترتیب با فراوانــی، 57، 50 باالتر 
از بقیه ايستاده اند و در ســال 92، سه موضوع فارسی، فیزيک و 
زيست شناســی به ترتیب با فراوانی 17، 15، 14 باالترين رقم را 
در میان ســاير موضوعات کمک درسی مناسب به خود اختصاص 

داده اند.
در طی ســال های مورد بررســی، دروس فارســی و فیزيک، با 
اندکــی جابه جايی همواره در بین موضوعاتی قرار داشــته اند که 
از بیشــترين فراوانی برخوردار بوده اند. داستان با رويکرد تربیتی، 
جديدترين موضوعی اســت که در ســال 92 به موضوعات فوق 

اضافه شده است.
بررسی هاي آماری نشــان می دهد کتاب های با موضوع قرآن، 
جغرافیــا و زمین شناســی از کمتريــن فراوانی نســبت به بقیه 

حوزه های درسی برخوردارند.

         نوع کتاب 
  سال

کل کتاب های 
بررسی شده

کتاب های 
درصدکمک درسی

139055531256

139174448865

1392100730130

         نوع کتاب 
  سال

تعداد کتاب های 
کمک درسی

تعداد کتاب های 
کمک درسی 

مناسب
درصد

139031210534

139148813127

13923016421
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امســال كتاب نامه هاي رشــد در پنج عنوان و بــرای دوره هاي 
پیش دبســتاني، آموزش ابتدايي، آموزش متوســطه اول، آموزش 
متوسطه نظري و آموزش متوسطه فني و حرفه اي و كاردانش تولید 
شده اند. هر كتاب نامه فهرست توصیفي كتاب هاي مناسب آموزشي 
و تربیتي متناسب و مرتبط با برنامه درسي يک دوره آموزشی را در 

اختیار مخاطبان خود قرار مي دهد. 
در ســال جاری، فهرســت كتاب های معرفی شده، براي سهولت 

دسترسي مخاطبان، بر اساس موضوع درسي مرتب شده است. 
همچنین هر کتاب نامه نمايه هــای متعددی مانند عنوان کتاب،   
پديدآورنده، ناشــر، درهمکرد نام ناشــر و عنــوان کتاب، موضوع 
درســی، کلمات کلیدی، مخاطب و پايــه تحصیلی دارد که يافتن 

کتاب ها را میسر می سازد.

كتاب نامه دوره پیش دبستاني
مخاطبــان اين كتاب نامه، كــودكان، مربیان كــودك و والدين 

كودكان هستند. 
در »كتاب نامه رشــد دوره پیش  دبستاني شماره 5«،  430 عنوان 
كتاب مناســب به چشــم می خورد که از میان 684 عنوان كتاب 
رسیده معرفی شده است.  207 عنوان از اين کتاب ها،  در قالب قصه 
و بقیه در قالب هاي شــعر و سرود، فعالیت هاي علمي، كار كودك- 
مربي، بازي، زبان آموزي، نقاشي، كاردستي، نمايش خالق، موسیقي 
و مرجع نظري و دانش افزايي هســتند. در ســال گذشته  42 ناشر 
در تأمین كتاب هاي مناسب دوره پیش دبستاني همكاري داشتند 
که امســال تعداد آن ها به 51 ناشر رسیده است. میزان کتاب هاي 
مناســب اين دوره نسبت به دوره پیش که بالغ بر 180 عنوان بود، 

حدود دو برابر و نیم )2/4 برابر( رشد يافته است.

كتاب نامه آموزش ابتدايي
از میان 1817 عنوان كتاب رســیده براي دوره آموزش ابتدايي، 
1036 عنوان كتاب مناســب در موضوعات رياضي، فارسي، علوم 
تجربي، قرآن، تفكر و پژوهش، تربیت بدني، كار و فناوري، مطالعات 
اجتماعي، مهارت هاي زندگي، هنر، علوم تربیتي، كتاب هاي مرجع، 
داســتان و شعر در »كتاب نامه رشــد آموزش ابتدايي شماره 17« 

معرفي شده اند.
مخاطبــان اين كتاب نامه دانش آمــوزان دوره ابتدايی و معلمان، 
كارشناسان، اولیاي آموزشــي و والدين  آن ها هستند. تعداد 150 
ناشــر، در تولید كتاب نامه 17 نقش داشته اند؛ در حالی که در سال 
گذشته از همکاری 116 ناشر بهره برديم. رشد كتاب هاي مناسب 

كتاب نامه هاي رشد
 در سال 1394

طیبه الدوسی
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اين دوره نســبت به دوره قبل كه 608 كتاب بوده، حدود دو برابر 
)1/7 برابر( افزايش يافته است. 

كتاب نامه آموزش متوسطه اول
از میان 1037 عنوان كتاب رســیده براي دوره آموزش متوسطه 
اول، تعداد 609 كتاب مناســب معرفی شــده، كه 206 عنوان آن 

متعلق به حوزه داستان است.
154 ناشر در فراهم آمدن »كتاب نامه رشد آموزش متوسطه اول 
شماره 16« نقش آفرينی کرده اند. اين رقم در سال گذشته 95 ناشر 

بوده که گويای رشدی 60درصدی است.
كتاب هاي مناسب اين كتاب نامه در موضوعات علوم تجربي، تفكر 
و ســبك زندگي، كار و فناوري، رياضي، زبان انگلیسي، زبان عربي، 
فارســي، هنر، قرآن، مطالعات اجتماعي و شــعر و داستان بوده اند. 
كتاب هاي مناسب کتاب نامه شماره 16 متوسطه اول نسبت به سال 
گذشــته، كه 464 عنوان كتاب در آن معرفی شــده بود، 1/3 برابر 

رشد نشان می دهد. 

كتاب نامه آموزش متوسطه نظري
امســال از میان 1584 عنوان كتاب رســیده براي دوره آموزش 
متوسطه نظري، 1460 كتاب مرتبط به بررسی گذاشته شد که در 

نهايت 809 عنوان كتاب )56 درصد( مناسب معرفی شدند.
298 عنوان از کتاب های معرفي شده در »كتاب نامه رشد آموزش 

متوسطه 14« به حوزه داستان و شعر اختصاص دارد.
همچنین بايد خاطرنشــان کرد 210 ناشــر در تأمین كتاب هاي 
مناسب آموزشــي و تربیتي دوره آموزش متوسطه نظري همكاري 
کرده  اند. در حالی که در سال گذشته 130 ناشر همکاری داشتند. 
مقايسه كتاب هاي مناسب کتاب نامه های امسال و پارسال، نشان از 

رشدي نزديك به دو برابر دارد.

كتاب نامه آموزش فني و حرفه اي و كاردانش
»كتاب نامه رشد دوره آموزش متوسطه فني و حرفه اي و كاردانش 
شماره 14« شامل فهرست توصیفی 818 عنوان كتاب مناسب است 
که از میان 1211 كتاب رسیده براي دوره آموزش فني و حرفه اي 
و كاردانش انتخاب شــده اســت. 339 عنوان از کتاب ها مربوط به 
حوزه داســتان و ادبیات داستانی است و پس از داستان، موضوعی 
که بیشــترين فراواني كتاب هاي مناسب را به خود اختصاص داده 
اســت، مديريت خانواده با 115 عنوان كتاب است. مخاطبان اين 
كتاب نامه هنرجويان، هنرآموزان، كارشناســان، اولیاي آموزشي و 

والدين دانش آموزان دوره فنی و حرفه ای و کاردانش هستند.
میزان رشد كتاب هاي مناسب در کتاب نامه شماره 14 اين دوره، 
نســبت به شماره 13، بیش از سه برابر شده است که نشان  دهنده 
رشدی قابل توجه و شگفت انگیز اســت. تعداد کتاب های مناسب 
در سال گذشــته، مجموعًا 251 عنوان بود که امسال به رقم 818 
عنوان رسیده است. همچنین 199 ناشر تأمین کتاب های مناسب 
آموزشی و تربیتی اين دوره را به عهده داشته اند که نسبت به سال 

گذشته رشد سه برابری را نشان می دهد.
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از گذشته بهتريم؛ 
در آينده بهتر می شويم

علی دشتی

دبیرخانه ســامان دهی و منابع آموزشــی و تربیتی، امســال نیز 
کوشــید از فرصت بیست و هشتمین نمايشــگاه بین المللی کتاب 
تهران بهره برداری و برنامه هايی را برای آشــنايی ناشــران و مؤلفان 
کتاب های آموزشی و تربیتی با برنامه درسی و استانداردهای تألیف 
کتاب برگزار کند. بدين منظور، امسال نیز نشست هايی تخصصی را 
تدارک ديده بود، که در ســالن نشست های ناشران آموزشی برگزار 
شد. "استانداردها و بايد و نبايدهای تألیف کتاب های آموزشی علوم 
انسانی" يکی از پنج نشست اين دبیرخانه در نمايشگاه بیست و هشتم 
بود که دروز 20 ارديبهشــت ماه برگزار شد. در اين نشست آقايان 
محمدکاظم متولی )ارزياب کتاب های مطالعات اجتماعی(، مسعود 
جواديان )ارزياب کتاب های تاريخ(، مهدی چوبینه )ارزياب کتاب های 
جغرافیا(، سعید راصد )ارزياب کتاب های دينی و مهارت ها زندگی( 
و علی رضايی )ارزياب کتاب های ادبیات فارســی( آمده بودند تا به 
ابهام ها و پرسش های ناشران و مؤلفان کتاب های آموزشی اين حوزه 
پاســخ دهند؛ گرچه اتمام وقت اين بحث را نیمه کاره گذاشت. آنچه 

می خوانید،  چکیده ای از سخنان حاضران در اين نشست است. 

فريبا کیا )معاون سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی(: 
از همه دوســتانی که در اين نشست شــرکت کرده اند متشکرم. 
می دانید که ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشــی و به طور 
مشــخص دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی بر بحث 

تعامــل بین ناشــران و مؤلفان کتاب های آموزشــی تأکید دارد،  
و ناشــران را در کمــک به ارتقای کیفیت آموزشــی، رفیق و نه 
رقیب می داند. از ســويی، به اين نتیجه رسیده است که بهترين 
و مؤثرترين راهکار هم افزايی در تولید منابع آموزشــی و تربیتی 
و هم راســتايی با اهداف برنامه درســی، ارتباط چهره به چهره و 

تعاملی با مؤلفین و ناشران کتاب های آموزشی و تربیتی است. 
چون اکثر ناشــران آموزشی در بیست و هشــتمین نمايشگاه 
بین المللی کتاب تهران حضور دارند، امســال هم چندين جلسه 
گفت وگوهــا بیــن اين مؤلفــان کتاب های آموزشــی و ارزيابان 
کتاب های آموزشی و برنامه ريزان درسی برگزار کرده ايم. بر اساس 
نیازســنجی های انجام شده، نشســت های ما در سه گروه، علوم 
انســانی، علوم علوم پايه و مباحث فنی و حرفــه ای و کاردانش 

برگزار می شود. 

وحید تمنا )مدير انتشــارات مشــاوران آموزش(: در 
ســال های گذشــته، کتاب های دبیرســتان تغییراتی کرده اند و 
به نظر می رسد تغییرات مثبتی در زمینه کتاب های علوم انسانی 
و به خصوص علوم اجتماعی صورت گرفته شــده باشد؛ ولی علوم 
اجتماعی ســال چهارم دبیرستان، هم از زاويه نگاه معلمان و هم 
از نگاه دانش آموزان بسیار گنگ است. انگار تعدادی فیش جدا از 
هم، در کنار هم چیده شده که هیچ ارتباط منطقی با هم ندارند. 

گزارشی از نشست استانداردها و باید و نبایدهای تألیف کتاب های آموزشی 
علوم انسانی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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تقاضای من اين اســت که دوستان توضیح دهند مسیری که در 
پیش داريم، به چه سمت و سويی است و آيا اين اشکاالت برطرف 

خواهد شد يا خیر؟

خانم جیلیايی )از انتشارات گل واژه(: سؤال من اين است 
که موضــوع تعديل کتاب های علوم انســانی و به خصوص ادغام 
کتاب هــای تاريخ و جغرافی و علــوم اجتماعی تا چه حد صحت 

دارد؟ 

 محمــد کاظم متولی )کارشــناس کتاب های مطالعات 
اجتماعی(: به تصور بنده اين جلســه، جلســه نقد و بررســی 
کتاب های درســی نیســت؛ موضوع جلسه، بررســی کتاب های 
آموزشــی و اهدافی اســت که اين کتاب ها دنبال می کنند. ولی 
در خصوص ســؤالی که مطرح شــد، بايد بگويم کتاب های علوم 
اجتماعی در دوره ابتدايی و متوسطه اول )از سوم ابتدايی تا پايان 
متوســطه اول( به صورت تلفیقی )از ســه حوزه جامعه شناسی، 
تاريــخ و جغرافیا و حتــی حوزه های روانشــناختی و اقتصادی( 
ارائه شــده اســت. اين کتاب ها تا پايان سال نهم، تدوين شده يا 
در حال تدوين هســتند. اما در مقطع دوم متوســطه، کتاب های 
جامعه شناســی و تاريخ و جغرافیا مستقل خواهند بود. اما اين که 
نحوه پردازش کتاب های درســی چگونه اســت، قطعًا کتاب های 
درســی دارای ساختار مشــخص و مبتنی بر نظريه های مرتبط 
با تدوين و ســاختار کتاب های آموزشی و درسی هستند که در 
ايــن فرصت کوتاه جای پرداختن به آن ها نیســت؛ ضمن اين که 
برای چنین کاری بايد مؤلفان و دســت اندرکاران تدوين و تألیف 
کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی هم بايد 

حضور داشته باشند. 

دکتر مهدی چوبینه )کارشــناس کتاب های جغرافیا(: 
اجازه بدهید نکاتی را خدمت شــرکت کنندگان در اين نشست 
عرضه کنم تا بتوانیم با جهت دادن به اين نشست،  بهره و استفاده 
بیشــتری ببريم. جمعی که امروز در بخــش میهمانان میزگرد 
حضــور دارند،  بخــش زيادی از عمر خــود را در تدوين و تألیف 
کتاب های درســی گذرانده اند و امروز از تجارب خود در ارزيابی 
کتاب های کمک آموزشــی و کمک درسی بهره می برند تا بتوانند 
يک ارتباط معنادار بین آن محتوايی که به عنوان کتاب درســی 
در اختیار دانش آمــوزان قرار می گیرد و کتاب هايی که در بیرون 
از سیستم آموزشــی و توسط ناشران آموزشــی تولید می شود، 
برقرار کنند. آن ســوی اين نشســت هم، تلقی من اين است که 
ترکیبی از ناشــران آموزشی، اولیاء دانش آموزان، معلمان و برخی 

دانش آموزان حضور دارند. 
در سالی که پشت سر گذاشتیم سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشــی موفق شد يک سند رسمی و الزم االجرا را تحت عنوان 
»ويژگی های کتاب های آموزشــی: ويژگی های اختصاصی کلی« 
را تصويب و ابالغ کند تا از طريق اين ســند قانونی به ناشــرين،  
معلمان، اولیاء و دانش آموزان کمک کند که در انتخاب محتوای 
کتاب های کمک درســی و کمک آموزشی خودشان با يک جهت 
مشــخصی حرکت کنند و بعد هم به پشتوانه اين سند، دبیرخانه 

ســامان دهی کتاب های آموزشــی و تربیتی بتواند بر اساس آن 
معیارها، کتاب های تولید شده در بخش خصوصی را کارشناسی 
و ارزيابی کند. اين کار به ناشــران و مؤلفان هم کمک می کند تا 
قبل از اقدام به تألیف و انتشــار کتاب های آموزشــی، معیارهای 
تدوين شــده اســتانداردی را که آموزش و پرورش تهیه و اعالم 
کرده اســت، مورد اعتنا قرار دهند و وفاقی سازنده و مؤثر در اين 

زمینه شکل بگیرد. 
با اين توضیح مقدماتی، دوستان اگر سؤالی در مورد ويژگی های 
کتاب هــای کمک آموزشــی و کمک درســی، انــواع کتاب های 
کمک درسی و کمک آموزشی، معیارهای الزم برای اين کتاب ها و 
نحوه انتخاب اين کتاب ها در بین انبوهی از کتاب های تولید شده، 

دارند مطرح کنند تا در خصوص آن گفت وگو کنیم. 

وحید تمنا: درخصوص موضوعاتی که بیان شــد و به خصوص 
اين مســئله که معیارها و اســتانداردهايی 
برای تولید کتاب های آموزشــی وجود دارد،  
بايد بگويم که اتفاقًا طرح اين موضوع باعث 
همان شکاف هايی می شود که برخی اوقات 
بین ناشر و ســازمان متولی نشر کتاب های 
درســی به وجــود می آيد. يعنــی با طرح 
چنین مســئله ای من ناشــر بايد بپرسم که 
اين استانداردها چیست و در حقیقت ديگر 

بحث پرســش و پاسخ مطرح نیست و بهتر است که در مورد اين 
استانداردها و معیارها صحبت و بحث و گفت وگو کنیم. 

مسعودجواديان: ما همگی سالیان سال،  کارشناس کتاب های 
درســی و بعضًا مؤلف کتاب های درســی هم بوده ايم و االن هم 
کمابیش اسم ما روی جلد کتاب های درسی هست. پس بیگانه با 
مسائل و موضوعات اين حوزه نیستیم؛ اما بايد توجه داشته باشیم 
که موضوع استانداردهای کتاب های درسی داستان ديگری دارد؛ 
 گروه های درسی برای خودشان شورايی دارند که راهنمای برنامه 
درسی را تهیه و ســرفصل های آن را هم مشخص می کنند. بعد 
از آن هم اهداف هر برنامه مشــخص می شود و دستورالعمل های 
الزم در همه جوانب برای اين کار تهیه می شــود و نهايتًا سندی 
به نام راهنمای برنامه درســی تهیه می شود. مرحله بعدی تألیف 
کتاب اســت که بر اساس برنامه نوشته شــده، اين کار به فرد يا 
افرادی کارشــناس و با صالحیت واگذار می شــود. در ادامه اين 
فرايند کتاب درســی تولید و بعد از تدريس آزمايشــی و داشتن 
شرايط و ويژگی های الزم وارد چرخه تدريس و آموزش می شود. 
حاال يک عده ای از ناشران هم بر اساس همین کتاب های درسی، 
کتاب کار، کتاب کمک آموزشــی،  کتاب تست کنکور و يا کتاب 
روش تدريس تألیف و منتشر می کنند و در همین ارتباط وزارت 
آموزش و پرورش بر اســاس مالک ها، شاخص ها و استانداردهای 
مربوط به تولید کتاب های درسی و کمک آموزشی نظرش را بعد از 
ارزيابی و کارشناسی، در خصوص اين کتاب ها اعالم می کند. اين 
کار هم در وزارت آموزش و پرورش بر عهده دبیرخانه سامان دهی 
کتاب های آموزشــی و تربیتی است که نشســت امروز هم برای 
بحث و گفت وگو درباره بايد و نبايد های تألیف کتاب های درسی 

آموزش و پرورش، ناشران 
را به عنوان رفیق و نه 

رقیب در کمک به ارتقای 
کیفیت آموزشی می داند
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علوم انسانی و همین دستورالعمل و استانداردها تشکیل شده و ما 
به اتفاق دوستان کارشناس اين موضوع در خدمت شما هستیم. 
کاظم قلمچی )مدير انتشارات کانون آموزش(: عنايت داريد که 
بحث خودـ  ارزيابی کار بسیار دشواری است، اما خوب است که در 
اين نشست مشخص شود که اگر قرار باشد کارشناسان و ارزيابان 
اين کتاب ها خودشــان را ارزيابی کنند، بايد چه مسیری را طی 
کنند تا آثار تولید شده در نهايت منطبق بر همان استانداردها و 
معیارهايی باشد که شــما به عنوان متولیان کتاب های درسی و 
کمک درسی و آموزشــی بر عهده داريد؟ شايد ذکر اين مثال که 
در برنامه های ورزشی يک کارشناس ورزشی حضور دارد و عالوه 
بر داوری بازی، داوری های بازی را هم مورد 
ارزيابی و قضاوت قــرار می دهد، موضوع را 

روشن تر کند. 
تقاضای من اين است که دوستان تحلیل 
خودشــان را در مورد کارهايی که به عنوان 
داور حضور داشته اند بیان کنند و تصويری 
هم از وضعیت فعلی اين داوری ها و ارزيابی ها 
ارائــه کنند و بفرمايند کــه از منظر خود ـ 
ارزيابی، برداشتشــان از ارزيابی کارهايی که 

انجام داده اند چیست؟ 

دکتر مهدی چوبینه: بله! متشــکرم که اين ســؤال را مطرح 
کرديد. اشاره ای هم داشــتید که داوری کار سختی است و واقعًا 
کار داوری در اين حوزه کار بســیار ســختی اســت؛ خصوصًا در 
زمان داوری کتاب های جشــنواره کتاب های آموزشی )که زمان 
محدود اســت(، داوران تحت فشار زيادی قرار دارند و کار سخت 
و طاقت فرســايی را انجام می دهند. پاســخ من در يک جمله اين 
است که ما در اين زمینه وضعیت مطلوبی نداشته ايم و شايد االن 
هم نداشته باشیم؛ اما نسبت به گذشته وضعمان بسیار بهتر شده 
است؛ يا خالصه تر بگويم: از گذشته بهتريم؛ اما بايد در آينده بهتر 
شويم. مدعای من اسناد و دستورالعمل هايی است که در دبیرخانه 
سامان دهی کتاب های آموزشی و تربیتی تولید شده است که هم 

اکنون هم بر روی ســايت اطالع رســانی آن دبیرخانه قرار دارد و 
اگر ناشــران محترم به اين اسناد مراجعه کنند و از آن ها استفاده 
نمايند،  سرمايه و تولیدات خود را به خطر نخواهند انداخت و متون 
و منابعی را تولید خواهند کرد که ضمن تطبیق با اســتانداردهای 
تعیین شده،  مشکلی از مخاطب و مشتری را هم حل خواهد کرد 
و ما همه با هم خواهیم توانست اقدامات مؤثرتر و سازنده ای را در 

اين زمینه انجام دهیم.
مثاًل ســندی که همین امســال تولید شده اســت، کتاب های 
 آموزشــی را به چند دسته تقســیم  کرده است. شايد مخاطب ما 
در سطح جامعه اصاًل توجهی به اين تقسیم بندی ها نکند و فقط 
به دنبال تأمین نیاز خود باشد،  اما شما به عنوان تولیدکننده اين 
کتاب ها و ما به عنــوان حامیان و معرفی کنندگان اين آثار، بايد 
به اين تقسیم بندی ها و الزامات انواع کتاب ها توجه داشته باشیم 
تا مخاطب با اطمینان و آرامش بیشتری به منابع مورد نیاز خود 

دست پیدا کند. 
معیارهای داوری کتاب ها هم به دو دســته معیارهای ظاهری 
و معیارهای محتوايی قابل تقســیم بندی است که البته هرکدام 
جايــگاه خاص خود را دارند و حتمًا محتــوا در اين آثار از الويت 

بیشتری برخوردار است. 
جمع بندی صحبت من اين اســت که کار داوری کار بســیار 
ســختی اســت و همه همکاران من در اين چندين و چند سال 
کوشــیده اند تا جای ممکن، اين کار سخت و دشوار به درستی و 

سالمت و شفافیت انجام گیرد. 
محمد کاظم متولی: آقای دکتر چوبینه در صحبت هايشــان 
گفتند که معیارهای اعالم شده در دو دسته معیارهای ظاهری و 
محتوايی هســتند. معیار های ظاهری در واقع کمک می کنند که 
کتاب جذابیت بیشــتری داشته باشــد؛ اما بنیان و اساس کار بر 
معیارهای محتوايی است. به عنوان مثال عرض کنم که اگر شما 
غذای نامناسبی را در بشــقاب و ظرفی بسیار زيبا و شکیل ارائه 
کنید،  اما غذا ارزش غذايی و مواد الزم را برای ســالمت و تغذيه 
افراد نداشته باشد، شايد اقبال زيادی بدان نشود؛ اما اگر به جای 
همین غذا، غذايی ســالم و با داشتن ارزش های غذايی در همان 
ظرف ارائه شــود و افراد هم به ارزش و اهمیت آن آگاه باشــند،  
قطعًا اين غذا مشتری و به تبع آن فروش بیشتری خواهد داشت. 

 آقای صفوی  )از انتشــارات کلک دانش(: سؤال من اين 
اســت که آيا بهتر نیست ما داوری را قبل از چاپ کتاب ها انجام 
دهیم. ضمنًا اشــاره شد که بخشی از امتیازهای کتاب مربوط به 
چاپ، رنگ و کیفیت کاغذ و امور فنی می شــود؛ ممکن اســت 
ناشری يک کتاب را در چند جلد اعال چاپ و برای داوری ارسال 
کند؛ اما بقیه نســخه ها را بــا کیفیتی نازل چــاپ کند. چنین 

موضوعی، چگونه نظارت می شود؟
دکتر مهدی چوبینه: ممنون. به نکاتی خوبی اشــاره کرديد. 
اما اين گونه نیســت که امکان داوری کتاب قبل از چاپ ممکن 
نباشد. چون معیارها ارزيابی کتاب ها درروی سايت وجود دارد و 
ناشر يا مؤلف از همان ابتدا می تواند اثر خود را ارزيابی و در صورت 
داشــتن معیارها و اســتانداردهای الزم به چاپ آن اقدام کند و 
نیازی نیست که حتمًا کسی ديگر از بیرون اين کار را انجام دهد. 

دکتر مهدی چوبینه: شايد 
بتوان گفت که مهم ترين 
سنجه ما در ارزيابی اين 
است که اطالعات طرح 
شده در يک کتاب از 
منظر  علمی و حرفه ای 
چقدر درست است
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شــايد بتوان گفت که مهم ترين سنجه ما اين است که اطالعات 
طرح شــده در يک کتاب بايد از لحاظ سنجه های علمی و حرفه 
ای درســت باشــد و به طور طبیعی هم اين موضوع امتیاز قابل 

توجهی خواهد داشت.
سعید راصد: از من خواسته شده که نکات مهمی را که در اين 
چند سال در حوزه کتاب های دينی و روان شناسی و مهارت های 
زندگی تجربه کرده ام، بیان کنم. شــايد بتــوان گفت مهم ترين 
مشــخصه ای که در کارشناسی و ارزيابی کتاب ها مورد توجه قرار 
می گیرد، جان و محتوای کتاب است و وقتی اين موضوع به حوزه 
ديــن و آداب و مهارت های زندگی بر می گردد، ما نويســندگان 
کتاب ها بايد به گونه ای عمل کنیــم که در ذهن و روان بچه ها و 

دانش آموزان تأثیر مثبت و سازنده داشته باشیم. 
مؤلف و ناشر کتاب های اين حوزه بايد دقت زيادی داشته باشند 
تا متــن و محتوا  و تصاوير و همه اجزای کتاب يک پیوســتگی 
منطقی با هم داشــته باشــند و بتوانند مجموعًا هدفی را که از 

نوشتن چنین کتابی مد نظر بوده، محقق کنند.
مسئله مهم و قابل توجه اين است که ما، به عنوان نويسندگان 
کتاب ، حــق نداريم محتوايی را در اين کتاب ها نشــر دهیم که 
اعتقاد فرزندان ما را دچار مشکل کند و در آن ها ترديد و نگرانی 
بیافريند. يا نبايد کتاب ما حاوی محتوايی باشد که نتواند مأموريت 
خود را برای ارائه تصويری درست و مثبت و سازنده از دين انجام 
دهد. اين موضوع از مهم ترين موضوعاتی است که در کارشناسی 

و ارزيابی کتاب های آموزشی مورد نظر قرار می گیرد. 
 علی رضايی: بنده هم در اين فرصت باقی مانده، به يکی دو 
مورد اشاره کنم. يک نکته مهم که خوب است دوستان در جريان 
آن باشــند اين است که برای داوری کتاب های درسی حداقل دو 

نفر که يکی حتمًا کارشــناس برنامه درســی است و يک نفر هم 
به عنوان معلم کارشــناس اين حوزه حضــور دارند و اگر کتابی 
به امتیاز الزم را نیاورد و ناشــر يا مؤلف نســبت به نتیجه داوری 
معترض باشــند، نفر سومی هم کتاب را داوری می کند که او هم 

حتمًا کارشناس و صاحب نظر اين حوزه است. 
من می خواســتم در خصــوص مؤلفه های 
اختصاصی کتاب های فارســی صحبت کنم 
که متأســفانه چون فرصت زيادی نیســت، 
فقط به يکی دو نکته اشاره می کنم. متأسفانه 
دوستان مؤلف ما در حوزه تألیف کتاب های 
آموزشــی به اهداف کتاب های درسی کاماًل 
آشنا نیستند و همین موضوع باعث می شود 
مثــاًل کتابی که برای پايه دوم تألیف شــده 
اســت، بــرای دانش آمــوزان کالس پنجم 
مناسب باشــد. فرضًا يک مؤلف موضوعی را 
که در پايه پنجم برای دانش آموزان تدريس 
می شود، در کتاب پايه دوم آورده است. اين 

عدم آشنايی مؤلف با اهداف کتاب های درسی،  عماًل آن کتاب را 
ناکارآمد می کند و به طور طبیعی هم از چرخه داوری، انتخاب و 

معرفی به عنوان يک کتاب مناسب خارج می شود. 
پیشنهاد مشخص من در اين خصوص آن است که دفتر تألیف 
کتاب های درســی با مشارکت دفتر انتشارات تکنولوژی آموزشی 
کارگاه هايــی را برای مؤلفان داوطلب بــا موضوع تدوين و تألیف 
کتاب های آموزشــی برگزار کنند تا دوســتان ما در آن کارگاه ها 
با برنامه های درســی و آموزشی و کتاب های درسی و اهداف آن 

آشنا شوند.

نشست كارشناسان علوم انساني در يك نگاه

 تعداد شرکت کنندگان: 30  نفر
 بیشترين شرکت کننده: انتشارات قلم چی با بیشترين 

میهمان

برخی نظرات حاضران
 برخــالف كارگاه ها که هدف خاصــی را دنبال می كردند، 

موضوعات مطرح شده در اين نشست ها پراکنده بود. 
 اين تعامالت موجب می شــود آماده سازی كتاب آموزشی 
از ســوی ناشر آگاهانه تر انجام شــود و ناشر و مشتری هر دو 

سود ببرند. 
 محل برگزاری نشست پر سروصدا بود.

 پیشــنهاد می شود كتاب های آموزشی خصوصًا کتاب های 
كمك درسی قبل از چاپ بررسی شوند تا اشکال ها رفع و همه 

کتاب ها تأيید شود.

نظرات ارزيابان محترم
 تداوم چنین برنامه هايی موجب آگاهی بخشــی دو سويه 

ناشران و ارزيابان کتاب ها می شود. 
 بهتر است زمان جلسات طوالنی تر باشد.

 در مقايسه با سال گذشته، مجال بهتری برای گفت وگو با 
ناشرين و مؤلفان فراهم بود.

 معیارهــای ارزيابــی کتاب هــا در اختیــار ناشــران و 
پديدآورندگان قرار داده شود.

 برگزاری دوره های آموزشــی برای عالقه مندان و مؤلفان 
غیرحرفه ای از طرف دبیرخانه سامان دهی مفید و مؤثر است.

 اعزام کارشــناس به مدارس و گفت وگو با معلمان درباره 
معیار کتاب های مناســب، می تواند بخشی از اهداف دبیرخانه 

را تأمین نمايد.

علی رضايی: متاسفانه 
عدم آشنايی دوستان 

مؤلف با اهداف کتاب های 
درسی باعث می شود 

کتابی که برای پايه دوم 
تألیف شده است برای 

دانش آموزان کالس پنجم 
مناسب   باشد
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44 بازی خالق
نويسنده: مرتضی مجدفر

ناشر: پیشگامان پژوهش مدار
167 صفحه

چاپ اول: 1392

با کودک خود بازی کنید 
و کتاب بنويسید

»فرزندپروری« عالوه بر دانش بــه تجربه هم نیاز دارد. مادر و 
پدری در فرزندپروری موفق عمل خواهند کرد که از دانش تربیتی 
مناسب برخوردار باشــند و عالوه بر آن، بتوانند تجربه های مؤثر 
خود و ديگران را هم مورد اســتفاده قرار دهند. اگر فرزندپروری 
برای والدين امری پويا باشــد، آن گاه هر رويداد و فرصت تربیتی، 

پله ای برای تجارب بعدی تلقی خواهد شد.
يکی از ضعف های عمومی والدين ايرانی در فرزندپروری، ناتوانی 
آن هــا در بهره گیــری از تجارب خويش اســت. آن ها نه تجارب 
شــخصی خود را ثبت می کنند و نه امکانی برای دسترسی آسان 
به تجارب ديگران دارند. انســان ها از هم ياد می گیرند، به شرطی 
که امکانی برای مراجعه به تجارب موجود باشــد. مکتوب کردن 
تجربه ها يکی از ضروريات فرهنگی ماســت که کمتر کسی سراغ 
آن می رود. دکتر مرتضی مجدفر از معدود کســانی اســت که به 
ثبت تجربه های زيســتة تربیتی اش پرداخته است. البته از کسی 
که تاکنون ده ها جلد کتاب نوشــته اســت، چنین کاری دور از 

انتظار نیست.

تجربه های خالق
کتــاب 44 بازی خالق برای کودکان پیش از دبســتان، تألیف 
دکتر مرتضی مجدفر شــامل مستندسازی تجربه های زيستة او و 
همسرش در زمینة بازی هايی است که با فرزندشان انجام داده اند. 
کتــاب 168 صفحه ای، مصور با دو فرم 12 صفحه ای تمام رنگی 
است. توفیق آن را داشــتم که مقدمه ای برای کتاب بنويسم. در 

ايــن مقدمه پس از توضیحی مختصر دربــارة بازی های کودکان 
امروزی و اهمیت دادن پدرها و مادرها به کارکردهای آموزشــی 
بازی ها، چنین آورده  ام: »اين کتاب وجوه ارزشمند بسیاری دارد، 

از جمله:
 اهمیت و کارکردهای متنوع بازی ها را برای کودکان نشــان 

می دهد؛
 نگاهــی تجربی به بازی های کــودکان دارد و حتی به نوعی 
می توانــد راهنمای والدين در انتخاب بازی و اســباب بازی برای 

فرزندشان باشد؛
 می تواند حساســیت والديــن را در مورد اهمیــت دادن به 

بازی های فرزندشان تحريک کند؛
- نقش بازی هــا را در تقويت خالقیت، تخیل و عواطف کودک 

می نماياند.«
و اضافه کرده ام که: »امیدواريم اين کتاب والدين ديگر را هم به 

مستندسازی تجربه هايشان ترغیب کند.«
مجدفر، مؤلف کتــاب نیز در مقدمه ای مفصل، دربارة چگونگی 
تولید 44 بازی خالق برای کودکان پیش دبســتانی که او عنوان 
فرعــی بهارنامه را نیز بر آن افزوده اســت، چنین می گويد: »در 
مجلة رشــد آموزش پیش دبستانی، يادداشــتی از من به چاپ 
رسیده بود. همسرم آن را خواند و با هم در حال گفت وگو بوديم. 
او به من گفت: »تو که همة تجربه ها و سوژه های دور و اطرافت را 
در قالب مقاله و کتاب آماده و منتشــر می کنی، چرا بازی هايمان 

با بهار را نمی نويسی؟!«

ابراهیم اصالنی
روان شناس تربیتی
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بهار، فرزند دوم ما، متولد سال 1385 است و فرزند اولمان نگار، 
متولد 1369. تولد و سال های کودکی نگار، در حالی سپری شد 
که من مشــغلة فراوانی داشــتم و عالوه بر مسئولیت اجرايی در 
آموزش وپرورش، در حال تحصیل در دانشــگاه هم بودم. از اين 
رو، تربیت نگار، به طور عمده با همسرم بود. هم چنین اکثراً او بود 
که با نگار بازی می کرد و من ســهم بسیار اندکی داشتم. اما بهار 
موقعی به دنیا آمد که فراغ بال بیشتری داشتیم. عالوه بر اين، به 
غیر از من و همســرم، نفر سوم يعنی خواهرش هم ما را همراهی 
می کرد. بنابراين، بهار در محیطی رشد و نمو کرد که به طور دائم 
با او بازی می شــد. شايد به جرئت بتوانم بگويم، برخی مواقع بهار 
به غیر از دو سه ســاعت بازی با مادرش در طی روز، عصرها نیز 
يکی دو ساعت با من بازی می کرد و ما هر دو مجبور بوديم، برای 
تنوع بخشــیدن به بازی هايی که به اجرا می گذاشــتیم با اندکی 
تفکر، نمونه هايی را ابداع کنیم که در رشــد بچه مؤثر باشــد. به 
همین خاطر وقتی همسرم گفت بازی های بهار را بنويس، به هیچ 
عنوان تعجب نکردم و از او خواســتم، اين کار را به طور مشترک 

انجام دهیم.«
مؤلف در ادامه قواعدی را که آن دو برای نهايی شدن 44 بازی 

مد نظر داشته اند،  اين گونه بیان می کند:
»با همسرم فهرستی از بازی هايی را که از بدو تولد با بهار انجام 
داده بوديم، تهیه کرديم و با در نظر داشتن اين موارد، غربال های 
اولیــه و نهايی را صورت داديم و در نهايت بازی ها را در 44 مورد 

تثبیت کرديم:
 بازی های معمول و تکراری را که اغلب در همة خانه ها انجام 
می شود، از فهرســتمان حذف کرديم. مانند خاله بازی، عروسک 

بازی، لی لی و...
 بازی هايی را که انجام آن ها به وســايل و ابزارهايی نیاز دارد 
و تهیة آن ها برای پدران و مادران مســتلزم هزينه کردن است از 

فهرست حذف کرديم.
 بازی هايی را که تقريبًا شخصی است و حتی با توصیف و شرح 
کامل ماوقع بازی نیز افراد ديگــر نمی توانند آن ها را اجرا کنند، 

کنار گذاشتیم.
 بازی هــای ويــژة دورة نوزادی و بســیار خردســالی را کنار 
گذاشتیم و محدودة سنی خودمان را 2 تا 6 سال در نظر گرفتیم 
تــا بازی ها با عنوان کتاب، يعنی 44 بــازی خالق برای کودکان 

پیش از دبستان همخوانی داشته باشد.
 بازی هايــی که در اجرای آن ها بــه کتاب، مجالت و برخی 
منابع آموزشــی خاص اشاره می شــود )مانند بازی هايی که بر 
مبنای مجلة رشــد کودک طراحی شده اند و چند بازی ديگر(، 
صرفــًا به عنــوان نمونه در نظر گرفته شــدند و بنــا را بر اين 
گذاشــتیم که در پیش گفتار يا در شــرح همیــن بازی ها، به 
چگونگی تعمیم اين قبیل بازی ها توسط پدران و مادران ديگر 

اشاره کنیم.
با در نظر گرفتن اين پنج مورد و نکاتی ديگر، نگارش توصیفی و 
مستند کردن سناريوی هر يک از بازی ها را آغاز کردم و در زمانی 

نزديک به 20 روز کار را به پايان رساندم.«

ويژگی های خاص کتاب
مرتضی مجدفر، در ادامه برای اين کتاب پنج ويژگی به شــرح 

زير فهرست می کند:
 اين کتاب، پژوهشی مبتنی بر تجربه های زيسته است. در اين 
بخش، مؤلف به تجربه های ژان پیاژه و آرنولد گزل اشاره می کند 
و اهمیت يافتن پژوهش های کیفی نســبت به پژوهش های کمی 
در سال های اخیر را يادآور می شود. او می گويد: »ما هیچ ادعايی 
در زمینــة نظريه پردازی نداريم، پدر و مادری هســتیم که صرفًا 
تجربه های زيســتة خودمان را در زمینة بازی های انجام شده با 

فرزندمان در فاصلة 2 تا 6 سالگی او مستند کرده ايم.«
 اين کتاب، نوعی مستندسازی تجربه هاست.

 تجربه هــای مستندســازی شــدة اين 
کتــاب، قابل تعمیم اســت. مؤلــف در اين 
 بخش، با توضیح روشی به نام الگوبرداری يا
Benchmarking چگونگی تعمیم دادن يک 

تجربة مستندسازی شده را شرح می دهد.
 در ايــن کتاب بازی حرف اول را می زند. 
به گفتــة مؤلف، او بدون توجــه به آداب و 
کارشناسان  میان  در  رايج  تقسیم بندی های 
بــازی و بــدون هیچ طبقه بنــدی خاصی، 
ســناريوی 44 بازی را به طور کامل همراه با 
برخی توضیحات علمــی و عملی دربارة هر 

بازی به رشتة تحرير درآورده است.
 بازی های اين کتــاب، مبتنی بر برنامة 

درسی دورة پیش دبستان است. مؤلف معتقد است پدران و مادران 
و مربیــان واحدهای پیش دبســتانی از مهدهای کودک گرفته تا 
آمادگی ها، با اجرای اين بازی ها، کودکان خود را بر اساس برنامة 

فعالیت های دورة پیش دبستانی در مسیر رشد قرار خواهند داد.

اطمینان دارم شکل روايی مطالب کتاب و بیان ساده و صمیمی 
آن برای خواننده جالب خواهد بود. نويســنده با تســلطی که بر 
نوشــتن به روش مطالعة موردی و مستندســازی دارد، به خوبی 
توانسته اســت به توصیف موقعیت ها و شرايط محیطی هر بازی 
بپــردازد. توضیحات تکمیلی که به صورت پاورقی و در موارد الزم 
آمده است، به خواننده کمک می کند تا عالوه بر کسب اطالعات، 
امکانی برای آگاهی های بیشتر به دست بیاورد. تطبیق کارکرد هر 
يک از بازی ها با يافته های روان شناســی می توانست وجه علمی 
کتاب را افزايش دهد، اگرچه خود نويســنده اذعان داشــته که 
نخواسته وارد حوزة نظريه پردازی شود.  با اين همه، مستندسازی 
همراه با شواهد علمی به درک بهتری از بازی ها منجر می شد و به 

اين ترتیب کارکردهای کتاب هم توسعه می يافت.
به نظر می رســد اين کتاب برای همة پدران و مادران و مربیان 
واحدهای پیش دبســتانی- از مهدکودک تا آمادگی- منبع خوبی 
باشــد و نیز بتواند اطالعات خوبی در اختیار همة کسانی که در 
معنی واقعی خود دوست دار کودک و خواهان بازی با او هستند، 

قرار دهد.

مؤلفان: ما هیچ ادعايی 
در زمینة نظريه پردازی 

نداريم، پدر و مادری 
هستیم که صرفًا 

تجربه های زيستة خودمان 
را در زمینة بازی های 

انجام شده با فرزندمان 
در فاصلة 2 تا 6 سالگی او 

مستند کرده ايم
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»نردبانی رو به آسمان« آغاز شکوهمند و کم نظیری دارد. يكي 
از تفاوت های دو ژانر »رمان نوجوان« و »رمان بزرگ ســال« اين 
اســت که رمان بزرگ ســال می تواند آغازی روايی داشته باشد و 
الزامًا نیازی نیست که نويسنده، با ايجاد يک ضربه  پرتعلیق، دفعتًا 
وارد ماجرا شود. با اين تعريف، می توان در رمان بزرگ سال ضربه  
اولیــه و تعلیق را به تأخیر انداخت؛ اما به تأخیر انداختن تعلیق و 
ضربه  اولیه در رمان نوجوان جايز نیست. در ژانر رمان نوجوان اگر 
نويســنده نتواند در ابتدای داستان و در همان سطرهای نخست 
تعلیق اولیه را  ايجاد کندموفق به جذب مخاطب خود نخواهد شد. 
يوســف قوجق با توجه به همین اصل مهم و اساسی، در همان 
سطرهای اولیه داستان ، دست مخاطب نوجوان خود را می گیرد 
تا با يک روايت پرکشش و داســتانی او را با »ياشار« همراه  کند 
و قصه اش را بگويد. دوچرخه جذاب ترين ســرگرمی بچه هاست و 

نويسنده داستان خود را با اين عنصر جذاب آغاز می کند: 
»ويرم گرفته دوچرخــه را بیندازم روی رّد چرخ های جیپ که 
هنوز هم روی خاک ها مانده اند... هنوز هم نمی دانم چرا يکهو همه  
آبادی اين شکلی شــده اند. تا مرا می بینند، اگر دور از من باشند 
لبخند می زنند؛ اگر هم نزديکم باشــند، می آيند نزديک تر، دست 

به سرم می کشند و قربان صدقه ام می روند.
غالم، پســر بی بی  زلیخا را بگو! تا ديروز نشــده بود يک بار هم 
نگاهم بکند. نشــده بود بگذارد حتی يک بار به موتورش دســت 
بکشم. با آن موتور هوندايش گاز می داد و کالف  کالف دود پشت 
ســرش راه می انداخت و نگاه به من نمی کرد که ايستاده ام کنار 
دوچرخه ام که مثل همیشه زنجیرش دررفته. اما آن روز تا من را 
ديد که کنار دوچرخه ام ايســتاده ام، گازش را نگرفت و دودکنان 
از کنارم رد نشــد. تا ديد ايســتاده ام کنار دوچرخه ام و نگاهش 
می کنم، سر موتورش را کج کرد و آمد سمتم. کارش غالمی نبود. 

از او بعید بود چنین کاری بکند.«
غالم ياشــار را ســوار موتور می کند. آن ها دوچرخه را با خود 
می برند خانه  غالم وغالم زنجیرش را تعمیر می کند. بی بی زلیخا، 
مادر بدعنق و بداخالق غالم هم آن روز جور ديگری شــده، با او 
خوش وبش می کند و يک کاله دســت بافته خودش را به ياشــار 
می دهد و دستی از مهربانی هم به سرش می کشد. آن روز اخالق 
او »بی بی زلیخايی« نیست. عروس تايتی هم به او محبت می کند 
و نانی از تنور به دستش می دهد و... خالصه همه آن روز با ياشار 

مهربان شده اند.

نردبانی رو به آسمان
نويسنده: يوسف قوجق

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
135 صفحه

چاپ اول: 1392

روزي كه همه مهربان شدند
حمیدرضا داداشي 

|  رشد جوانه |  شمارۀ 48 |  تابستان 1394 38



اما ماجرا چیســت؟ همه   ماجرا به يک اتفاق مهم و تکان دهنده 
برمی گردد. آيدين، برادر بزرگ تر ياشــار که کمتر از دو هفته به 
پايان خدمت ســربازی اش مانده بوده در جبهه شهید شده است. 
آيدين جوان و ياشــار هفتـ  هشت ساله که پدر و مادر خود را از 
دست داده اند با عمه و شوهرعمة خود زندگی می کرده اند و حاال 

با شهادت آيدين، ياشار بیش از پیش تنها شده. 
اما داســتان ، بعد از اين، به شــکلی زيباتر و بــا نگاهی ُطرفه 
ادامه می يابد. آنچه ماجرای اين داســتان را از داستان های مشابه 
با موضوع دفاع مقدس متمايز می کند اين اســت که نويســنده  
عمــداً چیزی از نحوه  شــهادت  آيدين، محل شــهادت او و... به 
خواننــده نمی گويد ، بلكه تصمیم می گیــرد از جنبه  ديگری به 
شهادت آيدين جوان اهمیت بدهد و به آن بپردازد. از اين رو فقط 
همین قدرـ  آن هم از نگاه ياشــارـ  می بینیم که تعدادی اعالمیه  
ترحیــم به در و ديوار آبادی نصــب کرده اند و جنازه کفن پیچی 
که از آمبوالنس خارج می شــود. نويســنده، از اين جا به بعد پای 
ماجرای ديگری را وســط می کشــد. آن هم از زبان تايتی)بزرگ 

آبادی(. 
تايتی آدم خوش مشربی است که بچه ها را دور خود جمع می کند 

و برايشــان قصه می گويد. آن روز نیــز برای بچه ها ماجرايی 
حماسی و پرآب چشم از زن و شوهری می گويد که يک تنه 

در برابــر قّزاقان روس مقاومــت می کنند. اواخر 
دوره  قاجاريه است . دولت روسیه تزاري، كه 
قبأل قراردادهای ننگین را به ايرانیان تحمیل 
كرده بود، به مناطق شمالی کشور از جمله 

دشــت ترکمن دســت اندازی کرده است. در 
اين اوضاع، مردم مســتضعف اين منطقه، هم 

از ســوی دولت ايران و هم از سوی دولت 
روسیه، تحت فشارند و بايد عالوه بر 
پرداخت هم زمان مالیات های سنگین 
و ظالمانه بــه دولت مرکزی و دولت 

متخاصم، اســیر ظلم و تجاوز سربازان 
روســیه نیز باشــند. در ادامه اين تجاوز، 

نیروهای قّزاق در يک برخورد ناجوانمردانه 
تصمیم به غارت اموال اهالی آبادی می گیرند. 

در اين بین، يکی از اهالی، هنگام دفاع از همســر 
باردار خود، با گلوله  قزاق ها به شــهادت می رسد 
و همســر او نیز فرزند خود را ســقط می کند. اما 
ايــن زن ، در يک حرکت شــجاعانه، تصمیم به 

انتقام می گیرد؛ لباس مردان را می پوشد، سوار 
بر اســب می شود و به دل دشمن می زند و... 

از آن روز به بعــد پای قزاقان از آن منطقه 
بريده می شود. 

زن جوان، پس از بازگشــت از اين نبرد 
نابرابر سراغ مزار شوهر و نوزادش می رود 

و دو نردبان باالی مزار آن دو می کار د، به گونه ای که پايه  نردبان ها 
در زمین و ســر ديگر آن ها رو به آســمان قرار می گیرد. سومین 

نردبان نیز، مدتی بعد بر مزار همین زن کاشته می شود!
در پايان قصه   تايتی معلوم می شود که آن زن و مرد، پدربزرگ 
و مادربزرگ آيدين و ياشار بوده اند؛ پس حاال نوبت نردبان چهارم 
اســت که بايد بر مزار آيدين گذاشته شــود. تا اين جای داستان 
بســیار جذاب اســت و در پايان، با اين جمله تايتي جذاب تر نیز 

می شــود، آن جايی که می گويد: »... آيدين 
توی يــه جايی به اســم »دشــت عباس« 
تیر خــورده. در نبرد با دشــمن. در نبرد با 
اجنبی ها. کســی چه می دونه؛ دشت عباس 

هم البد جايی مثل دشت ترکمنه!«

در ژانر رمان نوجوان 
اگر نويسنده نتواند در 

ابتدای داستان و در همان 
سطرهای نخست تعلیق 
اولیه را  ايجاد کندموفق 
به جذب مخاطب خود 

نخواهد شد
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چند تألیفي
مجتبي مقصودي

رویکردي مشارکتي به موضوع تألیف کتاب هاي درسي )2(

تاريخچه برنامه ريزي و تألیف كتاب هاي درسي در ايران

معرفی
همان طور که در مقاله شماره يک گفته شد در اين سلسله مقاالت 
به موضوع چندتألیفی در کتاب های درسی پرداخته می شود. کتاب 
درســی تا قبل از اوايل دهه چهل هجری شمســی توسط ناشران 
بخش خصوصی تولید می شــد که از همان سال ها به انحصار دولت 
درآمد. به رغم اعالم سیاســت واگذاری تألیف کتاب درسی به بخش 
خصوصی در سال های گذشــته، هیچ گاه اين موضوع به جد دنبال 
نشده اســت و تولید کتاب درسی به جز چند نمونه کم شمارگان، 
همچنان در انحصار بخش دولتی اســت. در مقاله قبل ضمن بیان 
مصوبات و آئین نامه های مربوط به چندتألیفی به تجربیات کشورهای 
کره جنوبی، ژاپن و مغرب در زمینه واگذاری تألیف کتاب های درسی 

اشاره شد.
 کشورمان نیز در گذشته چنین تجربیاتی را داشته است که در اين 
مقاله سیر تاريخی تألیف کتاب های درسی در ايران از زمان تأسیس 

دارالفنون به اختصار بیان می شود.
مطالعه سیر تحول برنامه ريزي درسي از حیث چگونگي مسئولیت 
دولت در تدوين چارچوب انتظارات در برنامه درســي مدرسه، نحوه 
انتخاب و تولید مواد آموزشــي و قیمت گــذاري به طور كلی 3 دوره 

متمايز از هم را نشان مي دهد:
الف: مراکز آموزشــی در نقش برنامه ريز و تصمیم گیرنده در همه 

مؤلفه های برنامه درسی)تا قبل از سال 1306 هـ . ش(
ب: مراكز آموزشي در نقش انتخابگر مواد آموزشي از 1306 هـ .ش 

تا سال 1341-42 
ج: مراكز آموزشي در نقش مجري صرف برنامه هاي درسي از سال 

1342 به بعد. 
چنانچــه بخواهیم  نظام چندتألیفی را دوباره احیا کنیم آگاهی از 
تجارب گذشته و داليلی که باعث شد نظام چندتألیفی به نظام تک 
تألیفی دولتی تبديل شــود ما را از اشتباهات گذشته برحذر خواهد 
داشــت و سبب خواهد شــد ما و روش های معقول تری را در پیش 

بگیريم.

الــف: مراکــز آموزشــی در نقــش برنامه ريز و 
تصمیم گیرنده

ســرآغاز تدوين کتاب هاي درســي در ايران را بايد با تأسیس 
نخســتین مدرســه به ســبک نوين در ايران، همزمان دانست. 
يعني وقتــي دارالفنــون ) 1230هـ.ش.( به همــت »میرزاتقي 
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خان امیرکبیر« تأســیس شد. اين نخســتین آموزشگاه عالي به 
شــیوه اروپايي )پلي تکنیک( در ايران بود که کتاب هاي درسي را 
به صورت يکدســت و هماهنگ عرضه داشت. تا قبل از آن تعلیم 
به شیوه ســنتي مکتب داري انجام مي شد و قرآن و اشعار حافظ 
تا کلیله ودمنه گلســتان سعدی و غیره تدريس مي شد.1 مدرسان 
مكاتب از آزادي عمل بسیاري برخوردار بودند. در انتخاب محتوا 
و كتاب هــاي مورد نیاز، يا خــود مدرس كتابي بــراي آموزش 
تهیه مي كرد و يا از كتاب هاي نوشــته شــده به وســیله ديگران 
اســتفاده مي نمود. آنچه در اين دوره قابل اعتناست آزادي عمل 
مكتب خانه ها در انتخاب چارچوب انتظــارات )نیازها(، محتواي 

موردنیاز كودكان و نحوه اجرا و ارزشیابي است.
اما با تأسیس دارالفنون، رشته هايي براي تحصیل در زمینه هايي 
چون پیاده نظام، توپخانه، هندســه و طب و جراحي، داروسازي 
و كان  شناســي به وجود آمد. عالوه بر رشــته هاي ياد شده، مواد 
اساسي درســي چون زبان خارجه، ادبیات فارسي، علوم طبیعي، 

رياضي، تاريخ و جغرافیا و نقاشي نیز تدريس مي شد.2 
نخســتین كتاب هاي درسي را، مترجمان اســاتید خارجی با 
اســتفاده از يادداشــت هايي كه خود آماده ســاخته بودند و يا 
كتاب هايي كه آن استادان از خارج آورده يا در ايران نوشته بودند، 
فراهم آوردند. آن كتاب ها در چاپخانه دارالفنون3 به صورت چاپ 

سنگي تهیه مي شد و در دسترس دانشجويان قرار مي گرفت. 
نخستین مشكلي كه براي تهیه كتاب هاي درسي وجود داشت، 
نداشتن اصطالحات علمي تعريف شده اي بود كه به جاي واژه هاي 
خارجي به كار مي رود. نداشــتن كاغذ و مركــب مرغوب، فقدان 
اســتادكار ماهر و تجهیــزات ناقص، از ديگر مشــكالتي بود كه 
بــا مديريت و كمك علیقلي میرزا اعتضادالســلطنه وزير علوم و 
رضاقلي هدايت، ناظم و سرپرســت مدرسه برطرف شد. مديريت 
آگاهانه سبب شد كه استادان خارجي هر سال يك كتاب بنويسند 

و مترجمان ايرانی آن ها را به فارسي برگردانند.

كتاب هاي درسي مدارس جديد تا 1307 
نخســتین مدرســه ابتدايي به ســبك جديد 37 و نخستین 
دبیرستان 45 سال پس از تأســیس دارالفنون در ايران تأسیس 

شد.  مدارس خصوصي چون سازمان و برنامة مشخص و روشني 
نداشــتند هر كدام متناسب با نظر و عالقه مدير و معلمان خود، 

از كتاب هاي مختلف به عنوان كتاب درسي استفاده مي كردند.4 
میرزا حسن رشــديه5 نخســتین مؤلف كتاب هاي درسي 
ابتدايي در ايران اســت. از او 27 كتاب چاپ شــده موجود است. 
رشــديه اين كتاب ها را با هزينة خــود چاپ مي كرد و در اختیار 

دانش آموزان قرار مي داد.6 
در ســال هاي بعد مدارس ويژه اي در تهران و شهرستان ها داير 
شد و كتاب هاي درسي را مؤسسان، مديران و معلمان اين مدارس 

تألیف و منتشر كردند.7  
كتاب هايي كه براي دوره ابتدايي نوشته مي شد براساس سلیقه 
و تجارب نويســنده بود و هدف و برنامه نیز همان انديشــه هاي 
نويسنده بود كه اغلب با شرايط سني كودكان و مسائل يادگیري 

آن مطابقت نداشــت. نخســتین مدرســة 
متوســطه در ايران8  در ســال 1315 ق / 
1275 ش به نام »مدرســة علمیه« تأسیس 
شــد. در اين مدرســه عالوه بــر درس هاي 
ادبي، درس هاي فیزيك و شیمي و رياضي و 
طبیعي نیز تدريس مي شد. اما درس ها كتاب 
و برنامه منظمي نداشتند. معلمین نیز براي 
تدريــس آموزش اختصاصي نديــده بودند. 
اغلب اين معلمیــن از كتاب ها و جزوه هايي 
كه خــود در دارالفنون داشــتند در كالس 
درس جزوه مي گفتند و بچه ها مي نوشــتند. 
به اين ترتیب، جزوه نويسي مهم ترين فعالیت 

آموزشي بود كه هنوز هم در بعضي كالس ها ادامه دارد. 
 در ســال 1300 هـ .ش. قانون »شــوراي عالــي فرهنگ« به 
تصويب رســید. مطابق آن قانون مؤلفان و ناشران ملزم شدند كه 
كتاب هاي درسي را مطابق برنامه فرهنگ آن زمان تألیف و چاپ 

نمايند.9 
در ســال 1303 اداره تفتیش وزارت معــارف گزارش مفصلي 
راجع به اصالح كتاب هاي درسي مدارس در اختیار وزارت معارف 
قرار داد كــه مورد توجه اين وزارت قرار گرفت و شــوراي عالي 

میرزا حسن رشديه 
نخستین مؤلف كتاب هاي 

درسي ابتدايي در ايران 
است. از او 27 كتاب چاپ 
شده موجود است. رشديه 

اين كتاب ها را با هزينة 
خود چاپ مي كرد و در 

اختیار دانش آموزان قرار 
مي داد

نمونه هايی از کتاب های درسی قديمی

41   رشد جوانه |  شمارۀ 48 |  تابستان 1394 |



اله
مق

معارف در تیرماه 1304 مواد چهارگانة ذيل را تصويب نمود:
1. كمیســیوني تشكیل شود كه تمام كتب كالسي را در تحت 
دقت قرار داده بهترين آن ها را براي تدريس در تمام مدارس مركز 

و واليات انتخاب نمايد؛
2. هر كتابي را كه كمیســیون انتخاب نمايد به شــوراي عالي 
معارف اطالع بدهد بعد از جلب نظر شــورا، تدريس آن تصويب 

شود؛
3. تدريس كتب منتخبه از 16 شهريور 1305 خواهد بود؛

4. اداره كل معــارف به تمــام كتابخانه ها و مصنفین و مؤلفین 
اعــالم نمايد كه كتب خــود را تا ابتــداي فروردين 1305 براي 

مالحظه كمیسیون حاضر نمايند.
كمیســیون براساس اهمیت موضوع می تواند از معلمین فاضل، 
مجــرب و متخصص در هر رشــته دعوت 

كند.10 
وظايف کمیسیون در انتخاب كتاب عبارت 

بود از:
ـ تشخیص صحت مطالب و حسن اسلوب 
كتــب و مطابقه و موافقت آن هــا با اصول 
تربیت ديني و ملــي از حیث تأثیر اخالقي 

و فكري؛
ـ تشــخیص موافقــت و عــدم موافقت 

مندرجات كتب با دستور رسمي مدارس؛
ـ ترجیح كتب از حیث صحت اصول انشا 
و ترجمه و حســن خط و طبــع و تصوير و 

كاغذ و غیره.11 

ب: مراكز آموزشي در نقش انتخابگر مواد آموزشي
در اين دوره که از سال 1306 تا سال 1342 طول کشید مراكز 
می توانســتند از بین كتاب هايي كه داراي ويژگي هاي موردنظر 
بودند محتواي آموزشي خود را انتخاب كنند و يا محتواي درس 
خــود را به نحوي تهیه كنند كه با ضوابط تعیین شــده هم خوان 
باشــد. براي اولین بار وزارت معارف در آن زمان برنامه ســاعات 
هفتگي دروس مدارس را با عنوان »دســتور تعلمیات شش ساله 

ابتدايي مدارس« تهیه و تصويب كرد.12 
در ســال 1308، بنــا به تصويب هیئت دولــت، تألیف و چاپ 
كتاب هــاي ابتدايي در انحصــار دولت قرار گرفــت. از آن پس 
كتاب هايي كه به راهنمايي و سرپرســتي وزارت فرهنگ انتشار 
يافــت از لحــاظ مفاهیم علمي و ادبي متناســب با نیاز ســني 
دانش آموزان و احتیاجات اجتماعي آنان بود و نسبت به كتاب هاي 
قبلي ارزان تر و از نظر چاپ هم مرغوب تر بود، لذا مشكل تحصیل 

دانش آموزان از نظر كتاب کاهش يافت.
در كنــار اقدامات مربوط به انتشــار كتاب هاي وزارتي )ســال 
1308( پروگرام يا برنامة طبع كتب در واليات پیش بیني گرديد. 
منظور از پروگرام طبع كتب، تهیه و اجرای يك پروگرام اجباري 
و الزامي نیســت، بلكه مراد اين اســت كه با رعايت احتیاجات و 
بنیه مالي و استطاعت علمي و ادبي هر حوزه اي طبع كتاب هايي 

صورت گیرد و همه آن ها نكات زير را رعايت كنند.
اول: در هــر محل كتب تاريخــي و جغرافیايي مخصوص آن 

محــل و يا كتبي كه از تحقیقات علمي و ادبي راجع به آن محل 
گفت وگو مي كند اگر موجود باشــد به طبع برســد و اگر موجود 

نیست به تألیف و طبع آن ها اقدام شود.
دوم: وســايل تألیف و طبع فرهنگ هــا و مجموعه هايي حاكي 
از مختصات محلي مانند افســانه ها، و لغات محلی و امثال آن ها 

فراهم شود.
سوم: شــركت هاي طبع يا ناشــرين كتب هر محل به طبع و 
تصحیح آثار مشاهیر ادبي و فصحا و نويسندگان و شعرايي كه از 

آن محل برخاسته اند تشويق شوند.13 
در سال 1317 براســاس تصويب نامة هیئت وزيران، هیئتي از 
استادان، دانشیاران و دبیران مطلع و عالقه مند، كار تهیه و چاپ 
كتاب هاي دبیرستاني را برعهده گرفتند. اين هیئت تألیف هر يك 
از مواد درســي را به گروهي از افــراد با صالحیت واگذار كرد. در 
نتیجه در طول 3 سال با سرمايه وزارت فرهنگ با عنوان »كتاب 
وزارتي« حدود هشتاد عنوان كتاب درسي، يكدست و هماهنگ، 
از نظر شكل ظاهري و محتوا با كمیت و كیفیت بهتري نسبت به 
گذشته، براي دبیرستان ها تألیف و چاپ شد. عالوه بر كتاب هاي 
ابتدايي و متوســطه، منتخبي از متون معتبر و شاهكارهاي زبان 
فارسي، نظیر شاهنامه، گلستان، منطق الطیر و جزء آن نیز تهیه و 

چاپ شد كه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.
از ايراداتي كه به كتاب هاي وزارتي گرفته مي شد يكي استفاده 
از اصطالحاتي بود كه فرهنگســتان ايران انتخاب و به كارگیري 
آن هــا را توصیه كرده بود اما بســیاري از آن ها در ذهن معلمان 
جاي نگرفته بود. ديگر آنكه اغلب مفاهیم علمي و ادبي از ســطح 
يادگیري دانش آموزان متوســطه باالتر بود. بــه هر حال، تعداد 
دبیرستان ها و دانش آموزان كشور هم خیلي زياد نبود و وزارتخانه 
در ســال هاي نخســتین به خوبي توانســت نیاز دانش آموزان را 

برطرف سازد.14 

آزادي تألیف كتاب هاي درسي 
بعد از ورود متفقین به ايران در ســال 1320 كه تا سال 1324 
ادامــه يافت، دولت توان ادامه تألیف و چاپ  كتاب  را از دســت 
داد. به همین سبب، ناشران و چاپخانه داران از يك سو و مؤلفان و 
دبیران با سابقه و صاحب نظر از سوی ديگر براي انتقال تجربیات 
و در عین حال كســب درآمدي براي كمــك به زندگي خود، به 
تألیف و چاپ كتاب هاي گوناگون اقــدام كردند. وزارت فرهنگ 
به همه كتاب هايي كه ظاهراً با برنامه آن مطابقت داشــت، اجازه 
انتشار مي داد. به طوري كه به جاي 80 عنوان كتاب درسي مورد 
نیاز براي دوره دبیرستان حدود 428 عنوان كتاب چاپ شده بود. 
يعنــي از يك عنوان كتاب يا برنامه و موضوع مشــخص، از دو تا 

هفت عنوان كتاب مشابه منتشر مي شد.15 
آزادي تألیــف گرچه بســیاري از افراد را به تحقیق و نوشــتن 
تشــويق كرد ولیكن چون راهنمايي و نظــارت دقیقي به دنبال 
نداشــت نابســاماني هاي فراوان به همــراه آورد و نتايج مطلوب 

حاصل نشد. برخي از مشكالت چنین بود:
1. بــه كار بردن اصطالحات متفاوت به وســیله مؤلفین در انواع 

كتاب هاي يك ماده درسي؛
2. نابرابــري كیفیــت و كمیت كتاب هايي كــه در كالس هاي 

در سال 1320 تا 1324 
وزارت فرهنگ به همه 
كتاب هايي كه ظاهراً با 
برنامه آن مطابقت داشت، 
اجازه انتشار مي داد. 
به طوري كه به جاي 80 
عنوان كتاب درسي مورد 
نیاز براي دوره دبیرستان 
حدود 428 عنوان كتاب 
چاپ شده بود
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مختلف براي يك ماده درسي تدريس مي شد؛ 
3. گــران بــودن بهاي كتاب هاي درســي با وجــود باال بودن 

شمارگان آن ها؛
4. عوض شدن كتاب درسي با جابه جا شدن معلمان؛16   

5. زيان هاي ناشران و كتاب فروشان از تعويض و تغییر كتاب ها 
و راكد ماندن سرمايه آنان؛

6. دسته بندي هاي فرهنگي و تشــكیل گروه هايي براي اعمال 
قدرت و سیاست در فرهنگ كشور؛

7. نرسیدن به موقع كتاب و ايجاد بازار سیاه و بي دقتي در چاپ.

تأسیس سازمان كتاب هاي درسي ايران 
دورة تدوين كتاب هاي درســي تا قبل از ســال 1342 توسط 
تعــدادي از صاحب نظران و مديران وقــت آموزش وپرورش مورد 
انتقاد قرار گرفته اســت. مثاًل جالل آل احمد از اين دوره با عنوان 
»بلبشوی كتاب هاي درسي« نام مي برد. بعضي از ايراداتي كه به 

اين دوره گرفته شده به اين قرار است:
ـ  اين كتاب ها بالي جان بچه هاست و به خاطر تنوع كتاب هاي 
درســي، شانس و تصادف در امتحانات نهايي و مسابقات علمي و 

ادبي و كنكورها حاكم است )ملکه طالقاني(
ـ وضع كتاب هاي درســي در ســال هاي اخیــر از نظر ابتذال 
محتويــات، و تنــوع بي حدوحصر، و گراني آن هــا و زدوبندها و 
سوء اســتفاده هايي كه در كار بود به جايي رســید كه مي بايست 

تصمیمات قاطعي به نفع مردم گرفته شــود و آن فساد و هرج و 
مرج پايان يابد )دكتر خانلري، وزير فرهنگ وقت(

ـ تكلیــف شــاگرد و معلم در اولین روز هر ســال تحصیلي در 
خصوص انتخاب كتاب روشن نبود.

ـ قیمت كتاب ها سیر صعودي داشت. اگر دانش آموزي از شهري 
به شهر ديگر منتقل مي شــد يا دبیرستان خود را عوض مي كرد 
دچار مشكل مي شد. اصطالحات و تعبیرات در كتاب هاي مختلف 

يكسان نبود. )حسین لسان(
ـ توصیه ها و دوســتي ها و روابط در به تصويب رسانیدن و چاپ 
و تبلیغ كتاب براي فروش و انتخاب آن از طرف مركز آموزشــي 

اصل قرار گرفته بود.
ـ مؤلفان بدون آنكــه بتوانند يا بخواهند با يک ديگر هماهنگ 
كار بكنند، كتاب هايي را تألیف مي كردند و مستقیمًا به چاپخانه 
مي بردند. در نتیجه كتاب هاي درســي گران قیمت و در سطحي 
بســیار پايین تر از اســتاندارد جهاني و پر از غلط به بازار مي آمد. 
از اين گذشــته حتي تا اواخر مهرماه هم كتاب  در دسترس همة 

دانش آموزان كشور نبود. )احمد خواجه نصیر طوسي(
در اين دوره که مراكز آموزشــي در نقش انتخابگر كتاب درسي 
هســتند و با وجود مشکالت، تعدادي از مؤلفین هم موفق شدند 
كتاب هايي را كه  متناسب با وضعیت فرهنگي، قومي، زباني است 
تهیه كنند. همچنین رقابت بین آن ها ســبب مي شد كتاب هاي 

تألیف شده به طور مستمر اصالح و بازبیني گردد. 
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اله
مق

بــا توجه به مشــكالت گفته شــده، در جلســه اي بــه تاريخ 
1341/12/18 مصوبه هیئت وزيران، در مورد كتاب هاي درسي، 

به صورت زير اعالم شد. 
به منظور بهبود وضع كتب درســي دبستان ها و دبیرستان ها و 
تهیه متن كتاب هايي كه متناســب با پیشرفت علم و فرهنگ و 

ارزاني بها و توزيع منظم باشد هیئت وزيران تصويب نمودند: 
ماده 1. تألیف و تهیه كتاب هاي درســي دبستان و دبیرستان از 

اين تاريخ منحصراً بر عهده وزارت فرهنگ است.
ماده 2. براي تهیه متون اين كتاب ها هیئتي در وزارت فرهنگ 
مركب از عده اي از دبیران و اســتادان و ســاير دانشــمندان به 
تشــخیص و دعوت وزارت مزبور تشــكیل 

مي گردد. 
ماده 3 . مادامي كــه چاپخانه هاي وزارت 
فرهنگ يا دولتي تا آن حد مجهز نشده است 
كه بتواند كلیه كتاب هاي مورد نیاز را تهیه 
كنــد وزارت فرهنگ مي تواند چاپ و توزيع 
اين كتاب ها را به شــركتي مركب از ناشران 
و كتاب فروشــان كه صالحیت فني و علمي 
و مالي آنان مورد تأيید وزارت فرهنگ قرار 

گیرد براي مدت معیني واگذار نمايد.
ماده 4. تا زماني كه متن تمام يا بعضي از 
كتاب هاي دبیرستاني از طرف هیئت مذكور 
در ماده 2 تهیه نشده وزارت فرهنگ مي تواند 
از بین تألیفات موجــود موقتًا يك كتاب را 
براي تدريس هر ماده درســي انتخاب و بر 

طبق مقررات اين تصويب نامه منتشر كند. 

ج: مراكز آموزشي به عنوان مجري صرف برنامه ها
پس از  تأسیس سازمان کتاب های درسی  از سال 1345  نظام 
جديد آموزش وپرورش نیز شــروع شد. پیش از آنكه اين سازمان 
موفق به تألیف 120 عنوان کتاب مورد نیاز شود، كمیسیون هاي 
تعیین شــده از سوي شوراي عالي فرهنگ کتاب های تألیف شده 
را بررسی کردند و از میان آن ها مناسب ترين کتاب ها را  براساس 
ضابطه ها و معیارهاي خود و با نظر داشــتن شــرايط اجتماعي و 

سیاسي نظام حاكم به عنوان تنها كتاب مجاز برگزيد ه اند.18  

سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي 
ســازمان كتاب هاي درسي ايران طي 15 ســال از نظر تولید 
كتاب هاي درسي نوآوري هاي چشمگیري انجام داد. كتاب هايي 
كه براي اولین بار در آن ســازمان تألیف شد از نظر درستي متن، 
تناســب با يادگیرنــده، زيبايي چاپ و جلدبنــدي با كتاب هاي 
گذشــته بســیار متفاوت بود. قرار بود معلم قباًل آموزش الزم را 
ببیند وعالوه بر كتاب درســي از آزمايشــگاه و كارگاه و فیلم و 
ديگر ابزارها و مواد آموزشــي كمك بگیرد. اما همه وظايف انواع 
مواد آموزشي بر عهده كتاب قرار گرفت آن هم اغلب با تأخیر به 
دست دانش آموز رسید و مشكالت ديگر اجتماعي و آموزشي هم 
به وجود آمد و چاره كار را در تأسیس سازمان پژوهش و نوسازي 

آموزشي يافتند.

قانون تشكیل ســازمان پژوهش و نوســازي آموزشي )سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي كنوني( كه مسئولیت كار تألیف 
و چاپ و توزيع كتاب هاي درســي ايران را نیز بر عهده دارد در 27 
تیر ماه 1355 به تصويب مجلس شوراي ملي رسید و تشكیل شد. 
مسئولیت اين سازمان بسیار گسترده تر از تألیف كتاب درسي است. 
در ماده 6 اين قانون آمده اســت، از تاريخ تشكیل اين سازمان 
وظايف و اعتبارات و تعهدات ســازمان كتاب هاي درســي به اين 

سازمان منتقل مي شود.

وضعیت کتاب های درســی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی

با استقرار نظام جمهوري اسالمي ايران، جريان نظارت و كنترل 
برنامه و متون درسي براي زدودن آثار فرهنگي نظام پیشین شدت 
گرفت. به طوري كه کتاب  درسی، در طول سال های گذشته، فقط 
از ســوی دولت تولید شــده اســت. طی دوره زماني برنامه سوم 
توســعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، موضوع تنوع بخشــي به 
كتاب هاي درســي مورد توجه قرار گرفته و اقداماتي آغاز شد که 
هیچ يک منجر به تنوع تولید کتاب درسی توسط بخش خصوصی 
و ناشــران غیردولتی نشد. مهم ترين طرح در اين زمینه واگذاری 
تألیف کتاب های درسی به اســتان ها بود که براساس گفته های 
معــاون وقت دفتر برنامه ريزی و تألیف کتب درســی در ســال 
1389، ده استان براي تألیف كتاب هاي علوم تجربی، حرفه وفن و 
عربي انتخاب شدند كه در نهايت، تألیف كتاب حرفه وفن توسط 
اســتان هاي فارس و مازندران و كتاب عربي توسط استان كرمان 

مورد تأيید قرار گرفت.19 
اما با تغییر مجدد نظام آموزشــی کشــور، امکان اجرايی شدن 
اين طرح  نیز از بین رفت و اکنون باز هم تنها کتاب هاي درســی 
موجود، همان کتاب هايی است که سازمان پژوهش و برنامه ريزی 

آموزشی تولید و منتشر می كند.

جمع بندی
با عنايت به موارد مطرح شده مي توان استنباط كرد كه از زمان 
شروع آموزش جديد و رســمي در ايران در سال 1230 تاكنون 
نظام برنامه ريزي درسي سه دورة مجزا را پشت سر گذاشته است. 
در اين ســه دوره به تدريج نقش مراكز آموزشــي محدودتر شده 
است و در حال حاضر آنچه براي مراكز آموزشي باقي مانده است 

تنها وظیفه اجراي برنامه درسي است.
به طور قطع در به وجود آمدن اين وضعیت مي توان علل مختلفي 
را بر شــمرد كه برخی سیاســی و بعضي نیز به دلیل مشکالت 

چندتألیفی است. برخی از آن ها عبارت اند از:
ـ اصطالحــات و تعبیرات غیر يكســان در كتاب هاي درســي 

مختلف
ـ قیمت گذاري هاي كتاب درسي

ـ نحوه گزينش و انتخاب مواد آموزشــي توسط مديران و مراكز 
آموزشي

ـ نحوة تأيید كتاب هاي درسي )توصیه ها، دوستي ها...(
ـ نحوة توزيع كتاب ها و تأخیر در ابتدای سال تحصیلی

ـ آموزش معلمان

از سال 1320 تاکنون نظام 
برنامه ريزي درسي سه 
دورة مجزا را پشت سر 
گذاشته است. در اين 
سه دوره به تدريج نقش 
مراكز آموزشي محدودتر 
شده است و در حال 
حاضر آنچه براي مراكز 
آموزشي باقي مانده است 
تنها وظیفه اجراي برنامه 
درسي است
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اگرچه به نظر می رسد موارد ذكر شده كم وبیش همراه و همزاد 
نظام چند تألیفي اســت و چنین موضوعاتــي دغدغة نظام هاي 
آموزشــي ديگر كشــورها نیز هســت، اما نحوه برخورد مديران 
آموزش وپرورش آن زمان با اين مشــکالت قابل اعتناست. به نظر 
می رسد مديران آن دوره به جاي حل مشكالت چند تألیفی که 
پیچیدگی های زيادی داشت  راه حل ساده تری را انتخاب کردند 
که شايد به نوعی شبیه پاك كردن صورت مسئله بود. به عبارتی 
به جای آنکه به تدريج مســائل و مشــکالت را حل کنند، خود 
را به ظاهر براي همیشــه از شر اين مشــکل خالص كردند. هر 
چند اتخاذ چنین تصمیمی مبتنی بر مذاکرات و مشــورت های 
طوالنی بوده است، اما اين نکته مغفول مانده که اين كار ممکن 
اســت  مشــكالت ديگری را در مجموعه فرهنگی کشــور و از 
جملــه آموزش وپرورش ايجاد کند. مشــكالتي از قبیل: افزايش 
فاصله بین برنامه ريزان از يك ســو و مجريان از سوي ديگر، عدم 
تعلق خاطر مراكز آموزشــي به برنامه هاي درسي، مصرفي كردن 
مراكز آموزشــي، عدم تناســب بین برنامه ها و نیازهاي محلي و 
دانش آمــوزان، دور كردن متخصصان، كارشناســان و معلمان از 
حوزة تدوين مواد آموزشي و افزايش حجم وظايف و فعالیت های 

اجرايی دولت.
بــه هر حال اکنون پس از گذشــت ســال های بســیار از اين 
تصمیم گیــری و عملــی کــردن آن وزارت آموزش وپرورش به 
نمايندگی دولت جمهوری اســالمی ايران تصمیم گرفته اســت 
اين رويه را به صورت منطقی، کارشناسانه و به تدريج تغییر دهد. 

تصمیم به تغییر رويه در واقع متأثر از دو امر بنیادی است:  
1. توجه و تأكید صاحب نظران تعلیم وتربیت بر افزايش اختیارات 

عامالن اجرا در برنامه ريزي درسي؛
2. کاهش تصدی گری دولت براساس سیاست های اجرايی اصل 
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مق

زبان مهم ترين عنصر فرهنگ
فريده نورمحمدي

نويسنده اين مقاله موضوع کتاب های آموزش زبان انگلیسی مورد 
اســتفاده در آموزشگاه های کشور را به بحث گذاشته است. او از اين 
منظر به موضوع می نگرد که تغییر تصاوير اين کتاب ها بدون تغییر 
متن و به عبارتی تغییرات ســطحی و ظاهری در کتاب ها چه آثاری 

می تواند به جا بگذارد.
دبیرخانه ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی، در ارزيابی اين 
کتاب ها نسبت به آسیب های فرهنگی، چه در متن و چه در تصوير 
حساسیت دارد و آن را در تأيید يک کتاب دخالت می دهد. بنابراين 
پیداســت که با احترام به نويسنده مقاله، نمی تواند اين موضوع را به 
طور کلی تأيید کند. اما انتشار مقاله و تضارب آرا می تواند به روشن 
شدن ابعاد موضوع ياری رساند. نشريه جوانه از ديدگاه های متفاوت 

خوانندگان محترم در اين موضوع استقبال می کند.

اشاره
تغییــر تصاویر بعضــي از کتاب هاي آموزش زبان انگلیســي 
بدون تغییر در مفاهیم آن و انتقادهاي غیرکارشناســانة بعضي 
از رســانه ها به این اقدام، ما را بر آن داشــت تــا در این حوزه 
ورود کنیم. ما ســبد فرهنگ را به مثابه بریدن و چسباندن تلقي 
نمي کنیــم، بلكه آن را هویتي پیوســته و پویا مي دانیم و عنصر 
پویایي را، بــه روز بودن و همگامي آن با نیازهاي انســان تلقي 
مي کنیم. در این نگاه اهالــي فرهنگ را افرادي فهیم،کنجكاو و 
انتخاب گــر مي دانیم که هر چیزي را نمي تــوان به آن ها دیكته 
کرد، بلكه هر آنچه که به مرحله عمل مي رسد از مجرایي ظریف 

و پنهان  به آن ها، به عنوان مخاطب، انتقال داده مي شود.
مي رود از سینه ها در سینه ها

از ره پنهان صالح وکینه ها 
)مثنوي معنوي، دفتر دوم(
هر از گاهی کتاب هاي آموزشی زبان انگلیسي در آموزشگاه ها 
موضوع گفت گوی افراد قرار می گیرد. یكي عنوان می کند خیلي 
خوب است که بعضي از تصاویر بي حجاب کتاب هاي آموزشگاهي 
اصالح شود. دیگري مي گوید واژه شراب به شیر تغییر پیدا کرده 

اســت. یكي دیگر تعریف مي کند که دختر دوســتم از وقتي به 
کالس زبان مي رود از پدرش درخواســت خرید یک سگ کرده 
تا در خانه نگه داري کند. دیگري از آســیب های روابط اجتماعی 
گســتردة دختران و پســران که در این کتاب ها ترویج می شود، 
سخن به میان آورد و ... در این مجال بر آن شدیم تا نقدي بزنیم 

به آنچه که بین اصحاب تعلیم وتربیت و رسانه ها بیان می شود. 
كلیدواژه ها: زبان، فرهنگ، هنجارهاي فرهنگي

»در کالس های درس قواعــد و هنجارهای فرهنگی اجتماعی 
حاکم بر زبان کنار گذاشــته می شــود و صرفــًا قواعد گرامری و 

واژگان و احیانًا تلفظی خاص تدريس می گردد« )افخمي1379(
هر زباني نمايشگر حوزة مشــخصی از تجربه هاست و مسائل و 
پديده ها را به شکلی اختصاصی تفسیر می کند. بنابراين، ارزش ها 
و جهت گیری های اجتماعی در برابر پديده ها به مدد زبان شــکل 
می گیرند و تثبیت می شوند. زبان به عنوان مهم ترين عنصر هويتي 
و مغز و انديشة فرهنگ انساني داراي بار معنايي فراواني است كه با 
آموختن آن، اين باِر معنايي به يادگیرنده منتقل مي شود. چنانچه 
يادگیرنــده اين معاني را قباًل دريافت كرده باشــد، معاني بر هم 
منطبق  مي شــوند و اگر تفاوت هايي در راستاي هم داشته باشند 
همديگر را كامل مي كنند. در صورتي كه فرد نسبت به موضوعي 
خالي الذهن باشد اين معاني فرهنگي به مفاهیم ذهني اش اضافه 
مي شــود و ســپس او به ارزش گذاري اين مفاهیم مي پردازد. در 
صورتي كه ارزش هاي فرهنگ جامعه براي فرد دروني شــده باشد 
فرهنگ خودي برايش معیار مي شود. اين چیزي است كه نگارنده 
از آن به عنــوان »فرهنگ خودمعیار« يــاد مي كند. با فعال بودن 
فرهنگ خودمعیار در نظام ارزشي افراد،آن ها همه چیز را براساس 
ارزش هاي بنیادي پذيرفته شــدة خــود ارزيابي مي كنند. اما اگر 
ارزش هاي فرهنگي خود را نپذيرفته باشند فضاي خالي ذهنشان 
زمینة پذيرش ارزش گذاري هاي جديد را به آن ها مي دهد. پويايي 
يك فرهنگ و بودن فضاهايي براي پذيرش عناصر فرهنگي جديد 
و بومي سازي آن، براساس هنجارهاي بنیادي خود اين فرصت را 
بــه زبان آموز مي دهد تا به حذف مفاهیم فرهنگي خود نپردازد و 
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هرآنچه را كه دريافت مي كند در میدان ســّیال و پوياي فرهنگ 
هويتي خود مورد واكاوي قرار دهد و به غناي فرهنگ خود بیفزايد.

 فرهنگ نیز بنا به پويايي خود، مانند هر پديدة انســاني ديگر، 
در مســیر رشد خود بعضي از مفاهیم را بارور مي كند و بعضي از 
عناصر ضعیف را جا مي گذارد تا در گذار زمان حذف شــود و در 
عیــن حال، مفاهیم فرهنگي جديدي را، كه آموزش زبان يكي از 
راه هاي آشنايي با آن هاست مي پذيرد. گاه براي ما عادت مي شود 
كه، براي ضبط وربِط امور، به ظاهر بیشتر بها بدهیم. و آن گاه ادعا 
كنیم كه: گل در بر و مي در كف و معشوق به كام است. )حافظ(

شــكل گیري عناصر فرهنگي و توســعه آن ريشــه در مسائل 
مختلف از جملــه پیش نیازهاي فرهنگ، نیاز روز، جغرافیا، تاريخ 
يك ملت و ساير عناصر فرهنگي دارد. لذا نمي توان با دست كاري 
عناصر ظاهري فرهنگ از توســعه آن جلوگیري كرد يا در زمینه 
پس زدن فرهنگي ديگر اقدام نمود. شــايد به جرئت بتوان گفت 
ريشــه دارترين انديشه هاي هر ملت زيرساخت فرهنگ آن هاست 
و نه تنها به راحتي بلكه شــايد هرگز قابل دستكاري نباشد. و اگر 
چنین چیز ناممكني صورت گیرد به نظر مي رسد نوعي تعرض و 

دست اندازي به فرهنگ ديگران محسوب شود.
تصاويــر كتاب هاي آموزش زبان انگلیســي گوياي قســمتي از 
فرهنگ  اهل آن زبان است. به نظر مي رسد تغییر تصاوير كتاب هاي 
آموزشــي زبان انگلیسي، دانش آموزان را در شناسايي فرهنگ آن 

زبان دچار تعارض در شــناخت واقعیت هاي اين فرهنگ مي كند. 
وقتي رسانه هايي قوي تر از اين كتاب آموزشي وجود دارند كه در 
انتقال آنچه از نظر ما معاني منفي آن فرهنگ است، قوي تر عمل 
مي كنند چه ضرورتي دارد كه واقعیت قلب شود. شايد اين تعارض 
هم براي جامعه ما بار معنايي منفي مضاعفي داشــته باشد، مثاًل 
داشــتن بعضي مشكالت رفتاري در بین دانش آموختگان زبان در 
سايه اين تعارض ها شكل بگیرد. چیزي كه بعضي از خبرنگاران در 

حاشــیه اين نشست از آن به عنوان دستاورد 
يا پیامد آموزش زبان خارجي ياد مي كردند؛ 
مانند میل به داشتن ســگ خانگي در بین 
نوجوانان شركت كننده در اين كالس ها. آنچه 
در اينجا بايد به آن بپردازيم اين اســت كه: 
»در هنگامي كه مفاهیم كتاب آموزشــي بار 
فرهنگ ملت خود را يدك مي كشــد شايد 
تغییر در ظاهر آن در تشديد تعارض فرهنگ 
خودي تأثیرگذار باشد.« مثاًل در يك متن از 
 ،partner به داشتن interchange كتاب
يعني رفیق و دوست، اشاره مي كند. حال اگر 

ظاهر دختران آن كتاب با پوشــش مرســوم در فرهنگ و هنجار 
اجتماعي جامعه ما هماهنگ باشد، شايد به طور تلويحي و پنهاني 
اين باور را انتقال دهد كه هم مي شود پوشش داشت و هم مي شود 

به نظر مي رسد تغییر 
تصاوير كتاب هاي 

آموزشي زبان انگلیسي، 
دانش آموزان را در 

شناسايي فرهنگ آن زبان 
دچار تعارض در شناخت 
واقعیت هاي اين فرهنگ 

مي كند
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partner انتخاب كرد. راه ديگر اين است كه مفهوم را هم عوض 
كنیم. آن وقــت در انتقال صحیح فرهنــگ در قالب واقعیت هاي 
موجود در آن فرهنگ موفق نبوده ايم .چون زبان، انديشه و تجربه ها 
و خواسته هاي بشر است و به تعبیر حضرت علي)ع(، آدمي در زير 

زبانش پنهان است. )نهج البالغه حکمت ٣٨4(
 شخصیت فردي آدمي در زير زبان خودش و شخصیِت ملي اش 

نیز در مفاهیم همین زبان پنهان است. 
آدمي مخفي است در زير زبان

اين زبان پرده است بر درگاه جهان
چون كه بادي پرده را باال كشید

سّر صحن خانه شد بر ما پديد
كاندر آن خانه گهر يا گندم است 

گنج زر يا جمله مار و كژدم است...«
)مثنوي معنوي، دفتر دوم(
البته پر واضح اســت كه تغییر در مفاهیم 
زبان در حیطــه اختیارات صاحبان فرهنگ 
است. حال اگر كاًل از اين مباحث صرف نظر 
كنیم و خودمان منابع را متناسب با فرهنگ 
خــود تولید كنیــم، در تولیــد كتاب هاي 
آموزشــي زبان نه تنها با همــان تعارض كه 
به آن اشاره شــد مواجه خواهیم بود، بلكه 
دسترسي به منابع اصلي original و دست 
 اول علمي نیز براي ما مقدور نخواهد بود.     

بدون ترديد آمــوزش زبان يكي از عوامل 
مهــم انتقــال مفاهیم فرهنگي اســت. اگر 
فرهنگي برخوردار از زبان جهاني، و به عنوان 
يك مرجع علمي، به اقتضاي نیازهاي تمدني 
خــود را به روز كند، به طور طبیعي اين انتقال مفاهیم با يادگیري 
آن زبان نافذتر و ارزش گذاري آن نیز ســريع تر خواهد بود، ضمن 
اينكه محرومیت از يادگیري آن هم خسارات غیرقابل جبراني را 

نیز بر جاي خواهد گذاشت.
اكنــون ايــن واقعیت مطرح مي شــود كه يك فرهنــگ را نه 
مي توان  دســتكاري كرد و نه مي توان نسبت به آن بي تفاوت بود 
يا از پیشــرفت هاي آن غافل بود. آنچه ضروري به نظر مي رســد 
تكیه بــر فرهنگ خودي در تربیت بچه ها و عمق بخشــیدن به 
الگوهاي هويتي در تاروپود انديشــة دانش آموزان است و اين هم 
حاصل نمي شــود مگر با زبان آموزي فرهنگ ملي و بومي خودي 

در ســال هاي اولیه شكل گیري تربیت و آشكار كردن گنج پنهان 
زبان فرهنگ ايرانــي براي فرزندان اين مرزوبوم، تا در قالب زبان 
فرهنــگ، روح معنايي و فرهنگي يك ملت به فرزندان آن منتقل 
شــود و آنچنان دانش آموزان از درون قوي شــوند كه هر عنصر 
فرهنگي ناآشــنا با هنجارهاي اجتماعي خــود را پس بزنند تا از 
ِقَبل آن دانش و بینشــي حاصل شود كه به غنا و قدرت فرهنگ 
بومي كمك كند. آموزش هر زباني در قالب فرهنگ آن زبان قابل 
قبول است. تنها در اين صورت است كه آموزش زبان خارجي  نیز 

ابزاري براي ترويج فرهنگ خودي خواهد بود.
به طــور خالصه وقتي فرهنگ يك ملت در قالب زبان ياد گرفته 
مي شــود واقعیت هاي بي بديل آن فرهنگ نیز در ذهن يادگیرنده 
منعكس مي شــود. اين فرآيند براي بازشناسي فرهنگ بومي مهم 
به نظر مي رسد. البته اين موضوع در صورتي اتفاق مي افتد كه قباًل 
زبان و روح فرهنگ خودي به طور عمیق درك شود. اينجاست كه 
با آگاهي مي توان در نزد خود، انديشة زبان ها و فرهنگ ها را به بوتة 
نقد گذاشت و بهترين آن ها را برگزيد. پس باز هم به كتاب مثنوي 
معنوي كه يكي از همان گنج هاي زبان فارسي است اقتدا مي كنم:

آب كم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از باال و پست

تا نزايد طفلك نازك گلو
كي روان گردد ز پستان شیر او

)مثنوي معنوي، دفتر سوم( 
نتیجه اينكه ايجــاد حس تعلق و نیاز دروني به اقیانوس عمیق 
و بي حد و مرز ادبیات فارســي كه به زبان وحي نیز مزين اســت 
مي تواند زالل انديشه را آمادة جوشش دروني براي آسماني شدن 

آبشار فرهنگ كند.   
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آنچه ضروري به نظر 
مي رسد تكیه بر فرهنگ 
خودي در تربیت بچه ها و 
عمق بخشیدن به الگوهاي 
هويتي در تاروپود انديشة 
دانش آموزان است و اين 
هم حاصل نمي شود مگر با 
زبان آموزي فرهنگ ملي و 
بومي خودي در سال هاي 
اولیه شكل گیري تربیت
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