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درباره ضرورت و اهمیت س��امان دهي منابع آموزش��ي و تربیتي 
و زمینه س��ازي براي معرفي كتاب هاي اس��تاندارد كمك آموزشي 
 و كمك درس��ي، س��خن ف��راوان رفت��ه و خوش��بختانه به همت

فرهنگ دوس��تان و پیش��گامان ای��ن طریق، قوانی��ن و مصوبات 
مس��اعدي نیز براي ایجاد، گس��ترش و تعمیق این حركت فراهم 
آمده  است. مصوبه 828 یكي از مهم ترین آن هاست كه در شوراي 
عالي آموزش وپرورش در س��ال 1389 به تصویب رسیده و مطابق 
آن چشم اندازها و مأموریت هاي قابل توجهي براي سازمان پژوهش 
و سایر واحدها و اجزاي نظام آموزشي در همه سطوح فراهم كرده 

است.
اجراي دوازدهمین دوره كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي رش��د با 
موضوعات قرآني در س��ال جاري نش��ان داد كه ما در بسیاري از 
زمینه هاي علمي و آموزش��ي و موضوعات اساس��ي تعلیم وتربیت 
كماكان با نارس��ایي هاي اساس��ي و فقر منابع آموزشي استاندارد 
روبه رو هس��تیم. دوازدهمین جشنواره نشان داد كه میزان تولید 
منابع اس��تاندارد، حت��ي در موضوعات راهبردي نظام آموزش��ي 
مانن��د آموزش هاي قرآني، با آرمان ه��ا، نیازها و انتظارات موجود 
هماهنگ��ي و كفای��ت الزم را ندارد و كم��اكان باید بر تالش هاي 
دس��ت اندركاران و تش��ویق تولیدكنندگان براي تولید كتاب هاي 

مرتبط با این حوزه كوشید.
همچنین جش��نواره دوازدهم توجه ما را به این نكتة مهم جلب 
كرد كه تولید كتاب هاي استاندارد قرآني در حال حاضر در حداقل 
میزان ظرفیت و نیاز اس��ت. از طرف دیگ��ر حتی کتاب هایی که 
توسط مرجع کارشناسی استاندارد و مناسب تشخیص داده شود، 
اغلب به دلیل فقدان و یا فقر آگاهی مخاطبان از انتشار و قابلیت  
آن ه��ا، از ش��مارگان اندكي برخوردارند. با توج��ه به جامعه چند 
میلیون��ي دانش آموزان و چند ده میلیوني خانواده ها، ش��مارگان 
بعضي از منابع كمتر از 1000 نس��خه اس��ت كه حاكي از ضعف 

اطالع رساني مراجع مسئول و اطالع ناكافي كاربران است.
واضح است كه این نقیصه را باید در پایین بودن سطح تماس با 

مخاطبان و نیز ضعیف تعامل بین معلم و دانش آموز جس��ت وجو 
كرد. بي ش��ك اتكاي صرف و قوانین و مصوبات و اقدامات ستادي 
كفای��ت این مهم را نمي كند و الجرم وزارت آموزش وپرورش باید 
از هم��ه ظرفیت هاي خود به ویژه معلمان در این زمینه اس��تفاده 
كن��د؛ معلمان فهیم، فرهیخته و دلس��وزي ك��ه مي توانند بازوان 
پرتوان و اش��اعه دهنده این فرهنگ و این ضرورت باش��ند. وزارت 
آموزش وپ��رورش داراي بی��ش از یك میلیون معل��م و كارمند و 
مدیر در س��طوح مختلف اس��ت كه اغلب آن ها ارتباطي مستقیم 
و چهره به چهره با دانش آموزان و خانواده هاي آن ها دارند. آموزش 
و درك صحیح معلم��ان مي تواند زمینه اصلي و اجرایي این مهم 
باش��د و آن ها اش��اعه دهنده و فرهنگ ساز اس��تفاده از كتاب ها و 

منابع آموزشي و تربیتي استاندارد باشند.
بر این اساس الزم است سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
با كمك نهادهاي پژوهشي موجود در درون و بیرون نظام آموزشي 
نس��بت به بررس��ي و ارزیابي وضع موجود اق��دام كند و دانش ها، 
دیدگاه ها و مهارت هاي معلمان را در زمینه  كاربرد كتاب ها ومنابع 
آموزش��ي و تربیتي ارزیابي كند و پس از آن با طراحي برنامه هاي 
آگاهي بخ��ش و مه��ارت افزا، نس��بت به ارتقاي نق��ش معلمان و 

دبیران براي ایفاي این رسالت مهم اقدام نماید.
همچنین كارب��ران واقعي و اس��تفاده كنندگان منابع آموزش و 
تربیتي اغلب دانش آموزان هستند كه خانواده هاي آن ها نیز نقش 
بارزي در ایجاد ع��ادات مطالعه در آن ها و معرفي و هدایت آن ها 
به بهره گیري از منابع آموزشي و تربیتي درست و استاندارد دارند. 
بدیهي است كه توجه به خانواده ها مي تواند به استفادة مطلوب تر 
از فرصت ها و منابع منجر ش��ود. در این راس��تا نیز الزم اس��ت با 
طراحي برنامه هاي آموزشی و استفاده از ظرفیت هاي پژوهشي و 
رسانه اي درون و برون س��ازمان، مانند مجالت رشد و كتاب هاي 
درس��ي و همچنین ش��بكه هاي مختلف در جهت افزایش عالقة 
خانواده ه��ا و ارتق��اي آگاهي آن ها در زمین��ه فعالیت هاي دفتر و 

كتاب هاي استاندارد اقدام كرد.

فريبا كيا

معلم و خانواده،
بستر رشد منابع آموزشي استاندارد
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پيامدكترعلياصغرفاني،وزيرمحترمآموزشوپرورش
بهدوازدهمينجشنوارةكتابهايآموزشيوتربيتي

رشدويژةكتابهايقرآني

استقرار و استحکام نظام جمهوری اسالمی ایران
مرهون اتکال به آموزه های قرآن شریف است

خداوند الیزال را ش��اكریم كه به واسطة  وجود پرفیض حضرت 
رس��ول اكرم )ص(، اس��الم عزیز را بر ما عرضه داشت و اقیانوس 
بي ك��ران معارف قرآن كریم را ب��راي عالمیان نازل فرمود. بر روح 
پرفتوح امام راحل )ره( درود مي فرستیم كه با استعانت از آموزه هاي 
قرآني و س��یره ائمه اطهار علیهم السالم ضمن پرورش میلیون ها 
ج��وان خداجوي قرآني، جلوه هاي تازه اي از اس��الم رحماني را به 
جهانیان معرفي نمود. و خداوند رحمان را سپاس گزاریم كه به ما 
توفیق داد در جایگاهي افتخار خدمت داشته باشیم كه چشم انداز 

و آرمان متعالي آن پرورش نونهاالن قرآني است.
درود خداوند بر عزیزان و همكاراني كه گسترش معارف قرآني و 
احیاي تعالیم وحیاني را وجهة همت خویش قرار داده اند و سالم 
بر مؤلفان و ناشراني كه اموال و اوقات شریفشان را مصروف ترویج 

اندیشه و معارف قرآني كرده اند.
بي تردید اس��تقرار و اس��تحكام نظام جمهوري اس��المي ایران 
و گس��ترش نف��وذ معن��وي آن در قلوب مش��تاق مس��لمانان در 
اقصي نقاط جهان مرهون اتكال به آموزه  هاي قرآن شریف است؛ و 
تقویت و استمرار آن نیز به درایت و همت ما در آموزش وپرورش و 
جامعه اي خداجو و قرآن باور وابسته است. وزارت آموزش وپرورش 
جمهوري اس��المي ایران با تدوین سند تحول بنیادین به ترسیم 

چش��م اندازهاي بلن��د تربی��ت دانش آموختگان��ي پرداخ��ت كه 
ساحت هاي وجودي آن ها در چارچوبي هماهنگ، به سوي كمال 
معنوي حركت كرده و حیات طیبه را الگو و شیوه خود قرار دهند.

بدیهي است براي وصول به این اهداف مقدس و تشكیل جامعه 
مهدوي، حضور قرآن در افراد و اركان آن نقشي بارز دارد و مستلزم 
هم دلي، همراهي و هم فكري همه عوامل دس��ت اندركار رسمي و 
غیررس��مي آموزش وپرورش، جامعه، خانواده و رسانه است كه از 

مهم ترین نهادهاي نقش آفرین در این زمینه به شمار مي روند.
اندیشه و ابتكار برپایي جشنواره اي با محوریت كتاب هاي قرآني 
براي ایجاد هم نوایي، هم راس��تا ك��ردن فرصت  ها و منابع از جملة 

این تالش هاي مقدس است.
حض��ور و مش��اركت مؤلفان، ناش��ران و تولیدكنن��دگان منابع 
آموزشي و تربیتي مبتني بر قرآن كریم و هم راستا با برنامه درسي 
ملي را در این جشنوارة  باشكوه گرامي مي دارم و رجاي واثق دارم 
كه با اتكال ب��ه خداوند و حمایت هایي كه دولت تدبیر و امید در 
دس��تگاه آموزش وپرورش از آن به عمل خواهد آورد، روزبه روز بر 
دان��ش مخاطبان و دانش آموزان ما در حوزه علوم و معارف قرآني 
افزوده خواهد شد و نگرش ها و بینش هاي آنان ارتقا خواهد یافت 
و مآاًل رفت��ار و تربیت قرآني در عرصه ف��ردي و اجتماعي تجلي 

خواهد یافت.
از بانی��ان و برگزاركنندگان و مروجان این جش��نواره مقدس و 
پرشكوه سپاس گزارم و از اینكه توفیق حضور در این جمع شریف 
را ن��دارم صمیمانه پ��وزش مي طلبم و امی��دوارم در پناه صاحب 
قرآن، عنایات حضرت ولي عصر )عج( و راهبري هاي داهیانه مقام 
معظم رهبري گام هاي نظام عالي قدرمان در طي مس��یر پرافتخار 

پیروي از قرآن، بلندتر و پربركت تر از گذشته باشد.
توفیق روزافزون شما عزیزان قرآني آرزوي من است.

علي اصغر فاني
وزير آموزش وپرورش

|  رشد جوانه |  شمارۀ 50 |  زمستان 1394 4



حجتاالسالموالمسلميندكترمحمدياندراختتاميةدوازدهمينجشنوارة
كتابهايآموزشيرشد،ويژةكتابهايقرآني:

توجه به تربيت قرآني پيش نياز حاكميت قرآن
دوزادهمی��ن دوره از جش��نوارة کتاب های آموزش��ی رش��د به 
کتاب ه��ای قرآنی اختص��اص داش��ت. معرفی آثار مناس��ب این 
ح��وزه برای مخاطبان دانش آموز و آموزگار، شناس��ایی نقاط قوت 
و ضع��ف فعالیت های این ح��وزه از اهداف این دوره از جش��نواره 
بود. حجت االسالم والمسلمین محمدیان رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی در اختتامیه جشنواره با بیان اینکه هنوز قرآن 
مبنای برنامه ریزی ها و سیاس��ت گذاری هاي ما قرار نگرفته، توجه 
به تربیت قرآنی را پیش نیاز حاکمیت قرآن در همة ابعاد دانست. 

حجت االسالم والمس��لمین محمدیان رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی در ادامه این مراسم به اهداف جشنواره اشاره 
کرد و گفت: »نخس��تین هدف جش��نواره ایج��اد انگیزه و پس از 
آن تأمل در آثار منتش��ر شده این حوزه است. از سوی دیگر باید 
زحمات خادمان قرآن دیده می ش��د و از آن ها تش��کر می کردیم 
که البته تش��کر ما به قدر وسع ماست. از سوی دیگر جامعه باید 
آثار خوب قرآنی را بشناس��د و این جش��نواره قصد دارد این آثار 
را معرف��ی کند تا دیگران از آن بهره مند ش��وند. البته ش��اید در 
این زمینه کاس��تی هایی داشته باشیم از جمله آن که ممکن است 

کتاب هایی وارد جش��نواره نشده باش��ند. ما در آغاز راه هستیم و 
امیدواریم که در س��ال های آتی هم ناش��ران و نویسندگان و هم 
گردانندگان دبیرخانه جش��نواره اهتمام بیشتری داشته باشند و 

کار وسعت بیشتری پیدا کند.«
وی  در ادام��ه گف��ت: »من امروز دو نگران��ی دارم. یک نگرانی 
مبتن��ي بر قولی از رس��ول اکرم )ص( اس��ت ک��ه در قرآن به آن 
اشاره شده اس��ت. پیامبر اکرم )ص( به درگاره خداوند از مهجور 
ماندن قرآن توسط امت خود شکایت کرده اند. من از این شکایت 
دل نگرانم. دوم آنکه پیامبر )ص( توصیه ای کرده اند که اگر چنین 
اتفاقی افتاد ب��ه قرآن روی بیاورید: »َفِإَذا اْلَتَبَس��ْت َعَلْیُكُم اْلِفَتُن 
َكِقَطِع اللَّْیِل اْلُمْظِلِم َفَعَلْیُكْم بِاْلُقْرآِن« ما نس��بت به آن شکایت و 
این توصیه چه می کنیم؟ آیا قبول داریم که فتنه ها و آشوب های 
فک��ری، اعتق��ادی، فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی ب��ه ما هجوم 
آورد ه اند؟ اگر قبول داریم راهکار را کجا جست و جو می کنیم؟ از 
کجا می آموزیم که این فتنه ها را خاموش و این فسادها را اصالح 
کنیم؟ و اگر در روز قیامت این شکایت اتفاق افتاد آیا ما مشمول 
آن نخواهم بود؟ یقینًا بخش��ی از این شکایت شامل ما می شود و 
اگر امروز در جامعه برخی افراد نس��بت به قرآن کم توجه هستند 

معلوم است که قرآن مهجور مانده است.«
در پایان حجت االسالم والمسلمین محمدیان افزود: »نخستین 
توصیه قرآن در این زمینه آن اس��ت که آن را بخوانیم. پس از آن 
تدبر در قرآن هم الزم است. بعد از تدبر باید به اجرایی و عملیاتی 
ش��دن قرآن توجه کنیم. ما در آم��وزش و پرورش کارهای خوب 
کم انجام نداده ایم اما کارهای باقی مانده بس��یار زیاد داریم و باید 
ب��ه این نکته توجه کنی��م که آنچه تولید می کنی��م باید بهترین 
باشد. آنچه در سطح ملی نگرانی ایجاد می کند آن است که هنوز 
قرآن مبنای برنامه ریزی و سیاست گذاری ما قرار نگرفته است. نه 
فقط در حوزه فرهنگ و آموزش که در حوزه اقتصاد و موضوعات 
اجتماعی هم همین طور اس��ت. هنوز در این حوزه ها قرآن حاکم 
نیس��ت و این نقص زمانی برطرف خواهد ش��د که از ابتدا تربیت 
قرآن��ی اتفاق بیفتد. تا این اتفاق نیفتد با آویزان کردن چراغ های 
روش��ن بر ش��اخه های درختان لخت در بیابان بهار نخواهد شد، 
البته چش��م ها را روش��ن خواهد کرد اما بصیرت افزا نخواهد بود.  
از همکارانم تش��کر می کنم که با برگزاری این جشنواره زخمه ای 
ب��ر تارهای وجودی ما زدند تا بلک��ه ناله ای برخیزد. امیدوارم این 

ناله ها سود بخشد.« 

ما
هن

را
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در توليد آثار قرآنی مناسب
غنــی شویـــم

سمانه آزاد

محمدناصری،دبيردوازدهمينجشنوارةكتابهايآموزشيرشدويژةآثارقرآني:

محمد ناصری، دبیر دوازدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و 
تربیتی رشد ویژه آثار قرآنی در نشست مطبوعاتی این جشنواره، 
ب��ه خألهای موجود در آثار قرآنی برای مخاطب کودک و نوجوان 
تأکی��د کرد. وی تکرار و کلیش��ه در روند تولی��د آثار قرآنی و نیز 
ادبی��ات دور از مخاط��ب را یک��ی از آفات این حوزه دانس��ت که 
نیازمند بازنگری جدی است. مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی از برگزاری کارگاه های موضوعی برای ناشران و نیز خرید 
یک میلیارد تومانی از آثار مناسب برای حمایت از آن ها خبر داد. 

دبیر دوازدهمین جش��نواره کتاب های آموزش��ی و تربیتی رشد 
وی��ژه آثار قرآنی گف��ت: »دوازدهمین دوره جش��نواره کتاب های 
آموزش��ی رشد به آثار قرآنی اختصاص دارد چرا که در این زمینه 
بیش از آنچه فکر می کردیم دچار فقر هس��تیم. می توان گفت در 
حوزه آثار قرآنی کارچندانی صورت نگرفته است. البته ما در یازده 
دوره گذشته این جشنواره مانند دیگر حوزه های درسی به حیطه 

قرآن هم توجه داشتیم که کافی نبود.«
وی افزود: »در این دوره از جش��نواره آثار قرآنی منتش��ر شده 
طی س��ال های 1390 تا 1393 در ش��ش گروه بررس��ی شدند. 
این گروه ها عبارتند از تفس��یر و ترجمه ق��رآن، حفظ و آموزش 

روخوان��ی، دانس��تنی ها و لطائ��ف قرآنی، س��بک زندگی قرآنی، 
قصه هاي قرآن��ی و مفاهیم و معارف قرآنی. کتاب های قابل اعتنا 
و مناس��ب در این دوره از جشنواره 372 عنوان کتاب بود که از 
117 ناش��ر به دبیرخانه جشنواره رس��یده بود. از میان این آثار، 
214 عنوان کتاب به مرحله دوم داوری رسید. این در حالی است 
که در دوره گذشته جشنواره، بالغ بر 1200 عنوان کتاب از 650 
ناش��ر بررسی شده بودند که خود گویای فقر در حوزه کتاب های 

قرآنی است.«
ناصری درباره خألهای آثار قرآنی گفت: »در حوزه های گوناگون 
قرآنی خألهای بسیاری وجود دارد. به طوری که در برخی گروه ها 
صدای آثار قرآنی ضعیف است. مثاًل در حوزه تفسیر برای مخاطب 

کودک و نوجوان آثار چندانی وجود ندارد.«
دبیر دوازدهمین دوره جشنواره کتاب های آموزشی رشد درباره 
مش��ارکت ناش��ران نیز گفت: »ما ع��الوه بر فراخوان جش��نواره، 
تماس ه��ا و ارتب��اط چهره به چهره با ناش��ران برق��رار و از آن ها 
درخواست کردیم که آثار خود را به جشنواره بفرستند. در نتیجه 
این فعالیت ها، آنچه به دس��ت ما رس��ید این تع��داد عنوان بود. 
قطعًا آثاری در بازار کتاب هس��ت که به دس��ت ما نرسیده است. 
نکته مهم آن اس��ت که با وجود استقبال زیاد از حوزه کتاب های 
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آموزشی و کمک آموزشی، ناشران كتاب هاي قرآني دغدغه ورود 
به جشنواره را ندارند.«

ناصری درباره حضور ناشران شهرستانی در این جشنواره توضیح 
داد: »44 درصد ناش��ران ش��رکت کننده از شهرستان ها )غیر از 
ته��ران( بودند. از میان 214 عنوان کتاب، 88 عنوان به ناش��ران 
شهرس��تانی تعلق داشت که مجموعًا 41 درصد کتاب ها را شامل 

می شود.«

عدم توجه به نياز مخاطبان
وی ب��ا بیان اینکه میان آثار حوزه ه��ای گوناگون قرآنی ارتباط 
منطقی و برنامه ریزی حساب ش��ده ای وج��ود ندارد افزود: »آنچه 
داوران پ��س از بررس��ی آثار ب��ر آن تأکید داش��تند این بود که 
می��ان محتوا و ادبی��ات آثار با نیازهاي مخاط��ب ارتباط عمیقی 
وجود ندارد. در واقع به نظر می رس��د ناشران بر اساس پژوهش و 
نیازس��نجی مخاطبان دست به تولید آثار نمی زنند. عالوه بر این، 
تکرار کلیش��ه های رایج در موضوعات قرآن��ی یکی دیگر از آفات 
این حوزه اس��ت. در واقع به نظر می رسد عنوان های جدید برای 
تولید کتاب قرآنی پیش��نهاد نمی ش��ود. به همین جهت روندی 
تکراری در تولید آثار دیده می ش��ود. این در حالی اس��ت که ما 
معتقدی��م قرآن کتابی برای همه دوران ها و برای همه مخاطبان 
است. اما ناش��ران از این منظر به قرآن نگاه نمی کنند. به همین 
جهت اس��ت که آثار منتشر ش��ده چندان برجسته و قابل توجه 

نیستند.«
ناصری با اشاره به قالب های جذابی مانند رمان و سفرنامه برای 
مخاط��ب کودک و نوج��وان گفت: »رمان و س��فرنامه قالب هایی 
هستند که معمواًل مخاطب کودک و نوجوان به دنبال آن هستند 
و ه��ر دو در قرآن وج��ود دارند. اما در این زمین��ه با آثار فاخری 
روب��ه رو نیس��تیم. در حوزه قصه که یک��ی از مهم ترین قالب های 
قرآنی اس��ت، با تنوع و تعدد کمی روبه رو هستیم در حالی که این 
قال��ب می تواند مورد توجه مخاطب قرار بگی��رد. جذابیت؛ چه از 
لحاظ عنوان و چه از لحاظ کتاب س��ازی هم موضوعی اس��ت که 
مغفول مانده است. می توان گفت در میان آثار شاهد کتاب سازی 

جذاب و چشمگیر و قابل توجه مخاطب نبودیم.«
زبان و ادبی��ات تکراری موضوع دیگری ب��ود که ناصری بر آن 
اش��اره کرد وی گف��ت: »گویی برای انتق��ال مفاهیم قرآنی فقط 
بای��د از زبان رایج وعظ اس��تفاده کنیم. ادبیات ب��ه کار رفته در 
آثاری که توس��ط داوران بررسی ش��دند نشانگر آن است که این 
موض��وع نیاز به بازنگری جدی دارد. یکی از مهم ترین دالیلی که 
کتاب های این حوزه مورد اس��تقبال خوبی ق��رار نمی گیرند این 
اس��ت که ادبیات به کار رفته در آن ها ب��ا مخاطب ارتباط برقرار 
نمی کن��د. در واقع کتاب ها با ادبیاتی ک��ه مخاطب با آن مأنوس 

است فاصله دارند.«

تالش برای ارتباط بيشتر با ناشران
دبیر دوازدهمین جش��نواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، 

ویژه آثار قرآنی در پاسخ به سؤالی مبنی بر فعالیت های جشنواره 
در پر کردن خأله��ای موجود گفت: »خألهای موجود که داوران 
در بیانیه های خود به آن ها اشاره خواهند کرد در فصل نامه جوانه 
منتش��ر خواهد شد. بر همین اساس کارگاه های موضوعی را برای 
ناشران و پدیدآورندگان این حوزه برگزار خواهیم کرد تا ناشرانی 
ک��ه دغدغه فعالیت در این ح��وزه را دارند به نحوی که می توانیم 

حمایت کنیم.«
وی افزود: »اس��ناد باالدس��تی آموزش و پرورش اهداف قرآنی 
ب��رای دانش آموزان و فرهنگیان را مش��خص کرده اند. ما س��عی 
می کنیم مقصد و مس��یر رس��یدن به این اهداف را تبیین كنیم 
و بس��ترهای الزم ب��رای این ام��ر را فراهم آوریم. ب��ه بیان دیگر 
انتظاراتمان را ش��فاف و روش��ن بیان می کنیم؛ سعی مان بر این 

اس��ت كه ارتباط میان ناشران را با برگزاری 
کارگاه ه��ای موضوعی افزای��ش دهیم و نیز 
از تولیداتی که منتش��ر می ش��وند حمایت 

کنیم.«

حمايت از آثار مناسب
ناصری درباره حمایت از آثار مناس��ب نیز 
چنین توضیح داد: »ت��ا پیش از این، خرید 
کتاب های مدارس به س��لیقه و تش��خیص 

مدی��ران مدارس بود اما در س��ال گذش��ته ای��ن کتاب ها فقط از 
فهرس��ت کتاب هایی که دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزشی در 
كتاب نامه رش��د منتش��ر می کند انتخاب و خریداری ش��دند. ما 
می توانی��م بخش قابل توجهی از این آث��ار را به کتاب های قرآنی 
اختصاص دهیم به شرطی که ویژگی های کتاب مناسب را داشته 

باشند.«
مدیر کل دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی با بیان اینکه 
هم ناش��ر و ه��م پدیدآورنده در تولید اثر مناس��ب مؤثرند گفت: 
»ناشر سرمایه گذار و فراهم کننده مسیری است که یک نویسنده 
می توان��د اثرش را تولی��د کند. بنابراین اگر قرار اس��ت حمایتی 
صورت گیرد هم ش��امل ناشر و هم ش��امل پدیدآورندگان است. 
ارتباط میان این دو تنگاتنگ است و حمایت از هر کدام می تواند 
حمای��ت از دیگری باش��د. از این رو ما در این جش��نواره هم از 
ناشران و هم از نویسندگان و پدیدآورندگان برتر حمایت خواهیم 

کرد.«
محمد ناصری با اعالم برگزاری نمایش��گاه 50 هزار مدرسه در 
دهه فجر و خرید یک میلیارد تومانی آثار مناس��ب گفت: »یکی 
از مهم ترین حمایت های این جش��نواره از آثار مناسب شناسایی 
آن هاس��ت. هم چنین در دهه فجر امسال، نمایشگاهی با عنوان 
50 هزار مدرس��ه برگزار خواهد ش��د که همه آث��ار آن از میان 
کتاب های مناس��ب و معرفی ش��ده در این جشنواره خواهد بود. 
در زمینه ه��ا و حوزه ه��ای دیگر هم کتاب های مناس��ب معرفی 
ش��ده در کتابنامه رش��د، منبع انتخاب آثار برای این نمایشگاه 

مي باشد.«

کتاب های قابل اعتنا و 
مناسب در اين دوره از 
جشنواره 372 عنوان 
کتاب بودند که از 
117 ناشر به دبيرخانه 
جشنواره رسيده بود

ش
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حقایق قرآن فطري و جهاني هستند

دراختتاميةدوازدهمينجشنوارةكتابهايآموزشيوتربيتيرشد،
ويژةكتابهايقرآنيمطرحشد:

سمانه آزاد

اشاره
دوازدهمین دورة جش��نوارة کتاب های آموزشی و تربیتي رشد 
با یازده دورة پیش��ین تفاوت اساس��ی داش��ت. در این دوره فقط 
کتاب های حوزة قرآنی منتش��ر ش��ده طی چهار س��ال گذش��ته 
بررسی شدند تا ضعف ها و نقاط قوت این حوزه برای نویسندگان، 
ناشران و دست اندرکاران آموزش و پرورش نمایان شود. شناساندن 
آثار برتر، و مناس��ب این حوزه که متناس��ب با نیازهای مخاطبان 
امروزی اس��ت از دیگر اهدافی بود که این دوره از جشنواره دنبال 
می ک��رد. در اختتامی��ة دوازدهمی��ن دورة جش��نواره کتاب های 
آموزش��ی و تربیتي رشد، ویژه آثار قرآنی، عالوه بر تقدیر از آثار و 
تولیدکنن��دگان برتر، صاحب نظران این حوزه به ارائه نظرات خود 
پرداختند. توج��ه به تربیت قرآنی  به عن��وان پیش نیاز حاکمیت 
همه جانبة ق��رآن در جامعه، ضرورت توجه به ارتباط خودآگاهانة 
مخاطبان با قرآن و توجه به قرآن به عنوان کتابی هدایت کننده که 
شامل حقایق فطری و بین المللی است از جمله موضوعاتی بود که 

صاحب نظران بر آن تأکید داشتند. 
در ابتدای مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره کتاب های 
آموزش��ی و تربیتي رش��د، ویژه کتاب های قرآنی پیام دکتر فانی 
وزیر آموزش و پرورش قرائت شد. در این پیام آمده بود: »بی تردید 
استقرار و استحکام نظام جمهوری اسالمی ایران و گسترش نفوذ 

معنوی آن در قلوب مش��تاق مس��لمانان در اقص��ی نقاط جهان  
مرهون اتکا به آموزه های قرآن ش��ریف اس��ت و بی شک تقویت و 
اس��تمرار آن نیز به درایت و همت ما در آموزش و پرورش و جامعه 
خداجو و قرآن باور وابسته است. وزارت آموزش و پرورش با تدوین 
س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ترس��یم چشم اندازهای 
بلند در تربیت دانش آموختگانی پرداخته اس��ت که س��احت های 
وج��ودی آن ها در چارچوب��ی هماهنگ به س��وی کمال معنوی 
حرکت می کنند و حیات طیبه را شیوه خود قرار می دهند. بدیهی 
اس��ت وصول به این اهداف مقدس و تش��کیل جامعه ای مهدوی 
ک��ه حضور قرآن در افراد و ارکان آن نقش��ی بارز دارد، مس��تلزم 
همدلی، همراهی و هم فکری همه عوامل دس��ت اندرکار رسمی و 

غیررسمی نقش آفرین در این زمینه می باشد.«
در ادامه آمده بود: »برپایی جش��نواره ای با محوریت کتاب های 
قرآنی یکی از تالش های مقدس��ی اس��ت ک��ه در این حوزه برای 
هم نوای��ی و ه��م جهت ک��ردن فرصت ها و مناب��ع در نظر گرفته 
ش��ده است. حضور و مش��ارکت مؤلفان، ناشران و تولیدکنندگان 
مناب��ع آموزش��ی و تربیتی مبتنی ب��ر قرآن کریم و هم راس��تا با 
برنامه درس��ی ملی را در این جش��نوارة با ش��کوه گرامی می دارم 
و امیدوارم ب��ا اتکال به خداوند و حمایت های دولت تدبیر و امید 
روز ب��ه روز بر دانش مخاطب��ان و دانش آموزان م��ا در حوزه علوم 
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و مع��ارف قرآنی افزوده ش��ود، نگرش و بینش آن��ان ارتقا یافته و 
رفت��ار و تربیت قرآنی آنان نیز در عرصة فردی و اجتماعی تجلی 
نماید. از بانیان و برگزارکنندگان و مروجان این جشنواره مقدس 
و پرش��کوه سپاس��گزارم. امیدوارم در پناه صاحب قرآن، عنایات 
حضرت ولی عصر )عج( و راهبردهای مقام معظم رهبری گام های 
نظام عالی قدرمان در طی مس��یر پرافتخار پیروی از قرآن بلندتر 
و پربرکت تر از گذشته باشد. توفیق روز افزون شما عزیزان قرآنی 

آرزوی من است.«

عدم پيوند آثار منتش�ر ش�ده با نيازه�ای مخاطبان 
امروزی!

در ادام��ة مراس��م محمد ناصری 
دبی��ر جش��نواره ب��ه ارائ��ه نکاتی 
پیرام��ون نتایج حاصل از بررس��ی 
کتاب ه��ای رس��یده ب��ه دبیرخانه 
جش��نواره پرداخ��ت. وی گف��ت: 
»باعث و بانی این جشنواره به طور 
والمس��لمین  ویژه حجت االس��الم 
دكتر محمدیان بودند که از ایشان تشکر می کنم. چرا که پیشنهاد 
ایشان سبب شد همة ما متوجه شویم كه تا كنون در وادی قرآن 
ضعیف تر از آنچه فکر می کردیم عمل کرده ایم. اگر این جش��نواره 
را با دوره های قبلی که کتاب های آموزشی و کمک آموزشی همه 
حوزه ها در آن شرکت داشتند  مقایسه  کنیم به نکاتی قابل تأمل 
می رس��یم. معمواًل در جشنواره رش��د هر سال، بالغ بر 650 ناشر 
حضور فعال دارند اما در این دوره فقط 117 ناشر شرکت داشتند. 
ضمنًا ناگفته نماند که ما همه تالش خود را برای جذب ش��رکت 
ناشران در جشنواره انجام دادیم اما با وجود این فقط حدود 400 
عنوان کتاب مناس��ب به دست ما رس��ید كه این عدد بسیار کم 
است. البته ممکن است ناش��رانی آثار خود را به جشنواره ارسال 
نکرده باش��ند که این خود جای تأم��ل دارد که چگونه علی رغم 

پیگیری های متعدد این تعداد کتاب به جشنواره می رسد!«
آقاي ناصري در ادامه به برخی آمار و ارقام اش��اره کرد و گفت: 
»در این جشنواره از بین بالغ بر 400 کتاب، 214 کتاب به مرحلة 
داوری رسیدند. داوری ها در شش گروه انجام شد که عبارت بود از 
گروه تفسیر و ترجمه قرآن؛ گروه مفاهیم قرآنی؛ گروه دانستنی ها 
و لطائف قرآنی؛  گروه قصه های قرآنی؛ گروه قرآن و سبک زندگی 
و گروه حفظ و روخوانی. کتاب های هر گروه را س��ه داور شناخته 
شده در حوزه های قرآنی داوری کردند که پیام هایشان در بیانیه ها 
آمده اس��ت.  اهم نکاتی که این جشنواره به ما نشان داد برای دو 
گروه اهمیت دارد. گروه نخست ناشران و نویسندگان محترم این 
حوزه هس��تند. این نکات به طور خالصه عبارت اند از اینکه: ما در 
زمین��ة قرآن و ابعاد گوناگون آن برای مخاطبان کم کار کرده ایم. 
زبان و ادبیات رایج در آثار همچنان کلیش��ه ای و تکراری است و 
می توان گفت برای مخاطبان کم س��ن و سال جاذبه الزم را ندارد. 
همچنین کتاب س��ازی، جلوه های بص��ری، ویرایش زبانی، قطع و 

رنگ و همه مالحظ��ات فنی در چاپ ایرادات جدی دارد. به نظر 
می رسد نحوه ورود ما به مفاهیم قرآنی پیوندی با زندگی مخاطبان 
امروز ندارد. همچنین ش��بکه تولید و نشر قرآن اگر می خواهد پر 
خواننده و تأثیرگذار باشد باید بر اساس نیازهای مخاطبان شکل 
بگیرد. یكي دیگر از نکاتی که در جشنواره به آن رسیدیم این بود 
که در حوزه هایی مانند تفس��یر و ترجمه قرآن و معارف خألهای 
اساس��ی به چش��م می خورد. به نظر مي رسد اتاق فکری متشکل 
از ناش��ران و نویسندگان مورد نیاز اس��ت. همچنین خالء برخی 
مقوله ها که در اسناد باالدس��تی وزارت آموزش و پرورش به آن ها 
توجه شده مثل پرسشگری، تدبر و تعقل احساس می شود. عالوه 
بر این ها، کش��ف قالب های جذابی که عموم مخاطبان سراغ آن ها 
می روند مانند قصه، ضرب المثل و س��فرنامه کارهاي مهمی است 

که کمتر صورت گرفته است. حتی در حوزه 
قصه ه��ای قرآنی، که البته س��هل و ممتنع 
اس��ت، برای همة مخاطبان کتاب مناس��ب 
نداری��م. همچنین به نظر می رس��د باید به 
جنبه ه��ای تربیتی و عمل گرای��ی قرآن در 
زندگی توجه بیش��تری شود. نتایج پژوهش 
و اطالعات درست قرآنی در آثار هم از دیگر 
موضوعاتی است که باید جدی گرفته شود.«
مدی��ر کل دفت��ر انتش��ارات و تکنولوژی 
آموزشی، مدیران و سیاست گذاران فرهنگی 

را مخاطب قرار داد و گفت: »گروه دومی که نتایج این جش��نواره 
برای آن ها پیام هایی دارد »سیاس��ت گذاران  و مدیران فرهنگی« 
هس��تند. آنچه از این جشنواره اس��تنباط می شود آن است كه ما 
باید زمینه ساز تولید معارف و پیام های قرآنی در رسانه های متنوع 
باشیم. در حال حاضر كساني که در حوزة قرآن فعالیت می کنند 
جزیره های دور و جدا از هم هس��تند که این باعث شده کارهای 
م��وازی و تکراری زی��ادی در این حوزه صورت گی��رد. بر همین 
اس��اس سیاس��ت گذاران فرهنگی باید این جزایر را به هم نزدیک 
کنند. همچنین این گروه باید برای تولیدات فاخر بس��تر مناسب 
را فراه��م کنند تا انگیزه فعالیت در این حوزه به وجود آید. ضمنًا 
اس��ناد باالدستی آموزش و پرورش مطالباتی در حوزه قرآنی دارند 

که باید به آن ها توجه داشته باشیم.« 

آموزش و تربيت خردساالن؛ پيچيده و سخت
حجت االسالم  حشمتی، معاون 
عترت و قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، از دیگر سخنرانان مراسم 
اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره 
كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي رشد 
بود. وی گف��ت: »به دلیل جایگاهی 
که این ح��وزه در وزارت فرهنگ و 

ارشاد اس��المی دارد و انتظار می رود بخشی از نابسامانی های این 
حوزه توس��ط ما پیگیری ش��ود، از این رو م��ا خریدار اطالعات و 

ناصری: ما همه تالش 
خود را برای جذب 
شرکت ناشران در 
جشنواره انجام داديم اما 
با وجود اين حدود 400 
عنوان کتاب مناسب به 
دست ما رسيد
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مجموعه کارهایی که در این زمینه صورت گرفته هستیم.«
وی همچنین با اش��اره به پیچیدگ��ی تربیت و آموزش کودکان 
گف��ت: »مش��کل ترین کاری که دوس��تان ما در نظ��ام تربیتی و 
آموزش و پرورش با آن مواجه هس��تند آموزش و تربیت کودکان و 
خردساالن است؛ كاري كه گرچه به زعم ما ساده به نظر می رسد 
اما پیچیده ترین کار اس��ت. وي گفت: حوزة کلیس��ایی ش��ورایی 
مركب از  روان شناس��ان بزرگ تشكیل داد 
تا برای چگونگی انتق��ال مفاهیم معنوی به 
کودکان دو تا چهار س��ال به ویژه در زمینه 

خداشناسی برنامه ریزی کنند. 
دنیای امروز دنیای تکنولوژی های آموزشی 
است که موضوع اصلی آن ها انتقال مفاهیم 
است. از این رو ما هم باید تولیداتی را در این 
زمینه داشته باش��یم. همه ما باید دست به 
دست هم دهیم تا اقدامات اساسی تری انجام 
ش��ود. برپایی این جشنواره کار پسندیده ای 
است و امیدوارم با همکاری ناشران، مؤلفان، 
هنرمندان و آموزش و پ��رورش فعالیت هایی 
صورت گیرد تا در جش��نواره های بعدی تولیدات بهتری را شاهد 

باشیم.« 

حقايق فطری و بين المللی قرآن
حجت االس�الم محمدی، دبیر 
کمیسیون توس��عة فرهنگی قرآن 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی نیز 
با اب��راز خوش��حالی از برپایی این 
جش��نواره ب��ه برخی آیات س��وره 
الرحمن اش��اره کرد و افزود: »یکی 
ک��ه  اساس��ی  دس��ت مایه های  از 
دانش آموزان می توانند با استفاده از آن با خلقت آشنا شوند. سوره 
الرحمن است. این سوره ابعاد زیبایی دارد که جامعه از آن مغفول 
مانده اس��ت. بر اساس آیه نخست این سوره، نخستین معلم قرآن 
در عالم خداوند اس��ت )َعلََّم الُقرآْن( و پس از آن انس��ان را آفرید 
)َخَلَق ااْلِنساْن(. مفس��ران معتقدند منظور از آموزش حقایق ناب 
قرآنی به فطرت انسان ها قبل از خلقت آن هاست. تمام آموزه های 
قرآنی  به عنوان بخش اساسی تعلیمات فطری انسان مطرح است. 
در حقیقت با متولد ش��دن هر انس��ان یک قرآن هم  با او متولد 
می شود. در واقع مجموعه آموزه های قرآن در فطرت همة انسان ها 
وج��ود دارد. در آیه بعدی این س��وره می خوانی��م »علمه البیان« 
تعلیم بیان همان است که انبیا ي الهی در قالب کتاب های سماوی 
می آورند. آن آموزه های فطری در قالب آیه »انا نحن نزلنا الذكر« 

تجلی می کند و بیان می شود.«
وی اف��زود: »از میان مجموعه صف��ات قرآن مهم ترین صفت ها، 
صفت هاي حکیم، کریم، مجید و... اس��ت. یكي از این صفات هم 
صفت ذکر است که فوق العاده حساس و مهم است. ذکر به معنی 

بازگویی و بازآموزی اس��ت که اش��اره به هم��ان حقایق ناب قبل 
از خلقت انس��ان دارد. در واقع انبیاي الهی ب��ا آوردن کتاب های 
سماوی این حقایق ناب را بازخوانی و بازگویی می کنند.  لذا همه 

حقایق قرآن فطری و بین المللی است.«
حجت االس��الم محمدی با اش��اره به جایگاه انسان گفت: »ما 
با موجودی س��ر و کار داریم که ق��رآن  به عنوان برترین مخلوق 
خداوند در عالم وجود به آن اش��اره کرده اس��ت. انسان  به عنوان 
هدف بس��یاری از خلقت ه��ای دیگر در عالم وجود اس��ت. همه 
این ها موضوع گفت وگوی این همایش و جش��نواره است. اگر به 
مختصات انس��ان و قرآن توجه نداشته باش��یم و نسبت درستی 
بی��ن آن ها برق��رار نکنیم محصولمان )اعم از کت��اب و فیلم و...( 
نمی تواند س��مت و س��وی واقعی و حقیقی خ��ود را پیدا کند. از 
س��وی دیگر، عدم ارتباط آثار با نیازه��ای جامعه نکته کلیدی و 
حساس��ی اس��ت. هر محصولی که بتواند پاس��خ گوی نیاز جامعه 
باش��د با اقبال بیش��تری مواجه می ش��ود. لذا توج��ه به نیازهای 
موج��ود، ایجاد نیازهای جدید و پاس��خ گویی ب��ه آن ها اقبال به 
دنبال دارد، اما بیش��تر آثار ما در مرحله توجه به نیازهای موجود 

هم مشكل دارند.«
 

اهميت ارتباط خودآگاهانه با قرآن
دبیر کمیس��یون توسعة فرهنگی قرآن ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی افزود: »کتاب درس��ی  به عنوان ی��ک محصول قرآنی 
می توان��د م��ورد توجه ویژه ق��رار بگیرد. میان فط��رت و کتاب 
رابطه ای وجود دارد. ادیان الهی که پاس��خ گوی فطرت پرستش 
طلب انس��ان ها بودند از طریق کتاب آمده اند. پیامبران تشریعی 
خود کت��اب آورنده اند و پیامبران تبلیغ��ی حافظ و مبلغ کتاب 
بوده ان��د. پس کتاب قص��د دارد آموزش های فطری را بازخوانی 
و بازگوی��ی کند. از این رو پیوند عمیقی میان مدرس و معلم و 
کت��اب وجود دارد. زبانی که کتاب ب��رای انتقال محتوا انتخاب 
می کن��د ه��م اهمیت بس��یاری دارد. م��ا در ایران ب��ا دو زبان 
مواجهیم. یکی زبان فارس��ی که زبان مادری ماس��ت و دیگری 
زب��ان عربی که زبان قرآن اس��ت. پس زب��ان اصلی رابطه خالق 
با مخل��وق زبان عربی اس��ت. قرابت زیادی ک��ه بین زبان های 
فارس��ی و عربی وجود دارد ظرفیت بس��یار خوبی اس��ت که ما 
بتوانی��م ارتباط با قرآن را برای دانش آموزان »خودآگاه« کنیم. 
ارتباط با قرآن هر چه خود آگاهانه تر و مس��تقیم تر باشد نتیجه 
بهتری خواهد داشت ولی الزمه آن آشنایی بیشتر با زبان عربی 
اس��ت. لذا یک��ی از عوامل اصل��ی موفقیت در ترویج و توس��عه 
فرهنگ قرآنی توجه به توس��عه هدفمند و روش��مند زبان عربی 

در ساحت های گوناگون است.«
 حجت االس��الم والمس��لمین محمدی ب��ه ویژگی های کتاب 
ایده آل در زمینه قرآن اشاره کرد و گفت: »اگر بتوانیم در کتاب 
درس��ی به چند ویژگی توج��ه کنیم بس��یاری از نکته هایی که 
عرض کردم تأمین خواهد ش��د. از جمل��ه مهم ترین ویژگی های 
کتاب آن اس��ت که در راس��تای فرهنگ قرآنی باش��د. فرهنگ 

حجت االسالم محمدی: 
اگر به مختصات انسان 

و قرآن توجه نداشته 
باشيم و نسبت درستی 
بين آن ها برقرار نکنيم 

محصولمان )اعم از کتاب 
و فيلم و...( نمی تواند 

سمت و سوی واقعی و 
حقيقی خود را پيدا کند
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قرآنی مثلثی است شامل سه ضلع توسعه معرفت قرآنی، توسعه 
ایمان قرآنی و توس��عه رفتار قرآنی، و کتاب ایده آل کتابی است 
که بتواند هم زمان هر سه ساحت معرفت، ایمان و رفتار را مورد 
توجه قرار دهد و حرف های روش��نی در این زمینه داشته باشد. 
رش��د متوازن معرفت، ایمان و رفتار اس��ت که محصول و نتیجه 

خوبی دارد. 
سنت محور بودن کتاب هم ویژگی مهم دیگری است. ما نباید 
از روش پیامب��ر)ص( در آموزش غفلت کنی��م. این یک خطای 
راهبردی اس��ت که ق��رآن را تکه تکه ب��ه دانش آموزان آموزش 
دهیم. ما باید در آموزش س��وره محور باش��یم. در گذش��ته که 
آموزش جزء س��ی ام قرآن مرس��وم بود بس��یاری از بس��ترهای 
آم��وزش ق��رآن را فراهم می ک��رد. در آموزش س��وره ای قاعدتًا 
آم��وزش حفظ، آموزش واژه، ترجمه، تدب��ر و درک مفاهیم هم 

وجود دارد.«
وی ب��ا  تأکید بر ایجاد فرهنگ قرآنی ادام��ه داد: »ما باید ابتدا 
چن��د فرهنگ را در نظام آموزش و پ��رورش و مجموعه کتاب های 
درس��ی ایجاد کنیم وگرنه آموزش های م��ا آب در هاون کوبیدن 
اس��ت. برخی از این فرهنگ ها لفظی و برخی معنایی هس��تند. از 
جمله فرهنگ های لفظی فرهنگ قرائت، فرهنگ تالوت، فرهنگ 
ترتیل، فرهنگ اس��تماع و.... هس��تند که تا آن ها را ایجاد نکنیم 
راه به جایی نمی بریم. این فرهنگ ها نس��بت هایی با هم دارند؛ به 
این ترتیب که وقتی فرهنگ قرائت حاصل می ش��ود فرهنگ های 
بعدی ب��ه دنبالش مي آین��د. یکی از فرهنگ ه��ای محتوایی هم 
فرهنگ اس��ترحام است. در واقع یکی از رس��الت های قرآن شفا 
و رحمت اس��ت. ای��ن فرهنگ زمان��ی حاصل می ش��ود که قباًل 
فرهنگ هایی مانند قرائت ایجاد ش��ده باشد. در کتاب های درسی 
باید به این فرهنگ های متنوع توجه ش��ود در غیر این صورت در 

آموزش هایمان ناکام خواهیم بود.«
حجت االس��الم والمسلمین محمدی از اقامة نماز با عنوان نماد 
موفقی��ت آموزش های قرآنی یاد کرد و گف��ت: »نماد موفقیت ما 
در آموزش هایمان پرورش دانش آموزان نمازخوان اس��ت. لذا یکی 
از مس��ائلی که باید در روابط میان معرفت و ایمان و رفتار به آن 
توجه ش��ود اقامه نماز است. همچنین باید فرهنگ تالوت دائمی 
ق��رآن را ایجاد کنیم ت��ا به تدریج به حوزه های حفظ، فهم و تدبر 

نزدیک شویم.« 

قرآن مبنای برنامه ريزی و سياست گذاری ها نيست
حجت االس�الم والمس�لمين 
محمديان، رئی���س س��ازم���ان 
پژوه��ش و برنامه ریزی آموزش��ی 
در ادام��ه این مراس��م ب��ه اهداف 
جش��نواره اش��اره ک��رد و گف��ت: 
ایجاد  »نخستین هدف جش��نواره 
انگی��زه و پ��س از آن تأمل در آثار 
منتش��ر شده این حوزه است. از سوی دیگر باید زحمات خادمان 

قرآن دیده می ش��د و از آن ها تش��کر می کردیم که البته تش��کر 
ما به قدر وس��ع ماس��ت. از س��وی دیگر جامعه بای��د آثار خوب 
قرآنی را بشناس��د و این جش��نواره قصد دارد این آثار را معرفی 
کند تا دیگران از آن بهره مند ش��وند. البته ش��اید در این زمینه 
کاستی هایی داشته باشیم از جمله آنکه ممکن است کتاب هایی 
وارد جش��نواره نشده باش��ند. ما در آغاز راه هستیم و امیدواریم 
که در س��ال های آتی هم ناشران و نویسندگان و هم گردانندگان 
دبیرخانه جش��نواره اهتمام بیش��تری داشته باشند و کار وسعت 

بیشتری پیدا کند.« 
وی  در ادام��ه گف��ت: »من امروز دو نگران��ی دارم. یک نگرانی 
مبتني بر قولی از رس��ول اکرم )ص( اس��ت ک��ه در قرآن به آن 
اش��اره شده اس��ت. پیامبر اکرم )ص( به درگاه خداوند از مهجور 
ماندن قرآن توسط امت خود شکایت کرده اند. من از این شکایت 

دل نگرانم. دوم آنکه پیامبر )ص( توصیه ای 
کرده اند که اگر چنین اتفاقی افتاد به قرآن 
روی بیاوری��د: »َفِإَذا اْلَتَبَس��ْت َعَلْیُكُم اْلِفَتُن 
َكِقَطِع اللَّْی��ِل اْلُمْظِلِم َفَعَلْیُك��ْم بِاْلُقْرآِن« ما 
نس��بت به آن ش��کایت و ای��ن توصیه چه 
می کنی��م؟ آیا قب��ول داریم ک��ه فتنه ها و 
آش��وب های فک��ری، اعتق��ادی، فرهنگی، 
سیاس��ی و اجتماعی به ما هجوم آورد ه اند؟ 
اگ��ر قبول داریم راهکار را کجا جس��ت و جو 
می کنیم؟ از کجا می آموزیم که این فتنه ها 

را خاموش و این فس��ادها را اصالح کنی��م؟ و اگر در روز قیامت 
این ش��کایت اتفاق افتاد آیا ما مش��مول آن نخواهیم بود؟ یقینًا 
بخش��ی از این شکایت شامل ما می ش��ود و اگر امروز در جامعه 
برخی افراد نسبت به قرآن کم توجه هستند معلوم است که قرآن 

مهجور مانده است.«
در پایان، حجت االسالم والمسلمین محمدیان افزود: »نخستین 
توصیه قرآن در این زمینه آن است که آن را بخوانیم. پس از آن 
تدبر در قرآن هم الزم است. بعد از تدبر باید به اجرایی و عملیاتی 
شدن قرآن توجه کنیم. ما در آموزش و پرورش کارهای خوب کم 
انجام نداده ایم اما کارهای باقی مانده بس��یار زیاد داریم و باید به 
این نکته توجه کنیم که آنچه تولید می کنیم باید بهترین باش��د. 
آنچه در سطح ملی نگرانی ایجاد می کند آن است که هنوز قرآن 
مبنای برنامه ریزی و سیاست گذاری ما قرار نگرفته است. نه فقط 
در ح��وزه فرهنگ و آم��وزش که در حوزه اقتص��اد و موضوعات 
اجتماعی هم همین طور اس��ت. هنوز در این حوزه ها قرآن حاکم 
نیس��ت و این نقص زمانی برچیده خواهد ش��د که از ابتدا تربیت 
قرآن��ی اتفاق بیفتد. تا این اتفاق نیفتد با آویزان کردن چراغ های 
روش��ن بر ش��اخه های درختان لخت در بیابان بهار نخواهد شد. 
البته چشم ها را روش��ن خواهد کرد اما بصیرت افزا نخواهد بود.  
از همکارانم تشکر می کنم که با برگزاری این جشنواره زخمه ای 
بر تارهای وجودی م��ا زدند تا بلکه ناله ای برخیزد. امیدوارم این 

ناله ها به ثمر بنشیند.« 

حجت االسالم محمديان: 
آنچه در سطح ملی 
نگرانی ايجاد می کند 
آن است که هنوز قرآن 
مبنای برنامه ريزی و 
سياست گذاری ما قرار 
نگرفته است

11   رشد جوانه |  شمارۀ 50 |  زمستان 1394 |



ده
زی

رگ
ی ب

ها
اب 

کت

ستاره های جشنوارة دوازدهم 
کتاب های منتخب دوازدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و 

تربیتی رشد، ویژة کتاب های قرآنی

دبيرخانه جشنواره

دوازدهمین جش��نوارة کتاب های آموزش��ی و تربیتی رشد روز 
29 آذر س��ال 1394 در مح��ل موزه � مدرس��ة دارالفنون تهران 

برگزار شد.
جشنوارة امسال، به موضوع کتاب های قرآنی اختصاص  یافت تا 
بدین وسیله، نظر نویسندگان و ناشران محترم و مسئوالن مربوط، 
بیش از پیش به مسئله تولید و انتشار کتاب های قرآنی، خصوصًا 

برای مخاطبان دانش آموز، جلب شود.

در این دوره از جش��نواره مجموعًا یازده کتاب  منتخب معرفی 
ش��د. از ای��ن تعداد  چهار کتاب عنوان »برگزی��ده« را از آن خود 

کردند و هفت کتاب هم عنوان »تقدیری« دریافت داشتند. 
به طور كلي کتاب هاي رس��یده در شش گروه به داوری گذاشته 
ش��ده بودند كه از آن می��ان 31 کتاب به مرحله نهایی راه یافتند. 
در ش��ماره قبلی مجلة جوانه، اس��امی نامزدهای  هر گروه به طور 
کامل درج شده بود و اكنون با کتاب های منتخب آشنا می شوید:  
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گروه داوری: تفسير و ترجمه

é علوم قرآنی، تألیف كريم دولتی، انتش��ارات خانه کتاب/ 
کتاب تقديری

é فرهنگ نامه س�وره های قرآن به زبان س�اده، تألیف 
غالمرضا حيدری ابهری، انتشارات قدیانی / کتاب برگزيده 

گروه داوری: حفظ و آموزش روخوانی

é كتاب كار آموزش قرآن پايه هشتم )و هفتم(، تألیف 
عليرضا لك زايی، انتشارات بخشایش/ کتاب تقديری

é معلم ي�اِر دي�ن و زندگی 2 و 3، تألی��ف خانم ها مريم 
حجت و فرشته قاسم زاده، انتشارات ضریح آفتاب و کتابدار 

توس/ کتاب تقديری

گروه داوری: دانستنی ها و لطايف قرآنی

مجموعة س��ه جلدی ق�رآن، ك�ودك، س�رگرمی تألیف 
عليرضا افشاری مقدم، از انتشارات جمال/ کتاب تقديری

é بچه ها سالم: آش�نايی با آداب سالم، تألیف عليرضا 
تقيان و همکاران، از انتش��ارات مؤسسه فرهنگی هنری یاسین 

امین/ کتاب برگزيده 
 

گروه داوری: قرآن و سبک زندگی

é فرهنگ نامة س�بك زندگی، تألیف غالمرضا حيدری 
ابهری، انتشارات قدیانی/ کتاب تقديری

é مجموعة دو جلدی آم�وزش روش  های تدبر در قرآن، 
تألی��ف احمدرضا اخوت، انتش��ارات ق��رآن و اهل بیت نبوت 

علیهم السالم و همشهری/ کتاب برگزيده

گروه داوری: قصه های قرآنی

é مجموعه 12 جلدی قصه های خدا، تألیف بهروز رضايی 
كهريز، انتشارات طالیی/ کتاب تقديری

گروه داوری: مفاهيم و معارف قرآن کريم

é نقش تاريخی زن از ديدگاه قرآن، تألیف سيدابراهيم 
حسينی،  انتشارات كانون اندیشه جوان/ کتاب تقديری

é ارتب�اط نهج البالغه با قرآن، تألی��ف مجيد معارف و 
حامد شريعتی نياس�ر، انتش��ارات بنیاد نهج البالغه/ کتاب 

برگزيده

آشنايی بيشتر با کتاب های منتخب جشنواره
چکيدة کتاب های منتخب

é علوم قرآن�ی، تألیف كريم 
دولتی، انتش��ارات خان��ه کتاب/ 
کتاب تقدیری گروه داوری تفسیر 

و ترجمه
دولتی، كری��م؛ ایرانیان و قرآن: 
علوم قرآنی؛ ته��ران: خانه کتاب، 
1391؛ 238 ص.؛ رقعی؛ ش��ابک: 

978-600-222-056-1
آنچ��ه در ای��ن کت��اب خواهید 
یافت، تعریف »علوم قرآنی«، پیش��ینه، زیرش��اخه های مهم آن 
و معرفی تعدادی از زیرش��اخه های مهم تر و آشنایی با تعدادی 
از آثار برجسته و مهم اندیش��مندان ایران زمین به ویژه در سده 

اخیر است.

é فرهنگ نامة س�وره های 
قرآن به زبان س�اده، تألیف 
غالمرض�ا حي�دری ابهری، 
کت�اب   / قدیان��ی  انتش��ارات 
برگزيده گروه داوری تفسیر و 

ترجمه
حی��دری ابه��ری، غالمرض��ا؛ 
قرآن  فرهنگ نام��ه س��وره های 
به زبان س��اده؛  تهران:  قدیانی، 

1393؛360 ص.؛ رحلی؛ شابک: 978-600-251-480-6
مهم ترین وظیفة  مسلمانان در برابر قرآن، ارتباط برقراركردن 
با معنا و محتوای این كتاب الهي و دریافت پیام های آن اس��ت. 
كتاب »فرهنگ نامة  س��وره های قرآن« برای آشنایی كودكان و 
نوجوانان با معارف قرآن كریم نوش��ته شده است و در واقع یك 
دورة فش��ردة معارف قرآن محسوب می شود. كتاب 114 بخش 
دارد و ه��ر بخش یك س��وره را معرفی می كند؛ معرفی اجمالی 
س��وره و توضیح نكات��ی از آیات. نمای��ه ای موضوعی در انتهای 

كتاب، دسترسی به موضوعات را آسان تر و سریع تر می كند.
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é كت�اب كار آم�وزش قرآن 
پايه هش�تم )و هفت�م(، تألیف 
انتش��ارات  عليرضا لك زايی، 
بخش��ایش/ کتاب تقدیری گروه 
داوری حفظ و آموزش روخوانی

كار  علیرض��ا؛ كتاب  لك زایی، 
آم��وزش ق��رآن پایه هش��تم )و 
هفتم(؛ قم: بخش��ایش، 1393؛ 

92 ص. وزیری
و  مهم تری��ن  کری��م  ق��رآن 
کامل ترین کتاب آس��مانی برای 
هدایت انسان به سوی کمال واقعی است. این کتاب دربردارنده 
مجموعه اي از تمرین ها و آزمون های تش��ریحی و تس��تی برای 
تعمیق یادگیری مفاهیم و لغات قرآنی اس��ت. فراگیران با انجام 
فعالیت ها در ترجمه آیات و عبارات قرآنی مهارت الزم را کسب 
خواهند کرد و با شیوه های ارزشیابی کتبی و چهارگزینه ای آشنا 

می شوند.

é معلم يار دين و زندگی 2 و 
3، تألیف خانم ها مريم حجت و 
فرشته قاس�م زاده، انتشارات 
ضری��ح آفتاب و کتاب��دار توس/ 
کت��اب تقدی��ری گ��روه داوری 

حفظ و آموزش روخوانی
قاس��م زاده،  مری��م/  حج��ت، 
فرش��ته؛ معلم یار دین و زندگی 
2؛ مشهد: ضریح آفتاب، 1390؛ 

432 ص؛ وزیری
قاس��م زاده،  مری��م/  حج��ت، 
فرش��ته؛ معلم یار دین و زندگی 2؛ مشهد: كتابدار توس، 1391؛ 

404 ص؛ وزیری
کتاب حاضر برای دبیران دینی و قرآن متوس��طه تألیف شده و 
شامل دو بخش مکتوب و محتوای نرم افزاری است. ترجمه آیات 
دروس، خالصه تفسیر و پیام هر آیه، ارائه پاسخ های مناسب برای 
سؤاالت اندیش��ه و تحقیق، ارائه نمونه سؤاالت امتحان نهایی تا 
سال تألیف کتاب، و استفاده از مکمل های آموزشی در قالب شعر 
و نظم، داس��تان و حکایت، خاطرات ش��هدا و لطیفه و جدول، از 
جمله ویژگی های کتاب است. همچنین نرم افزاری برای تدریس 
در مدارس هوش��مند، ضمیمه کتاب ش��ده اس��ت. این نرم افزار 
ش��امل تالوت آیات، تفس��یر صوتی، پاور پوینت ب��رای تدریس 
درس ها،  فیلم های علمی متناسب با متن درس ها، نمونه تدریس 
همکاران موفق و فایل متنی تفاسیر و ترجمه منظوم آیات است.

é مجموعة س��ه جلدی قرآن، 
تألی��ف  س�رگرمی  ك�ودك، 
عليرض�ا افش�اری مقدم، از 
انتشارات جمال/ کتاب تقدیری 
و  دانس��تنی ها  داوری  گ��روه 

لطایف قرآنی
افش��اری مق��دم، علیرض��ا؛ 
آش��نایی با مع��ارف قرآنی به 
شیوة سرگرمی: قرآن، كودك، 
س��رگرمی )س��ه جل��د(؛ قم: 
جمال، 1391، 48 ص. رقعی

از مجل��دات  ی��ک  در ه��ر 
مجموع��ه حاض��ر، 40 نکت��ه 
قرآنی در قالب 40 س��رگرمی 
به کودکان آموزش داده می ش��ود. آشنایی با مطالب اعتقادی و 
اخالقی، سیمای بهشتیان، مطالعه داس��تان پیامبران، دانستن 
نام س��وره ها، آش��نایی با پاداش های قرآنی و... از اهداف کتاب 
حاضر اس��ت. سرگرمی ها در  قالب های پیدا کردن کلمه درست 
یا نادرس��ت در آی��ات، وصل کردن اعداد به ه��م، ارتباط دادن 
آیه ها به تصویرها، هزارتو و... تنظیم شده اند. در پایان کتاب نیز 
تحت عن��وان »آیا می دانید!« اطالعات مختصر و مفیدی درباره 
سوره های قرآن، مفاهیم قرآن، نام پیامبران و... آورده شده است.

آشنايی  بچه ها سالم:   é
تألی��ف  س�الم،  آداب  ب�ا 
و همکاران،  تقيان  عليرضا 
از انتشارات مؤسسه فرهنگی 
هنری یاس��ین امی��ن/ کتاب 
داوری  گ��روه  برگزی��ده 

دانستنی ها و لطایف قرآنی
معاون��ت  مؤلف��ان  گ��روه 
فرهنگی  موسس��ه  پژوه��ش 
یاسین؛ بچه ها سالم: آشنایی با آداب سالم؛ قم: مؤسسه فرهنگی 

هنری یاسین امین، 1393، 24 ص.؛ رحلی
کت��اب حاض��ر دربردارندة مجموع��ه فعالیت هایی اس��ت که 
اهمیت سالم دادن را در فرهنگ و تربیت به کودکان می آموزد. 
در بخش ه��ای گوناگون کتاب دربارة انواع س��الم ها، س��الم به 
بزرگ ترها، س��الم به دوس��تان و... همراه با شکل و داستان های 

دینی توضیح داده شده است.
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é فرهنگ نامة سبك زندگی، 
تألیف غالمرضا حيدری ابهری، 
انتش��ارات قدیانی/ کتاب تقدیری 

گروه داوری قرآن و سبک زندگی
غالمرض��ا؛  ابه��ری،  حی��دری 
فرهنگ نامه سبك زندگی: آموزه هایی 
از قرآن و اهل بیت )ع(؛  تهران: قدیانی، 
1393، 176 ص.؛ رحل��ی؛ ش��ابک: 

978-964-536-508-5
 اثر حاضر به دنبال ترس��یم سبک زندگی اسالمی با استفاده 
از آموزه های قرآن و اهل بیت)ع( اس��ت. مباحث کتاب در چهار 
حوزه تفکیک و ارائه ش��ده اس��ت: »ارتباط با خدا«، »ارتباط با 
خل��ق«، »ارتباط با خوی��ش« و »ارتباط با خلقت«. نویس��نده 
کوش��یده است با توجه به مخاطب، مباحث خود را با ساده ترین 

زبان و روشن ترین بیان ارائه دهد.

é مجموع��ة دو جلدی آموزش 
روش  های تدبر در قرآن تألیف  
انتشارات  اخوت،  احمدرضا 
ق��رآن و اه��ل بی��ت نب��وت 
همشهری/  و  )علیهم الس��الم( 
کت��اب برگزیده گ��روه داوری 

قرآن و سبک زندگی
آموزش  احمدرض��ا؛  اخوت، 
روش  های تدبر در قرآن )ج. 1: 
مقدمات تدب��ر در قرآن، ج.2: 
روش ه��ای تفک��ر در ق��رآن(؛ 
تهران: ق��رآن و اهل بیت نبوت 

)علیهم السالم(/ همشهری، 1393؛ 180 ص.؛ رحلی
ق��رآن کریم در آیات بس��یاری خواننده و ش��نونده خود را به 
تدبر و تفکر فراخوانده اس��ت. مجموعه حاضر چنان که از عنوان 
آن برمی آید، می کوش��د ش��یوه های تدبر در قرآن را بر اس��اس 
تجربه های به دس��ت آمده، به خواننده بیام��وزد. به این منظور 
نویس��نده پ��س از تبیین مفه��وم تدبر، یک به یک ش��یوه های 

مختلف را با نمونه هایی مطرح می کند.

جل��دی   12 مجموع��ه   é
قصه های خدا، تألیف بهروز 
رضاي�ی كهريز، انتش��ارات 
طالیی/ کت��اب تقدیری گروه 

داوری قصه های قرآنی
به��روز؛  كهری��ز،  رضای��ي 
مجموعه 12 جلدی قصه هاي 
خدا؛ ته��ران : طالیي، 1393؛  

16 ص.؛ وزیری کوتاه
نویس��نده در مجموعه کتاب »قصه های خدا« کوش��یده اس��ت 
داستان زندگی 12 تن از پیامبران خدا را با زبانی ساده و روان برای 
كودكان بازنویس��ی کند. در این کتاب ه��ا زندگی آدم، نوح، صالح، 
ابراهیم، یوسف، موسی، ایوب، یونس، داوود، سلیمان و عیسی علیهم 

السالم و حضرت محمد صلوات اهلل علیه و  آله روایت شده است. 

é نقش تاريخی زن از ديدگاه 
س�يدابراهيم  تألی��ف  ق�رآن، 
حسينی،  انتشارات كانون اندیشه 
جوان/ کتاب تقدیری گروه داوری 

مفاهیم و معارف قرآن کریم
نقش  س��یدابراهیم؛  حس��ینی،  
تاریخی زن از دیدگاه قرآن؛ تهران: 
كانون اندیشه جوان، 1392؛ 192 

ص.؛ رقعی

é ارتب�اط نهج البالغه با قرآن، 
تألی��ف مجي�د مع�ارف و حامد 
انتش��ارات بنیاد  شريعتی نياس�ر، 
برگزی��ده گروه  نهج البالغ��ه/ کتاب 

داوری مفاهیم و معارف قرآن کریم
معارف، مجید/ ش��ریعتی نیاس��ر، 
حامد؛ ارتب��اط نهج البالغه با قرآن؛ 
ته��ران: بنیاد نهج البالغ��ه، 1393؛ 

372 ص.؛ وزیری؛ شابک:  978-600-5076-52-3
وجود وجوه مشترک بین کتابی مانند نهج البالغه و قرآن کریم، 
موضوعی دور از تصور نیس��ت؛ امام علی علیه الس��الم سال ها در 
خان��ه ای زندگی می کرد که نخس��تین آیات وح��ی در آن فرود 
می آمد؛ در س��ال های بعد ه��م همواره در کن��ار پیامبر حضور 
داش��ت. این کتاب کوشیده است وجوه مش��ترک نهج البالغه را 
ب��ا قرآن بازنمای��د. در این اثر عالوه بر بررس��ی جنبه های ادبی 
دو کتاب، انواع استش��هادات، تضمین ها، تلمیح ها و اقتباس های 

قرآنی نهج البالغه تشریح و تبیین شده اند.
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کتاب های برگزيده و تقدير شدة قرآنی در جشنواره های 
پيشين کتاب های آموزشی و تربيتی رشد

امسال، دوازدهمین دورة جش��نواره کتاب های آموزش و تربیتی 
رشد، به طور ویژه به کتاب های قرآنی اختصاص یافت. در یازده دوره 
پیشین این جشنواره، کتاب های مربوط به قرآن یا موضوعات قرآنی 
در گروه  ق��رآن و معارف یا تعلیم و تربیت دینی به داوری گذاش��ته 
می ش��دند. در ای��ن گزارش کوت��اه، کتاب های قرآن��ی منتخب در 

جشنواره های قبلی معرفی شده اند. 

جشنواره اول � 1379
é در باغ س�بز قرآن: آموزش قرآن به صورت شعر بای 
کودکان دبس�تانی؛ س��رودۀ جعفر ابراهیمی؛ تهران: صابرین، 

1378؛ اثر تقدیری

جشنواره دوم � 1380
é آش�نايی با قرآن کريم )جزء اول تا پنجم(؛ فرزانه زنبقی؛ 

تهران: نشرتاریخ و فرهنگ، 1379؛ تقدیر شده
é آموزش مفاهيم قرآن )مجموعة 6 جلدی(؛ مس��عود وکیل 

و مهدی سیف؛ تهران: مؤسسة مهد قرآن،  1379 ؛ تقدیر شده
é دانستنی هايی از قرآن؛ مصطفی اسرار؛ شیراز: قو، 1377؛ 

تقدیر شده
é فرهنگ نام�ه قرآنی؛ مصطفی اس��رار؛ ش��یراز: قو، 1377؛ 

تقدیر شده
 

جشنواره سوم � 1382
é اصح�اب که�ف در ق�رآن و انجي�ل و ت�ورات؛ احمد 
علی المجدوب؛ ترجمة س��ید محمد صادق عارف؛ مش��هد: بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، 1380؛ تقدیری  
é بي�ان روان: در علوم قرآن؛ علی غضنف��ری؛ قم: میثم تمار، 

1378؛ تقدیری 
é پژوهش�ی پيرامون تاريخ علم تجويد؛ مرادعلی شمس؛ 

تهران: قدیانی، 1380؛ تقدیری 
é گذری بر قرآن؛ جعفر ش��یخ االس��المی؛ تهران: مدرس��ه، 

1376؛ تقدیری 

جشنواره چهارم � 1383 
é کش�تی ن�وح )از مجموع��ه قصه ه��ای پیامبران(؛ افس��انه 

شعبان نژاد؛ تهران: تاریخ و فرهنگ، 1381؛ تقدیری
é مجموعه سه جلدی دوباره بنگر )آفرینش انسان/ حیوانات/ 

طبیعت(؛ سیدمسعود راد؛ تهران: زیتون، 1381؛ تقدیری
é آم�وزش روخوان�ی و روان خوانی ق�رآن کريم؛ محمد 

خواجوی و احمد حاجی شریف؛ تهران: پیام آزادی، 1382؛ تقدیری
é فراگي�ری و آموزش قرآن؛ یوس��ف عدالتی علوی؛ تهران: 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1381؛ تقدیری

جشنواره پنجم � 1384
é آموزش ترجمه قرآن کريم؛ سیدهادی محدث و دیگران؛ 

قم: یاقوت، 1383؛ تقدیر شده
 

جشنواره ششم � 1386
é خل�وت معبد: قصه های قرآنی؛ عل��ی اکبر واالیی؛ تهران: 

مدرسه برهان، 1385؛ تقدیری
é موسی)ع(؛ ثانی اثنين خان؛ ترجمة امیر صالحی طالقانی؛ 

تهران: قدیانی، 1384؛ برگزیده

 جشنواره هفتم � 1387
é مهربانی هايت را تقس�يم کن )داستان هايی با موضوع 
صدق�ه و انفاق(؛ محمود پوروهاب؛ تهران: کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان، 1386؛ تقدیری
é سفيران آسمان؛ اصغر صادقی؛ تهران: آفاق، 1384؛ تقدیری

جشنوارۀ هشتم � 1389
é قصه ه�ای قرآن؛ مجید مالمحمدی؛ تهران: نوای مدرس��ه، 

1387؛ تقدیر شده
é کت�اب  کارت های قصه گويی )مجموعه 10 جلدی(؛ گروه 

مؤلفان؛ تهران: افق، 1388؛ برگزیده
 

جشنواره دهم � 1392
é رنگي�ن کم�ان: ان�س ب�ا ق�رآن کري�م در دوره پيش 
دبستان، مس�عود تهرانی فرجاد و ديگران؛ تهران: مدرسه، 

1390؛ برگزیده
é س�رود آس�مانی: آموزش ق��رآن و زبان وح��ی، حمیدرضا 

 حیدری و دیگران، تهران: طالیی، 1391؛ تقدیر شده
é دايرئ المع�ارف ق�رآن، غالمرض��ا حیدری ابه��ری، تهران: 

محراب قلم، 1389؛ برگزیده

جشنواره يازدهم � 1393
é مجموعه 9 جلدی»پرس�ش ها و پاس�خ های دينی با نسل 

نو«، غالمرضا حیدری ابهری، تهران: قدیانی، 1392؛ برگزیده
مح��ور برخی از کتاب های این مجموع��ه، موضوعات و مباحث 

قرآنی است.
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جشنوارة  دوازدهم
 از نگاه شرکت کنندگان

اشاره
حض��رت علی علیه الس��الم در نهج البالغ��ه می فرمایند: »قرآن 
مجی��د برترین کتاب و آخرین پیام خداوند و بزرگ ترین گوهر به 
جا مانده از پیامبر گرامی اسالم)ص(، سرچشمه  معارف و اقیانوس 
بیکران حقایق و نوری اس��ت که خاموشی ندارد. خداوند قرآن را 
باران بهاری برای دانشوران و راهی وسیع و گسترده برای صالحان 

قرار داده است.« 
در راس��تای بهره مندی بیشتر از این گوهر به جا مانده از پیامبر 
اك��رم)ص( در حوزة تربیتی و حرک��ت در جهت اعتالی فرهنگ 
قرآنی در آموزش، با پیشنهاد دکتر محمدیان، برگزاری دوازدهمین 
جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد با محوریت کتاب های 
قرآنی، در دس��تور کار معاونت سامان دهی کتاب های آموزشی و 

تربیتی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی قرار گرفت.
به این ترتیب جش��نوارة دوازدهم فرصتی پدید آورد تا ناش��ران 
و مؤلفان و تولید کنن��دگان کتاب های قرآنی، به انتظارات، نیازها 
و مطالب��ات رو به تزاید نظام آموزش��ی در حوزة قرآن پی ببرند و 
بتوانن��د با آگاهی دقیق تر برنامه های انتش��اراتی خود را مطابق با 
نظر کارشناسان و ذائقة مخاطبان و نیازهای جامعه تنظیم نمایند. 
همچنین، جش��نواره کانونی را ایجاد کرد تا دستگاه های مختلف 
برنامه ریزی و اجرایی در حوزة آموزش عمومی قرآن به انسجام و 

هماهنگی قابل قبول تری دست یابند.
به منظور ارزیابی از میزان تحقق اهداف »دوازدهمین جش��نوارة 

كتاب هاي آموزش��ي و تربیتي رش��د ویژة كتاب ه��اي قرآني« و 
دریافت نقطه نظرات ش��ركت كنند گان، پرسش نامه  ای در مراسم 
اختتامیه دراختیار حاضران قرار گرفت که حاوي چهار بخش بود.

استخراج داده ها و نتيجه نظرسنجی
نتایج اس��تخراج داده ها و تفس��یر آن ها در دو بخش ارزیابی از 
نحوة برگزاری جش��نواره و  ارزیابی از مراسم اختتامیه در جداول 

صفحه بعد نشان داده شده  است.
افزون  بر آن، امتیاز کسب شده از مجموع نمره دهی شرکت کنندگان، 
نشان دهندة رضایت مندی ایشان از مباحث ارائه شده در اختتامیه 
جشنواره )پیام وزیر محترم آموزش و پرورش 4/05، سخنرانی رئیس 
محترم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 04/ 4، گزارش دبیر 
محترم جش��نواره کتاب های قرآنی 4/2 و س��خنرانی دبیر محترم 

شورای توسعه فرهنگ قرآنی3/94 بوده است.
اهّم نقاط قوت جشنواره از نظر شرکت کنندگان، تشویق ناشران 
و پدید آورن��دگان به تولید کتب قرآنی برای دانش آموزان با ایجاد 
فضای س��الم رقابتی، زیبایی و تأثیرگذاری برنامه های جش��نواره 
و پخ��ش فیلم های خوب و عالی بوده اس��ت. همچنین مهم ترین 
نقاط ضعف جشنواره از نظر شرکت کنندگان نامناسب بودن زمان 
برگزاری اختتامیه )روز ش��هادت( و ناهماهنگی عوامل اجرایی در 
برخی موارد مانند هدایت مدعوین و پذیرایی از ایش��ان برشمرده 

شده  است.

فائزه منشی
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4.21 مناسب 3 57 0 3 5 26 23 نحوة اطالع رسانی پیرامون فراخوان 
برگزاری جشنواره 1
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ی
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ا

4.43 خیلی 
مناسب 2 58 0 1 4 22 31 نحوة دعوت از شما برای شرکت در 

جشنواره 2

4 مناسب 6 54 1 5 5 25 18 محدودة زمانی تعیین شده برای 
شرکت در جشنواره 3

3.78 مناسب 3 57 2 9 5 24 17 زمان برگزاری جشنواره 4

4.42 خیلی 
مناسب 1 59 0 4 4 14 37 نحوة برخورد عوامل اجرایی 

جشنواره 5

4.32 خیلی 
مناسب 5 55 0 2 6 19 28 محتوای فصل نامة رشد جوانه 

)ویژه نامة جشنواره( 6

4.11 مناسب 18 42 0 2 6 19 15 مالک های ارزیابی کتاب های قرآنی 7

4.19 مناسب 19 41 0 1 6 18 16 نحوة داوری کتاب های قرآنی 8

4.16 خیلی 
مناسب 6 54 0 3 10 16 25 نقش جشنواره در تشویق موّلفان و 

ناشران کتاب های قرآنی 9

در ارزیابی جشنواره می توان اظهار کرد که بیشترین امتیاز را »نحوة دعوت از شرکت کنندگان برای حضور در جشنواره« و »نحوة برخورد 
عوامل اجرایی« کسب کرده اند. و بعد از این دو دسته اقدامات، »محتوای فصل نامة رشد جوانه« با اختالفی اندک قرار دارد.

به همین ترتیب پاس��خ دو پرس��ش »نحوة اطالع رسانی پیرامون فراخوان برگزاری جش��نواره« و »نحوة داوری کتاب های قرآنی« امتیازات 
بعدی را کسب کرده اند. دو آیتم دیگر »نقش جشنواره در تشویق مؤلفان و ناشران« و »مالک های ارزیابی کتاب های قرآنی« به ترتیب و در 
ادامة سایر معیارها همچنان امتیازی باالی 4 که حد ورود پاسخ ارزیابی »مناسب« به محدودة »تا حدودی مناسب« است را کسب کرده اند. 
امتیاز »محدودة زمانی تعیین ش��ده برای ش��رکت در جشنواره« مطابق عینی تفسیر »مناسب« و پس از آن معیار ارزیابی »زمان برگزاری 

جشنواره« با کمترین امتیاز، نشان از کمتر مناسب بودن این معیار در قیاس با دیگر معیارها از منظر پاسخ دهندگان است.

جدول شماره 1: پاسخ های شرکت کنندگان به پرسش های ارزیابی از نحوة برگزاری جشنواره کتاب های قرآنی
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4.22 مناسب 7 53 0 1 6 26 20
نحوة اطالع رسانی جهت حضور 

به موقع در اختتامیه 10

ره
وا

شن
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ی
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3.75 مناسب 7 53 1 8 10 18 16 زمان برگزاری اختتامیة جشنواره 11

4.53 خیل��ی 
مناسب 2 58 0 1 6 12 39 مکان برگزاری اختتامیة جشنواره 12

3.96 مناسب 7 53 0 3 11 24 15
برنامه های ارائه شده در اختتامیة 

جشنواره 13

4.29 خیل��ی 
مناسب 5 55 0 1 7 22 25

ارزیابی شما از فیلم نمایش داده 
شده )ویژه جشنوارة قرآنی( 14

3.82 مناسب 2 58 1 5 13 23 16 نحوة اجرای مجری 15

4.06 خیل��ی 
مناسب 11 49 0 3 10 17 19 نحوة معرفی منتخبان جشنواره 16

3.97 مناسب 12 48 1 2 10 19 16 نحوة تقدیر از منتخبان جشنواره 17

4 مناسب 3 57 0 4 8 29 16 ارزیابی کلی شما از مراسم اختتامیه 18

جدول شماره 2: پاسخ های شرکت کنندگان به پرسش های ارزیابی از نحوة برگزاری اختتامیه جشنواره کتاب های قرآنی

بر اساس امتیازات کسب  شده در هر پرسش، مشاهده می شود که »مکان برگزاری جشنواره« بیشترین امتیاز را از بین تمامی معیارهای مورد 
سنجش به دست آورده و کمترین فاصله را با رضایت مندی کامل دارد. سپس معیارهای »ارزیابی فیلم نمایش داده شده« و  »نحوة اطالع رسانی 

حضور در مراسم اختتامیه« به ترتیب امتیازات بعدی را که نشان از رضایت بیشتر از »مناسب« پاسخ دهندگان است را کسب کرده اند.
با کمی فاصله در مرحلة بعد به ترتیب س��ؤاالت »نحوة معرفی منتخبان جش��نواره« و »ارزیابی کلی از اختتامیه« امتیازاتی در حد »مناسب« 
را به خود اختصاص داده اند. و با فاصله ای اندک از این دو پرس��ش، »نحوة تقدیر از منتخبان« و »برنامه های ارائه ش��ده در اختتامیه« به ترتیب 
امتیازات بعدي را کس��ب کرده اند. در ارزیابي از برنامه هاي اختتامیه پاس��خ به س��ؤال »نحوة اجرای مجری« امتیازی کمتر از سؤاالت قبل و در 
نهایت معیار ارزیابی»زمان برگزاری اختتامیة جشنواره« کمترین امتیاز را در میان تمامی معیارها به خود اختصاص داده است و بیشتر در دامنة 

»تا حدودی مناسب« قرار می گیرد.
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پارسایِي پرسش را پاس بداریم!
ناصر نادري

 پرسش همزاد آدمي است و ریشه در فطرت او دارد. انسان ذاتًا 
حقیقت جوست و پرسش جلوة این گرایش دروني است. پرسش،  
ش��الودة حركت انسان در مسیر زندگي اش بوده و بناي فرهنگ و 
تمدن بشري در ملل گوناگون بر پرسش و پرسشگري پایه گذاري 

شده است.
در همة ادیان الهي، به ویژه دین مبین اس��الم، جایگاه عقالنیت 
و پرسش��گري رفیع اس��ت. در البه الي آیات نوراني قرآن كریم و 
روایات مأثوره و نیز جلوه هاي زندگي رهبران دیني، همواره نوعي 
گرایش و توجه مثبت، همراه با احترام،  به اندیش��ه  و اندیش��یدن 

دیده مي شود.
ریشة وجودي همة علوم، به ویژه علوم عقلي )فلسفي و منطقي و 

كالمي...( توجه به پرسش و پرسشگري بوده است. 
با آنكه خاستگاه فلسفه و منطق،  به عنوان عقالني ترین دانش  ها، 
سرزمین »یونان« بوده است، ولي این میراث پربها در دامن اسالم 
متعالي، به چنان شكوه و عظمتي دست یافته است كه قلل رفیع 

آن، هرگز در خیال و ذهن فالسفه پیشین یوناني نیامده بود.
بي دلیل نیست كه مسلمانان در دامن ناب و لطیف عرفاني و در 
هواي پاك فلس��في و منطقي و در فضای��ي متعبدانه و روحیه اي 
حماسي، خلق تمدن بزرگ اسالمي را در قرن هاي دوم تا چهارم 

هجري )عصر طالیي مسلمین( تجربه كردند.

آدمي از هنگام تولد حقیقت جوس��ت و به محرك هاي بیروني و 
محس��وس و عاطفي توجه مي كند تا به تدریج، در سنین نوجواني 
به اوج پرسشگري و تردید مي رسد؛ آن گونه كه روان شناسان، این 

دوره را »دورة چراها« نامیده اند. 
در بی��ن موضوعات و چالش ها و  دغدغه هاي ذهني هر انس��ان 
مسلمان، موضوعات بس��یاري مطرح است؛ از جمله پرسش هایي 
دربارة فلس��فه زندگ��ي، مبدأ آفرین��ش،  ذات خداوند، عدل الهي، 

ش��رور، بهشت و جهنم، مرگ و معاد، ش��یطان،  جن، خلود، امام 
زمان )علیه الس��الم(، خالفت و امام��ت،  والیت فقیه، اعجاز قرآن، 
قضا و قدر، دین و سیاست، ازدواج هاي متعدد پیامبر اسالم )ص(، 
عصمت  ائمه)ع(، دین و علم، دین و آزادي، نظام احس��ن، جبر و 

اختیار و...
امروزه ب��ا حضور پررنگ رس��انه هاي متن��وع و الكترونیكي در 
فضاي مجازي و امواج گوناگون ذهني و زباني و القائات ش��بهات 
و تردیدها، »كیفیت« و »نوع« پرس��ش ها دچار تغییر و دگرگوني 

شده است.
ب��ه نظ��ر مي رس��د البته برخ��ي پرس��ش ها در هم��ة زمان ها 
»مش��ترك« است، ولي برخي پرسش ها به دالیل جامعه شناختي 
و روان ش��ناختي و به ویژه پدیدة »جهاني شدن« نو و تازه است یا 

پررنگ تر.
پرس��ش هایي دربارة موس��یقي، زیبایي و ُم��د، ارتباط دختر و 
پسر،  الگوهاي جدید زندگي، كثرت گرایي در اندیشه ها،  نوشیدن 
مش��روب، رقص و آواز،  ش��ادي و غم، تقلید و آزاداندیشي، دین و 
توسعه، تجربة جنسي پیش  از ازدواج، تساوي  زن و مرد، ارتداد و...

    در مراسم پایاني جشنواره كتاب رشد ویژة كتاب هاي قرآني، 
فیل��م كوتاهي به نمایش در آم��د كه به فضاي پرهیجان و صریح 

پرسشگري جوانان در حضور یك روحاني پرداخته بود.
این مس��ئله، تلنگري جدي بود براي مدیران فرهنگي، ناشران، 
پدیدآورند گان به مس��ئله »پرسش��گري« و »پرس��ش هاي امروز 

نوجوانان و جوانان« تا در باب مسائل زیر بیندیشند:
� آیا پرسش هاي نوجوانان و جوانان امروز را مي شناسیم؟

� زمینه ها و دالیل پیدایش این پرسش ها چیست؟
� آی��ا ذه��ن و زب��ان و ش��رایط پیراموني پرسش��گران را درك 

مي كنیم؟
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� آیا منابع معتبر و مستند براي پاسخ گویي به این پرسش ها را 
مي شناسیم؟

� آیا در نشر مكتوب و غیرمكتوب، تجربه هاي قابل اعتنایي براي 
پاسخ گویي به شبهات دیني و سیاسي و ... وجود دارد؟

� آیا تجربه هاي س��ایر ملل و به ویژه مراكز دین پژوهي دنیا را در 
زمینة پرسش هاي دیني مرور كرده ایم؟

� آی��ا مراك��ز علمي و پژوهش��ي )دانش��گاه و ح��وزه( و به ویژه 
جامعه شناس��ان، دین پژوهان روحاني و غیرروحاني، روان شناسان 

و... به این مسئله پرداخته اند؟
� آیا پدیدآورندگان حوزة دین و ادبیات و س��ینما و.. از الیه هاي 

دروني ذهن و روان پرسشگران اطالع دارند؟

� نقش حوزه، دانشگاه، آموزش وپرورش،  مطبوعات، رسانه ملي، 
مصلحان اجتماعي و... در برخورد با این معضل چیست؟

� وظیفة جامعه بیدار و خالق نش��ر ایران در برابر این مس��ئله 
چیست؟

...

      یادمان باش��د كه ش��ك و تردید، گذرگاه خوب اما لنگرگاه 
بدي اس��ت. به راس��تي، اگ��ر نوجوانان و جوانان امروز به ش��كل 
»اقناع��ي«، »عمیق« و »هنرمندانه و ظریف« به پاس��خ تردیدها 
و ابهامات خود دس��ت نیابند، به كدامی��ن دهلیزهاي تاریك پناه 

خواهند برد؟
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كيفيت كتاب هاي كمك درسي
 بهتر از سال هاي قبل

گزارشي از ارزیابي كتاب هاي كمك درسي در سال 1393

اشاره
كتاب هاي كمك درس��ي بخش��ي مهم از كتاب هاي آموزش��ي 
هس��تند. ش��اید وضعیت نابه هنج��ار همین كتاب ها ب��ود كه در 
دهه 80 مس��ئوالن وقت وزارت آموزش وپرورش را واداشت تا به 
فكر س��امان بخش��یدن به این گونه منابع آموزشي بیفتند. امروزه 
بازار نش��ر ایران به نح��و غیر قابل ان��كاري تحت تأثیر كتاب هاي 
كمك درس��ي است و بسیاري از ناش��ران، سرمایه خود را فقط در 
این مسیر به كار گرفته اند. در دبیرخانه سامان دهي منابع آموزشي 
و تربیتي، كتاب هاي كمك درس��ي به عنوان بخش��ي از كتاب هاي 
آموزشي همواره مورد توجه بوده اند و همه ساله بخشي از فهرست 
كتاب هاي مناس��ب این دبیرخانه را، كه با عنوان كتاب نامة رشد 
منتش��ر مي ش��ود، به خود اختصاص داده ان��د. در این گزارش، به 
وضعیت كتاب هاي كمك درس��ي در سال 1393 پرداخته شده و 
ضمن آن وضعیت این كتاب ها در س��ه س��ال گذشته � به صورت 
گذرا � مورد توجه قرار گرفته اس��ت. امیدواریم براي كارشناسان 

و ناشران مفید باشد.

كتاب كمك درسي چيست
كتاب هاي كمك درسي � كه در افواه عموم به آن كمك آموزشي 
نیز گفته مي شود � كتاب هایي اند كه با تكیه بر كتاب هاي درسي 

یك پایه خاص نوشته شده اند.
این كتاب ها اغلب منطبق بر مباحث و س��رفصل هاي یك كتاب 
درس��ي اند و همان حرف ها را با ادبیات یا ش��یوه هایي دیگر، مثاًل 
توضیحات و تمرین هاي بیشتر یا بهره گیري از تصاویر دیگر، براي 

مخاطب بیان مي كنند.
در عن��وان این كتاب ها ی��ا بر روي جلد آن ه��ا معمواًل نام یك 
پای��ه خاص ذكر مي ش��ود و كتاب فقط براي هم��ان پایه خاص 

قابل استفاده اس��ت. وجود چنین كتاب هایي به شدت وابسته به 
كتاب درسي است، به عبارت دیگر وجود آن با كتاب درسي معنا 
مي پذیرد؛ بنابراین در صورت تغییر كتاب درسي، این كتاب ها نیز 

غیر قابل استفاده یا دچار آسیب خواهند شد.

نگاه كلي
در خرداد سال 1394، هنگامي كه دبیرخانه سامان دهي منابع 
آموزش��ي و تربیتي، پرونده كتاب هاي چ��اپ اول 1393 )و یك 
س��ال قبل از آن( را بست، شمارشگر سامانه، رقم 5348 را نشان 
مي داد. این رقم حكایت از یك رش��د شگفت انگیز نسبت به سال 
پیش تر داش��ت:  رشدي 34 درصدي كه حتي نسبت به سال قبل 

سه برابر بیشتر بود.
تع��داد عناوین كتاب هاي چاپ اول س��ال 1390 رقمي معادل 
3466، چاپ اول س��ال 1391 برابر 3590 و چاپ نخس��ت سال 
1392 برابر 3983 عنوان بود. به این ترتیب در سال هاي 91، 92 
و 93 میزان رش��د كتاب هاي رسیده، به ترتیب 3، 6 و 11 درصد 
و در س��ال آخر )سال مورد مطالعه( همان طور كه گفته شد، 34 

درصد بوده است.
همه ساله بخش��ي از كتاب هاي رس��یده، به  دلیل آنكه تكراري 
هستند یا تاریخ چاپ كتاب ها خارج از زماِن اعالم شده است و یا 
آنكه موضوعشان اساسًا به آموزش وپرورش ارتباط پیدا نمي كند، 
كنار گذاش��ته مي ش��ود. ای��ن كتاب ها اصطالحًا »غی��ر مرتبط« 
خوانده شده و از چرخه ارزیابي كنار مي روند. با در نظر گرفتن این 
موضوع، مي توان گفت میزان كار ارزیابان سامان دهي به چیزي در 

حدود دوبرابر سال قبل افزایش یافته است.
مقایس��ه كتاب هاي ارزیابي شده در چهار سال گذشته )جدول 
1(، گویاي آن است كه طي سال هاي 91، 92 و 93، میزان رشد 

بهروز رضايی
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این كتاب ها به ترتیب بالغ بر 29، 17 و 47 درصد بوده است.
ریش��ه این رش��د قابل توجه را باید در رویكرد جدید دبیرخانه 
س��امان دهي منابع آموزش��ي و تربیتي جس��ت وجو كرد. مطابق 
ای��ن رویكرد � كه منبعث از مصوبه 828 ش��وراي عالي اس��ت � 
كتاب هاي داستاني و ادبي نیز به زمره كتاب هاي قابل بررسي در 

این مجموعه افزوده شدند.

بناب��ر جدول ش��مارة 1، طي چهار س��ال 11976 عنوان كتاب 
بررس��ي گردیده كه مطابق جدول ش��ماره 2 تعداد 6439 عنوان 

آن مناسب تشخیص داده شده است.
مطابق جدول 2، طي چهار س��ال گذش��ته، میانگین كتاب هاي 
مناس��ب معادل 54 درصد كل كتاب هاي بررسي شده بوده است. 
این رقم در س��ال 93، به 59 درصد رس��ید ك��ه باالترین میزان 
در تمام س��ال هاي فعالیت معاونت س��امان دهي منابع آموزشي و 

تربیتي بوده است.
ناگفته نماند مجموع كتاب هاي معرفي ش��ده در كتاب نامه هاي 
رش��د، به دلیل آنكه برخ��ي از كتاب ها براي بیش��تر از یك دوره 

مناسب است، به مراتب بیش از این تعداد است.

سهم كتاب هاي كمك درسي
چنان كه در جدول ش��ماره 1 دیدیم طي چهار س��ال گذشته، 
به طور میانگین 32 درصد كتاب هاي مورد ارزیابي »كمك درسي« 
بوده اس��ت. مطابق همین جدول، این رقم در سال هاي 1391 و 
1390 به ترتیب با 40 و 38 درصد از بیش��ترین س��هم برخوردار 
بوده اس��ت. با ورود كتاب هاي داس��تاني به چرخه بررسي ها، كفه 
به س��ود كتاب هاي كمك آموزشي سنگین شد و سهم كتاب هاي 

كمك درسي به 25 درصد رسید.
جدول ش��مارة 2 حاكي از آن اس��ت كه در چهار سال گذشته، 
به طور میانگین 21 درصد كتاب هاي مناس��ب، س��هم كتاب هاي 
كمك درس��ي بوده اس��ت. به عبارت دیگر تقریبًا از هر پنج كتاب 
معرفي شده یكي كمك درسي بوده است. البته این رقم، تحت تأثیر 
ورود كتاب هاي ادبي و داستاني، طي دو سال گذشته، از رقم 28 
درصد در سال 1391، به 17 درصد در سال 1393 رسیده است.

وضعيت كتاب هاي مناسب كمك درسي
به نظر مي رس��د كتاب هاي كمك درسي ضمن آنكه از نظر كّمي 
در اقلیت قرار دارند از نظر كیفي نیز در مقایسه با دیگر كتاب هاي 
آموزشي در سطح پایین تري قرار مي گیرند. این برداشت در جدول 
ش��ماره 3 تأیید مي ش��ود. با وجود آنكه رقم میانگین كتاب هاي 
تأیید ش��ده طي چهار سال گذشته، بالغ بر 54 درصد بوده است، 
فقط 35 درصد از كتاب هاي كمك درس��ي از س��وي كارشناسان 

مناسب تشخیص داده شده اند.
در س��ال 1393 كه به طور میانگین 59 درصد كتاب ها مناسب 
بوده اند؛ نسبت كتاب هاي كمك درسي به كل كتاب هاي این گروه 
به 40 درصد بالغ شده در حالي كه این نسبت در گروه كتاب هاي 

كمك آموزشي به 66 درصد رسیده است.
به نظر مي رس��د، از آنجا كه كتاب كمك درسي، عالوه بر برنامه 
درس��ي، همواره با شاقولي به نام كتاب درسي سنجیده مي شود، 
تألیف این گروه از كتاب ها نیازمند كوش��ش و مهارت بیش��تري 
اس��ت. براي نمون��ه وقتي دو كتاب با موضوع انرژي خورش��یدي 
به دبیرخانه مي رس��د، ارزیاب هاي كت��اب احتمااًل آن دو را بدون 
مقایسه با یكدیگر مورد بررسي قرار مي دهند. این دو كتاب ممكن 
است شباهت هایي به هم داشته باشند و گاه حتي ممكن است هر 

جدول ش�ماره 2. كتاب هاي بررسي شده سال هاي 1390 تا 1393 
و سهم كتاب هاي درسي

ف
دي

ر

ال
كتاب هاي س

بررسي شده

كل كتاب هاي 
مناسب

سهم كتاب هاي 
مناسب كمك درسي

درصدتعداددرصدتعداد

11393441426095945117

21392299715755329419

31391256812014733628

41390199710545328327

11976643954136421جمع/ ميانگين

جدول 1. كتاب هاي ارزيابي شده طي سال هاي 1390 تا 1393

كتاب هاي سالرديف
بررسي شده

تعداد 
كتاب هاي 
كمك درسي

سهم كتاب هاي 
كمك درسي 

)درصد(

113934414111625

21392299791931

313912568102340

41390199776838

11976382632جمع/ ميانگين

جدول شماره 3. كتاب هاي بررسي شده طي سال هاي 1390 تا 1393
ف

دي
ر

ال
درصد كل س

كتاب هاي 
مناسب

نسبت كتاب هاي 
كمك آموزشي 

مناسب به 
كل كتاب هاي 
كمك آموزشي 

)درصد(

نسبت كتاب هاي 
كمك درسي 
مناسب به 

كل كتاب هاي 
كمك درسي 

)درصد(

11393596640

21392536232

31391475633

41390536436

546235ميانگين
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دو كتاب ترجمة یك كتاب واحد باشند.گ
ام��ا وقتي یك كتاب درس��ي علوم به دس��ت ارزیاب مي رس��د، 
او كت��اب درس��ي را در ذهن دارد و به دنبال آن اس��ت كه ببیند 
نویس��نده چه نكتة تازه اي را به محتواي كتاب درس��ي افزوده یا 
همان محتوا را با چه بیان تازه اي براي مخاطب باز گفته و از چه 
ش��گردها و ترفندهاي تازه اي سود جسته اس��ت كه یادگیري را 

سهل تر و ماندگارتر سازد.
فارغ از مقایس��ه دو گروه، رقم 40 درصدي كتاب هاي مناس��ب 
كمك درس��ي را مي توان نشانة امیدبخش��ي براي كتاب هاي این 
دسته تلقي كرد؛ زیرا این رقم به این معني است كه 40 درصد از 
كتاب هاي كمك درسي رسیده به دبیرخانه مناسب تشخیص داده 
شده اند و این رقم � كه باالترین رقم در ستون آخر جدول است � 
به شكل بارزي حكایت از آن دارد، كیفیت كتاب هاي كمك درسي 
در سال 1393، از تمام سال هاي گذشته بهتر بوده است و فاصله 

قابل توجهي از كتاب هاي سال هاي قبل و رقم میانگین دارد.
با ای��ن توضیح كل��ي، مي كوش��یم كتاب هاي س��ال 1393 را 

به صورت دقیق تري مورد بررسي قرار دهیم.

سهم دوره هاي تحصيلي از كتاب هاي مناسب
در جدول 4، س��هم هر ی��ك از دوره هاي آموزش��ي پنجگانه از 
كتاب هاي معرفي ش��ده در س��ال 1393 به تفكیك آورده ش��ده 
اس��ت. مطابق جدول، بیش��ترین س��هم كتاب ها، معرفي ش��ده، 
ب��ا 1198 عن��وان و 26 درص��د از كل كتاب ها، متعل��ق به دوره 
آموزش��ي ابتدایي اس��ت. پس از آن به ترتیب دوره هاي متوسطه 
نظري و متوس��طه فني وحرفه اي و كاردان��ش با 23 و 22 درصد 
قرار مي گیرند. در این میان سهم متوسطة اول از 16 درصد باالتر 
نم��ي رود و باالخره دوره پیش دبس��تاني، با 13 درصد از كمترین 

سهم برخوردار است.
در جدول 5، كه سهم كتاب هاي كمك درسي دوره هاي آموزشي 
را نشان مي دهد، همچنان جایگاه نخست از آِن دوره هاي ابتدایي 
و متوس��طة نظري اس��ت؛ اما جای��گاه دو دورة متوس��طة اول و 
فني وحرفه اي دستخوش تغییر شده و خصوصًا دورة فني وحرفه اي 

به س��هم 8 درصد بسنده كرده است. باید در نظر داشت با عنایت 
به اینكه در دورة پیش دبستان، كتاب درسي معیني وجود ندارد، 

كتاب كمك درسي نیز براي آن تعریف نشده است.

كتاب هاي كمك درسي دورة ابتدايي در سال 1393
جدول ش��ماره 6 نماینده وضعیت كتاب هاي كمك درسي دورة 
ابتدای��ي به تفكیك موضوع اس��ت. مطابق این جدول بیش��ترین 
كتاب هاي كمك درس��ي ارس��ال شده در س��ال 1393، به ترتیب 
مرب��وط به موضوعات زبان آموزي و ادبیات فارس��ي، عمومي )چند 
موضوعي(، ریاضي و علوم تجربي بوده اس��ت. از 134 كتاب ارسال 
شده با موضوع زبان آموزي و فارسي، 86 كتاب یعني 64 درصد آن ها 
مناسب شناخته شده اند. در حوزة علوم تجربي از 55 كتاب ارسال 
ش��ده كمتر از نصف و در حوزة ریاض��ي از 115 عنوان كتاب، 37 
عنوان یعني فقط 32 درصد از خوان ارزیابي به سالمت گذشته اند. 
نكتة عجیبي كه در جدول غیر قابل چشم پوشي است، این است كه 
از 7 كتاب كمك درسي ارسال شده در موضوع هدیه هاي آسماني و 

قرآن هیچ یك مناسب مخاطب خود ارزیابي نشده اند.
مطابق این جدول قریب به 42 درصد از كتاب هاي كمك درسي 

دوره ابتدایي، مهر مناسب خورده اند.

جدولشماره4.كتابهايآموزشيمعرفيشدهدرسال1393

درصدمجموعدوره هارديف

60813پیش دبستان1

119826ابتدایي2

73316متوسطه اول3

104023متوسطه نظري4

103422متوسطه فني وحرفه اي و كاردانش5

4613100جمع
مجموع كتاب هاي معرفي شده از تعداد واقعي باالتر است؛ زیرا 

كتاب هاي زیادي )مانند داستان( وجود دارد كه براي بیش از یك 
دوره مناسب است.

جدولشماره5.كتابهايكمكدرسيدورههايتحصيليدر
سال1393

درصدمجموعدوره هارديف

--پیش دبستان1

43136ابتدایي2

26522متوسطه اول3

39934متوسطه نظري4

938متوسطه فني وحرفه اي و كاردانش5

1188100جمع
در دوره پیش دبستان، چون كتاب درسي معیني وجود ندارد، كتاب 

كمك درسي نیز براي آن تعریف نشده است.

جدولشماره6.كتابهايكمكدرسيدورهابتداييدرسال1393

تعداد كتاب هاي مجموعدوره هارديف
درصدمناسب

1153732ریاضي1

552545علوم تجربي2

1104339عمومي3

1348664فارسي4

13969مطالعات اجتماعي5

هدیه هاي آسمان 6
700و قرآن

43420046/1جمع/ ميانگين
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جدولشماره8.كتابهايكمكدرسيدورهمتوسطهنظريدر
سال1393

درصدتعداد كتاب هاي مناسبمجموعدوره هارديف
11100اقتصاد1
400تاریخ2
200جغرافیا3
1600دیني4
2150روان شناسي5
9056ریاضي6
472757زبان انگلیسي7
3126زبان عربي8
473472زبان و ادبیات فارسي9
5360زمین شناسي10
553055زیست شناسي11
29310شیمي12
400علوم اجتماعي13
5360فلسفه و منطق14
452044فیزیك15

38312933/7جمع/ ميانگين

كتاب هاي كمك درس�ي دوره متوس�طه اول در سال 
1393

چنان كه در جدول شماره 7 دیده مي شود، بیشترین فراواني در 
بین كتاب هاي كمك درس��ي دوره متوس��طه اول با 41 عنوان، به 
زبان انگلیسي اختصاص دارد. نكته شگفت انگیز اینكه كتاب هاي 
مناس��ب این گروه نیز با 67 درصد در صدر جدول قرار دارد. این 
نتیجه مش��ابهتي با آن چه كه درباره كتاب هاي كمك درسي زبان 
شنیده مي شود، ندارد و به نظر نگارنده موضوع چنان هیجان انگیز 
و جذاب است كه مي توانند موضوع یك مقالة مستقل قرار گیرد.

در سه موضوع درسي مهم دیگر، ریاضي، علوم و فارسي به ترتیب 
از 56، 41 و 23 عنوان كتاب درسي ارسال شده، 20 كتاب با موضوع 
علوم، 14 كتاب با موضوع فارسي و تنها 11 كتاب با موضوع ریاضي 
نظر تأییدي كارشناسان را به دست آورده است. به عبارت دیگر در 
حالي كه 61 درصد كتاب هاي كمك درسي علوم از نظر كارشناسان 
قابل قبول بوده است، 49 درصد كتاب هاي علوم و تنها 20 درصد 
كتاب هاي كمك درسي نظر مس��اعد آن ها را جلب كرده است. در 
ح��وزة زبان عربي نیز با آنكه 34 كتاب به دبیرخانه ارس��ال ش��ده 
است، فقط 6 كتاب كمك درسي از چارچوب ها و استانداردهاي الزم 
برخوردار بوده اند. نكته جالب توجه دیگر در این جدول، تأیید فقط 
یك كتاب از مجموع 22 كتاب كمك درس��ي ارسال شده در حوزه 
عمومي است. منظور از حوزه عمومي كتاب  هایي هستند كه بیش 
از یك موضوع درس��ي را شامل مي شوند و به  نظر مي رسد تدوین 
چنی��ن كتاب هایي به ندرت به ذائقه ارزیابان محترم خوش مي آید. 
ش��اید ساده ترین دلیل آن باشد كه در این كتاب ها، براي پرهیز از 
افزایش حجم كتاب و باال رفتن قیمت آن ها، بحث ها به شدت موجز 
مي شود و احتمااًل مؤلف به جاي طراحي روش هاي خالقانه و متعدد 

براي یادگیري بهتر، به تلخیص متن كتاب درسي رو مي آورد.
در س��ال 1393، از كتاب هاي كمك درسي دورة  متوسطة اول، 

40 درصد واجد استاندارد دانسته شده اند.

كتاب هاي كمك درسي دوره متوسطه نظري در سال 
1393

وضعیت بغرنج كتاب هاي كمك درسي ریاضي، در جدول شماره 
8 نیز، كه عهده دار ترس��یم وضعیت كتاب هاي كمك درسي دوره 
متوسطه نظري در سال گذشته است، به سرعت به چشم مي آید. 
با آنكه بیش��ترین كتاب هاي كمك درس��ي با موض��وع ریاضي به 
دبیرخانه سامان دهي فرستاده شده است، فقط 6 درصد این بخت 
را یافته اند كه در شمار كتاب هاي مناسب جایي براي خود بیابند.
ج��دول مذك��ور گویاي آن اس��ت كه در ای��ن دوره، كتاب هاي 
كمك درس��ي زبان و ادبیات فارسي از كیفیت بیشتري نسبت به 
همگن��ان برخوردار بوده اند زیرا 72 درص��د كتاب هاي این حوزه 
از كارشناس��ان نمره قبول��ي گرفته اند. كتاب هاي كمك درس��ي 
زبان انگلیس��ي با 57، زیست شناسي با 55 و فیزیك با 44 درصد 

پذیرش رتبه هاي بعدي را از آن خود كرده اند.
در دیگ��ر خانه هاي ج��دول مي ت��وان دریافت ك��ه كتاب هاي 
كمك درسي شیمي و زبان عربي و دیني دوره متوسطه نظري نیز 
حال و روز خوشي ندارند. از 29 عنوان كتاب كمك درسي شیمي 
3 و از 31 عن��وان كتاب زبان عرب��ي فقط 2 كتاب از حداقل هاي 

مورد انتظار برخوردار بوده اند.
متأسفانه از 16 كتاب كمك درسي دیني هیچ یك براي كمك به 
یادگیري یا یاري در تعمیق مفاهیم كتاب درس��ي مناسب و كارا 

تلقي نشده اند.
از مجموع كتاب هاي كمك درس��ي دوره متوسطه نظري حدود 

34 درصد مناسب قلمداد مي شوند.

جدولشماره7.كتابهايكمكدرسيدورهمتوسطهاولدرسال1393

درصدتعداد كتاب هاي مناسبمجموعدوره هارديف
6117پیام هاي آسماني1
561120ریاضي2
614167زبان انگلیسي3
34618زبان عربي4
412049علوم تجربي5
2215عمومي6
231461فارسي7
6350قرآن8
200كار و فناوري9
14857مطالعات اجتماعي10

26510539/6جمع/ ميانگين

ش
زار

گ

25   رشد جوانه |  شمارۀ 50 |  زمستان 1394 |



ش
زار

گ

سمانه آزاد

طراحي استاندارد ملي براي
منابع آموزشي و تربيتي

درنشستشورايسياستگذاريساماندهيمنابعآموزشيوتربيتي
راهكارهاياجرايمصوبه828بررسيشد:

اشاره
سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي یكي از مهم ترین دغدغه هاي 
دس��ت اندركاران تعلیم و تربیت كش��ور بوده اس��ت. دغدغه اي كه 
س��رانجام منجر به مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش در 
س��ال 1389 شد. براس��اس این مصوبه تبلیغ، ترویج و توزیع هر 
گونه منبع آموزش��ي و تربیتي در واحدهاي آموزش��ي در سراسر 
كش��ور فقط از منابع اس��تاندارد مجاز خواهد بود. از این رو همه 
بخش ه��اي آموزش و پرورش و نیز نهادها و ارگان هاي س��هیم در 
موض��وع، موظف به تس��هیل اجراي این مصوبه هس��تند. در این 
راس��تا نشست هم اندیشي و سیاس��ت گذاري در سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزش��ي، به ریاست حجت االسالم دكتر محمدیان 
برگزار ش��د. در این نشس��ت حاضران در جلس��ه به نمایندگي از 
نهاد هایي همچون صدا و سیما، سازمان ملي استاندارد و اتحادیه 

ناشران به بررسي راهكارهاي اجراي این آیین نامه پرداختند. 
دسترس�ي به منابع آموزش�ي و تربيتي اس�تاندارد، 

حساسيت امروز جامعه
در ابتداي این نشس��ت حجت االس�الم محمدي�ان، رئیس 

س��ازمان پژوه��ش و برنامه ریزي آموزش��ي گف��ت: »گرچه در 
راستاي آیین نامه اجرایي س��امان دهي منابع آموزشي و تربیتي 
قدم ها كوتاه و مینیاتوري برداش��ته ش��ده اما آثار مثبتي در پي 
داش��ته اس��ت، به طوري كه امروز توجه به منابع آموزشي مورد 
تأیید و استاندارد را در افكار عمومي به عنوان یك »امر معروف« 
مالحظ��ه مي كنیم. دس��تگاه تعلیم و تربیت، مدیران آموزش��ي، 
معلم��ان و عمدة خانواده ها نس��بت به اینكه محتواي آموزش��ي 
و تربیتي اس��تاندارد و مجاز را داشته باش��ند، حساس شده اند. 
از س��وي دیگ��ر افكار عمومي جامعه، كس��اني را كه نس��بت به 
تولید و توزیع یا ترویج منابع آموزش��ي و تربیتي غیراس��تاندارد 
اق��دام مي كنند، به عنوان كس��اني كه مرتكب »منكر« ش��ده اند 
مي شناسند و این خود یك پیشرفت بوده است. البته این دسته 
افراد نزد وج��دان خود مي دانند كه كار اش��تباهي مي كنند. ما 
این معنا را در رویارویي هایي كه در ایام اخیر با آن ها داش��ته ایم 

دریافتیم كه به دنبال جبران بوده اند.«
وي در ادام��ه گف��ت: »اكنون استاندارد س��ازي و به��ا دادن به 
تولیدات��ي كه اثربخ��ش و منطبق ب��ا معیاره��اي تعلیم و تربیت 
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هس��تند، به عنوان ی��ك ارزش، و آنچه خارج از آن اس��ت امري 
ناپس��ند تلقی می شود. این یعنی مردم هم نسبت به این موضوع 
حس��اس شده اند. البته می دانید که هیچ کس کار بد را نمی تواند 
با همین عنوان عرضه کن��د، بلکه کار خود را زینت می دهد. لذا 
بسیاری از کتاب های غیراستاندارد با عناوین شیک و ظاهر زینت 
یافته منتش��ر می ش��وند. شاید این جلس��ه و نشست هایی از این 
دس��ت باعث شود ما عمق مسئله را شناسایی کنیم و همه با هم 
ملتزم باشیم که ساحت تعلیم و تربیت را از پدیده های نامناسب و 

مخل نظام تربیتی پاک کنیم.« 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تأکید بر اینکه 
اثرات نامطلوب کتاب های غیراستاندارد در آینده به جامعه لطمه 
خواهد زد گفت: »در تعلیم و تربیت منافع آنی نیستند بلکه آتی و 
دراز مدت اند. همچنان که مضار آن هم فوراً به چشم نمی خورد 
و س��ال ها بعد روش��ن می ش��ود. ممکن اس��ت در تعلیم و تربیت 
هدفی فوراً به دس��ت آید، اما یقینًا این مضار بر منافع آنی امروز 
ب��ر جامعه خواهد چربید و ما لطمه خواهیم خورد. اگر به تحقق 
اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
کم��ک کنیم، در دهه آین��ده نظام آموزش و پرورش با گذش��ته 
متفاوت خواه��د بود. البته امروز رگه هایی از این تغییر و اصالح 
رو ب��ه کمال را در نظ��ام آموزش و پرورش می بینی��م. اکنون در 
مدارس ما مباحث تفکر، پژوهش، س��بک زندگی، کار و فناوری، 
نگاه نو به مبانی و ارزش ها خود را نش��ان داده اس��ت. نهادها و 
گزارش های بین المللی که ما را رصد می کنند هم حکایت از این 

تغییر و اصالح دارند.«
  حجت االس��الم محمدیان با تأکید بر اینک��ه عالوه بر کتاب ها، 
همه مواد و رس��انه ها و نیز تجهیزات آموزش��ی و کمک آموزشی 
شامل دستورالعمل سامان دهي می شوند گفت:»مواد و رسانه های 
آموزش��ی اعم از کتاب هس��تند و ش��بکه ها و تجهی��زات کمک 
آموزشی را هم شامل می ش��وند. حتی بخش هایی مانند سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس که تأمین و تهیه کالن این ابزارها را در 
آموزش و پرورش به عهده دارند این استانداردها را رعایت می کنند. 
به عبارت دیگر تولیدکنندگان ابزارها و رسانه های کمک آموزشی 
زمانی موفق خواهند بود که تولیداتشان منطبق با استانداردهای 
ما باشد. البته منظور ما از استاندارد کاربردهای آموزشی و میزان 

مؤثر بودن تولیدات است.«
تشويق و تنبيه به موازات هم

وی با اشاره به اینکه تا به حال برای سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی از روش های تشویقی استفاده شده گفت: »ما تا به حال 
از روش های تش��ویقی برای سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
اس��تفاده کرده ایم. برای این منظور جشنواره هایی مثل جشنواره 
فیلم رشد، کتاب رشد، جشنواره تولید محتوای الکترونیک و حتی 
جش��نواره عکس آموزشی رشد را برگزار می کنیم تا منابع کمک 
آموزشی مناسب شناسایی و معرفی شوند. اما همیشه نمی توانیم 
با این روش عمل کنیم و گاهی تلنگری الزم اس��ت. از این رو از 
نهادهایی مثل وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، آموزش و پرورش، 

آم��وزش عالی، وزارت صنای��ع و معادن و... ک��ه در مصوبه 828 
ش��ورای عالی آموزش و پرورش سهیم هس��تند انتظار می رود که 

مفاد این دستورالعمل را رعایت کنند.«
رئیس س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ورود منابع غیر 
اس��تاندارد به مدارس را از دو جهت تبیین کرد و افزود: »بخشی 
از ای��ن موض��وع به آموزش و پ��رورش و بخش��ی از آن به خارج از 
آموزش و پ��رورش مربوط اس��ت. به عبارت دیگر م��ا با معلول که 
کتاب تولید شده و راه یافته به داخل مدرسه است مبارزه می کنیم 
درحالی ک��ه باید علت ای��ن ترویج و عالقه من��دی را در بیرون از 
آموزش و پرورش جس��ت وجو کرد. به ای��ن ترتیب موضوع مادة 6 
مصوبه 828 ش��ورای عالی آموزش و پرورش که بر تبلیغ، ترویج و 
توزیع منابع آموزشی و تربیتی اس��تاندارد داللت دارد به اعضای 

حاضر در این جلس��ه ربط پیدا می کند. چرا 
که تبلیغ منابع اس��تاندارد و غیر اس��تاندارد 
در رس��انه های مکتوب و دیجیتال، جراید و 
مهم ترینش��ان صدا و سیما اتفاق می افتد. از 
س��وی دیگر مجوز انتشار محتوای آموزشی 
از طریق وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
ص��ادر می ش��ود. ع��الوه ب��ر ای��ن برخی از 
ناش��ران تخلفاتی می کنند که موضوع را به 
اتحادیه ناشران مربوط می کند. حال باید با 

هم اندیش��ی به راه حلی در این زمینه برس��یم تا ساحت تعلیم و 
تربیت را از این تولیدات پاک کنیم.«

16 سال سامان دهي منابع آموزشی و تربيتی
محمد ناصری، مدیركل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در 
ادامه این نشس��ت به بیان تاریخچه ای از فعالیت های سامان دهي 
منابع آموزش��ی و تربیتی پرداخت. وی گفت: »سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی از سال 1378 سامان دهی مواد و رسانه های 
آموزش��ی –ک��ه عمدتًا کتاب بودن��د- را آغاز کرد ت��ا از ظرفیتی 
که بخش خصوصی و ناش��ران دولتی دارند در جامعه به درس��تی 
استفاده شود. به همین جهت به کمک مؤلفان کتاب های درسی، 
کارشناس��ان مجرب��ی که در این ح��وزه صاحب نظرن��د، معلمان 
با تجربه و کس��انی که دستی به قلم داش��تند سیاست گذاری ها، 
خط مشی ها و استانداردها را تدوین کرد. سپس این استانداردها 
به ناش��ران و جامعه ارائه و در س��ال 1379 نخس��تین جشنواره 
کتاب های آموزش��ی و تربیتی رش��د برگزار ش��د. در آن دوره، از 
می��ان کتاب هایی که به دبیرخانه جش��نواره رس��ید کمتر از 20 
درصدشان مطابق استاندارد بود؛ یعنی 80 درصد کتاب ها خالف 
اهداف آموزش و پرورش بودند. در واقع هدف این جشنواره حساس 
کردن جامعه و تشخیص کتاب های خوب و بد بود؛ به این ترتیب 
که کتاب های خوب و مناس��ب معرفی شوند تا معلمان عالقه مند 

آن ها را به دانش آموزان معرفی کنند.« 
 مدی��ركل دفت��ر انتش��ارات و تکنول��وژی آموزش��ی ب��ه دیگر 
فعالیت های س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش��ی در جهت 

حجت االسالم محمديان: 
امروز توجه به منابع 
آموزشی مورد تأييد و 
استاندارد را در افکار 
عمومی به عنوان يک 
معروف مالحظه می کنيم

ش
زار

گ
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س��امان دهی منابع آموزشی و تربیتی اشاره کرد. وی گفت:»یکی 
دیگر از مهم ترین فعالیت ها در این زمینه انتشار»کتاب نامه رشد« 
است. این کتاب نامه در واقع فهرست توصیفی کتاب های استاندارد 
اس��ت. از س��ال 1379 تا امروز 21455 عنوان کتاب مناس��ب به 
ش��کل توصیفی در 75 ش��ماره کتاب نامه معرفی شده اند. انتشار 
راهنماه��ای تولید کتاب های کمک آموزش��ی از دیگر اقدامات ما 
در این زمینه بود. در این راهنماها تقس��یم بندی های کتاب های 
کمک آموزش��ی و اس��تانداردهای آن ها عنوان و به ناش��ران ارائه 
شد. فصل نامه جوانه نیز که از دو سال پیش به صورت الکترونیک 
منتش��ر می ش��ود به مس��ائل س��امان دهی، مس��ائل حوزه نشر، 
کتاب های کمک آموزش��ی و چالش هایی که در این حوزه وجود 

دارد می پردازد.«
معرف��ی کتاب های مناس��ب و اس��تاندارد 
در کتاب های درس��ی موض��وع دیگری بود 
که ناصری به آن اش��اره ک��رد: »در انتهاي 
کتاب ه��ای درس��ی صفح��ه ای را در نظ��ر 
گرفتیم که کتاب های مناسب همان پایه را 
معرفی می کند. البته عالوه بر کتاب ها، مواد 
و رس��انه های آموزشی دیگری مانند فیلم و 
نرم افزار هم معرفی می ش��وند. تأکید بر کتاب به این دلیل اس��ت 
که بالغ بر 90 درصد از مواد آموزشی و تربیتی را کتاب ها تشکیل 
می دهند. اما نرم افزارها و فیلم های آموزش��ی، وسایل و ابزارها هم 
در سامان دهي منابع آموزشی و تربیتی بررسی می شوند. تفاوتی 
ک��ه در این زمینه وجود دارد آن اس��ت که هم��کاران ما در دفتر 
تکنولوژی آموزش��ی نرم افزارها و فیلم ه��ا را پیش از تولید انبوه 
بررسی می کنند و نهایتًا زمانی به آن ها اعتبارنامه داده می شود که 
استاندارد باشند. اما با توجه به اینکه بر اساس قانون مجوز انتشار 
کتاب باید از سوی وزارت ارشاد صورت بگیرد، ما کتاب هایی را که 

منتشر و تولید انبوه شده اند را بررسی می کنیم.«

همه راه های سامان دهي
 مدی��ركل دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی در ادامه به 
برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی ب��ه منظور تبیی��ن رویکردهای 
برنامه های درس��ی اش��اره کرد و افزود: »از دیگر کارهای مهمی 
ک��ه در این س��ال ها انجام ش��ده برگزاری کارگاه های آموزش��ی 
اس��ت. به این معنا که کارشناسان دفتر تألیف کتاب های درسی، 
مدیران تولید یا مدیران عامالن نش��ر را نس��بت به رویکردهای 
جدید کتاب های درس��ی توجیه می کنند. ش��اید یکی از دالیلی 
که امروزه بازار نش��ر به سمت استانداردهای ما در حرکت است، 
توجیه دقیقی اس��ت ک��ه طی این کارگاه هاي آموزش��ی صورت 
گرفت��ه اس��ت. ما از ظرفیت نمایش��گاه کتاب هم ب��رای هدایت 
ناش��ران به این جری��ان اس��تفاده می کنیم. ایج��اد و راه اندازی 
س��امانه کنترل کیفیت مواد و رسانه ها و تجهیزات آموزشی هم 
از دیگر راهکارهایی است که برای تسهیل این جریان راه اندازی 
شده اس��ت. همکاران ما مهری را طراحی کرده اند که مانند مهر 

اس��تاندارد خواهد بود. بدین معنا که چاپ این مهر روی فیلم یا 
بس��ته آموزشی و کتاب نشان دهنده اس��تاندارد بودن آن از نظر 

آموزش و پرورش است.«
ناصری در ادامه گفت: »دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی 
نهایت تالش خود را می کند تا همة کاالهای فرهنگی، آموزش��ی 
و تربیت��ی که قرار اس��ت ب��ه بازار عرضه ش��وند اس��تانداردهای 

آموزش و پرورش را دریافت کنند.«
وی همچنین به همراهی رس��انه ملی در عدم تبلیغ منابع غیر 
اس��تاندارد گف��ت: »امیدواریم رس��انه ملی بیش ازگذش��ته با ما 
همکاری کند. متأس��فانه برخی از آثاری که در رسانه ملی معرفی 
می شوند خالف استانداردهاست و ما باید راه مطمئنی پیدا کنیم 
تا کسانی که در حوزه آموزشی کار تجارتی می کنند صدا و سیما 

را دور نزنند.«

طراحی استاندارد ملی برای توليد کتاب کمک آموزشی
علی س�عادتی، مدیر کل دفتر آموزش وترویج س��ازمان ملی 
اس��تاندارد از دیگر حاضران در این نشس��ت بود. وی با اش��اره به 
برخی اس��ناد درباره افزایش پوشش اس��تاندارد گفت: »در برخی 
اس��ناد مانند بند 24 سیاس��ت اقتصاد مقاومت��ی که مقام معظم 
رهبری ابالغ کردند، تأکید خاصی بر افزایش پوش��ش اس��تاندارد 
محصوالت، اعم از کاال و خدمت ش��ده اس��ت. همچنین بند 30 
برنامه شش��م بر تدوین س��ند جامع نظام استانداردسازی کشور 
دارد. عالوه بر این، در مصوبه ش��ورای عالی استاندارد تکلیف شد 
که دس��تگاه های اجرایی، دفاتر استانداردس��ازی را در دستگاه ها 

راه اندازی کنند.«
وی جلوگیری از تش��ویش اف��کار عمومی در ح��وزه نظارت بر 
اس��تانداردها را ضروری دانست و افزود: »به نظر می آید در حوزه 
نظ��ارت باید به ش��یوه ای عمل کنیم که موجب تش��ویش اذهان 
عمومی نش��ود. در قانون، موضوع اس��تاندارد و استانداردس��ازی 
تعریف ش��ده اس��ت، بنابراین بای��د مراقب باش��یم دوگانگی در 
اس��تانداردها ایجاد نش��ود. در ای��ن زمینه می ت��وان از نظام های 

استانداردسازی دنیا الگو گرفت.«
سعادتی به عنوان نماینده سازمان ملی استاندارد با اعالم آمادگی 
این سازمان در طراحی استاندارد ملی در تولید مواد و رسانه های 
کمک آموزشی گفت: »به نظر می آید بهتر است سامان دهي منابع 
آموزشی و تربیتی در پروسه استاندارد ملی قرار بگیرد به طوری که 
اس��تاندارد مش��خصی برای تولید مواد و رس��انه های آموزشی در 
کشور وجود داشته باش��د. در این صورت حتی اگر ناشر خارجی 
قص��د تولید کتاب یا نرم افزار برای جامعه ایران را داش��ته باش��د 

می تواند به استانداردهای ما دسترسی پیدا کند.«
مدیر کل دفتر آموزش وترویج س��ازمان ملی استاندارد در ادامه 
افزود: »در س��ازمان ملی استاندارد برای همه تولیدات و خدمات 
اس��تانداردهایی تعریف شده اس��ت از این رو فعالیت های شما در 
استانداردس��ازی منابع آموزشی و تربیتی هم می تواند در سامانه 
سازمان ملی استاندارد ثبت و ضبط شود. با توجه به اینکه ما برای 

 ناصری: متأسفانه برخی 
از آثاری که در رسانه 
ملی معرفی می شوند 

خالف استانداردهاست
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استانداردها عمر 5 س��اله در نظر می گیریم، همه استانداردها به 
روز می ش��وند و توس��عه پیدا می کنند. این بستر در سازمان ملی 
استاندارد برای حضور سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی در این 
فرایند وج��ود دارد تا بتوان نگرانی های ح��وزه نظارت را برطرف 

کرد.«

تعريف فيلترهای استاندارد پيش از چاپ کتاب 
نيکنام حس�ينی پور، مش��اور توسعه منابع انس��انی معاونت 
فرهنگی وزارت ارشاد نیز با اشاره به تعریف فیلترها و کانال هایی 
پیش از انتشار کتاب های کمک آموزشی گفت: »دربارة  کتاب های 
کمک آموزش��ی می توان کانال ه��ا و فیلترهایی را تعریف کرد كه 
مش��کالت تا حدودی رفع ش��وند. مثاًل اگر کتابی درباره ش��هید 
مطهری به دس��ت ما برس��د، پیش از ارائه مجوز درباره محتوای 
کتاب از دفتر نش��ر آثار ش��هید مطهری استعالم می گیریم و بعد 
ب��ه آن مج��وز می دهیم. در ح��وزه کتاب های آموزش��ی و کمک 
آموزشی هم می توان چنین فرایندی را تعریف کرد. به این ترتیب 
ک��ه دررابطه با محتوای کتاب از س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش��ی استعالمی گرفته شود چرا که در وزارت ارشاد محتوای 
تخصصی مدنظرمان نیس��ت ام��ا در صورت تعری��ف این فرایند 
می توان بر کیفیت کتاب های کمک آموزش��ی اثربخش��ی مثبتی 

داشت.«
مسعود پايدار، نماینده اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران 
هم با بیان اینکه نخس��تین و اصلی ترین ممیزان آثار خوب از بد، 
معلمان و دانش آموزان هستند، درباره تخلف برخی ناشران گفت: 
»در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی یک هیئت رسیدگی وجود 
دارد که به ش��کایاتی که از ناشران شده رسیدگی می کند. عالوه 
بر این کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختالف در اتحادیه 
به این تخلفات رس��یدگی می کند. این کمیسیون حکم هم صادر 
می کند اما ضمانت اجرای قانونی چندانی ندارد گرچه می تواند در 

محاکم قضایی مدنظر قرار بگیرد.«
وی اف��زود: »به نظر می رس��د هزینه های ممی��زی عناوین زیاد 
کتاب های کمک آموزش��ی در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
بس��یار بیشتر از زمانی اس��ت که این کتاب ها توسط ذی نفع شان 
-که همان آموزش و پرورش اس��ت- در چارچوب قانون رسیدگی 
ش��ود.  اتحادیه ناشران و کتاب فروش��ان تهران هم اعالم آمادگی 

می کند تا در این زمینه اطالع رسانی الزم را به عمل آورد.«

حمايت از معلمان مؤلف، س�دی در مقابل منابع غير 
استاندارد

ابوالقاس�م حدادی، مع��اون پژوهش، برنامه ری��زی و نیروی 
انس��انی آموزش و پ��رورش ش��هر ته��ران در ادام��ه این جلس��ه 
آگاهی بخشی و اطالع رس��انی به خانواده ها درباره استانداردهای 
آموزشی را مهم ترین نکته دانست. وی گفت: »ما برای سامان دهی 
منابع آموزشی و تربیتی به فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در داخل 
و خارج از آموزش و پرورش نیاز داریم چون بس��یاری از خانواده ها 

درباره اس��تانداردهای آموزش��ی اطالع کافی ندارند. ما معتقدیم 
نباید منابع غیراستاندارد وارد مدارس شود اما می بینیم که چنین 
منابعی تولید مي شود و به مدرسه ها راه پیدا می کند. بنابراین باید 
ویژگی های کتاب ها و مواد آموزش��ی اس��تاندارد را تعریف و ارائه 
کنیم تا مردم منابع استاندارد از غیراستاندارد را تشخیص دهند. 
پیشنهاد می  کنم برای این کار از رسانه ملی کمک بخواهیم تا در 

برنامه های آن به ویژگی های منابع مناسب بپردازیم.«
حدادی با بیان اینکه معلمان و مدیران مدارس هم در اس��تفاده 
دانش آم��وزان از مناب��ع نامناس��ب تأثیرگذارند اف��زود: »ما برای 
رس��یدن به هدف، باید سراغ مدیران مدارس و معلمان هم برویم. 
متأس��فانه بیش��ترین خریداران و عرضه کنن��دگان این کتاب ها 
معلم��ان و مدیران هس��تند چ��ون هم تحت تأثی��ر تبلیغات قرار 
می گیرند و از سوی دیگر مشوق هایي از برخی ناشران و مؤسسات 

دریاف��ت می کنن��د. برخ��ی ناش��ران حتی 
کتاب ه��ای خود را به طور رایگان به مدارس 
می دهند. باید جلوی این فعالیت ها از طریق 
آگاهی بخش��ی و آموزش گرفته ش��ود. باید 
به این منظور و نیز ب��رای حمایت از برنامه 
درسی ملی، کالس های ضمن خدمت برای 
س��طوح مختل��ف آموزش و پ��رورش در نظر 

بگیریم.«
وی به برخی دیگر از راهکارهای جلوگیری 
از ورود منابع غیراستاندارد به مدارس اشاره 
کرد و گفت: »بهترین افرادی که می توانند از 
این موضوع حمایت و صیانت کنند، معلمان 
هستند. ضمنًا در ماده 3 مصوبه، حمایت از 

تولیدکنندگان، ناش��ران و افرادی که می توانند منابع اس��تاندارد 
تولید کنند مدنظر قرار گرفته اس��ت. بنابراین باید از معلمانی که 
توانمندی تولید مواد آموزشی مناسب را دارند حمایت کنیم. اگر 
معلمي که هم به حوزه تعلیم و تربیت آشناست و هم دانش آموزان 
را می شناسد دس��ت به تولید بزند، دیگر اجازه نخواهد داد منابع 
غیراس��تاندارد و نامناس��ب به کالس��ش راه یابند. معلمان زیادی 
هستند که هم در حوزه الکترونیک و هم در حوزه مکتوب آثاری 
دارند اما تنها بر اس��اس ماده 5 به آن ها مجوزداده می شود یعنی 
فقط اجازه تبلیغ دارند. پیش��نهاد می ده��م اگر تولیدات معلمان 
اس��تاندارد بود، مدارس بتوانند از آن ها در کالس استفاده کنند تا 
به این ترتیب راه ورود منابع آموزشی نامناسب به مدارس گرفته 

شود.«

تشويق معلمان و مدارس تابع قانون
جهان آرا، کارش��ناس مسئول معاونت آموزش ابتدایی، با بیان 
اینکه برای س��امان دهی منابع آموزش��ی و تربیتی نخستین گام 
بررس��ی مدارس اس��ت گفت: »برای اینکه بتوانیم س��امان دهی 
بهتری داش��ته باشیم باید س��راغ مدارس برویم چون کتاب های 
تولید ش��ده به تش��ویق معلمان و مدیران و با استقبال خانواده ها 

حدادی: ما برای 
سامان دهی منابع 
آموزشی و تربيتی 
به فرهنگ سازی و 
آگاهی بخشی در داخل و 
خارج از آموزش و پرورش 
نياز داريم چون بسياری 
از خانواده ها درباره 
استانداردهای آموزشی 
اطالع کافی ندارند
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اس��تفاده می ش��وند. در این زمین��ه می ت��وان دو راه را در پیش 
گرفت. نخس��ت آنکه اس��تانداردهایی را ب��رای تألیف کتاب های 
کم��ک آموزش��ی تدوین کرد و از هرج و مرجی ک��ه در این بازار 
به خصوص دررابطه ب��ا منابع دوره ابتدایی وجود دارد جلوگیری 
کرد. سپس باید مدارس��ی که از تولیدات استاندارد معلمان خود 
اس��تفاده می کنند مورد تشویق قرار بگیرند تا دیگران هم به این 

سمت و سو حرکت کنند.«

ارجحيت روش های تشويقی
فرش�اد سيفی، مدیر امور آگهی بازرگانی صدا و سیما از دیگر 
مسئوالنی بود که در این نشست حضور داشت. وی درباره تبلیغات 
مواد و منابع آموزش��ی در رسانه ملی گفت: 
»ما ب��رای تبلیغات همه کااله��ا و خدمات 
مستندات الزم را از تولید کنندگان دریافت 
می کنیم اما در زمینه تبلیغ منابع آموزشی 
نکته ای وجود دارد. قانون، مجوز نشر وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی را به رس��میت 
می شناس��د و مصوبه 828 عرض��ه و خرید 
این منابع در داخ��ل آموزش و پرورش یعنی 

مدارس را نیازمند مجوز دانسته است.« 
وی ب��ا اع��الم آمادگی صدا و س��یما برای 
همکاری در تبلیغ منابع مناسب و استاندارد 
گفت:»م��ن معتق��دم در این جری��ان باید 
راه ه��ای تش��ویقی را پی بگیریم چون تجربه نش��ان داده اس��ت 
که از راه های س��لبی به نتیجه مطلوب نرس��یده ایم. از این رو اگر 
منابعی که تا به حال توس��ط صدا و س��یما تبلیغ شده، استاندارد 
و مناس��ب بوده اند، می توانیم آن را به صورت ویژه و برجس��ته در 
تبلیغ عنوان کنیم تا تشویقی برای ناشر و نیز ناشران دیگر باشد. 
همچنین به عنوان نماینده صدا و سیما آمادگی این سازمان برای 
تولید برنامه ه��ا را –چه به صورت میزگرد و چه به صورت برنامه 
آموزش��ی- در راستای معرفی فعالیت های س��امان دهي به مردم 

اعالم کنیم.«

نظارت آموزش و پرورش کافی نيست
عفت بلوس�ی، مدیر کمیس��یون برنامه های درسی و تربیتی 
ش��ورای عالی آموزش و پرورش،  با تأکید بر ارتباط درون و بیرون 
سازمان آموزش و پرورش برای موفقیت سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی گفت: »فعالیت هایی که برای سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی در داخل س��ازمان آموزش و پرورش انجام داده ایم رو به 
توس��عه اس��ت اما فعالیت هایی مانند کتاب نامة رشد، توان ما در 
بررس��ی کتاب ها و ارائه استانداردها به توسعه بیشتری نیاز دارد. 
مهم ترین مس��ئله این است که از توانمندی های بخش خصوصی 
برای نظارت و ارزش��یابی اس��تفاده کنیم. نظارت درونی بر عهده 
آموزش و پرورش است اما بررسی هایی که انجام دادیم نشان دادند 

تنها راه نظارت بر استفاده از منابع نامناسب داخل مدرسه نیست، 
یعنی باید نظارت بیرونی هم داشته باشیم. می توان در این زمینه 
س��طح بندی هایی انجام داد. مثاًل مي توان بعضی از استانداردهای 
س��طح اول را که می تواند مانع از تولید و انتش��ار ماده آموزش��ی 
غیراس��تاندارد ش��ود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هماهنگ 
ک��رد. اینک��ه از این وزراتخان��ه بخواهیم همه اس��تانداردها را در 
ممیزی لحاظ کند مسلمًا در این برهه از زمان قابل تحقق نیست 
اما می توان بخش��ی از معیاره��ا را به این وزارتخان��ه معرفی و از 
آن ها درخواس��ت کرد که در ساختارشان یک کارشناس آموزشی 
پیش بینی کنند. همزمان می توان از ناشران و اتحادیه آ ن ها برای 

نوعی نظارت بیرونی کمک گرفت.«
وی درباره کیفیت اس��تانداردها نیز گفت: »در بررسی هایی که 
صورت گرفت متوجه ش��دیم برخی از معلمان با اس��تانداردهای 
ما مش��کل دارن��د. یعن��ی معتقدند هم��ان کتابی که براس��اس 
اس��تانداردهای ما مناسب نیست، در کالس درس به آن ها کمک 
کرده اس��ت. بنابراین باید سطح کیفی اس��تانداردها توسعه پیدا 
کند. البته ما باید توان بررس��ی همه آثار در بازار را داشته باشیم 
كه متأس��فانه هنوز این توان را نداری��م و این موضوع که نزدیک 
به 21 هزار عنوان کتاب در کتابنامه ها معرفی شده به این معنی 
نیس��ت که بقیه آنچه بررسی نشده منابع نامناسبی هستند بلکه 
توان ما محدود اس��ت. از این رو باید استانداردهایمان را همگانی 

کنیم.«

همه با هم برای اصالح 
در انتهای این نشس��ت، حجت االس��الم محمدیان با بیان اینکه 
آموزش و پرورش مجموعه ای تک عاملی نیس��ت گفت: »آنچه در 
طی این س��ال ها انجام داده ایم باعث شده تا میزان منابع مناسب 
و استاندارد از 20 درصد به 60 درصد برسد. این موفقیت بزرگی 
اس��ت اما هنوز در بخش هایی کاستی هایی هست. بخشی از این 
کاس��تی ها به تولید، بخش��ی به نظارت و قسمتی هم به توزیع و 

تبلیغ مربوط است.«
وی در ادامه به تقس��یم کار توافقی پرداخت و گفت: »به عنوان 
مثال می توان کار تبلیغات کتاب نامة رش��د را به س��ازمان صدا و 
سیما سپرد تا منابع مناسب برای هر پایه را معرفی کند. از سوی 
دیگر ناش��ران برای تبلیغ در صدا و سیما ابتدا از آموزش و پرورش 
مج��وز دریافت کنن��د. ما هم آمادگی داریم ای��ن کتاب ها را طی 
دو هفته بررس��ی و ج��واب مثبت یا منفی را اع��الم کنیم. برای 
اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی هم اجازه قانون الزم اس��ت 
تا بتوانیم رس��یدگی برخی کتاب ها را به چند ناشر مهم بسپاریم. 
اما در عین حال ارائه معیارها و اس��تانداردها به وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی باعث خواهد شد تا از نگرانی هایمان درباره برخی 
موضوعات بدیهی کاسته شود. همچنین باید تفاهم نامه با سازمان 
مل��ی اس��تاندارد را احیا و بررس��ی ارتقای اس��تانداردهایمان به 
استانداردهای ملی و حتی بین المللی را آغاز کنیم تا مشکالتمان 

به حداقل برسد.« 
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سعادتی: به نظر می آيد 
بهتر است سامان دهي 

منابع آموزشی و تربيتی 
در پروسه استاندارد ملی 

قرار بگيرد به طوری که 
استاندارد مشخصی برای 

توليد مواد و رسانه های 
آموزشی در کشور وجود 

داشته باشد
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طراحي بستة آموزشي براي
پشتيباني كتاب درسي

سمانه آزاد

براينخستينباردرحوزهآموزشزبانانگليسيصورتگرفتهاست

اشاره
مهم ترین هدف سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي، جلوگیري 

از هرج و مرج در حوزه كتاب هاي كمك آموزشي است.
كتاب های��ي كه اگر همس��و با برنامه درس��ي و رویكردهاي آن 
نباشند، مخاطبان را از اهداف كتاب درسي دور مي كنند. از این رو 
آش��نایي با برنامه درس��ي، اهداف و رویكردهاي آن براي ناشران 
فعال در حوزه كتاب هاي كمك آموزش��ي ضروري به نظر مي رسد. 
ب��ه همین منظور گروه زبان هاي خارج��ي دفتر تألیف كتاب هاي 
درسي با همكاري معاونت س��امان دهي منابع آموزشي و تربیتي 
طي نشس��تي با ناشران كتاب هاي كمك آموزش��ي این اهداف و 
رویكردها را تبیین كرد. طراحي بس��ته آموزش��ي، تكیه بیشتر بر 
مهارت هاي سخن گفتن و شنیدن در دوره متوسطه اول، و تأكید 
بیش��تر بر مهارت هاي نوش��تن و خواندن در دوره متوسطه دوم، 
آموزش دس��تور زبان از پایه نهم، تغییرات در آموزش الفبا و غلبه 
رویكرد CLT در برنامه درسي آموزش زبان از مهم ترین نكاتي بود 

كه در این نشست مطرح شد. محمد ناصري مدیركل سامان دهي 
دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي، فریبا كیا معاون سامان دهی 
این دفتر، دكتر س��یدبهنام علوي مقدم و دكت��ر رضا خیرآبادي 
اعضاي گروه زبان هاي خارجي دفتر تألیف كتاب هاي درس��ي در 

این نشست حضور داشتند.

فاصله هست، گرچه كم
محمد ناصري، مدیركل دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي در 
ابتداي این نشست درباره ضرورت تبیین رویكردهاي جدید برنامه 
درسي زبان گفت: »آشنایي با رویكردهاي برنامه هاي درسي براي 
ناشران بس��یار مهم اس��ت چرا كه در این صورت كتاب هایي كه 
تولی��د مي كنند به معناي واقع��ي در خدمت برنامه درس��ي قرار 
مي گیرند. به همین جهت برگزاري چنین نشس��ت هایي اهمیت 
بس��یار دارند. ما از سوي آموزش وپرورش علي رغم وقت كمي كه 
داریم از این نشست ها استقبال مي كنیم و این اطمینان را به شما 
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مي دهیم كه تا جایي كه الزم باش��د این جلس��ات ادامه خواهند 
داشت.«

وي افزود: »آرزوي ما این است كه همه كتاب هاي كمك آموزشي 
منتش��ر شده كه در بخش س��امان دهي منابع آموزشي و تربیتي 
بررس��ي مي ش��وند در طیف امتیازي 60 تا 100 قرار بگیرند. اما 
واقعی��ت این اس��ت كه گرچه كتاب ها به س��مت اس��تانداردهاي 
آموزش وپ��رورش پیش رفته ان��د اما هنوز فاصله مان زیاد اس��ت. 
اكنون هم كه رویكردهاي برنامه درس��ي زبان تغییر كرده است، 
آشنایي با برنامه درسي این حوزه ضرورت بسیار دارد چرا كه اگر 
كتابي مغایر با اهداف و رویكردها منتش��ر ش��ود، جریان آموزشي 
را به سویي دیگر س��وق مي دهد. امیدواریم 
جلساتي از این دست باعث تولید آثاري شود 

كه بهتر از گذشته باشند.«

تغيير پس از 27 سال
در ادامه نشس��ت، دکتر س��یدبهنام علوی 
مقدم، مدی��ر گروه زبان ه��ای خارجی دفتر 
تألی��ف کتاب های درس��ی درب��اره تغییرات 
کتاب های درس��ی زبان گف��ت: »کتاب های 
زب��ان به مدت 27 س��ال تغییر نک��رده بود 
اما اکن��ون ما، به کمک تیمی که داش��تیم، 
توانس��تیم تغییری ب��زرگ در آموزش زبان 
انگلیس��ی و زبان ه��ای خارجی ایج��اد کنیم. طراح��ی و تدوین 
برنامه جدید درس زبان با اهداف و خطوطی که اس��ناد باالدستی 
مش��خص کرده بودند، یک س��ال طول کشید و اکنون در شورای 
عالی آموزش وپرورش در حال بررسی است. این اسناد شامل سند 
چش��م انداز، س��ند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامه 
درسی ملی است که هر کدام به نوعی به حوزه یادگیری زبان های 
خارجی اش��اره  کرده اند. البته این اس��ناد اصول کلی و اولیه را در 
اختیار م��ا قرار می دهن��د و جزئیات بیش��تر در راهنمای برنامه 

درسی زبان های خارجی ذکر شده است.«
وی به برخی از مهم ترین نکته های برنامه درس��ی ملی در حوزه 
آموزش زبان های خارجی اش��اره کرد و افزود: »یکی از مهم ترین 
کلیدواژه ه��ای برنامه درس��ی مل��ی در حوزه زبان ه��ای خارجی 
رويکرد ارتباطِی خودباورانة فعال است. از جمله رویکردهای 
مط��رح و قابل قب��ول آموزش در این زمینه، رویک��رد ارتباطی یا  
CLT اس��ت که بیشتر کتاب های کمک آموزشی مطرح بر اساس 
آن طراحی و تدوین شده اند. رویکرد CLT دو صفت خودباورانه و 
فعال که در برنامه درسی ملی به آن اشاره شده را شامل می شود 
اما این دو عمداً و برای تأکید بیش��تر استخراج و در کنار رویکرد 
ارتباطی قرار داده شده است. منظور از فعال در اینجا این است که 
دانش آموز در ارتباطات زبانی منفعل نباشد. منظور از خودباورانه 
هم داش��تن اعتمادبه نف��س کافی برای ش��رکت در ارتباط زبانی 
اس��ت. وجود خودباوری دربارة مس��ائل هویتی، اسالمی و ایرانی 
دانش آموز مطرح اس��ت تا وقتی در ارتباط ب��ا افراد خارجی قرار 

می گیرد بتواند به صورت خودباورانه � چه از لحاظ روان ش��ناختی 
و چه از لحاظ جامعه ش��ناختی و مس��ائل هویت��ی � در ارتباط ها 

به صورت موفق و فعال عمل کند.«
عل��وی مقدم توانای��ی حل مس��ئله را یکی دیگ��ر از مهم ترین 
رویکردهای برنامه درس��ی در حوزه یادگی��ری آموزش زبان های 
خارجی دانست. وی در این باره گفت: »یکی از مباحث مهم رویکرد 
ارتباطی توجه به فرایند حل مس��ئله اس��ت و منظور از آن، آماده 
کردن دانش آموز در محیط های مصنوعی است به طوری که بتواند 

با استفاده از تجاربش، از عهده حل مسائل واقعی زندگی برآید.«

همة اجزای بسته آموزشی
مدی��ر گروه زبان ه��ای خارجی با بیان اینکه در برنامه درس��ی 
ملی این توجه به هر چه��ار مهارت زبانی مورد تأکید قرار گرفته 
اس��ت گفت: »این برای نخس��تین بار اس��ت که در حوزه آموزش 
زبان فقط به کتاب بس��نده نشده و ما بس��ته آموزشی را طراحی 
کرده ایم. این بس��ته شامل ش��ش جزء اصلی است از جمله کتاب 
دانش آموز، کتاب کار، کتاب راهنمای معلم، لوح فشرده معلم، لوح 
فشرده آموزش��ی صوتی و فلش کارت معلم. از سوی دیگر اجزای 
جانبی مانن��د وبگاه گروه هم برای معلم��ان و دانش آموزان قابل 
اس��تفاده است. این بسته آموزشی به هر چهار مهارت زبانی توجه 
کافی کرده اس��ت. به عنوان مثال کتاب دارای فایل صوتی اس��ت 
که دانش آموزان آن را می ش��نوند و نخستین مهارتی که در آن ها 

تقویت می شود شنیدن است.«
وی اف��زود: »نکت��ه ای که ناش��ران و معلمان باید ب��ه آن توجه 
داشته باشند آن است که در کتاب های دوره متوسطه اول � با نام 
Prospect � بیش��تر به دو مهارت صحبت کردن و شنیدن توجه 
کرده ایم هرچند از مهارت های نوش��تن و خواندن غافل نیستیم. 
اما در کتاب های دوره متوس��طه دوم � با نام Vision� دو مهارت 
خواندن و نوشتن برجس��ته تر خواهند شد. این نکته ها را باید در 

کتاب هایی که تولید می کنید در نظر داشته باشید.«
علوی مقدم با اش��اره به اینکه در کتاب های Prospect آموزش 
دستور زبان وجود ندارد گفت: »دلیل حذف آموزش دستور زبان 
این اس��ت که معلمان س��نتی ما تمایل زیادی به آموزش گرامر 
داشتند. ولي ما باید گرامر را به زبان انگلیسی و غیر صریح مطرح 
می کردیم تا تمرکز معلم بر گرامر و س��اختار زبان دانش آموز کم 
ش��ود و به دو مهارت شفاهی توجه بیشتری صورت بگیرد.  البته 
باید منابع این ش��ش سال را در کنار هم بگذارید تا متوجه شوید 
همه مواردی که در استانداردهای بین المللی وجود دارد و در حد 
آموزش زبان کشور است در این شش سال گنجانده شده است.«
مدیر گروه زبان های خارجی تأثیر کتاب های کمک آموزشی در 
فراین��د یاددهی یادگیری را مؤثر ارزیابی ک��رد و گفت: »یکی از 
مسائلی که در گذش��ته باعث شد دانش آموزان بعد از هفت سال 
خواندن کتاب زبان مدرس��ه ای از سالم و احوالپرسی عادی عاجز 
باشند، اس��تفاده از کتاب های کمک آموزشی غیراستاندارد بود. 
در واقع برخی از این کتاب ها جهت آموزش کتاب های درس��ی 

ناصری: آشنايی با 
رويکردهای برنامه های 

درسی برای ناشران 
بسيار مهم است چرا که 

در اين صورت کتاب هايی 
که توليد می کنند 
به معنای واقعی در 

خدمت برنامه درسی قرار 
مي گيرند
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را تغیی��ر داده بودند. ولی اکنون می توانی��م ادعا کنیم حتی اگر 
آموزش در سطح متوسط صورت بگیرد، دانش آموز می تواند راجع 
به خود، ش��غلش، هم کالسی هایش و... صحبت کند. در سال نهم 
هم آموزش گرامر با اصول ارتباطی طراحی ش��ده آغاز مي ش��ود. 
پس لطفًا در طراحی کتاب هایتان به این نکته توجه داشته باشید 

و جهت کتاب های آموزشی را تغییر ندهید.«

زمينه های فعاليت برای ناشران کدامند؟
دکتر علوی مقدم به مسائل آموزش زبان در کشور اشاره کرد و 
خطاب به ناشران حاضر در جلسه گفت: »ما چند مسئله اصلی در 
آموزش زبان داریم و از ناشران و مؤلفان می خواهیم به این نکات 
اساس��ی که ش��اید به نوعی نقطه ضعف ما محس��وب شوند توجه 
کنند. نخستین مس��ئله محدودیت ساعات برنامه درسی مدارس 
اس��ت. تنها دو س��اعت در هفته برای آموزش زبان در نظر گرفته 
شده اس��ت که برای رویکرد ارتباطی کافی نیست. از سوی دیگر 
احتمال آنکه آموزش زبان از دوره ابتدایی آغاز ش��ود هست. البته 
این موضوع هنوز قطعی نش��ده و در دس��ت بررسی است. مسائل 
دیگری هم مانند تربیت دبیران و متمرکز بودن کتاب های رسمی 
مدرس��ه ای وجود دارند. یعنی ب��رای جمعیت یک و نیم میلیونی 
یک پایه، با تنوع منطقه ای مانند تهران و مناطق دو زبانه ای مانند 
کردس��تان، زابل و... باید کتابی نوش��ت ک��ه نیازهای همه این ها 
را برآورده کند که امکان پذیر نیس��ت. اینجاس��ت که ناشران باید 
ب��ه کمک ما بیایند و ب��رای تقویت دانش آم��وزان ضعیف تر و در 
عین حال پوشش نیازهای دانش آموزان قوی تر منابعی را طراحی 
و تولید کنند. متأس��فانه به دلیل عدم وجود مواد آموزش��ی مورد 
تأیی��د وزارت آموزش وپرورش، حتی مدارس تیزهوش��ان که یک 
نهاد رس��می دولتی اس��ت کتاب هایی را به دانش آموزان معرفی 
می کنند که از نظر فرهنگی با سیاس��ت های ما همس��ویی ندارد. 
محدودیت های زمانی ما اجازه نمی دهد که دفتر تألیف دس��ت به 
تدوین برای همه سطوح دانش آموزان بزند بنابراین ناشران در این 
زمینه ه��ا می توانند به ما کمک کنن��د. به عنوان مثال کتاب هایی 
طراحی کنند که مناس��ب مناطق دو یا سه زبانه باشد. همچنین 
ب��رای م��دارس نمونه دولت��ی یا تیزهوش��ان هم کتاب مناس��ب 

سطح شان را باید طراحی و تولید کرد.«
وی ب��ه دیگر زمینه های فعالیت ناش��ران اش��اره ک��رد و افزود: 
»کتاب های تکمیل��ی دانش آموزان مانن��د لغت نامه و فلش کارت 
دانش آم��وز و لوح های فش��رده تعاملی از دیگر زمینه هایی اس��ت 
که ناش��ران می توانند در آن فعالیت کنند. اکنون لوح های فشرده 
آموزشی زمینه  مهمی اس��ت که می توانید برای آن برنامه ریزی و 
طراحی کنید. کتاب های مرجع و نیز آثار دانش افزایی که مس��ائل 
هویتی و فرهنگی در آن ها رعایت ش��ده باشند نیز به شدت مورد 

نیاز ماست.«

افزايش صعودی کيفيت آثار
مدیر گروه زبان های خارجی دفتر تألیف کتاب های درس��ی، در 

ادامه این نشست به ارزیابی منابعی که در این زمینه توسط ناشران 
منتش��ر ش��ده اند پرداخت. وی گفت: »کیفیت کتاب ها نس��بت 
به س��ال های گذشته بسیار بهتر شده اس��ت؛ مطالب علمی ترند، 
پاس��خ نامه ندارند، به آزمون های دوره ای و سفیدخوانی و استفاده 
از رنگ های مختلف توجه شده است. این ها از مشخصه هاي مثبت 
یک کتاب به ش��مار مي روند اما متأس��فانه گاهی کتاب ها با عجله 

تألیف می شوند.«
علوی مقدم به برخی از اش��کاالت کتاب های کمک آموزشی هم 
اش��اره کرد و افزود: »ش��تاب زدگی، عدم آشنایی با برنامه درسی 
و کتاب، عدم توجه به مس��ائل هویتی اسالمی � ایرانی، اشکاالت 
علم��ی، تمرین های غی��ر ارتباطی، انتخاب قلم نامناس��ب و عدم 
وجود تمرینات مروری از جمله اش��کاالتی اس��ت که در برخی از 
کتاب ها دیده می ش��ود. با وجود این، توجه به سنجه های موجود 
در فرم های داوری می تواند به تألیف کتاب مناسب به شما کمک 
کن��د. ما هم در گروه زبان های خارج��ی علی رغم زمان کمی که 
داریم، حاضریم به ش��ما کمک کنیم و یا مشاوران آگاه به برنامه 
درس��ی را معرفی کنیم که بتوانند در این زمینه به ش��ما کمک 
کنن��د. در این صورت کتابی که تألی��ف و تولید خواهید کرد در 

س��امان دهی منابع آموزشی و تربیتی تأیید 
خواه��د ش��د. همان طور ک��ه می دانید تنها 
آثاری که در دبیرخانه سامان دهي تأیید شده 
باشند قابلیت توزیع و معرفی به دانش آموزان 
را دارن��د ت��ا از ه��رج و م��رج کتاب ه��ای 
کمک آموزشی در مدرسه ها جلوگیری شود. 
عالوه بر این، بخشي از کتاب های تأیید شده 
در انتهای کتاب های درسی معرفی خواهند 
ش��د که خود بزرگ ترین تبلیغ برای ناشران 
اس��ت. به ویژه که معلمان اج��ازه دارند این 
کتاب ها را به دانش آموزان معرفی و استفاده 

کنند.«

جايگاه ناشر خصوصی در سامان دهی منابع آموزشی 
کجاست؟

در ادامه این نشست، نمایندگان ناشران حاضر در جلسه به طرح 
پرسش ها و پیشنهادهاي خود در زمینه هر چه بهتر شدن فضای 
کتاب های کمک آموزشی حوزه زبان پرداختند. خردمند نماینده 
انتش�ارات کاگو در این زمینه گفت: »معتقدم میان ناش��ران و 
دفتر تألیف کتاب های درس��ی شکافی وجود دارد که البته امسال 
کمتر شده اس��ت. ما در سال های گذشته با بازار سیاه کتاب های 
درس��ی روبه رو بودیم که خوشبختانه امس��ال بسیار کمتر بود.« 
وی درباره نوع آموزش در کتاب های درسی هم افزود: »در کتاب 
درس��ی پایه هفتم هیچ گونه آموزش الفبا وجود ندارد گرچه این 
خود روش��ی است اما به نظر می رسد آموزش زبان خارجی به این 
روش در پایه هفتم دیر باش��د. ش��اید بهتر باشد آموزش زبان در 
دوره ابتدایی را سرعت ببخشیم و در کالس هفتم مهارت نوشتن 

علوی مقدم: بايد منابع 
اين شش سال را در کنار 
هم بگذاريد تا متوجه 
شويد همه مواردی که در 
استانداردهای بين المللی 
وجود دارد و در حد 
آموزش زبان کشور 
است در اين شش سال 
گنجانده شده است
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زب��ان خارجی را ش��روع کنیم. عالوه بر این به نظر می رس��د باید 
برای مناطق مختلف کش��ور در حوزه آم��وزش زبان فکری کرد. 
کتابی که در مدرسه های خاص آموزش داده می شود همانی است 
که در مناطق محروم مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. در حالی که 
بای��د دانش آموزانی را هم ک��ه نمی توانند از 
کتاب درسی اس��تفاده کنند در نظر گرفت. 
دفتر تألیف کتاب های درسی به دلیل برخی 
محدودیت ها نمی توان��د کتاب هایی را برای 
مناطق مختلف تدوین کند، لذا باید از فضای 
میان ناش��ران و این دفتر استفاده کرد چون 
به نظر می رس��د ناش��ران به فعالیت در این 

زمینه عالقه مند باشند.«
ج�واد روش�ن فکر، مس��ئول دپارتمان 
نظارت، س��نجش و اندازه گیری انتشارات 
مبتک�ران نیز با اش��اره به تغیی��ر رویکرد 
کتاب ه��ای آم��وزش زبان گف��ت: »معتقدم با تغیی��ر کتاب های 
آموزش زب��ان و تغییر رویکرد غیرمؤثر به رویک��رد فعال و مؤثر، 
انقالب��ی در زمینه آموزش زب��ان در آموزش وپرورش رخ می دهد. 
البته هنوز کاس��تی هایی مانند تربیت دبی��ر در این زمینه وجود 
دارد. عالوه بر این س��اعات آموزشی که در نظر گرفته شده کافی 
نیس��ت و به همین دلیل بس��یاری از خانواده ه��ا بنابر ضرورت و 
تقاضای اجتماعی فرزاندانشان را در آموزشگاه ها ثبت نام می کنند 
در حالی که این وظیفه اصلی آموزش وپرورش است. با این حال ما 
به عنوان ناشر سعی داریم در راستای اهداف دفتر تألیف کتاب های 
درسی قدم بگذاریم اما اگر خطایی داشتیم به ما گوشزد کنید تا 

در این وظیفة ملی همراه باشیم.«
س�عيد قاسمی مدیر مسئول انتش��ارات ايران باستان نیز با 
بیان اینکه میان س��اعات آموزش��ی و محتوای کتاب ها همخوانی 
وج��ود ندارد گف��ت: »یکی از بهترین محاس��ن کتاب های جدید 
پلکانی اس��ت که برای آموزش گرامر تعریف شده است. اما میان 

س��اعات آموزشی و محتوای این کتاب هماهنگی وجود ندارد. در 
این عدم هماهنگی جای ناش��ر خصوصی کجاس��ت؟ وقتی دبیر 
نمی تواند کتاب درس��ی را در کالس تم��ام کند، چگونه می تواند 
از کتاب کمک آموزش��ی اس��تفاده کند؟ پس ناش��ر خصوصی که 
عالوه بر دغدغه فرهنگ، جنبه تجاری فعالیت خود را هم مدنظر 
دارد مجبور اس��ت گاهی کتابی را خالف اهداف شما و فقط برای 
جامعه دانش آموزی منتشر کند. به نظر می رسد تا زمانی که همه 
بسته آموزشی در اختیار شماست، نیازی به حضور ناشر خصوصی 
نیس��ت و ب��ازار آزادی باقی نمی ماند که ناش��ر خصوصی فعالیت 

داشته باشد.«
صالحی از انتشارات جوزان و خوئينی از انتشارات قديانی 
هم به مس��ائلی مانند ضرورت آغاز آموزش زبان از دوره ابتدایی، 
تغییر کتاب های درس��ی و عدم زمان کافی برای ناشران به منظور 

تطبیق با این تغییرات اشاره کردند.

جبران کمبودهای کتاب درسی توسط ناشران 
دکتر بهنام علوی مقدم در پاس��خ به سؤاالت و ابهامات مطرح 
ش��ده گفت: »درس��ت اس��ت که برخی اش��کاالت مانند نکات 
ویرایش��ی در کتاب های کمک آموزش��ی قابل اغماض اس��ت اما 
اش��کاالت نباید ریشه ای یا به خاطر عدم آش��نایی مؤلف با برنامه 
درس��ی و رویکردهای آن باش��د. درباره کتاب ه��ای متنوع برای 
مناطق کش��ور هم باید گفت سیس��تم برنامه درس��ی ما متمرکز 
اس��ت. در نظام های غیرمتمرکز ناشران براس��اس اصول، اهداف 
و روش های تدریس که قباًل تعریف ش��ده کتاب هایی را منتش��ر 
می نمایند. مدارس هم با کمک معلمان، والدین و دانش آموزان از 
میان آن ها کتابی را برای یادگیری انتخاب می کنند. امید است در 
ایران هم چنین روزی برسد اما این موضوع جزء تصمیم گیری های 
کالنی است که از حوزه اختیارات گروه درسی زبان خارج است.« 
وی درب��اره کتاب های زبان پیش از ایج��اد تغییرات نیز گفت: 
»کتاب های قبلی در زمان خود مؤثر بودند و نمی توان با خط کش 
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علوی مقدم: ناشران بايد 
به کمک ما بيايند و برای 

تقويت دانش آموزان 
ضعيف تر و در عين 

حال پوشش نيازهای 
دانش آموزان قوی تر 

منابعی را طراحی و توليد 
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و معیاره��ای ام��روز کتاب های دوره قبلی را زیرس��ؤال برد. البته 
نتیجه ای که می خواس��تیم در پی نداشت اما شاید یکی از دالیل 
آن کتاب ه��ای کمک آموزش��ی ب��ود که جهت آم��وزش را تغییر 

می دادند.«
مدیر گ��روه زبان های خارج��ی دفتر تألیف کتاب های درس��ی 
همچنین به عدم هماهنگی زمان آموزش با محتوای کتاب درسی 
اشاره کرد و گفت: »اتفاقًا جبران کمبود وقت به عهده شما ناشران 
اس��ت. تولید کتاب های تمرین و تکمیلی ک��ه بتواند کمبودهای 
کالس را جبران کند به عهده شماست. اکنون در میان روش های 
تدریس دنیا، موضوع برون س��پاری آموزش مطرح اس��ت. به این 
معنا که دانش آموز در ساعاتی که به کالس درس می آید فقط به 
ارائه آنچه بیرون از کالس آموخته بپردازد. ما هم می توانیم در این 
زمینه فعالیت های بیشتری داشته باشیم و با کار بیشتر در منزل، 

کمبود ساعات آموزشی مدرسه را جبران کنیم.«

همه با هم برای تحقق عدالت آموزشی
دکتر رضا خيرآبادی عضو گروه زبان های خارجی دفتر تألیف 
کتاب های درس��ی هم در این باره گفت: »برخی س��وءتفاهم ها در 
اذهان کلیشه شده است. نقش آموزش وپرورش رسمی و نیز نقش 
بخش خصوصی کاماًل مش��خص اس��ت. ما انتظار نداریم که ناشر 
خصوص��ی جنبه مالی و تج��اری فعالیتش را در نظ��ر نگیرد. در 
عین حال باید به یاد داش��ته باشیم کاری که با هم در حال انجام 
آن هس��تیم برای آینده کشور بس��یار مهم است. طی تحقیقاتی 
که در س��ازمان ملل انجام ش��ده، آموزش زبان انگلیسی به عنوان 
پربازده تری��ن آموزش دنیا ش��ناخته می ش��ود. بنابراین ما در این 
حوزه در واقع نس��ل آینده را برای بازار کار آماده می کنیم. گرچه 
هم به ما و هم به بخش خصوصی ایرادات و انتقاداتی وارد است اما 
موضوع عدالت آموزش��ی برای همه ما مهم است. با وجود این، در 
میان کتاب هایی که داوری می کنیم کتابی که برای منطقه خاص 
با نش��ان دادن فرهنگ آن منطقه تألیف شده باشد را ندیده ام. در 
حالی که ش��ما در بخش خصوصی خیل��ی راحت تر می توانید این 
کار را انج��ام دهی��د. پس زمینه فعالیت برای ناش��ران خصوصی 

گسترده است.«
وی اف��زود: »گرچه رویکردهای کتاب ه��ای آموزش زبان تغییر 
کرده اس��ت اما در موضوع داوری در سامان دهی منابع آموزشی و 
تربیتی، نگاه همان نگاه قبلی اس��ت. بنابراین در تألیف های خود 
اگر قرار اس��ت فرهنگ کش��ور دیگری را معرفی کنید جنبه های 
خنثای فرهنگ را در نظر داش��ته باش��ید ن��ه جنبه هایی را که با 
سیاست های فرهنگی ما سازگار نیست. در واقع به اقلیم و فرهنگ 

جامعه خودمان توجه داشته باشید.«
خیرآبادی درباره آموزش زبان در دوره ابتدایی خاطرنشان کرد: 

»یک��ی از نکاتی که بای��د در این زمینه به 
آن توج��ه کردن توان ناش��ران برای تولید 
کتاب های آموزش��ی زبان ب��رای این دوره 
اس��ت. ناش��ران ما در بومی س��ازی کتاب 
کودک در ح��وزه آموزش زبان توان زیادی 
از خود نش��ان نداده اند. ما ابت��دا باید توان 
خود را در این زمینه افزایش دهیم؛ در آن 
صورت نظ��ام آموزش وپ��رورش هم به این 
نتیجه می رسد که می توان آموزش زبان را 

از دوره ابتدایی آغاز کرد.«
در انتهای جلسه دکتر بهنام علوی مقدم 
یادآور ش��د: »آنچ��ه در داوری کتاب های 

کمک آموزشی در بخش سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مهم 
است رعایت عدالت و استانداردها طبق سنجه های فرم ارزشیابی 
اس��ت. اگر آثار ناش��ران طبق این سنجه ها و اس��تانداردها باشد 
مطمئنًا مورد تأیید ما قرار خواهد گرفت. در این صورت اس��ت که 

می توانیم برای پیشرفت فرزندان این مرز و بوم قدمی برداریم.«
 

در این نشس��ت نمایندگان ناشراني حضور داشتند كه در زمینه 
كتاب هاي كمك آموزش��ي زبان فعالیت دارند. از جمله مبتكران، 
خیلي سبز، مخدومي، ایران باستان، كاگو، آبرنگ، گاج، مبتكران، 

خط سفید، پیك زبان، جوزان و... .

دکتر رضا خيرآبادی: 
در تأليف های خود اگر 
قرار است فرهنگ کشور 
ديگری را معرفی کنيد 
جنبه های خنثاي فرهنگ 
را در نظر داشته باشيد 
نه جنبه هايی را که با 
سياست های فرهنگی ما 
سازگار نيست
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»پيرمرد و دریا« در قایق ایراني
بازخواني رمان »شكارچي كوسة كر« نوشتة عباس عبدي

عليرضا  لبش

مهم ترین عنصر براي شكل گیري یك داستان كشمكش یا چالش 
اس��ت. چالش ها و كشمكش هاي داس��تاني به چند دستة عمده 
تقسیم مي ش��وند كه مهم ترین آن ها كشمكش انسان با طبیعت 
است. انسان همواره رابطه اي دوگانه با طبیعت دارد، از یك طرف 
مي خواهد طبیعت را مهار كند و از نعمت هاي فراوان آن بهره مند 
ش��ود، از طرف دیگر از خالل این بهره مندي به طبیعت آس��یب 
مي رساند و باعث نابودي آن مي شود. طبیعت نیز به شیوه  خودش 
به تعامل با انس��ان مي پردازد. گاهي مهربان است و سخاوتمند و 
انس��ان را به كمال، از نعمت ه��اي خود برخوردار مي كند و گاهي 
خشن است و س��خت گیر و به تنبیه انسان زیاده خواه مي پردازد. 
این رفتار دوگانه و متقابل »طبیعت« و »بش��ر« دس��تمایه بسیار 
خوبي براي ش��كل گیري داس��تان ها و رمان هاي مان��دگار تاریخ 

ادبیات شده است. 
یكي از مش��هور ترین داستان هایي كه به كشمكش میان انسان 
و طبیع��ت در عرصة دریا مي پردازد، داس��تان مع��روف »پیرمرد 
و دریا« نوش��ته »ارنست همینگوي« اس��ت که توسط انتشارات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رس��یده اس��ت. 
در ای��ن اثر پیرم��رد صیادي كه مدت زیادي دس��ت خالي از دریا 
برمي گش��ته این بار ناگهان موفق به صی��د بزرگ ترین ماهي دریا 

مي شود. دست وپنجه نرم كردن این پیرمرد ناتوان با ماهي بزرگ 
و قدرتمن��د و بع��د از آن خطرات��ي كه زندگي پیرم��رد را تهدید 
مي كند، موجب خلق جلوه  هایي ناب و تأمل برانگیز از یك انسان و 
ویژگي ها، قابلیت ها، ضعف ها و توانایي هایش مي شود. كشمكشي 
كه در نهایت معناي انسان را در جهان هستي و طبیعت نامتناهي 

به ما نشان مي دهد.
»ش��كارچي كوس��ة كر«، نوش��ته عباس عبدي، نیز در سوژه و 
موضوع، بس��یار نزدیك به داستان »پیرمرد و دریا« است. در این 
داس��تان صحبت از صید كردن ماهي بزرگي اس��ت كه مي تواند 
زندگي صیادان را براي مدتي تأمین كند. ما با صیاداني مواجهیم 
كه مدت مدیدي است زندگي بر آن ها سخت گرفته و چیز زیادي 

از طبیعت و دریا نصیبشان نمي كند. 
قص��ه با بیدار ش��دن نوجواني از خواب، در بندر قش��م، در یك 
خانه صیادي ش��روع مي شود كه قرار است با پدر و پدربزرگش به 
دریا برود. پسر باید درس و مدرسه را رها كند و به كمك خانواده 
بش��تابد. چرا كه به سختي روزگار مي گذرانند و تنها جاشوي لنج 

سراغ لنج بزرگ تري رفته است.
روز سومي بود كه به مدرسه نرفته بودم. حتمًا از درس ها عقب 
مي افتادم. كي فكرش را مي كرد كه اتفاقات بدتري در راه اس��ت؟ 
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كي مي دانس��ت به زودي مجبور مي شوم درس و مشق و مدرسه 
را به كل كنار بگذارم؟

»بي  معرفت! رفیق نیمه راه!«
پدرم از دست عبدالرئوف عصباني بود و مرتب غرغر مي كرد.

مادرم اما حق را به عبدالرئوف مي داد.
»یه س��ال به بدبختي ساخته. دس��ت خالي ... هر جاشویي بود 

خیلي زودتر ئي ُترُتري رو ول مي كرد مي رفت؛ مرد!« ص  10
كشمكش داستان از همان ابتدا، یعني از رفتن سه نسل از یك 
خانواده، یعني پس��ر، پ��در و پدربزرگ به جن��گ طبیعت و دریا 
آغاز مي ش��ود. س��ه نس��ل از یك خانواده بدون هیچ یار و یاوري 
ب��ا یك لنج قدیم��ي و ناكارآمد به رویارویي ب��ا طبیعت مي روند 
ت��ا رزق خودش��ان را از دل طبیعت به چن��گ بیاورند. خانواده با 
قاچاق مخالف است و اعتقاد دارد رزق و روزي حالل تنها از دریا 
حاصل مي ش��ود. آن ها روز خوبي را در دریا آغاز مي كنند. ماهي 
بزرگي به تورش��ان مي افتد كه پدربزرگ آن را از خوش شانس��ي 
پس��ر خانواده مي داند. ماهي بعدي اما هم صید است و هم صیاد. 
كوس��ة كر اس��ت. ماهي بزرگ و پر ابهتي كه وقعي به احدي در 
دریا نمي  نهد حتي به ش��كارچیانش. این ماهي مغرور و آرام دریا 
بازتاب شخصیت لنج نشینان اس��ت در آب. شكار و شكارچي هر 
دو داراي خصایل و خصوصیات مش��ترك هس��تند و هر بار یكي 
شكار مي ش��ود و دیگري شكارچي. این بار نوبت انسان هاست كه 
شكار كوسة  كر یا همان طبیعت مغرور و خشن دریا شوند. پدر و 
پدربزرگ راوي داستان، مقهور دریا مي شوند و در جنگ با كوسة 
كر مي میرند. پس��رك مغموم و تنه��ا به خانه برمي گردد اما كینه 
طبیعت و دریا را به دل مي گیرد. چند سال بعد پسرك كه بزرگ 
ش��ده به جنگ دریا مي رود. به بهانه  انتقام از كوس��ه اي كه پدر و 
پدربزرگش را به دام مرگ كش��انده ، به كش��تار كوس��ه هاي دریا 
مي پردازد. هر كوس��ه اي كه كشته مي شود، آتش انتقام را در دل 
پسرك ش��عله ورتر مي كند، تا اینكه ادارة شیالت صید كوسة  كر 
را به دلیل خطر انقراض ممنوع اعالم مي كند. س��یر تاریخ و سیر 
جدال انس��ان و طبیعت را مي توانی��م در همین صفحات ببینیم. 
ابتداي داستان، انسان ابزار ناچیز و ضعیفي در دست دارد و مقهور 

طبیعت است.
با پیش��رفته شدن ابزار انس��اني، طبیعت مقهور انسان مي شود. 
انس��ان اما بي رحم است، حرص دارد، سیري ناپذیر است. حال كه 

دش��من قدیمي را به دام انداخته، فرصت را مغتنم مي ش��مارد تا 
حری��ف قدیم خ��ودش را به كل ناب��ود كند و از س��ر راه بردارد، 
غافل از آنكه دش��من او جزئي از ذات خودش اس��ت و با نابودي 
طبیعت، انسان هم نابود خواهد شد. آدمي ناگزیر است نگاه و رویة 
خود را نس��بت به طبیعت تغییر دهد. جهان بیني باید تغییر پیدا 
كند. طبیعت دیگر دش��من سرس��خت و بي رحم انسان محسوب 
نمي ش��ود. انس��ان حق ندارد به بهانه جنگ با دش��من دیرین به 
ناب��ودي طبیعت كمر ببندد. طبیعت بازتاب یامكمل ش��خصیت 
انس��ان اس��ت. طبیعت جزئي از وجود آدم محس��وب مي ش��ود، 

همان گون��ه كه آدم هم ج��زو جدایي ناپذیر 
طبیعت است. پس باید بین انسان و طبیعت 

آشتي برقرار شود.
در پایان داستان، شخصیت اصلي داستان، 
همان كوس��ة ك��ري كه پ��در و پدربزرگش 
را كش��ته اند، به دام مي افتد؛ اما این ش��كار 
عمدي نیست. كوسه با پاي خود به دام و تور 
شكارچي  آمده است. ش��كارچي هم مجبور 
شده براي از بین نرفتن كشتي ماهیگیري اش 
كوس��ه را از آب بگی��رد و به داخل كش��تي 
بیاورد. هم شكار مجبور بوده و هم شكارچي! 
حال نوبت آشتي انسان و طبیعت است. حال 
كه طبیعت رام انسان شده و دست هایش را 
به عالمت تسلیم باال گرفته انسان هم وظیفه 

دارد از آن محافظت كند.
كوسة كر اس��یر مي میرد و همان شب دو 

بچه به دنیا مي آورد و زندگي ش��ان را به دس��ت انسان مي سپارد. 
انس��ان دشمن كه حاال دوست ش��ده دو بچه كوسه را در آب رها 

مي كند و همان شب خودش هم صاحب دو فرزند مي شود.
كش��مكش بین انس��ان و طبیعت پایان یافت��ه و دوران آرامش 
فرارسیده است. حال باید هم طبیعت و هم انسان به بزرگ كردن 
بچه هایش��ان در محیطي امن و آس��وده در شرایط صلح و آشتي 

فكر كنند.
نویس��نده كتاب را با نگاهي امیدوارانه نس��بت به آینده بش��ر و 
طبیعت به پایان برده اس��ت. آینده اي كه شاید به اندازه پایان این 

كتاب روشن و آرام نباشد.

كشمكش داستان از 
همان ابتدا، يعني از 
رفتن سه نسل از يك 
خانواده، يعني پسر، پدر 
و پدربزرگ به جنگ 
طبيعت و دريا آغاز 
مي شود. سه نسل از يك 
خانواده بدون هيچ يار و 
ياوري با يك لنج قديمي 
و ناكارآمد به رويارويي 
با طبيعت مي روند تا 
رزق خودشان را از دل 
طبيعت به چنگ بياورند

اب
 کت

قد
ن
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یه خونه قد غربيل
 شيوا منتظري

نمایش نامة  يه خونه  قد غربيل نوش��تة هادي حوري اس��ت 
كه تا كنون نمایش نامه هاي متعددي را به رش��ته تحریر درآورده 

است؛ از جمله ملكة جنیان، مرد نیك و پرده خواني افالك.
این نمایش نامه كه بر اس��اس داستاني عامیانه و با بهره  گرفتن 
از فرهنگ بومي نوش��ته شده، قصة پیرزن روستایي تنگدستي را 
روایت مي كند كه براي دیدار دخترش عازم ش��هر است اما باران 
شدید در شب، حیوانات مختلفي را به خانه او مي كشاند و پیرزن 
در نهایت مهمان نوازي و بخش��ندگي به آنان پناه مي دهد و غذا و 
جا در اختیارش��ان مي گذارد. فردا صبح كه پیرزن با دست خالي 
عازم شهر است هر یك از حیوانات به جبران مهرباني اش براي او 

كاري انجام مي دهند تا او دست خالي نزد فرزندش نرود.
توضیحات صحنه در نمایش نامه، محیط س��نتي رنگارنگي را به 
تصویر مي كش��د كه خانة مادربزرگان قدی��م را در ذهن مخاطب 
زنده مي كند؛ خانه اي س��اده و رنگارنگ با حال و هوایي صمیمي 
كه گاه��ي با فضاي خانه هاي امروزي كه كودكان در آن به س��ر 

مي برند، در تضاد كامل قرار مي گیرد.
در نمایش نام��ة ي�ه خون�ه ق�د غربي�ل روحی��ة مهرباني و 
گشاده دس��تي با زبان��ي آهنگین و طنزگونه ب��راي كودكان بیان 
می گ��ردد و با ورود ه��ر حیوان، كودك با صفات بارز آنان آش��نا 
مي گ��ردد. گرچ��ه باید عن��وان كرد تع��دد ش��خصیت ها در این 
نمایش نامه آن را گاهي به دام مالل و تكرار مي اندازد و به ویژه براي 
مخاطب كودك و نوجوان خسته كننده مي نماید. از دیگر ایراداتي 
كه به نمایش نامه وارد است اشعار ریتمیك اما گاه بي معنایي است 
ك��ه گویا تنها براي وزن دادن به متن و خنداندن مخاطب كودك 
سروده شده است. همچنین پیرامون تصویرگري كتاب باید عنوان 
كرد كه تصاویر علي رغم ش��اد و رنگارنگ بودنش��ان در بس��یاري 
موارد شلوغ و از نظر كمك به وجوه دراماتیك داستان ناكارآمدند.
نمایش نام��ة یه خونه قد غربيل علي رغم برخي كاس��تي ها با 
توجه به ترویج روحیه نیكوكاري و آشناسازي كودكان با فرهنگ 

بومي مي تواند گزینه خوبي براي اجرا در مدارس باشد.

نگاهیبهكتابنمايشنامةكودكانه
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معلمان عالقه مند روی صندلی داوری
سمانه آزاد

ورودمعلمانعالقهمندبهچرخةداوري
بابرگزارينخستينكارگاه،كتابهايآموزشيوتربيتي

اشاره
طرح سامان دهي کتاب های آموزشی سابقه ای شانزده ساله دارد. 
ش��انزده  سال اس��ت که کارشناسان دفتر انتش��ارات و تکنولوژی 
آموزش��ی، کتاب های رس��یده به دبیرخانه را بررس��ی می کنند و 
آن هایی که امتیاز الزم را کسب کرده اند در کتاب نامه رشد معرفی 

و كتاب نامه به مدارس کشور ارسال می شود.
گرچه در طول 16 س��ال گذش��ته همواره از معلم��ان با تجربه در 
ارزیابي این كتاب ها بهره گرفته شده است، اما امسال براي نخستین 
بار، معلمان توانس��تند به خواس��ت و عالقه خود در كارگاه آموزشي 
داوري ش��ركت جویند و در صورت طي ك��ردن موفق كارگاه، به 
سلك ارزیابان دبیرخانه س��امان دهي درآیند. مباحث این كارگاه 
در دو نشس��ت چند س��اعته دنبال و با دو كار عملي تكمیل شد. 
ب��ا عنایت به مباحث مهمي كه در این نشس��ت ها مطرح ش��د و 
مي تواند براي مؤلفان و ناشران كتاب هاي آموزشي باشد، گزارش 
فشرده اي از  نخستین نشست این كارگاه را برایتان آماده كرده ایم 

كه مي خوانید. 

افزايش توليد کتاب؛ فرصت ها و تهديدها
در ابت��دای ای��ن کارگاه، فريبا کي�ا معاون دفتر انتش��ارات و 

تکنولوژی آموزشی درباره ضرورت 
توجه به کتاب های غیر درس��ی در 
کالس و مدرسه گفت: »کتاب های 
غیردرس��ی به عن��وان عاملی برای 
ارتقای کیفیت آموزش در اس��ناد 
باالدستی مورد توجه قرار گرفته اند. 
معلمان هم به ضرورت مطالعه این 
کتاب ها واقف هستند. اما آنچه از ما 

به عنوان معلم و مسئول فرهنگی انتظار می رود آن است که برای 
انتخاب بهترین منابع از خرد جمعی استفاده کنیم و البته در این 
خ��رد جمعی از معلمان به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل 
آموزشی غافل نشویم. زیرا اثرگذارترین فرد در زندگی تحصیلی و 
حتی بعد از آن معلمان هستند. همان طور که یافته های پژوهشی 
نش��ان می دهند بی��ش از 75 درصد از اولی��ا و دانش آموزان برای 

انتخاب منابع مطالعه از معلمان کمک می گیرند.«
کی��ا در ادامه به معرف��ی اقدامات دفتر انتش��ارات و تکنولوژی 
آموزشی در زمینه سامان بخشی منابع آموزشی پرداخت و گفت: 
»عوامل بسیاری باعث شد تا سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
از س��ال 1378 در س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آغاز 
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شود. از جمله اس��تقبال بیشتر دانش آموزان و خانواده ها در دوره 
بعد از انقالب به منابع غیردرس��ی و نیز افزایش تولید این منابع. 
ای��ن افزایش به حدی ب��ود که دانش آموزان ب��رای انتخاب منبع 
مناسب دچار س��ردرگمی می شدند. این وضعیت هم یک فرصت 
اس��ت و هم تهدید. فرصت اس��ت از این جهت ک��ه منابع متنوع 
ب��رای ذائقه های گوناگون دانش  آموزان و متناس��ب با توانایی های 
آن ها وجود دارد، اما تهدید اس��ت چرا که همه وارد عرصة تولید 
می ش��وند در حالي كه معلوم نیس��ت چه می��زان از آن ها مبتنی 
بر اهدافی اس��ت که برای فرزندانم��ان در آموزش وپرورش تعیین 
شده اس��ت؛ به گفته معلمان برخی از منابع مطالعاتی غیردرسی 
تالش های آن ها را در آموزش موضوعات و مفاهیم ابتر می کند.«

وی اف��زود: »همه این مس��ائل آموزش وپرورش را به این نتیجه 
رساند که سامانه ای را برای سامان دهی این تولیدات انبوه طراحی 
کند به طوری که این مناب��ع اهداف تعلیم وتربیت را دنبال کنند. 
ب��ه همین دلی��ل طرح��ی با عن��وان طرح 
سامان بخشی کتاب های آموزشی در سازمان 
پژوه��ش و برنامه ری��زی آموزش��ی مصوب 
شد. براس��اس این مصوبه قرار شد تعدادی 
از معلمان و کارشناس��ان آش��نا ب��ه برنامه 
درس��ی، منابع را ارزیابی کنند و پس از آن 
کتاب ه��ای مناس��ب به م��دارس و معلمان 
معرفی ش��وند. در نخستین دوره از برگزاری 
طرح سامان بخش��ی، در سال تحصیلی 79-
1378، از میان 100 عنوان کتاب رس��یده، فقط 18 عنوان کتاب 
حداقل امتیاز قابل قبول را کس��ب کرد. بر همین اساس، سازمان 
پژوه��ش و برنامه ریزی آموزش��ی به این نتیجه رس��ید که باید با 
تولید کنندگان منابع آموزش��ی تعامل و تبادل نظر داش��ته باشد. 
در همین راس��تا کارگاه ها و نشس��ت های بسیاری برگزار شد که 
در نتیجه آن ها اکنون به نقطه ای رس��یده ایم که حدود 60 درصد 
از کتاب هایی که به دبیرخانه می رس��ند، منابع مناسبی تشخیص 

داده می شوند و این یعنی رشد 42 درصدی.«

نقش بی بديل معلم در تشويق به مطالعه
معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در ادامه به ضرورت 
مش��ارکت معلم��ان در فراین��د داوری کتاب ها و منابع مناس��ب 
پرداخت. وی در این باره گفت: »معلم ضمن اینکه می تواند نقش 
و کارب��رد یک کتاب را در کالس ارزیابی کند، می تواند مهم ترین 
نقش را در فرهنگ س��ازی بهره گیری از منابع داشته باشد. نقشی 
که معلمان در تش��ویق به مطالعه و معرف��ی منابع دارند هنوز با 
هیچ چیز جایگزین نیست. از این رو، ابتدا از معلمان شهر تهران و 
عالقه مندان به این موضوع که بسترهای الزم برای داوری کتاب ها 
را دارند شروع کردیم تا با شرکت در این کارگاه ها به تدریج وارد 

جرگه کارشناسی منابع شوند.«
کی��ا درباره »کتاب نامه رش��د« نیز توضی��ح داد: »هر کتابی که 
به طرح سامان بخش��ی منابع آموزش��ی و تربیتی می رسد حداقل 

توس��ط دو کارش��ناس )میانگین 2/5 کارشناس( و حداقل 4 الی 
5 س��اعت توس��ط هر یک از آن ها کارشناس��ی می شود. مجموع 
کتاب های کارشناسی ش��ده در مجلدی با عنوان کتاب نامه رشد 
منتش��ر می ش��ود. این کتاب نامه برای صرفه جویی در وقت و نیز 
معرفی منابع مناس��ب به دانش آموزان، بهترین منبع است. شاید 
اکنون بس��یاری از معلمان با کتاب نامه آشنایی نداشته باشند اما 
انتظار داریم در پایان این دوره ها، آشنایی با کتاب نامه و نیز سایت 

سامان کتاب به صورت تصاعدی رشد کند.«

افزايش کيفيت فرايند ياددهی يادگيری؛ چگونه؟
دکتر محم�ود امانی طهرانی، 
مدی��ر کل دفتر تألی��ف کتاب های 
درس��ی در بخ��ش دیگ��ری از این 
کارگاه به راه ه��ای افزایش کیفیت 
اش��اره  یادگیری  یاددهی  فراین��د 
ک��رد. وی در این ب��اره گف��ت: »ما 
ب��رای خدمت به م��دارس راه های 
گوناگون��ی داری��م که ط��ی آن ها 

باعث بهبود وضعیت مدارس می شود. اما اگر بخواهیم برای بهبود 
وضعیت مدارس فقط بر یک نکته تمرکز کنیم، آن کیفیت فرایند 
یاددهی یادگیری اس��ت. کیفیت این فرایند اس��ت که به اهداف 

تعلیم وتربیت وصل است و ما را به قله می رساند.«
وی در ادامه با اشاره به »مثلث ارتقای احيای کالس درس« 
اشاره کرد و افزود: »ما در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
اس��تراتژی جدی��دی را ب��رای افزای��ش کیفیت فراین��د یاددهی 
یادگی��ری دنبال می کنیم. به همین منظور »مثلث ارتقای احیای 
کالس درس« را ترسیم کرده ایم. با استفاده از این مثلث به دنبال 
تغییر کالس های درس��مان هس��تیم. چرا ک��ه در فضای کنونی 
آموزش وپرورش سال هاس��ت که در عموم مدارس دولتی چیزی 
به نام مدرس��ه نداریم، فقط کالس و آموزشگاه است. کارهایی که 
مدرس��ه را از کالس متمایز می کند مانن��د فعالیت های گروهی، 
فعالیت های ایج��اد کننده انگیزه ش��خصی، گروه های یادگیری، 
بازی ها و نمایش های دس��ته جمعی مدت هاس��ت در مدارس کم 
ش��ده اند. بنابراین مدرسه به کالس تقلیل یافته و باید کاری برای 

احیای کالس انجام دهیم تا نقش رشددهنده خود را ایفا کند.«
مدیر کل دفتر تألیف کتاب های درس��ی در تش��ریح این مثلث 
گفت: »طراحی آموزش�ی؛ رس�انه های آموزش�ی پرشمار 
و برون داد س��ه ضلع این مثلث اند. طراحی آموزش��ی شبیه به 
طرح درس اس��ت یعنی س��ناریوی یادگرفتن یا مراحلي که باید 
برای رس��یدن ب��ه اهداف آن ه��ا را پیمود. در طراحی آموزش��ی 
خوب بهتر اس��ت اهداف از جنس شایستگی باشند، یعنی تلفیق 
دان��ش و مهارت و نگرش یا به تعبیر برنامه درس��ی ملی تلفیقی 
از تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق. با طراحی آموزش��ی مناس��ب 
پله هایی امن پیش روی همه دانش آموزان گذاش��ته می ش��ود تا 
مسیر یادگیری و رسیدن به قله برای همة آن ها هموار شود. البته 

دکتر امانی: اگر بخواهيم 
برای بهبود وضعيت 

مدارس فقط بر يک نکته 
تمرکز کنيم، آن کيفيت 

فرايند ياددهی يادگيری 
است

ش
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نقطه رس��یدن، نقطه تیز و برنده ای نیس��ت بلکه دانش آموزان به 
سطوحی از اهداف دست پیدا می کنند. طراحی آموزشی مناسب 
ویژگی ه��ای دیگری ه��م دارد از جمله اینکه باید س��طوح باالی 
یادگیری را ایجاد کند؛ با اجرای آن دانش آموزان احس��اس مفید 

بودن کنند؛ به زندگی متصل باشد و...«
امانی افزود: »در طراحی آموزش��ی مناس��ب بای��د به این نکات 
توجه داش��ت که چند منبع برای طراحی آن استفاده شده و این 
منابع چقدر اعتبار داشته اند؟ در این طراحی آموزشی چقدر تولید 
مفهوم ص��ورت می گیرد؟ و چقدر از ب��ار یاددهی یادگیری روی 
دوش یادگیرنده قرار می گیرد؟ در پاس��خ به این س��ؤاالت اس��ت 
که الگوی تدريس هم مطرح می ش��ود. ط��ی تحقیقی در پنج 
اس��تان ایران مشخص ش��د معلمان ما تنها از روش های تدریِس 
س�خنرانی و پرسش و پاسخ غيرحرفه ای استفاده می کنند. 
همین تحقیق در اس��ترالیا نش��ان داده كه معلم��ان از پنج الگو 
اس��تفاده می کنند.  بنابراین معلم��ان ما باید در این زمینه تالش 
بیش��تری داشته باشند تا به طراحی آموزشی مناسبی دست پیدا 

کنند.«

کتاب درسی، الزم اما ناکافی
دکتر امانی در توضیح ضلع های دیگر این مثلث به رس��انه های 
آموزشی پرشمار پرداخت و گفت: »در طراحی های آموزشی جدید، 
کتاب درسی نمی تواند تنها بازیگر باشد. رسانه های آموزشی یعنی 
درس ها نیاز به فیلم، عکس، فایل صوتی، تکه های روزنامه و مجله 
و دیگ��ر قالب های متنوع دارند. پاره ای از این ها می تواند تولیدات 
دیگران باشد که ما آن ها را صید کرده ایم اما بقیه باید از تولیدات 
خودمان باش��د. در واقع معلمان باید در تابستان با شناسایی این 

رسانه ها، تدارک سال تحصیلی خود را ببیند.« 
س��ومین ضلع مثلث ارتقای احیای کالس درس تأکید بر برون 
داد اس��ت. امانی در این زمینه توضیح داد: »یادگیری باید منجر 

به تولید و ارائه شود. چرا که آنچه دانش آموزان را در مدرسه رشد 
می دهد عرضه و ارائه اس��ت. زمانی گفته می شد عرضه بخشی از 
مسیر یادگیری اس��ت اما امروز می گویند هدف است؛ یعنی ارائه 
وجِه هدفی دارد. ارائه به لحاظ بستر، مخاطب و قالب متنوع است. 
مثاًل ارائه می تواند برای بخش��ی از کالس یا مدرسه یا حتی اولیا، 

در قالب ها و بستر های گوناگون هنری، ادبی و.... باشد.«
مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی درباره نقش سامان بخشی 
منابع آموزشی و نقطه مشترک آن با مثلث ارتقای احیای کالس 
درس ادامه داد: »وقتی س��راغ رس��انه های آموزشی پرشمار می 
رویم؛ یا می خواهیم طراحی آموزش��ی خوبی داش��ته باشیم و به 
فکر ارائه خوب هستیم، پای کتاب ها به میان می آید اما کتابی که 
این مثلث را تقویت کند. چون کتابی که این مس��یر را سد کند، 
راهزن اس��ت. مثاًل فعالیتی در کتاب داده شده تا دانش آموزان به 
تولید مفهوم برس��ند اما کتابی مانند حل المسائل ها این مسیر را 
سد می کنند. از سوی دیگر آرزو داریم در باب هر یک از مفاهیم و 
درس های هر یک از کتاب های پایه های گوناگون بتوانیم منابعی 
را ب��ه دانش آموزان معرفی کنیم. در آن صورت می توانیم مطمئن 

شویم که توانسته ایم بستر فرایندهای یادگیری را فراهم کنیم.«

به گزينی کتاب ها با کمک معلمان
در ادامه نخستی���ن ک��ارگ���اه 
آموزش��ی و تبیینی برای مشارکت 
معلمان دوره ابتدایی جهت داوری 
کتاب های آموزشی و تربیتی، محمد 
ناصری مدی��ركل دفتر انتش��ارات 
و تکنولوژی آموزش��ی ب��ا معلمان 
سخن گفت. وی خطاب به معلمان 
حاضر در این کارگاه گفت: »وزرات 

آموزش وپرورش از میان انبوه کتاب هایی که به وزارت ارش��اد ارائه 
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و چاپ می ش��وند، با مکانیزمی ارزیابی و کتاب های مناس��ب را در 
کتاب نامه رش��د معرفی می کند. شأن ش��ما به عنوان داور وزارت 

آموزش وپرورش برای کتاب هایی است که منتشر شده اند«.
ناص��ری درب��اره علت فراین��د داوری و معرفی آثار مناس��ب به 
مخاطب��ان افزود: »بخش قاب��ل توجهی از بازار نش��ر کتاب های 
آموزشی و کمک آموزشی مربوط به دوره ابتدایی است. عقل سلیم 
حکم می کند از این آش��فته بازار انبوه، آثار مناس��ب را ُگل چین 
کنی��م؛ کاری که حت��ی یک کتاب ف��روش هم ب��رای راهنمایی 
مخاطبانش انجام می دهد. وظیفه ذاتی آموزش وپرورش و سازمان 
پژوه��ش و برنامه ریزی آموزش��ی اس��ت که کتاب های مناس��ب 
را ب��ه مخاطبان خ��ود معرفی کند. البته هی��چ اجباری در خرید 
آثار معرفی ش��ده نیس��ت اما فکر می کنید هم��ه چیزهایی را که 
دانش آموز باید بداند کتاب درس��ی آموزش 
می ده��د؟ همان طور که دکت��ر امانی گفت 
نقش رس��انه امروزه خیلی مهم است گرچه 
اکن��ون در جامعه ما مهم ترین ش��ان کتاب 
اس��ت. در نتیجه برای اینکه یادگیری خوب 
اتف��اق بیفتد باید کتاب هایی را که به برنامه 

درسی کمک می کنند معرفی کرد.«
وی درباره نقش معلمان در چرخة داوری 
آثار مناس��ب گفت: »مناسب ترین فرد برای 
معرفی آثار مناس��ب به دانش آموزان معلم اس��ت. معلم است که 
می دان��د ذائقه دانش آموزان امروز چیس��ت؛ چه نیازی دارد و چه 
می خواهد بنابراین در انتخاب کتاب مناس��ب تش��خیص درستی 
دارد. البت��ه منظور از کتاب، اثری اس��ت که ب��ه فرایند آموزش و 
تربیت کمک کند که مختصات خاص خود را دارد و تنها به کتاب 
درسی که بخش بسیار کوچکی از آموزش است محدود نیست.«

ضرورت آشنايی با برنامه درسی در داوری آثار
ای��ن کارگاه، خس��رو  ادام��ه  در 
داودی، از مؤلفان کتاب های درسی 
ریاضی، معلم��ان را با نحوه ارزیابی 
کتاب ها آش��نا کرد. اما نخس��تین 
موضوعی که او بر آن تأکید داشت 
لزوم آشنا ش��دن معلمان با برنامه 
درسی هر حوزه بود، چرا که به نظر 
او نخس��تین معیار کتاب مناس��ب 
در سامان بخش��ی منابع آموزش��ی، هماهنگی آن با برنامه درسی 
است. داودی در باره انواع برنامه درسی توضیح داد: »در نظام های 
آموزشی دنیا با سه نوع برنامه درسی رو به رو هستیم:  غیرمتمرکز، 
نیم��ه متمرکز و متمرکز. برخی کش��ورها مانن��د ایاالت متحده 
آمریکا و آلمان برنامه درس��ی غیر متمرکز دارند یعنی برنامه های 
درس��ی در هر ایالت و منطقه متفاوت اس��ت. حتی سال هایی که 
دانش آموزان در این مناطق درس می خوانند هم متفاوت اس��ت. 
اما کشورهایی مانند ژاپن و انگلستان برنامه درسی نیمه متمرکز 

دارند. یعنی برنامه درس��ی ملی است اما تولید کتاب های درسی 
را به ناش��ران می س��پارند. در واقع کارشناس��ان مدارس از میان 
کتاب های تولید ش��ده حق انتخاب دارند. برنامه درس��ی متمرکز 
هم مانند برنامه ای است که در ایران شاهدش هستیم. یعنی یک 

برنامه درسی و یک کتاب درسی برای همه کشور وجود دارد.«
داودی نخس��تین گام در تولی��د برنام��ه درس��ی را فلس��فه 
آموزش وپرورش دانست و افزود: »برای نوشتن برنامه درسی ابتدا 
باید فلسفه آموزش وپرورش مشخص شود. خوشبختانه چند سال 
پیش فلس��فه آموزش وپرورش مختص خودم��ان را تولید کردیم 
که متناس��ب با شرایط خودمان است. در سند برنامه درسی ملی 
به روش ها هم پرداخته ش��ده و برنامه درسی دوره های مختلف از 
روی این س��ند نوشته می ش��ود. برنامه برخی درس ها فقط برای 
دوره خاصی نوش��ته می ش��ود مانند علوم. اما بعضی دروس برای 

همه پایه ها و دوره ها تولید می شود مانند ریاضی و فارسی.«

برنامه درسی فقط کتاب درسی نيست
خس��رو داوودي وجود دي�د و نگاه برنام�ه ای را برای داوری 
کتاب ها ضروری دانس��ت و گفت: »باید به برنامه  درسی به عنوان 
یک پازل نگاه کرد که فقط به کتاب درسی محدود نیست. کتاب 
درس��ی فقط یک قطعه از این پازل اس��ت. در گذشته معلمان ما 
بیشتر کتاب محور بودند اما ما تالش داشتیم که آن ها را به سمت 
برنامه محوری س��وق دهیم تا با قطعات دیگر پازل برنامه درس��ی 
آش��نا ش��وند. قطعات دیگر پازل برنامه درس��ی موارد بسیاری را 
شامل می شود از جمله: کتاب راهنمای معلم، نرم افزار دانش آموز، 
فیلم دانش آموز، کتاب ارزش��یابی، بسته های دست ورزی، مجالت 
آموزشی، سایت های آموزشی، کتاب های کار و تمرین و کتاب های 
کمک آموزش��ی که دید وسیع تری نس��بت به کتاب درسی دارند 
مانند کتابی که درباره معرفی دانشمندان ریاضی یا دانستنی های 
ریاضی منتشر می شود. در واقع کتاب کمک آموزشی مانند فصل 
به فصل کتاب درسی نیست اما برای معلمان و دانش آموزان قابل 
اس��تفاده است و بیش از آنکه در قید کتاب درسی باشد به برنامه 

درسی پایبند است.«

هماهنگ و همگام با برنامه درسی
خس��رو داودی در ادامه بر هم خوانی کتاب های کمک آموزش��ی 
با برنامه درس��ی تأکید کرد و افزود: »ش��رط اینکه قطعات پازل 
برنامه درس��ی خوب عمل کنند این اس��ت که با برنامه درس��ی 
هم خوان باشند. یعنی کتاب درسی، کمک آموزشی، فیلم، مجالت 
و... زمانی مورد تائید ماست که معیارهای برنامه درسی را مدنظر 
داشته باش��د. مهم ترین کاری که ش��ما به عنوان داور کتاب های 
کمک درس��ی باید انجام دهید تشخیص هماهنگی و انطباق این 
آثار با برنامه درسی است. در واقع از شما انتظار می رود تشخیص 
دهید آثاری که به دس��تتان رسیده قطعه خوبی برای پازل برنامه 
درس��ی هست یا نه. ش��اید کتابی خیلی خوب باشد اما منطبق با 

برنامه درسی نباشد بنابراین باید آن را رد کنید.«
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کيا: به گفته معلمان 
برخی از منابع مطالعاتی 

غيردرسی تالش های 
آن ها را در آموزش 

موضوعات و مفاهيم ابتر 
می کند
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داودی گفت: »از سوی دیگر انتظار داریم کتاب هاي كمك درسي 
به زوایایی از برنامه درس��ی توجه داشته باشند که در کتاب های 
درس��ی مغفول مانده اند یا کمتر به آن ها پرداخته ش��ده اس��ت. 
کتاب درسی نمی تواند به همه جنبه های برنامه درسی به تفصیل 
بپردازد؛ اینجاست که ناشران باید این خالء را پر کنند چون حجم 

و گنجایش ما در کتاب درسی محدود است.«
معیارهای دیگری که در داوری کتاب های رس��یده به دبیرخانه 
سامان بخشی منابع آموزشی الزم است، موضوعی بود که داودی به 
آن اشاره کرد: »بعد از انطباق با برنامه درسی، وضعیت ظاهری و 
هنری آثار هم مهم هستند، مانند کیفیت مطلوب هنری، توجه به 
سفیدخوانی، صفحه آرایی مناسب، انطباق تصاویر با فرهنگ مان، 
ابعاد و جنس کاغذ کتاب، توجه به استانداردهای تألیف و تدوین 
و مخاطب شناس��ی کتاب. بدین معنی که زب��ان کتاب با مخاطب 
آن هماهنگ باش��د. ممکن است مخاطب کتابی، دانش آموز سوم 
دبس��تان باشد اما نویس��نده از واژگانی اس��تفاده کرده باشد که 
متناسب با سن و گنجینه لغات دانش آموزان سوم ابتدایی نباشد. 
یعنی باید تناسب محتوا با سن مخاطب و توانای هایی آن  ها را در 
نظر بگیریم. به طور کلی در داوری کتاب ها، بخش محتوایی 120 

امتیاز و بخش ظاهری 80 امتیاز دارد.«
مؤلفه های برنامه درس��ی معیار دیگ��ری بود که داودی بر آن ها 
تأکید داش��ت. وی با بیان اینکه هر برنامه درس��ی 4 مؤلفه اصلی 
دارد گف��ت: »رويک�رد؛ هدف و محت�وا؛ روش تدريس و در 
نهایت ش�يوه های ارزشيابی مهم ترین مؤلفه های برنامه درسی 

هستند. منظور از رویکرد، نگاه برنامه درسی است. مثاًل در رویکرد 
برنامه های جدید س��بک های یادگی��ری دانش آموزان مورد توجه 
قرار می گیرد یا یک موضوع به چند روش عنوان می ش��ود یا ابتدا 
بازنمایی ه��ای گوناگون از یک مفه��وم گفته و بعد مفهوم معرفی 
می ش��ود. رویکرد برنام��ه مهم ترین مؤلفه و در واقع نخ تس��بیح 

برنامه است.«
وی اف��زود: »هدف و محت��وا هم بر تطابق 
محتوای آثار رس��یده با اهداف برنامه درسی 
تأکی��د دارد. در واق��ع وقت��ی بدانید اهداف 
مهارتی در برنامه جدید درس ریاضی مدنظر 
اس��ت، در داوری کتاب ها ب��ه این نکته هم 
توجه خواهید داش��ت. روش تدریس برنامه 
جدید روش فعال در آموزش ریاضی اس��ت. 
اگر کتابی به دست شما رسید که مانعی برای 
طی این مس��یر اس��ت باید از چرخه داوری 

کنار گذاش��ته ش��ود چون مغایرت آش��کار با برنامه درسی دارد. 
ش��یوه های ارزشیابی هم در برنامه جدید بر روش توصیفی تأکید 
دارد. از ای��ن رو اگر کتابی همچنان روش��ی غی��ر از این را در پی 

می گیرد با معیارهای ما هماهنگی ندارد.«
خس��رو داودی، در پایان تأکید کرد: » ش��ما معلمان، به عنوان 
داوران طرح سامان بخش��ی منابع آموزشی، باید این رویکردها را 
به خوبی بشناس��ید ت��ا بتوانید داوری منصفانه و دقیقی داش��ته 

باشید.«

داودی: در سند برنامه 
درسی ملی به روش ها 
هم پرداخته شده و 
برنامه درسی دوره های 
مختلف از روی اين سند 
نوشته می شود

ش
زار

گ
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مجتبي مقصودي

رويكرديمشاركتيبهموضوعتأليفكتابدرسي)3(

بررسي برخي ابهامات و سؤاالت
 مربوط به چندتأليفي

اله
مق

اشاره
در دو بخ��ش قبلی این مقاله به بررس��ی اس��ناد باالدس��تی و 
آیین نامه های مش��ارکت بخش خصوصی در تولید مواد آموزشی 
و کتاب درس��ی، تجربه چند کش��ور در زمینه مش��ارکت بخش 
خصوصی در تألیف کتاب  درسی و تجربه کشورمان در این زمینه 
پرداختیم. در تجربه کش��ورمان در زمین��ه واگذاری تولید کتاب 
درس��ی به بخش خصوصی گفته شد که برخی مشکالت موجود 
در این زمینه باعث تغییر رویکرد مسئوالن وقت و انتخاب گزینه 

تولید کتاب  درسی توسط وزارت آموزش و پرورش شد. 
بدون داش��تن برنام��ه مش��خص و داش��تن راه حل هایی برای 
مشکالت احتمالی، امکان بروز مجدد مشکالت چندتألیفی وجود 

خواهد داشت.
در این بخش از مقاله  س��عی ش��ده اس��ت در مورد ابهامات و 
مسائل مختلف واگذاری نشر کتاب  درسی و چند تألیفی در قالب 
پرس��ش و پاس��خ، مطالب و  راه حل هایی بیان ش��ود. در پاسخ به 

این س��ؤاالت از تجربیات کارشناس��ان دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتاب های درس��ی، نظرات کارشناس��ان اداره کل چاپ و توزیع و 
همچنین برخی ناش��ران کتاب های آموزشی استفاده شده است. 
مجموع این پرسش  ها، ابهامات و نگرانی ها حدود 50 عنوان  است 
که در این مقاله به بیس��ت و شش مورد  از مهم ترین آن ها اشاره 
شده است. پاسخ های ارائه شده می تواند به نوعی بیان نقاط قوت 

و ضعف و راه های مقابله با تهدیدهای احتمالی قلمداد شود. 

كليدواژه ه�ا: چندتألیفي، نگراني ه��اي چندتألیفي، نظام تألیف 
متمركز، ناشران بخش خصوصي، كتاب درسي، تولید كتاب درسي، 

توزیع كتاب درسي.

حدود 50 س��ال از برقراري نظام تألیف متمركز در ایران مي گذرد 
و نظام آموزش��ی به نوعی با این ش��یوه تألیف و توزیع کتاب درسی 
خو گرفته و  برنامه هاي خود را با آن منطبق نموده اس��ت. از این رو 
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مطمئنًا بازگش��ت به نظام چند تألیفي با چالش هایي روبه رو خواهد 
شد. در واقع برخي از همین چالش ها و مشكالت در گذشته بود كه 
موجب تغییر نظام آموزش��ي از چند تألیفي به تألیف متمركز ش��د. 
اگر بخواهی��م این ابهامات و نگرانی ه��ا را طبقه بندی کنیم آن ها را 

می توانیم در چهار دسته یا طبقه مورد بررسی قرار دهیم.
الف- نگرانی های مربوط به تألیف کتاب

ب- ابهامات و مشکالت مربوط به تولید کتاب
پ- مسائل و نگرانی های مرتبط با توزیع کتاب

 ت- پرسش های مربوط به پس از نشر کتاب
 امید است مس��ائل یا سؤاالت زیر و پاسخ هاي داده شده به آن 
بتواند در تسهیل تصمیم گیري مدیران آموزش و پرورش مؤثر واقع 

شود.

الف. نگراني هاي مربوط به تأليف كتاب
1. اعم�ال اين طرح به چه ترتي�ب و در چه فرايندي براي 

دوره هاي تحصيلي توصيه مي شود و به چه داليلي؟  
تألیف كتاب براي همه كتاب هایي كه راهنماي برنامه درسي دارند 
امكان پذیر اس��ت. بنابراین طرح چند تألیف��ي را مي توان براي همة 
دوره ه��ا توصیه كرد. اما هر دوره تحصیلي ویژگي هاي خاص خود را 
دارد كه اجراي طرح را با مس��ائل مرب��وط به آن دوره پیوند مي زند. 
مث��اًل در دوره ابتدایي به علت تخصصي نبودن دروس ش��اید تألیف 
کتاب ساده تر به نظر برسد، در حالی که در عمل ممکن است تألیف 
کتاب در این دوره به لحاظ برخی نکات روان شناس��انه و توانایی های 
مورد نیاز در تألیف کتاب برای کودک مشکل تر هم باشد. با وجودی 
که در دوره متوس��طه به علت تخصصي ب��ودن معلمان و كتاب هاي 
درس��ي، اجراي طرح چند تألیفي س��اده تر اس��ت، اما وجود كنكور 
موانعي را به وجود مي آورد. شاید بهترین دوره تحصیلي براي اجراي 

نظام چند تألیفي در حال حاضر دوره متوسطه  اول باشد.
بنابرای��ن توصیه مي ش��ود در مراحل اول اجراي ط��رح، این طرح 
از دوره متوس��طه اول آغاز ش��ود. هم زمان كتاب هاي درس��ي دوره 
متوسطه دوم كه از منابع كنكور نیستند، مي توانند در این طرح وارد 
شوند. دوره متوسطه دوم، پایه دهم در حال حاضر از این نظر بهترین 

پایه براي اجراي طرح چند تألیفي است.

2. ناشران ما توانايی توليد کتاب درسی را ندارند.
خالف این ادعا، ناش��رانی که پنجاه سال پیش می توانستند کتاب 
درس��ی تولید کنند اکنون تجربه بسیار بیش��تری از آن زمان دارند 
و تولید کتاب های آموزش��ی مناسب توسط ناشران بخش خصوصی 
نش��ان می دهد چنانچه این عرصه برای آن ها گش��وده شود خواهند 
توانست به تولید و نشر کتاب درسی هم  مبادرت کنند. وقتی فرصت 
کاف��ی به آن ها داده نمی ش��ود چگونه می توان قضاوت کرد که آن ها 

توانایی تولید کتاب درسی را ندارند.

3. با وجود يك كتاب براي سراس�ر كش�ور )وضع حاضر( 
مس�ئوالن آموزش و پرورش اطمينان حاصل مي كنند كه  يك 

استاندارد ملي براي محتواي آموزشي مدارس وجود دارد. 
اطمین��ان از وجود محتواي آموزش��ي اس��تاندارد منافاتي با وجود 
چندین تألیف ندارد، چرا كه همة محتواهاي تهیه ش��ده، اواًل مطابق 
با راهنماي برنامه درسي مصوب یا تأیید شده تدوین مي شوند و ثانیًا 
صحت و اعتبار آن ها توسط دفتر برنامه ریزي و تألیف تأیید مي شود. 
بنابراین محتواهاي آموزشي تولید شده تابع استاندارد ملي خواهند 
بود و مسئوالن آموزش و پرورش از این جهت اطمینان خواهند یافت. 

4. ب�ا تأليف يك كتاب توس�ط دفتر برنامه ري�زي و تأليف 
مي توان از بهترين مؤلفان كه عمدتًا در تهران به سر مي برند 

استفاده كرد.
البت��ه اینكه دفتر برنامه ریزي و تألیف از بهترین مؤلفان اس��تفاده 
مي كند جاي مناقشه دارد و ممكن است با حق التألیفي اندك كه در 
بخش دولتي پرداخت مي ش��ود نتوان بهترین مؤلفان را براي تألیف 

كتاب درسي انتخاب كرد. بنابراین ورود بخش 
خصوصي به تألیف كتاب درسي حتي مي تواند 
ای��ن تضمی��ن را به وجود آورد ك��ه از مؤلفان 
تواناتري اس��تفاده ش��ود. چرا كه اواًل پرداخت 
حق التألیف در بخ��ش خصوصي تابع مقررات 
دولتي نیس��ت، ثانیًا بخش خصوصي به دلیل 
وجود رقابت سعي مي كند تألیفات بهتري ارائه 

دهد. 

5. با تألي�ف كتاب در دفتر برنامه ريزي 
و تألي�ف دغدغه هاي فرهنگ�ي، تربيتي 
وسياس�ي رعايت شده و از عدم انحراف 

آن اطمينان به وجود خواهد آمد. 
بدیهی اس��ت نظارت دفتر تألیف مي تواند از 
انحراف��ات احتمالي جلوگیري كند. از س��وي 
دیگر این دغدغه ها در م��ورد همة كتاب هاي 

درسي وجود ندارد و در صورت لزوم مي توان تألیف برخي از كتاب ها 
را همچنان متمركز و تك تألیفي نگاه داشت. 

6. اعم�ال سياس�ت هاي مديريت�ي در محتواي آموزش�ي 
هنگامي ك�ه تألي�ف در دفت�ر برنامه ري�زي و تألي�ف انجام 
مي گيرد آس�ان تر خواهد بود. به طور مثال حذف بخش�ي از 
محتوا يا انجام تغيي�رات جزيي هنگامي كه يك تأليف وجود 

دارد ساده تر است.
مس��لمًا ناش��ران از اینکه دفتر برنامه ریزی بخواهد برخی تغییرات 
جزیی را همه س��اله در کتاب درس��ی اعمال کن��د رضایت نخواهند 
داش��ت. هنگامی که )راهنمای( برنامه درسی به خوبی طراحی شده 
باش��د، کتاب درسی تهیه شده تأیید کمیته ممیزی را دریافت کرده 
و احتمااًل در اجرای آزمایش��ی هم تغییرات الزم در آن اعمال ش��ده 
اس��ت، انجام تغییرات همه ساله لزومی ندارد. در موارد بسیار جدی 
یا حاد که مسئولین دفتر برنامه ریزی چاره ای جز اعمال تغییر ندارند 

اطمينان از وجود 
محتواي آموزشي 
استاندارد منافاتي با 
وجود چندين تأليف 
ندارد، چرا كه همة 
محتواهاي تهيه شده، 
اواًل مطابق با راهنماي 
برنامه درسي مصوب 
يا تأييد شده تدوين 
مي شوند و ثانيًا صحت و 
اعتبار آن ها توسط دفتر 
برنامه ريزي و تأليف تأييد 
مي شود

اله
مق
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مي توانند طي نامه اي به ناشران تغییرات جزیي یا حذف بخش هایي 
از محتوا را اطالع دهند.

7. در ح�ال حاض�ر آم�وزش مؤلفان كتاب هاي درس�ي در 
صورت�ي كه تع�داد آن ها كم باش�د با هزينه كمت�ري انجام 

خواهد شد.
افزایش تعداد مؤلفان به معناي افزایش توانایي كلي كشور در تولید 

محتواي آموزشي خواهد بود كه خود نوعي سرمایه ملي است. 

8. اعتبار بخشي مواد آموزشي در تك تأليفي ساده تر و كم 
هزينه تر خواهد بود. 

اعتبار بخش��ي یا اعتباریابي فرایندي پژوهشي است كه براي تأیید 
اعتب��ار كتاب درس��ي انجام مي ش��ود . اعتبار 
بخشي نظري ش��امل دریافت نظرات اساتید، 
متخصصان و س��رگروه هاي آموزشي در مورد 
كتاب درس��ي اس��ت كه مي تواند توسط ناشر 
خصوصي نیز انجام شود. در نظام چند تألیفي 
اعتباریابي علمي  نیز مي تواند به تدریج صورت 
گیرد. در واقع یك ناش��ر خصوصي  به شدت 
عالقه مند اس��ت كه كت��اب او از اعتبار كافي 
برخوردار باش��د تا بتواند در بازار رقابت فروش 
بیشتري داش��ته باشد. بنابراین در شیوه چند 
تألیفي فرایند اعتبار بخش��ي  مشكل چنداني 

ایجاد نخواهد كرد. 

9. چگون�ه ناش�ر مناس�ب را انتخ�اب 
کنيم؟

انتخاب ناشر یا بر اساس کتاب تألیف شده انجام می شود یا وزارت 
آموزش و پرورش ناشری را با توجه به سوابقش انتخاب می کند. 

10. چ�ه پيش نيازهايی در داخل و خارج س�ازمان پژوهش 
بايد انجام شود؟

- در دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي
 در ی��ک وضعیت ای��ده آل  وظیفة اصلی س��ازمان پژوهش تألیف 
نخواهد بود و بیش��تر بر انطباق تألیفات بخش خصوصی  با راهنماي 
برنامه درس��ي و استاندارد نظارت خواهد كرد. به عبارتی از وضعیت 
تصدی گری به حالت مدیریت تولید کتاب درسی تغییر نقش خواهد 

داد.
- در بيرون سازمان پژوهش 

واگذاري نش��ر كتاب درس��ي به بخش خصوصي كه شامل تألیف، 
چاپ و توزیع كتاب هاي درس��ي است، نیازمند همراهي و همكاري 
معاونت هاي آموزش��ي، آماده سازي گروه هاي آموزشي براي انتخاب 
كتاب درس��ي و در نهایت آماده كردن معلم��ان براي انتخاب كتاب 
درسي مناس��ب اس��ت. به عالوه برخي مقررات آموزشي که ممکن 
است با نظام چند تألیفی سازگار نباشد  باید با توجه به وضع جدید 

اصالح شوند.
-  تغييرات در بيرون آموزش و پرورش

الف. تغیی��رات در بیرون آموزش و پرورش عمدت��ًا مربوط به جلب 
هم��كاري بخش خصوصي ب��راي تولید كتاب هاي درس��ي، آموزش 
مؤلفین و تقویت نظام توزیع كتاب در این بخش اس��ت. عالوه بر آن 
باید نوعي فرهنگ س��ازي در جامعه ص��ورت گیرد تا نهادهاي مؤثر 
سیاس��ي، اجتماعي، مذهبي و هم چنین والدین نسبت به این اقدام 

موضع گیري نكنند.
ب. یكي از مش��كالت عمده در اجراي برنامه چند تألیفي در دوره 
متوس��طه وجود كنكور ورودي دانشگاه هاس��ت. تأثیر كنكور در این 
دوره به حدي اس��ت كه حتي تصور داش��تن چن��د تألیف در دوره 
متوسطه براي عناویني كه در كنكور ورودي دانشگاه ها از آن ها سؤال 
طراحي مي ش��ود سخت است. از سوي دیگر براي توسعه نظام چند 
تألیفي، شاید بهترین دوره، دوره متوسطه باشد. براي حل این مشكل 
باید ترتیبي اتخاذ كرد كه سازمان سنجش طراحي سؤاالت كنكور را 
براساس برنامه درسي و مفاهیم آن صورت دهد. به عبارت دیگر این 
س��ازمان باید با توجه به كتاب هاي مصوب وزارت آموزش و پرورش و 
براساس مفاهیم مشترك آن ها كه در برنامه درسي به آن توجه شده، 

اقدام به طراحي سؤاالت كنكور نماید. 

ب. ابهامات و مشکالت مربوط به توليد کتاب
11. چاپ و نش�ر كتاب توس�ط بخش خصوص�ي گران تمام 
خواهد ش�د و دادن يارانه به بخ�ش خصوصي چه به صورت 
كاغذ و چه به صورت نقدي مش�كالت حسابرس�ي پرداخت 

دولت به بخش خصوصي را به وجود مي آورد.
مسلمًا قیمت كتاب و كیفیت فیزیكي آن تابع قیمت و كیفیت مواد 
اولیه مانند كاغذ، رنگ و چس��ب خواهد ب��ود. اکنون که دیگر یارانه 
کاغذ وجود ندارد این اشکال کمتر به وجود خواهد آمد. البته وزارت 
آموزش و پ��رورش باید در مورد قیمت گ��ذاری کتاب نظارت کافی به 

عمل آورد. 

12. سازمان پژوهش طي سال هاي گذشته سيستم مجهزي 
را براي آماده سازي كتاب درسي در اداره كل چاپ و توزيع 
به وجود آورده است كه با واگذاري امر آماده سازي به بخش 
خصوصي از هزينه هاي صرف ش�ده اس�تفاده بهينه صورت 

نخواهد گرفت. 
مسلمًا آماده سازي كتاب هاي درسي براي چاپ به صورت ناگهاني 
به بخش خصوصي واگذار نخواهد ش��د و ای��ن كار به تدریج صورت 
مي پذیرد. در طول مدت گذار، واحد آماده س��ازي اداره كل چاپ و 
توزیع به كار خود ادامه داده ولي از توسعه آن جلوگیري خواهد شد. 
از سوي دیگر در حال حاضر نیز آماده سازي برخي كتاب هاي درسي 
توس��ط اداره كل چاپ و توزیع به بخش خصوصي واگذار مي شود و 
این امر نش��ان مي دهد كه مي توان به تدریج بر دامنه واگذاري افزود 
و اداره كل چاپ و توزیع نیز به امر نظارت و مراقبت از اس��تانداردها 

بیشتر معطوف گردد.

اله
مق

 در يک وضعيت ايده آل  
وظيفة اصلی سازمان 

پژوهش تأليف نخواهد 
بود و بيشتر بر انطباق 

تأليفات بخش خصوصی  
با راهنماي برنامه درسي 

و استاندارد نظارت 
خواهد كرد. به عبارتی 
از وضعيت تصدی گری 

به حالت مديريت توليد 
کتاب درسی تغيير نقش 

خواهد داد
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13. واگ�ذاري چاپ كتاب هاي درس�ي ب�ه بخش خصوصي 
موجب مي ش�ود دس�تگاه هاي عظيم چاپخانه هاي ش�ركت 
افس�ت و ش�ركت چاپ و نش�ر نتوانند با ظرفيت كامل كار 
كنند. به عبارت ديگر خريد اين دس�تگاه ها به منظور چاپ 
كتاب هاي پرشمارگان درسي صورت گرفته است و نمي توان 

به راحتي از اين دستگاه ها صرف نظر كرد.
در پاس��خ باید گفت ناش��ران خصوصي که وظیفه نشر كتاب هاي 
پرشمارگان را بر عهده گیرند، مي توانند از امكانات شركت هاي فوق 
بهره ببرند. از س��وي دیگر، امكانات ای��ن چاپخانه ها مي توانند عالوه 
بر پاس��خ گویی به دیگر نیازهای داخلی در س��طح منطقه اي و براي 

كشورهاي همسایه به كار گرفته شوند.

پ.  مسائل و نگرانی های مرتبط با توزيع کتاب
14. تعيين ش�مارگان كتاب براي چاپ يك كتاب آس�ان تر 

است تا براي چند كتاب.
در مورد تعیین ش��مارگان براي چند كتاب مي توان به دو ش��یوه 

عمل نمود.
1. س��ازمان پژوهش ش��مارگان مورد نی��از را تعیین كرده و به هر 
ناشر س��همیه اي را اعالم كند. بدین ترتیب اگر مثاًل شمارگان مورد 
نیاز یك كتاب 180 هزار جلد است و 3 ناشر براي كتاب وجود دارد 
به هر یك س��فارش 60 هزار جلد مي دهد. سازمان پژوهش مي تواند 
براي اطمینان از دسترسي همة دانش آموزان به كتاب سفارش بیش 
از 180 ه��زار جلد نیز بدهد تا به ص��ورت ذخیره در انبار نگاهداري 
شود. این ذخیره در موارد پیش بیني نشده قابل استفاده خواهد بود.

2. روش دوم آن اس��ت كه س��ازمان شمارگان کلی مورد نیاز را به 
ناشران اعالم كند و آن ها بر اساس توان بازاریابي خود اقدام به چاپ 
كتاب نمایند در این موقعیت توزیع كتاب درس��ي نیز بر عهده ناشر 
خواهد بود. س��ازمان پژوهش براي كسب اطمینان از اینكه كتاب در 
موعد مقرر به دانش آموزان خواهد رسید ذخیره مطمئني از كتاب را 
در اختیار داشته باشد. البته این شیوه ممكن است در اوایل همراه با 
دشواري هایي باشد اما این دشواري ها و مشكالت نباید تصمیم گیران 
را از اصل كار منصرف نماید و س��عي نمایند به تدریج مش��كالت را 

پشت سر گذارند تا بازار بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم شود.

15. توزيع كتاب هاي درس�ي در سراسر كشور با شيوه تك 
تأليفي ساده تر اس�ت. به عبارت ديگر تصميم گيري درمورد 
اينكه ك�دام تأليف براي كدام منطقه توزيع ش�ود به داليل 

توجيهي نياز دارد و به سادگي امكان ناپذير نيست. 
این مسئله هنگامي  پیش مي آید كه چاپ و توزیع كتاب هم چنان 
دولتي باق��ي بماند. اما اگر چاپ و توزی��ع به عهده بخش خصوصي 
باش��د توزیع كتاب درس��ي تابع قانون عرضه و تقاضا خواهد بود. به 
عبارت دیگر این استان ها، مناطق آموزشي و حتي مدارس و معلمان 
هستند كه تصمیم مي گیرند چه كتابي را باید خریداري كنند و ناشر 

بر اساس تقاضاي بازار، شمارگان و توزیع خود را تنظیم مي كند.

ت. پرسش های مربوط به پس از نشر کتاب
16. نقش ادارات اس�تان ها و مناط�ق در قبال چند تأليفي 

چيست؟
در م��ورد ادارات اس��تان ها و مناطق از دو جنب��ه مي توان به نقش 
ی��ا تكالیف آن ها پرداخ��ت. اول از جنبه همكاري یا دخالت آن ها در 
تألیف كتاب درس��ي اس��ت. یعني آیا اس��تان ها مي توانند یا باید در 

تألیف كتاب درسي وظیفه اي را بر عهده بگیرند؟
این سؤالي است كه سیاس��ت چند تألیفي مي تواند پاسخ گوي آن 
باش��د. واگذاري تألیف و نش��ر كتاب درس��ي به بخش خصوصي، با 
واگذاري تألیف كتاب درس��ي به ادارات اس��تان ها منافات دارد. چرا 
كه ادارات اس��تان ها نیز به نوعي، بخش دولتي هستند. مضافًا اینکه 
ای��ن امر نه تنها تصدی گری دول��ت را کاهش نخواهد داد بلکه حجم 
عظیمی از فعالیت را در مرکز و استان ها به وجود خواهد آورد. تجربه 
تألیف برخي كتاب هاي درسي توسط استان ها نشان مي دهد كه این 
فرایند بسیار وقت گیر و پرهزینه بوده و نتایج آن رضایت مطلوب را 

به دست نمي دهد. 
اما تكلیف ادارات اس��تان ها و مناطق در وضعیتي كه كتاب درسي 
توس��ط بخش خصوصي تألیف و منتشر مي شود این است كه آن ها 
توانایي  گروه هاي آموزش��ي و دبی��ران خود را براي ارزیابي و انتخاب 
كتاب مناس��ب به حدي باال ببرند كه آن ها بتوانند در انتخاب كتاب 
درس��ي به طور فعال اقدام كنند. داش��تن و ارائه آمار دقیق و واقعي 
از تع��داد دانش آموزاني كه كتاب درس��ي خاصي را خواهند آموخت 
از دیگر وظایف اس��تان ها و مناطق اس��ت. یكي دیگر از فعالیت هاي 
استان ایجاد هماهنگي با ناش��ران براي برگزاري دوره هاي آموزشي 

است.

17. آموزش مدرس�ان و معلمان براي تدريس كتاب در تك 
تأليفي ساده تر خواهد بود.

آموزش مدرس��ان و معلمان فرایندي است كه براي كتاب هاي 
جدی��د التألیف صورت مي گیرد و این وظیفه را ناش��ر نه تنها به 
عه��ده خواهد گرفت بلك��ه براي افزایش ش��مارگان فروش خود 
عالقه مند خواهد بود معلمان بیش��تري را به طور مستقیم توسط 
مؤلف��ان آموزش ده��د. در حالي كه در وضع حاض��ر معلمان به 
صورت غیرمس��تقیم و توسط مدرساني كه در دوره هاي آموزشي 
ش��ركت كرده  اند آموزش داده مي ش��وند. ارتباط با معلمان و رفع 
اش��كاالت آن ها در طول س��ال تحصیلي نیز مي تواند توسط ناشر 
انجام ش��ود همان طور كه هم اكنون توسط كارشناسان و مؤلفان 

دفتر برنامه ریزي و تألیف صورت مي گیرد. 

18. يك�ي از مش�كالت عم�ده نظام آموزش�ي برگزاري 
كنكور ورودي دانشگاه هاست كه در يك نظام چند تأليفي 
در برابر نظام تك تأليفي اين مشكالت بيشتر خواهد شد. 
از جمل�ه مهم ترين اين مش�كالت مي توان ب�ه چگونگي 
تصميم گيري براي طراحي س�ؤال در س�ازمان سنجش و 

اله
مق
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س�ردرگمي  دانش آم�وزان در مورد انتخ�اب منبع كنكور 
اشاره كرد.

در پاسخ باید گفت لزومي ندارد نظام چند تألیفي در مراحل اول 
از كتاب هاي منبع كنكور شروع شود. در آغاز، كتاب هاي دوره هاي 
متوس��طه اول و ابتدایي و كتاب هاي غیركنكوري دوره متوسطه 
مي توان��د در نظام چن��د تألیفي مورد توجه ق��رار گیرد. هر چند 
در مراحل بعدي طرح س��ؤاالت كنكور باید براساس سرفصل هاي 
برنامه درسي و به صورت مفهومي  صورت گیرد كه در این صورت 

تألیف هاي چندگانه مشكلي را در امر كنكور ایجاد نخواهد كرد.

19. از مش�كالت چند تأليفي، وجود دانش آموزاني است 
ك�ه به تابعي�ت والدين خود از ش�هري به ش�هر ديگر يا 
اس�تان ديگر منتقل مي ش�وند و بايد 

كتاب درسي ديگري را مطالعه كنند.
در پاسخ باید گفت این امر اواًل گستردگي 
چندان��ي ن��دارد و ثانی��ًا چ��ون كتاب هاي 
درسي براساس استاندارد مشخصي نگاشته 
مي ش��وند دانش آم��وزان انتقالي با مش��كل 

چنداني روبه رو نخواهند شد.

20. در ص�ورت وجود تأليف چندگانه 
ب�راي ي�ك عن�وان درس�ي، اي�ن نگران�ي در والدين و 
دانش آم�وزان ب�ه وج�ود خواهد آم�د كه كتاب�ي كه در 
اختيار دانش آموزان مدرسه اي در شهري دور افتاده قرار 
مي گيرد ضعيف تر از كتابي اس�ت كه مثاًل در مركز استان 

يا در تهران خوانده مي شود.
البت��ه این نگراني در م��ورد كیفیت مدرس��ه و توانایي معلمان 
آن نی��ز همواره وجود داش��ته و دارد. از آن ج��ا كه در نظام چند 
تألیفي انتخاب كتاب درس��ي براي م��دارس در یك فرایند چند 
مرحل��ه اي صورت مي گیرد كه ش��امل انتخ��اب و تأیید كتاب در 
دفتر برنامه ریزي و تألیف، انتخاب كتاب توسط دبیران و گروه هاي 
آموزش��ي استان و حتي انتخاب توس��ط مدارس و معلمان است، 
نگراني تا حد زیادي رفع مي ش��ود. همچنین مي توان با برگزاري 
جلسات توجیهي و ارائه دالیل انتخاب یك كتاب خاص براي یك 

عنوان درسي، از نگراني والدین و دانش آموزان كاست.

 21. به كارگيري اين سياست در كدام گروه از كتاب هاي 
درسي متوسطه دوم مورد صالحديد است؟

در دورة متوسطة دوم، برخي از كتاب ها، فقط یك درس در طول 
دوره تحصیلي هس��تند، مانند كتاب هاي اقتصاد، روان شناس��ي، 
آمار و مدل س��ازي، جغرافیاي دوم و زیست شناس��ی اول. مسلمًا 
ورود ای��ن كتاب ها به طرح چند تألیف��ي معایب كمتري خواهد 
داش��ت. برخي از كتاب  ها كه در كنكور به عنوان منبع ش��ناخته 
نمي شوند به راحتي مي توانند در این طرح وارد شوند. اصواًل براي 
كتاب هایي كه در طول دو یا س��ه سال متوالي تدریس مي شوند 

یا در دورة پیش دانش��گاهي نیز تعقیب مي شوند باید با دقت نظر 
بیشتري عمل كرد.

22. جاي�گاه معلمان، هنگامی که کتاب درس�ی توس�ط 
بخش خصوصی توليد می شود چگونه خواهد بود؟

معلم��ان همچون گذش��ته مصرف کننده صرف کتاب درس��ی 
نخواهند بود و چون انتخاب کتاب درس��ی ممکن است در اختیار 
آن ها باشد نقش پررنگ تری در انتخاب محتوای آموزشی خواهند 

داشت.

23. در س�ازمان پژوه�ش و برنامه ري�زي آموزش�ي هم 
اينك پژوهش هاي متعددي در باب توليد برنامه ها صورت 
مي گيرد، آيا  توليدكنندگان مواد آموزش�ی نياز به انجام 

پژوهش يا پشتيباني پژوهشي ندارند؟
مس��لمًا آن  چه را كه آموزش و پرورش و دولت به صورت عام باید 
حمایت كنند، انجام پژوهش در زمینه هاي مختلف اس��ت. از این 
رو انجام پژوهش ها توسط آموزش و پرورش در قالب پژوهشگاه ها و 
مؤسسات پژوهشي مرتبط، همچنان ضروري است. این پژوهش ها 
در دو س��طح انجام مي شود. سطح اول قبل از تولید كتاب درسي 
است و به منظور تولید راهنماي برنامه درسي انجام می شود. این 
پژوهش ها مي تواند عالوه بر كمك به ناشران براي انجام تغییرات 
و اصالح��ات در كتاب خود به مدیران س��ازمان و كمیته ارزیابي 
كتاب درس��ي كمك نماید تا در مورد ادامه كار نش��ر یك كتاب 
درس��ي توسط یك ناشر خاص تصمیم صحیح تري را اتخاذ كنند. 
به عالوه ناشران نیز حتمًا به انجام پژوهش برای اصالح کتاب های 

خود مبادرت خواهند کرد.

24. آيا می توان اطمينان داشت که ناشران در سال های 
بعد نسبت به ادامه نشر کتاب درسی اقدام کنند و  کتاب 

به موقع به دست دانش آموزان برسد؟
اكن��ون تح��والت اقتص��ادي، فرهنگي و صنعت نش��ر كش��ور 
به جایي رس��یده اس��ت كه مي توان سیاس��ت واگذاري تألیف به 
بخ��ش خصوصي را با اطمینان بیش��تري پیش گرفت. اگر بخش 
خصوصي در امر نش��ر كتاب درسي فایده اي ببیند مسلمًا خود به 
دنبال اس��تمرار این س��ود خواهد بود و دل نگراني هاي مسئولین 
دولتي خود به خود رفع خواهد شد. اكنون نگراني از جانب بخش 
خصوصي می تواند مطرح شود  كه اگر در این زمینه سرمایه گذاري 
كنند مبادا با تغییر یك وزیر، یك معاون و حتي یك مدیر دولتي 

سرمایه خود را هدر رفته ببیند.

25. ارزش ياب�ي ي�ا امتحان�ات در ارتباط ب�ا طرح چند 
تأليفي چه تحوالتي پيدا خواهد كرد؟

در این مورد با توجه به واگذاري امتحانات به معلمان در بیشتر 
پایه هاي تحصیلي مش��كلي رخ نخواه��د داد. در مورد امتحانات 
هماهن��گ نی��ز طراحان س��ؤال با توجه ب��ه راهنم��اي برنامه یا 

مسلمًا آن  چه را كه 
آموزش و پرورش و دولت 

به صورت عام بايد 
حمايت كنند، انجام 

پژوهش در زمينه هاي 
مختلف است
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مش��تركات محتواي آموزش��ي مي توانند به طراحي س��ؤال اقدام 
كنند.

26.  چه چالش هاي پيش بينی نش�ده ای ممکن است رخ 
دهد؟

به هر حال هر طرح جدیدي مي تواند به ایجاد چالش هایي منجر 
ش��ود كه برخي از آن ها از قبل قابل پیش بیني اس��ت و مي توان 
عواق��ب آن را كاه��ش داد و برخ��ي چالش ه��ا در حین عمل به 
وجود مي آی��د. كه باید در همان جا براي آن پاس��خ یافت. برخي 
از چالش های��ي كه مي توان قب��ل از ورود به طرح پیش بیني كرد 

عبارت اند از:
- اس��تقبال كم جامعه آموزشي و اصرار بر استفاده از كتاب هاي 

دولتي؛ 
- ریس��ك پذیر نبودن بخش خصوصي، چرا كه س��رمایه گذاري 
براي تولید كتابي كه ممكن اس��ت در چرخ��ة توزیع قرار نگیرد، 

توجیه پذیر نیست؛
- تعیین ش��مارگان كتاب براي بخش خصوصي توس��ط وزارت 

آموزش و پرورش یا واگذاري آن به نظام عرضه و تقاضا؛

- مش��كالت مربوط به چرخه ارزیابي توس��ط كمیت��ه ارزیابي 
كتاب هاي درس��ي و ش��كایات آن ه��ا از نحوة قض��اوت و ارزیابي 

كتاب ها و تعیین كمیته رسیدگي به شكایات؛ 
- انتخاب عناوین درسي اي كه قرار است به صورت چند تألیفي 

چاپ شوند و مقدمات اجرایي آن؛
هر چند بر فهرس��ت ای��ن چالش ها مي توان اف��زود، اما آن چه 
مهم اس��ت وجود اراده و تصمیم قاطع براي ورود به موضوع چند 
تألیفي و حل چالش ها و مشكالت از طریق مشورت با كارشناسان 
آموزش و پرورش و كارشناسان بخش هاي خصوصي است. در واقع 
فهرس��ت این چالش ها هر چقدر هم طوالني باش��د باید تصمیم 
گرفت تا وارد این حیطه ش��د و بر مش��كالت آن فائق آمد. همان 

گونه كه بسیاري از كشورها این مسیر را پیمودند.
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