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یادداشت سردبیر
هم سویي براي تربیت درست/ فریبا کیا

گفت وگو
بارآوري نسلي فكور! )گفت وگوی برخي از ناشران با رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران(/ دبیرخانه سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی

گزارش
چشم و هم چشمی والدین به بازار آشفتة نشر دامن می زند!

گزارش
همراهی بخش خصوصی و آموزش وپرورش بازی برد ـ برد است )در نشست های 

تخصصی ناشران و کارشناسان سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی(/ عاطفه بزرگ نیا، سمانه آزاد

گفت وگو
گفت وگوي صریح ناشران با ارزیابان منابع آموزشي و تربیتي )در بیست و نهمین 

نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر آفتاب(/ نصراهلل دادار و اكرم السادات نكویي

مقاله
کتاب های کمک آموزشی، محملی برای یادگیری/ دکتر فرخ لقا رئیس دانا

ویژگي هاي  منابع آموزشي درس  زیست شناسي/ محمد كرام الدیني

10 راهبرد براي ترویج فرهنگ مطالعه/ترجمه: طیبه الدوسي

گفت وگو
انتشار کتاب های حل المسائل یک خطاي بزرگ است! )پای صحبت دکتر هامون سبطی، 

مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی(/ صدیقه رضانژاد

دورة آموزش ابتدایي، حساس براي آموزش مهارت هاي زبان فارسي )پاي صحبت دكتر 
معصومه نجفي، عضو گروه تألیف زبان و ادبیات فارسي(

گزارش
وقتی آالچیق، کتابخانه می شود! )گزارشي از دبستان پسرانه جالل آل احمد در منطقة 16 

تهران(/ سمانه آزاد

مقاله
خواندن براي ارتقاي سواد در چین/ دكتر اكرم عیني

مقاله
انواع نرم افزارهاي آموزشي/ سید سعید بدیعي

گزارش
فراز و فرودهای كتاب های آموزشی فنی )بررسي وضعیت كتاب های آموزشی فنی و 

حرفه ای و كاردانش در سال های 90 تا 93( / بهروز رضایی
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هم سويي براي تربيت درست
فریبا کیا

در تعریف ســاده ای از تربیــت، آن را »ایجاد رفتار مطلوب« در 
متربی تعریف کرده اند. این تعریف گرچه ســاده به نظر می رسد، 
اما ایجاد رفتار یا عادات مطلوب در افراد، مســتلزم عبور آن ها از 
فرآیندهای بســیار دشــوار و نفس گیر و طوالنی است. بی تردید، 
اندیشــیدن در انســان و تربیت او، دغدغة همة والدین، نهادها و 
اندیشمندانی بوده است که خواسته اند مواریث فرهنگی، دانش ها 
و مهارت هــا و عادات را در فرزندان و نســل های حاضر و بعد از 
خود نهادینه ســازند و به اصطالح آن را به رفتار معمول و هنجاِر 

پذیرفته شده مبدل نمایند.
امروزه نیز »ایجاد رفتار مطلوب« در مخاطبان هدف عمدة همة 
افراد، نهادها، مؤسســات و بنگاه ها با اهــداف گوناگون اجتماعی، 
اقتصادی، سیاســی، زیست محیطی و حتی دینی و مذهبی است. 
هدف اصلی آن اســت که اطالعات و دانش ها مطابق خواسته ها و 
اهداف تعریف شــده، به افراد منتقل شود و متعاقب آن تغییرات 
نگرشــی و مهارتی در مخاطبان، که عمدتًا کودکان و نوجوان اند، 
صــورت گیرد و با تکرار و تقویت آن به صــورت رفتار مطلوب در 
کنش های فردی و اجتماعی آنان که آینده ســازان اجتماعی اند، 
متجلی شــود. بدیهی اســت مهم ترین نکته این فرآیند آن است 
کــه »رفتار مطلوب« چگونــه و از چه دیدگاهی تعریف شــود و 
 روش ها و اســباب مناســب با آن چگونه طراحی و تبیین گردد.
از ســوی دیگر در جهان معاصر، به دلیل نوآوری های مســتمر و 
استفاده از فناوری های نوین، پیچیده و ناشناخته بودن ابعاد فردی 
و اجتماعی انســان، تنوع شــخصیتی و محیط های زندگی افراد، 
برداشت مســتقل افراد از پدیده ها و رخدادهای پیرامون، تعاریف 
جذاب دیگر از رفتــار مطلوب، وجود رقبــا و ابزارهای جایگزین 
مدارس و مواد آموزشــی ســنتی و...، منظومه ای درهم پیچیده و 
به ظاهر بی انتها از موضوعات را ایجاد می کند که تربیت نوجوانان 
را در مدارس بســیار دشــوارتر و پیچیده تر از گذشته کرده است. 
امروزه در کشور ما با توجه به اهداف انقالب اسالمی، حتی با فرض 
وجود پیوند خارج از کنترل و ورود خواســته و یا ناخواسته دیگر 
رسانه های غیرتربیتی ایجاد و نهادینه شدن تربیِت مورد انتظار، با 
دشــواری و تردید روبه روست که دقت و چاره اندیشی خاص خود 

را طلب می کند.
خوشبختانه با تصویب سند ملی آموزش وپرورش و برنامة درسی 
ملی، تعریف قابل قبولی از تربیت و روش های آن در ســطح ملی 
و دستگاه های گوناگون ایجاد شده است. نکتة مهم در این مسیر، 
تسریع در برنامه ریزی و اجرا و همچنین کاهش عوارض و دخالت 

مؤلفه هــا و متغیرهای جذاب، مزاحم و تأثیرگذار بیگانه و مخرب 
است.

همه جانبه نگری و اتکا به منابع داخلی و یکپارچگی و هماهنگی 
آموزش های رســمی و غیررسمی و مدرسه و جامعه، و به عبارتی 
همــکاری بخش دولتی و غیردولتی در تهیة مواد و رســانه های 
آموزشــی و وحدت تقریبــی در اجرا، یکی از نــکات کلیدی در 
راهبردهای تربیتی اســت. همه نهادها باید در قالبی نظام مند به 
کمک نظام آموزش رسمی بیایند و روش ها، منابع و مواد آموزشی 
و تربیتی مرســوم مانند کتاب ها، مجالت، فیلم ها، موســیقی و 
هنرهــای آوایی، تئاتر و نمایش، بازی و ســرگرمی، نرم افزارها و 
دیگر رســانه ها را هم سو و همراه با نظام آموزش رسمی تنظیم و 
هدایت نمایند، تا دست یافتن به تربیت مطلوب و یکپارچة مورد 

انتظار اسناد فرادست مّیسر باشد.
در حال حاضر مأموریت هماهنگی و ایجاد وحدِت روشِی نهادهای 
مولد و مروج منابع و مواد آموزشــی و تربیتی با ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی و به طور اخص دفتر انتشارات و تكنولوژي 
آموزشي است و معاونت ســامان دهي منابع آموزشي و تربیتي در 
این دفتر مســتقر است. خوشــبختانه با وجود نگاه جامع مدیران 
آموزش وپرورش رسمی کشور، ساختار و سازوکار نسبتًا هماهنگ 
و قابل قبولی برای تشخیص و سامان دهی منابع و مواد آموزشی و 
تربیتی در همة حوزه ها، به ویژه کتاب های آموزشی، کمک آموزشی، 
کمک درسی و همچنین نرم افزارها، فیلم ها و بازی ها و سرگرمی های 
آموزشی در درون سازمان ایجاد شد. اکنون سعی ما بر این است که 
با تدوین استانداردها و شاخص های مناسب، هم راستا با اهداف ملی 
تربیت، روزبه روز نهادها، ناشــران و تولیدکنندگان منابع آموزشی 
و تربیتی بیشــتری به این جمع هم ســو بپیوندند تا ان شاءاهلل با 
اطالع رسانی و حمایت از تولید و توزیع و مصرف منابع استاندارد و 

مفید، تولید منابع غیراستاندارد در کشور به حداقل برسد.
حضور کارشناســان ســامان دهي منابع آموزشــي و تربیتي در 
نمایشــگاه ها و مجامع مختلف از جمله نمایشگاه بین المللی کتاب 
و ارتباط چهره به چهره با مخاطبان، اجرای نشســت های مشترک 
بــا داوران، کارشناســان، ناشــران، تولیدکننــدگان و نیز برپایی 
جشنواره های متعدد با هدف معرفی استانداردها و تشویق فعاالن 
این عرصه، تدوین مقاالت و گزارش های مختلف، استفاده از ظرفیت 
مجالت رشد و دیگر رسانه ها، انتشار ویژه نامه ها و مجالت متنوع از 
جمله نشریة جوانه، از جمله برنامه ها و تالش هایی است که  بتوانیم 

امواج این هدف را در گستره و عمق بیشتری مطرح کنیم.
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بارآوری نسل فكور
گفت وگوی برخي از ناشران با رئیس سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشي در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

اشاره
در جریان دیدار حجت االســالم دکتر محمدیان، معاون محترم 
وزیر و رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی از بیســت ونهمین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، وي بــرای دقایقی میهمان 
مدیر ســالن ناشران آموزشی شــد. در این دیدار که تنی چند از 
چهره های ناشران آموزشــی در آن حضور داشتند، سخنانی بین 
میهمــان و میزبانان محترم رد و بدل شــد که با اندکی ویرایش 
در این گزارش آمده اســت. محمدیان در این نشســت از ناشران 
خواست خودشان نقش فعال تری در نظارت بر انتشار کتاب های 
آموزشی بازی کنند و ناشــران نیز خواستند پیرامون کتاب های 
آموزشــی گفت وگوهای دقیق تری در ســازمان صورت پذیرد و 
سخنان ناشــران در این زمینه شنیده شود تا راه برای همدلی و 

همراهی بیشتر گشوده شود.

آموزش و پرورش متعلق به همه است
حجت االسالم دکتر محمدیان: 
انجام  بــــرای  آموزش و پــرورش 
مأموریت های خود نیازمند مشارکت 
و همراهــی همــه صاحب نظران و 
کسانی اســت که خدمت آموزشی 
ارائه می دهند. شــاید این نکته را 
قباًل هــم در اختتامیه جشــنواره 

کتاب های آموزشی و تربیتی رشد از من شنیده باشید که »ما به 
ناشران کتاب های آموزشی، به چشم رفقای خود نگاه می کنیم نه 
رقبای خود«. البته ممکن اســت میزان رفاقت و همراهی برخی 
از آن ها نســبت به ما کمتر و برخی بیشــتر باشد. اما در هر حال 
دوســت داریم »دست در دست هم دهیم به مهر/ میهن خویش 

را کنیم آباد!«
گاهی البته برخی اهداف زودگذر و کوتاه مدت با اهداف بلندمدت 
آموزشی و تربیتِی مشخص شــده جابه جا می شوند. االن یکی از 
خبرنگاران از من ســؤال می کرد که پذیرش استانداردهای شما 
موجب می شود ناشران خوب در تولید کتاب هایشان دچار زحمت 
بیشــتری شوند و به عکس ناشرانی که نسبت به این استانداردها 
بی توجهی می کنند، محصوالتشــان را با سهولت بیشتری عرضه 

 نمایند.
من گفتم البته این بحث درســتی اســت و مثال زدم که این 
کار شبیه به لباس دست دوز و ســری دوز است. لباس دست دوز 
زحمتش زیاد اســت اما کاماًل متناسب با بدن فرد است و به تن 
فرد می نشــیند؛ اما لباس ســری دوز را ممکن است با کمترین 
زحمت، در چین تولید کرده باشــند و فرستاده باشند این جا که 
معلوم نیست اجزایش مناسب اندام خریدار باشد یا نباشد. برخی 
ســری دوزند. این مربوط به بازار پوشــاک است. مستحضرید که 
حوزه تعلیم و تربیت، نیازمند دقت و حساسیت و حوصله باالست؛ 
جای خاتم کاری و میناگری است. ما انتظار داریم که بزرگان نشر 
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حجت االسالم 
دکتر محمدیان: 

آموزش وپرورش برای 
انجام مأموریت های 

خود نیازمند مشارکت 
و همراهی همه 

صاحب نظران و کسانی 
است که خدمت آموزشی 

ارائه می دهند

آموزشیـ  مانند همین انجمن فرهنگی ناشران آموزشیـ  مراقبت 
کنند که حرمت این حریم رعایت شود.

بچه ها را به فکر نکردن عادت ندهیم
ســؤال های چهارگزینه ای با پاســخ های آماده ممکن اســت 
مشــتریانی در بین دانش آموزان و معلمان داشــته باشد، اما در 
صورت عادت کردن به این شیوه ها، آینده کشور و آینده بچه هایی 
که حافظه محور و پخته خوار تربیت شده اند و نسلی که یاد نگرفته 
اســت فکر کند و مســئله هایش را حل کند، چه می شــود؟ این 
پخته خواری در آموزش، ســرایت می کند به پخته خواری در عالم 
سیاست و اقتصاد و تجارت. همه یاد گرفته اند دنبال غذای آماده 
و بدون زحمت باشند؛ چون ما حل مسئله را به آن ها یاد نداده ایم.
گاه در جلسه ای مسئله  ای طرح می شود 
تا جمــع تصمیم گیــری کنــد. برخی به 
جای اظهارنظر کارشناســی، خودشــان را 
با این جمله راحــت می کنند که آقا اجازه 
بدهید ببینیم نظام چــه می گوید! معنای 
ایــن جمالت آن اســت که مــا تنبلیم و 
به  نســبت  نمی توانیم  یــا  نمی خواهیــم 
مســئله فکر و به وظیفه خود عمل کنیم؛ 
می خواهیم کســی حرفی بزند و تکلیف را 
از گــردن خود برداریم. مــن می گویم آقا 
منظورتان از نظام، رهبــر و رئیس جمهور 
اســت؟ خب تصمیم گیری در این کار که 
وظیفة رهبر یا رئیس جمهور یا مسئوالن باالدستی نیست. وظیفة 
من و شماســت تا بــا فکر کردن و کار کارشناســی و در صورت 
نیاز، اجرای آزمایشی، تصمیم مناسب را اتخاذ کنیم و مسئولیت 
تصمیم خودمان را هم به عهده بگیریم. وقتی ما به وظیفه خودمان 
در موضوعی مثل آموزش زبان عمل نمی کنیم، طوری می شــود 
که رهبری وارد میدان می شــود و می فرماید: »آقا شما بیست و 
دو ســال قبل )ســال 72( تصویب کردید و سال 81 هم تکمیل 
کردید که برنامه آموزش زبان دوم، شامل پنج زبان باشد. بیست 
ســال قبل تصویب کرده ایم، اما کسی کار نکرده که در هر یک از 
این زبان ها چه تعــداد دانش آموز باید آموزش ببیند و چه تعداد 
معلم باید برای آن ها تربیت شــود. هیچ کاری نکرده ایم« و حاال 
که رهبری صحبت کرده اند، مسئولیت را می اندازیم گردن رهبر و 
می گوییم آقا این طوری فرمودند. این روحیه از همین نکته های 

آموزشی به ظاهر کم اهمیت نشئت می گیرد.

اهداف تربیتی با افزایش مهارت تســت زنی محقق 
نمی شود

نشر »الف« یا »ب« که باید فرایند یاددهی و یادگیری را تسهیل 
کند، عمق ببخشد، توسعه بدهد، مفاهیم مدنیت ساز و موج افکن 
را زیاد کند و به خالقیت دانش آموز دامن بزند، می گوید شما الزم 
نیســت زحمت بکشید و به پاسخ ســؤال ها فکر کنید! این ده تا 

سؤال مثاًل سؤال های درس اول دین و زندگی است و پاسخ هایش 
هم این است. پاســخ درس دوم مثاًل مطالعات اجتماعی هم این 
اســت. بعد هم انتظار داریم که از بیــن این دانش آموزان ابوعلی 
ســینا بیرون بیاید! معلمی هم ممکن است به خاطر مشغله ها و 
گرفتاری هایی که دارد، شب قبل به جای آماده کردن طرح درس 
و مطالعــه، همین کتاب را ورق بزند و همین ها را ســر کالس به 
شــاگردانش بگوید. به عبارت دیگر سواد معلم و دانش آموز یکی 
است. چه کسی می تواند در این مسیر به آموزش  وپرورش کمک 
کند؟ بخشــی از طریق برنامه ریزی خوِد آموزش وپرورش محقق 
شدنی است و بخشی با کمک شما ناشران. لذا در این زمینه حتمًا 
دســت نیاز به سوی شما دراز می کنیم و حتمًا از شما می خواهیم 
که به میدان بیایید. شاید این رویکرد قدری از درآمد ساالنه فالن 
مؤسســه بکاهد، اما به این ترتیب نسلی بارمی آید که هزینه های 

کشور را در عرصه های دیگر کم می کند.
زمانی که من در شورای عالی بودم، مسئوالن یکی از مؤسسه های 
آموزشــی آمدند پیش ما. می گفتند شما بچه ها را یک هفته در 
اختیار مــا بگذارید تا ما چنان فنون و مهارت تســت زدن را به 
آن ها آموزش بدهیم که همه در کنکور دارای رتبه های سه رقمی 
باشــند. اما آیا واقعًا این ســواد و دانش و تربیت است؟ آموزش 
مهارت تست زدن، آیا می تواند اهداف تربیتی طراحی شده برای 

دوره مثاًل متوسطه را محقق کند؟
البته اذعان باید کرد برخی سیاســت های آموزش وپرورش هم 
بــه این فضا دامن می زند و تب کنکور را به پایه های پایین تر هم 
تســری می دهد: مثل برگزاری آزمون ورودی برای مدارس نمونه 

دولتی، استعدادهای درخشان و مانند این. 
آموزش و پرورش متعلق به من نیســت؛ متعلق به همه هست. 
شــما هم بچه ها را دوســت دارید و دلتان هم کمتر از من برای 
کشورتان و سرزمینتان نمی ســوزد؛ مسلمان هم هستید. بیایید 
دست به دســت هــم بدهیم و خدمتــی به این ســرزمین و این 
بچه ها بکنیم و خدای ناکرده ناخواســته به آن ها ضرر نزنیم. اگر 

پیشنهادی دارید، من استفاده می کنم. 

دیوار فاصله ها را فرو بریزیم
نشر  مدیر  ســبطی،  هامون 
دریافت )مدیر مسئول در انجمن 

فرهنگی ناشران آموزشی(:
ناشران آموزشــی کشور، حقیقتًا 
عیار باالیی دارند و از توانمندی های 
علمی و آموزشی زیادی برخوردارند 
و توانمندی  آن ها منحصر به حوزه 

اقتصاد نیست.
سال گذشــته ما شاید بیش از بیســت نشست علمی تشکیل 
دادیــم که در برخی از آن هــا اتفاق های خوبی رخ داد. ما در این 
نشست ها با مؤلفان کتاب های درسی گفت وگو کردیم. امسال هم 
که سازمان پژوهش افتخار داده و غرفه اش را در کنار ما برپا کرده 
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هامون سبطی: ناشران 
آموزشی کشور، حقیقتًا 
عیار باالیی دارند و از 
توانمندی های علمی 
و آموزشی زیادی 
برخوردارند و توانمندی 
آن ها منحصر به حوزه 
اقتصاد نیست

و امکان دیگری برای تعامل بیشتر فراهم آورده است.
نکته ای که من می خواهم بر آن انگشــت بگذارم این است که 
هر صنف، از جمله ناشران کتاب های آموزشی، در واقع یک طیف 
است. ممکن است از بهترین ناشران که دغدغه آموزش و فرهنگ 
دارند، در این طیف حضور داشــته باشــند تا ناشــرانی که شاید 
قدری جنبه اقتصادی کارشــان پررنگ تر است. من فکر می کنم 
ناخواسته، روی آن بخِش کمتر شایستة این صنف تمرکز صورت 
گرفته اســت و آن بخش از ناشــرانی که کتاب های خوب تولید 
می کنند، که شــما هم آن ها را به عنوان کتاب مناسب و برگزیده 
اعالم می کنید، کمتر مورد توجه قرار داشــته اســت. و به نظر 
می رسد برای نزدیک شدن ناشــران به آن سِر شایسته تر طیف، 
نمی توان از نیروی قهریه بهره گرفت. ما باید هم فکری و همدلی 

بیشتری داشته باشیم تا این دیوار بین ما فرو بریزد.

ناشران بر کار ناشران نظارت کنند
حجت االسالم دکتر محمدیان: به نظر ما بهتر است کار نظارت 
بر ناشران و کتاب های آموزشی، در وهله اول به دست خود ناشران 
انجام شــود که هدف اولشــان اغلب کار فرهنگی و در وهله بعد، 
اقتصادی است. اگر یک هیئت منصفه از خود ناشرانـ  مثل همین 

انجمن فرهنگی ناشران  ـ بر کار آن ها نظارت داشته باشد و در صورت 
نیاز تذکر الزم را به همکاران خود بدهد، کار خیلی بهتر می شود.

واقعًا این کار چه جایی دارد که ناشــری کتاب درســی راـ  که 
ســه هزار تومان قیمت دارد  ـ بدون هیچ تالشی برای یادگیری 
بهتر، کپی کند و جلدی را روی آن بچسباند و با پاسخ های آماده، 
به قیمت بیست هزار تومان بفروشــد و ادعا هم داشته باشد که 
کارش در مســیر توســعة فرهنگ اســت! من به این ناشر گفتم 

نمی تواند  آموزش و پرورش خــودش  مگــر 
کتاب های درسی را به این شکل چاپ کند 
و در اختیار دانش آموزان بگذارد؟ ولی هدف 
ما این است که دانش آموز خودش با دست 
خودش و قلم خودش پاسخ ها را بنویسد؛ در 
این فضایی که همه چیز او را دور می کند از 

نوشتن، عادت کند به نوشتن.
و جالــب این اســت که ناشــر مذکور در 
صفحه اول کتاب نوشــته است حق چاپ و 
نشر انحصاراً در اختیار ناشر است و اگر کسی 
کپی برداری کند چنین و چنان خواهد کرد!

با این ناشــر، قبل از من، شما باید برخورد کنید. این موضوع را 
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ناشران باســابقه تر باید به او تذکر بدهند که خالف کرده است و 
نباید دیگر مرتکب چنین اشــتباهی شود و برای ما هم بنویسند 
که ما به این موضوع رسیدگی کردیم و ناشر قول داده است دیگر 
اشتباهش را تکرار نکند تا من هم مجبور نباشم برای حفظ حقوق 

مادی و معنوی سازمان به دادگاه شکایت ببرم. 
بعضی از این ها را خود شما باید مراقبت کنید. از این که کسانی 
دغدغه آموزش دارند و سرمایة خود را در این 
حوزه وارد کرده اند که ما خیلی خوش حال 
می شویم و لذت می بریم. اما خود شما اجازه 
ندهید با چند کار بد، کارهای خوب شما زیر 

سؤال برود و آسیب ببیند.
ما مثاًل در درس مطالعات اجتماعی عمداً 
یک کاربرگ گذاشــته ایم و بــه دانش آموز 
گفته ایم برو در مدرســه فــالن موضوع را 
ببیــن و این جا بنویس. آقا یــا خانم مؤلف 
آمده خودش فرضی این صفحه را پر کرده و 
چسبانده به کتاب. خب پس این دانش آموز 
چه کاری باید بکند؟ این یک جور مســخره 
کردن کار آموزش و پرورش اســت. شــما حتمــًا کاربرگ تفکر و 
پژوهش ششم ابتدایی را دیده اید. ما به دانش آموز گفته ایم فالن 
فیلم را ببین و نظرت را بنویس. این آقا یا خانم رفته فیلم را دیده 
و با زبانی کودکانه چیزی درباره فیلم نوشــته و گذاشــته درون 

کتابش و به بچه ها گفته این مطلب را برای معلمت بنویس!
شما باید کاری کنید که بدون ورود ما، از صنف خودتان مراقبت 
کنید تا کسانی که دغدغه آموزش ندارند، فرصت طلبانه در صنف 
شما وارد نشوند. خودتان مراقبت کنید. شما تعبیر دیوار را به کار 

بردید؛ من بین خودمان و شما دیواری را نمی بینم.

با گفت وگو همدلی و همراهی بیشتر می شود / ناشران 
هم حرف دارند

مدیــر  قلم چــی،  کاظــم 
فرهنگی  کانون  انتشــارات 
خوش بختانه سال هاست  آموزش: 
جناب عالی رئیس سازمان پژوهش 
هســتید و با مســائل هم به خوبی 
آشــنایید. و باز هــم خوش بختانه 
من تصــور می کنم نگاه شــما به 
موضوع خیلی منطقی اســت. پیشــنهاد من این است که چنین 
گفت وگوهایی چند جلســه ای ادامه پیدا کند. ما چند سال پیش 
هم یک بار جلســة مشــابهی را برگزار کردیم، اما نتیجة الزم را 
نگرفتیــم. عذر می خواهم که صریح عــرض می کنم. می خواهیم 

شخص شما هم در این جلسات حضور داشته باشید.
اســتحضار دارید که مســائل آموزشــی پیش از دانشگاه جزء 
چالش برانگیزترین مســائل دنیاست و محدود به کشور ما نیست. 
در کشور ژاپن نهضتی را در این چند سال اخیر به راه انداخته اند 

به نام آموزش آرام )slow education(. شما می دانید در آسیای 
جنوب شرقی، استرس و فشاری که روی بچه ها هست، چند برابر 
کشور ماســت. ژاپنی ها پس از چهار سال از اجرای طرح، سندی 
را منتشــر کرده اند و در آن گفته اند ضربــه ای را که ما با اجرای 
طرح آموزش آرام به اقتصاد و صنعت و توســعه ژاپن زدیم، شاید 
تــا دهه ها نتوان جبران کرد. البد شــما امکان اختالف نظر را در 
ایــن حوزه ها می دهید. ما در همین آموزش وپرورش موجودـ  که 
برآیند کار دولت و بخش خصوصی با ســهم کمتر است ـ به زعم 
من از کشــورهای منطقه جلوتریم. ممکن اســت ما در ورزش از 
ترکیه عقب تر باشیم، اما براساس گزارش سازمان ملل در آموزش 

از آن ها جلوتریم.
به نظر من دستاوردهای بخش خصوصی برای آموزش و پرورش، 
و منافع آن در حوزه آموزش، از ضررهای آن بیشــتر بوده است. 
آمارهایی هم که دوستان درباره کیفیت کتاب ها می دهند نشان 
می دهد که روند کار به ســمت بهبود اســت. جاهایی هم ممکن 
اســت نظرها متفاوت باشــد. الحمدهلل که شما هم نسبت به این 
مباحث عالقه مندی نشــان می دهید. لطفًا این جلسات گفت وگو 
را برگزار فرمایید و حرف ناشــران را هم بشنوید. شاید در بخش 
خصوصی هم دو تا حرف حسابی باشد. چه بسا این گفت وگوها و 
تعامالت موجب همدلی ها و همراهی های بیشتری شود. همه ما 

در یک مسیر حرکت می کنیم. 

حجت االســالم دکتر محمدیان: بســم اهلل. ما از جلســات 
مشترک استقبال می کنیم. شما بانی اش بشوید؛ ما هم در خدمت 

شما هستیم.

با نشست های مشترک ضعف ها را برطرف کنیم
انتشــارات  مدیر  دهقانی، 
که  نمایشگاهی  همین  مبتکران: 
در آن حضور داریم، دو ســال است 
اداره  توســط بخش خصوصی  که 
می شــود. حدود نصف کمیته های 
نمایشگاه در اختیار بخش خصوصی 
اســت. مــا از دور چنیــن تصور 

می کنیم که تنگ نظری هایی در آموزش و پرورش نسبت به فعالیت 
بخش خصوصی وجود دارد. ما مخالف این سخن شما هم نیستیم 
که نقص ها و ضعف هایی در حوزة آموزش، در این بخش وجود دارد 
که باید برطرف شود. خب مگر در بخش دولتی و مدارس ما هیچ 
اشکالی وجود ندارد؟ من بارها عرض کرده ام بخش زیادی از همان 
کتاب هایی که شــما آن ها را نامناسب می دانید، توسط مدیران و 
معلمان مدارس خریداری می شوند. بخش خصوصی ضعف دارد، 
اما قوت هایی هم دارد. همان طور که آقای قلم چی گفتند، واقعًا اگر 
امکان نشست های مشترک فراهم شود، می توانیم پاسخ های خوبی 
را برای مشکالت و دغدغه هایی که دارید و البته گاهی به حق هم 

هست، از مسیر این گفت وگوها به دست آوریم.

دهقانی: اگر امکان 
نشست  های مشترک 

فراهم شود، می توانیم 
پاسخ های خوبی را برای 
مشکالت و دغدغه هایی 

که دارید و البته گاهی به 
حق هم هست، از مسیر 
این گفت وگو ها به دست 

آوریم
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محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی در بازدید از نمایشگاه كتاب تهران:

مدیــرکل دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی مي گوید: 
»دانش آموز با انواع کتاب های آموزشی محاصره می شود که این بر 
سردرگمی او می افزاید و ناآگاهی و چشم وهم چشمی اولیا هم به 

این آشفته بازار دامن می زند.«
محمد ناصری که از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران بازدید می کرد، در محل غرفة این دفتر، درخصوص برخی 
تفکرات رایج در جامعه که به آشــفتگی بازار نشر آموزشی دامن 
می زند، به خبرنــگار پانا گفت: »پدر و مادرها فکر می کنند باید 
فرزندشان را با تهیه انواع کتاب ها، پشتیبانِی سخت افزاری کنند. 
مثاًل دانش آموزی که قصد شــرکت در کنکور را دارد حدود 500 
-600 هزار تومان کتاب می خرد. حال اگر از یک دانشجوی سال 
اول دانشگاه بپرســید از بین  چهل پنجاه عنوان کتابی که برای 
کنکور خریده اســت، چند تا را خوانده است، ممکن است بگوید 

نصف این کتاب ها را حتی ورق هم نزده است!«
وی با ابراز تأسف از این که ناآگاهی و چشم و هم چشمی اولیا به 
آشفته بازار دامن می زند، افزود: »اگر یک دانش آموز کتاب درسی 
را عمیق بخواند، شاید برای کسب موفقیت به کتاب دیگری هم 
نیاز نداشــته باشــد یا حداکثر برای برخی از درس هایش چند 
کتــاب معدود را هم بخوانــد؛ ولی امروز دانش آمــوز ما با انواع 
کتاب ها محاصره می شــود و این بر ســردرگمی او می افزاید. او 
در مقابــل خود، انبــوه کتاب هایی را می بینــد که حتی فرصت 
ورق زدن بســیاری از آن ها را ندارد و این چه بســا خود موجب 
اســترس شوند؛ چون دانش آموز همیشه فکر می کند با نخواندن 
آن ها مطالبی را از قلم انداخته است؛ درحالی که بسیاری از این 
کتاب های آموزشی محتوایی شبیه به هم دارند. بنابراین ناشران، 
آموزش و پرورش، خوِد دانش آمــوزان، اولیا و معلمان هر یک به 

نحوی در ایجاد این فضای استرس زا نقش دارند.«

فرهنگ سازی و بازار کار، کلید حل معضل
مدیرکل دفتر انتشارات  و تکنولوژی آموزشی در پاسخ به این 

پرسش که »راه مقابله با این بازار کاذب و فضای پراسترس ناشی 
از آن چیســت؟« گفت: »یکی آن است که همه راه ها به کنکور 
ختم نشــود. یعنی هدف همه ورود به دانشگاه ، آن هم مهم ترین 
دانشگاه های کشور نباشد؛ که این خود به دو عامل بستگی دارد؛ 
یکی فرهنگ سازی، یعنی باید این باور ایجاد شود که راه رسیدن 

به موفقیت فقط کنکور نیست؛ دوم تغییر وضع بازار کار.«
وی توضیح داد: »اگر برای دانش آموز ما شــرایطی مهیا شود 
که بعد از دیپلم متوسطه بتواند شغلی متناسب با توانمندی های 
خود بیابد، یا آموزش های مهارتی پیش از اشــتغال را در مراکز 
از قبل تعیین شــده ببیند و سپس جذب بازار کار شود، عطش 

کنکور فروکش خواهد کرد.«

سرنخ داستان جای دیگری  است
ناصری با تأکید بر این موضوع که معمواًل 
در مرحله کارشناســی تفاوت چندانی بین 
دانشگاه های مختلف در داخل کشور و حتی 
در خارج از کشور نیست و تفاوت ها بیشتر 
از دورة فوق لیسانس نمایان می شود، گفت: 
»تا وقتی نگاه »چشم و هم چشمی« وجود 
دارد و هرکــس بخواهد با قبول شــدن در 
یکی از چند دانشــگاه  مشهور ثابت کند كه 
از بقیه باالتر است، این شرایط دوام خواهد 

داشت.«
وی در پایان نتیجه گیری کرد: »مسئله های فرهنگی معمواًل 
راه حلش ساده و مربوط به یک بخش از جامعه نیست. موضوع 
فرهنــگ موضوعی به هم پیوســته و درهم تنیده اســت که به 
عوامل متعددی ارتباط پیدا می کند و در این موضوع تنها یک 
بخش آن مربوط به کتاب های آموزشــی است که ما مسئولیت 
مســتقیم آن را برعهده داریم. سرنخ این داستان جای دیگری 

است.«

چشم و هم چشمی والدين
به بازار آشفتة نشر آموزشي

 دامن می زند!

مسئله های فرهنگی 
معمواًل راه حلش ساده 
و مربوط به یک بخش از 
جامعه نیست. موضوع 
فرهنگ موضوعی به هم 
پیوسته و درهم تنیده 
است که به عوامل 
متعددی ارتباط پیدا 
می کند

خبر
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در نشست های تخصصی ناشران و کارشناسان سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی مطرح شد:

همراهی بخش خصوصی و آموزش وپرورش

ـ برد است بازی برد 
عاطفه بزرگ نیا/ سمانه آزاد

اشاره
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی هر ســال در ایام برپایی 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برنامه های ویژه ای برای دیدار و 
گفت وگوی رودررو با ناشران و مؤلفان کتاب های آموزشی تدارک 
می بیند. امسالـ  به روال معمول سال های اخیرـ  این دفتر کوشید 
با برگزاری نشســت هایی با ناشــران و پدیدآورندگان کتاب های 
آموزشــی به پرســش های آ ن ها درخصوص معیارهــای ارزیابی 
کتاب های آموزشی پاسخ گوید. این نشست ها در دو نوبت، صبح 
و بعدازظهر با حضور کارشناســان ســازمان و نمایندگان ناشران 

تشکیل  شد. آن چه می خوانید گزارشی از این نشست هاست.

تــوازن در حوزه هــای رشــد، هــدف کتاب های 
پیش دبستانی

نشســت گروه پیش دبستانی نخستین نشستی بود که در محل 
نمایشگاه برگزار شــد. فریده عصاره کارشناس سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی در بخش پیش دبســتانی با اشاره به این 
مطلب که دورة پیش دبســتانی تنها دوره ای اســت که به علت 
نبود کتاب درســی، فاقد محوري مشخص براي تولید کتاب های 
کمک آموزشي اســت، گفت:" ناشرانی که می خواهند تولیداتشان 
مورد تأییــد آموزش وپرورش قرار گیرد ضروری اســت به عنوان 
معیار، »راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشــی و پرورشی دورة 

پیش دبستان« را مدنظر قرار دهند. 
مهارت های زبانی از جمله مهارت هایــی بود که عصاره بر لزوم 
آموزش آن ها در دورة پیش دبستانی تأکید کرد و گفت: »متأسفانه 
در برخی آموزشــگاه ها یا کتاب ها، بدون توجه به اهداف دوره، بر 
مهارت های خواندن و نوشــتن تأکید می شود؛ درحالی که آموزش 
این مهارت ها باید از کالس اول ابتدایی آغاز شود و آنچه در دوره 
پیش دبستانی باید مورد توجه قرار گیرد، هنر گوش دادن و سخن 
گفتن است تا کودک بتواند کلیت و هسته معنایی پیام را دریابد و 
قدرت تمرکزش افزایش یابد. همچنین باید بتواند در جمع صحبت 
و نظرش را بیان کند. در نهایت هدف کتاب های آموزشــی دوره 
پیش دبستان باید ایجاد توازن در حوزه های گوناگون رشد باشد.«

طاهره خردور دیگر کارشــناس این دوره  با اشاره به کتاب های 
کار این دوره گفت: »در کتاب های کار فعلی، مجموعه ای از انواع 
موضوعات اعم از زیســت محیطی، دینی، اخالقی و اجتماعی در 
قالب های شعر، داســتان و نقاشی در کتاب گنجانده شده اند؛ اما 
بهتر است کتاب ها را به لحاظ موضوعی جدا کنیم و به هر موضوع 

به قدر کافی و به نحوی دقیق بپردازیم.«

تغییر ذائقه مردم زمان بر است
در ادامة این نشست محمد صادقی مدیرعامل انتشارات کالغ 
ســپید گفت: »تغییر در بازار نشر به شیوه ای که مدنظر شماست 

ش
زار

گ
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کار امروز و فردا نیست. مثاًل از نظر آموزش وپرورش، آموزش الفبا 
و عددنویسی در دورة پیش دبستانی ممنوع است؛ درحالی که در 
بســیاری از کشورهای دیگر حروف و اعداد را پیش از دبستان به 
بچه ها یاد می دهند. اگر ما کتاب هایی با شیوة جدید تولید کنیم، 
مورد استقبال خانواده ها قرار نمی گیرد. تغییر ذائقه مردم زمان بر 

و مستلزم صرف هزینه است.«
ناشــر دیگری که در این نشست حضور داشت، با اشاره به نبود 
انگیزه در بیشــتر ناشــران برای گرفتن تأییدیه سازمان پژوهش 
گفت: »ناشر برای رعایت این معیارها باید انگیزه داشته باشد. اگر 
مواردی که سازمان مطرح می کند برای من ارزش افزوده داشته 
باشــد من با کمال میل مؤلفانم را به این نشست ها می فرستم تا 
کتاب هاي مان منطبق با معیارهای ســازمان باشد. ضمن این که 
کتاب نامة رشد به بســیاری از مدارس نمی رسد و در بسیاری از 
مراکز پیش دبســتانی از کتاب های مورد تأیید سازمان بهزیستی 

استفاده می شود.«

اکرم موســوی كارشناس بخش پیش دبســتانی سامان دهي 
منابع آموزشي و تربیتي بحث استاندارد بودن کتاب و مردم پسند 
بودن آن را دو مقوله جدا دانست و گفت: »همان طور که سازمان 
استاندارد با تکیه بر فروش یک کاال به آن نشان استاندارد نمی دهد، 
ما هم  نمی توانیم به صرف فروش، معیارها و چارچوب های الزم را 

نادیده بگیریم.« 
خردور نیز تأکید کرد: »آموزش والدین باید از جایی آغاز شود و 
ما نباید صرفًا به این دلیل که خانواده ها کتاب خوب را نمی خرند، 

کتاب خوب تولید نکنیم.«

      
مشکل بزرگ: بی خبری از اهداف برنامه درسی

نشست دیگري كه با حضور كارشــناس دفتر تألیف و نماینده 
ناشران برگزار شد، مختص کتاب های گروه دینی و قرآن بود.

محمد دلبری رئیس گــروه قرآن و معارف دفتــر تألیف، در 
آغاز این نشســت که برای بررسی مسائل و مشکالت کتاب های 
آموزشی دینی و قرآن، برگزار شده بود، اظهار داشت: »بزرگ ترین 

مشکل کتاب های کمک درسی در این گروه، عدم هماهنگی آن ها 
با اهداف برنامه درسی اســت. ما در هر درس کتاب، معمواًل سه 
حیطه شــناختی، عاطفی و رفتاری را مدنظــر داریم، ولی اغلب 
کتاب های کمک درسی تنها هدف شناختی را در نظر می گیرند و 
به دو ســاحت دیگر بی توجه اند. ما نمی توانیم به ناشری که بدون 
اطالع از اهداف برنامه درسی، فقط می خواهد ذهن خواننده را با 

اطالعات اضافی بینبارد، تأییدیه بدهیم.«
فریبا کیا معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با اشاره به 
مشکالت موجود در آزمون های ارزش یابی اظهار داشت: »بسیاري 
از ناشــران می گویند نوع ســؤاالت مطرح شــده در امتحانات، 

آن ها را به ســمت تولید این کتاب ها سوق 
می دهد. یعنــی معتقدند اطالعات اضافه ای 
که آقای دلبری آن ها را عدم تطابق با اهداف 
برنامه درســی می نامد، نشئت گرفته از این 

آزمون هاست.«
دلبــری در پاســخ اظهار داشــت: »من 
اشــکاالت آزمون ها را انکار نمی کنم؛ چه در 
و چه  آموزش وپرورش  آزمون های رســمی 
آزمون های آموزشــگاهی اشکاالتی به چشم 
می خورد؛ ولی باید همیشــه به این موضوع 
توجه داشت که ممکن اســت طراح سؤال 
اشتباه کرده باشد؛ این دلیل نمی شود که ما 

به دنبال بسط یک اشتباه برویم.«
دلبــری همچنین در پاســخ به پرســش 

امیرصادق فراش بندیان نماینده انتشــارات خط سفید درباره 
رویکردها و خطوط قرمز دینی برای ســایر گروه های آموزشــی 
گفت: »در ســایر حوزه ها نوع انتخاب واژه هــا و تصاویر می تواند 
هم ســو با ارزش های دینی یا در جهت مقابل آن باشــد. مثاًل در 
حوزة علوم تجربی، هنگام ســخن گفتن از قوانین جهان، برخی 
واژه طبیعت را بــه کار می برند و برخی واژه خلقت را. هر یک از 
این دو واژه بار معنایی متفاوتی دارد؛ اولی به جهان و پدیده های 

فریده عصاره: ناشرانی 
که می خواهند 
تولیداتشان در بخش 
پیش دبستاني مورد 
تأیید آموزش وپرورش 
قرار گیرد الزم  است 
کتاب »راهنمای برنامه 
و فعالیت های آموزشی 
و پرورشی دورة پیش 
دبستان« را مد نظر قرار 
دهند
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آن از منظر مادی نگاه می کند و دومی آن را دارای یک آفریننده 
می بیند. البته ما از منابع آموزشی در حوزه های غیر دینی انتظار 
نداریــم مفاهیم دینی را تبلیغ کنند، فقــط از آن ها می خواهیم 

خالف آموزه ها و ارزش های دینی حرکت نکنند«.

      
تنوع رویکردی  افزایش  کتاب های آموزشی ریاضی: 

ـ روشی
حوزه ریاضی از جمله بخش هایی اســت که همواره مورد توجه 
خانواده هــا و دانش آموزان قرار دارد.  از این رو، با حضور ســه تن 
از کارشناســان گروه ریاضی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 
شهرناز بخشعلی زاده، سپیده چمن آرا و حمیدرضا امیری مسائل 

کتاب های آموزشی ریاضی در نمایشگاه کتاب بررسی شد. 
در ابتدای نشست، شهرناز بخشعلی زاده با اشاره به وضعیت 
نشر منابع آموزشــی در گروه ریاضی گفت: 
»در دوره ابتدایــی حرکت هــای رویکردی 
ـ روشــی بیشتر شده اســت. قباًل تمرین ها 
کلیشه ای بود، ولی امروز با تنوع رویکردهای 
ریاضی روبه رو هستیم که این نگاه آموزشی 
حاکم شــده کاماًل مثبت است. نکته منفی 
اینجاســت که اغلــب این آثــار فاقد دقت 
علمی الزم هســتند؛ معلمانی که دســت به 
تألیف می زنند از تجارب کالســی خود بهره 
می گیرند، ولی اغلب آثــار دارای لغزش ها و 

غلط های علمی اند.«
بخشعلی زاده این مشــکل را در دوره های 
پایین تر شایع تر خواند و ادامه داد: »در دوره 
دبیرستان این روند برعکس است؛ یعنی منابع آموزشی از جهت 
علمی قوی هستند، اما به لحاظ روشی مشکل دارند. چون مؤلفان 

کتاب های ریاضی دبیرســتان، اغلب متخصص موضوعي هستند 
یعني از گروه مهندســي یا ریاضی محض هستند، مفهوم آموزی 
را به شکل کلیشــه ای و الگوریتمی آموزش می دهند. این دسته 
از مؤلفان موضوعات ریاضی را به عنوان اهداف آموزشــی، خوب 
می شناســند؛ ولی فرایند حل مســئله را خوب ارائه نمی کنند و 
همیشــه از یک راه برای حل مسئله استفاده می کنند. در حالی 
که ما به دنبال آن هستیم که رویکردهای مختلف حل مسئله با 

دانش آموز کار شود.«
در ادامة  نشست سپیده چمن آرا به موضوع استفاده از ادبیات 
نامناسب در برخی کتاب ها اشاره کرد و گفت: »بعضی مؤلفان در 
آثارشــان از واژه ها و لحن نامناسب و عامیانه استفاده می کنند و 
وقتی هم با اعتراض ما مواجه می شــوند، دفاعشان این است که 
این لحن روز و مورد اســتفاده بچه های امروز است! اما به نظر ما 
شایسته نیست تنها به دلیل رواج یک ادبیات نامناسب در بخشی 

از جامعه، ما هم از آن استفاده کنیم.«

عدم صداقت علمی
بخشــعلی زاده یکی دیگــر از معضالت کتاب های آموزشــی را 
عدم صداقت علمی و معرفی منابع مورد اســتفاده خواند و گفت: 
»بسیاری از مؤلفان از ذکر منابعی که مورد استفاده قرار داده اند، 
امتنــاع می کنند. درحالی کــه نفس اســتفاده از منابع مختلف، 
اشکالی ندارد و دلیل ضعف مؤلف نیست؛ بلکه استفاده از منابع و 

عدم ارجاع دهی نشانه ضعف است.«
سیدحسینی مؤلــف و نماینده نشر مرآت تغییرات کتاب های 
درســی و عدم اطالع رسانی به موقع نســبت به تغییرات را یکی 
از مشــکالت ناشــران در تدوین و تولید کتاب های کمک درسی 
مناسب عنوان كرد. امیری کارشناس دفتر در پاسخ به وی گفت 
که حدود 80 درصد فصل های کتاب دهم در رشــته های انسانی، 
تجربی و ریاضی آماده و روی ســایت قرار داده شده است و بقیه 

نیز به زودی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
فریبا کیا، با اشــاره به شــتاب ناشــران در تولید کتاب های 
کمک درسی برای کتاب های جدید گفت: »تجربه نشان می دهد 
در ســال هایی که کتابی جدیدالتألیف داریم، بیشــتر کتاب های 
کمک درسی تولید شــده برای آن مناسب از آب درنمی آیند زیرا 
ناشــران می کوشند کتاب های کمک درسی را بسیار سریع تألیف 
و منتشــر  کننــد و از این رو برخی ســرفصل های آن ها مغایر با 

سرفصل های کتاب های درسی می شود.«

نسخه غیرقابل استناد یعنی طرد بخش خصوصی
الهیاری نماینده انتشــارات پایندگان قرار دادن نســخه های 
غیرقابل اســتناد را بر روی سایت، به منزله طرد بخش خصوصی 
دانســت و گفت: »اگر آموزش وپرورش خواهان همکاری ناشران 
اســت باید تمهیداتی بیندیشد كه یکی از آ  ن ها آموزش مؤلفان و 
ناشران اســت و دیگری در اختیار گذاشتن منابع قابل استناد نه 

شهرناز بخشعلی زاده: 
امروزدر نشر کتاب های 

آموزشی ریاضی با تنوع 
رویکردی روبه روییم که 
این نگاه آموزشی کاماًل 

مثبت است؛ اما نکته 
منفی اینجاست که اغلب 

آثار فاقد دقت علمی 
الزم هستند
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اینکه ناشر ســرمایه گذاری کند، زمین بخورد، ضرر کند، تا سال 
آینده کتاب قابل استناد بشود.«

ـ  برد است همراهی بخش خصوصی بازی برد 
حمیدرضا امیری معــاون واحد تحقیق، توســعه و آموزش 
ریاضي دربارة غیرقابل استناد بودن نسخه بارگذاری شده بر روی 
سایت گفت: »غیرقابل استناد بودن نسخه ها به این معنی نیست 
کــه همه مطالب لزومًا قرار اســت عوض شــود؛ فقط باید به یاد 
داشت امکان تغییر مطالب وجود دارد و گاهی عماًل درصد اندکی 
از آن تغییر می کند. ولی این بی انصافی است اگر بگویید ما عمداً 
کاری می کنیم که شــما نتوانید کتاب کمک درسی خوب تولید 

کنید.«
کیا نیز در پاســخ این ناشر گفت: »نشســتی که در آن حضور 
داریم با همان هدفی تشکیل شده است که شما می گویید و خود 
یکی از اهداف مصوبه 828 شــورای عالی آموزش وپرورش یعنی 
بهره گیری از مشارکت بخش غیردولتی در تولید منابع آموزشی و 
تربیتي هم راستا با آموزش وپرورش است. بنابراین همراهی بخش 
خصوصی با آموزش وپرورش یک بازی بردـ  برد برای هر دو طرف 

است.«

معلم خوب، لزومًا مؤلف خوبی نیست 
شهرناز بخشعلی زاده در پایان این نشست انتخاب مؤلف را از 
عوامل اصلی در تولید کتاب خوب خواند و گفت: »همان طور که 
تدریــس مهارت می خواهد، تألیف هم مهارت های خاص خودش 
را طلب می کند. ممکن اســت من معلم خوبی باشم، ولی بدترین 
مؤلف باشم. من خواهش می کنم ناشران در انتخاب مؤلف بیشتر 
دقت کنند. صرف متخصص موضوعی بودن دلیل بر این نیســت 
که مؤلف خوبی هم باشد. متخصصان موضوعی و روشی می توانند 
باهم کار کنند و به هم افزایی برســند. این ها وقتی کنار هم جمع 

شوند می توانیم تألیف بهتری داشته باشیم.«

      
مقاومت در برابر شیوه های جدید آموزشی

در سال تحصیلی 96-95 کتاب های زبان دورة متوسطه دوم بعد 
از ســال ها تغییر خواهند کرد و با محتوا و شکلی جدید در اختیار 
دانش آموزان قرار خواهد گرفت. یکی از نشســت هایی که در این 
دوره از نمایشگاه کتاب تهران در غرفه دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی برگزار شد به این حوزه یادگیری اختصاص داشت. 
در ابتدای نشســت، سعید معظمی گودرزی کارشناس گروه 
زبان های خارجــی دربارة وضعیــت پیچیدة این حــوزه گفت: 
»بســیاری از ناشــران این حوزه با مراکز آمــوزش زبان خارج از 
کشــور در ارتباط هستند و محتوای تولید شده آن ها با رده سنی 
آموزشــی در داخل کشــور هم خوانی ندارد، یا به ســبب تفاوت 
فرهنگی با شــرایط مدارس ما تناقض پیدا می کند. یکی دیگر از 
مشــکالت کتاب های کمک درسی زبان این است که بعد از تغییر 

در شــیوه تدریس زبان در مدارس، این منابِع کمکی با بسته های 
درسی جدید مطابقت ندارند.«

فریبــا کیا نیز با اشــاره به برگــزاری دو کارگاه تبیین رویکرد 
برنامه درســی زبان انگلیســی با حضور ناشران، گفت: »علی رغم 
این موضوع، بســیاری از کتاب ها همچنان قاعده محور هستند و 
در مقابل شــیوه های جدید آموزش زبان مقاومت می کنند.« وی 
افزود: »در رویکرد فعلی زبان، هر چهار مهارِت خواندن، نوشتن، 
درک مطلب از راه شــنیدن و صحبت کــردن مدنظر قرار گرفته 

است.«

ضعف مهارتی معلمان زبان خارجی
امیرصادق فراش بندیان نمایندة انتشارات خط سفید، ناشر 
منابع آموزشــی زبان انگلیسی با اشاره به مشکالت اجرایی شیوه 
جدید آموزش رسمی زبان، ساعات آموزش زبان را ناکافی خواند 
و گفت: »بعد از تغییر شــیوه، ســاعات آموزش زبان باید افزایش 
پیدا می کرد؛ درحالی که نه تنها افزایش پیدا نکرد که کم هم شد. 
ضمنــًا امکانات الزم برای آموزش هر چهار مهارت، در بســیاری 

مدارس وجود ندارد.«
معظمی در پاســخ گفت: »مشــکالتی کــه فرمودید در برخی 
مدارس وجود دارد؛ ولی مشــکل اصلــی ضعف مهارتی همکاران 
ما یعنی معلمان زبان خارجی است که امیدواریم با رفع آن ها به 
اهداف ذکر شده در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش نزدیک 

شویم.«
کارشناس گروه زبان  درباره استفاده از منابع وارداتی نیز اظهار 
داشت: »ناشران با رعایت برخی نکات می توانند متن های وارداتی 

از منابع خارجی را به فرهنگ ما نزدیک کنند.«

      
مطالعه تنها راه افزایش درک ادبی

شــعر و داستان موضوع یکی دیگر از نشســت هایی بود که در 
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بیست و نهمین نمایشــگاه کتاب تهران در غرفه دفتر انتشارات و 
تکنولوژی آموزشی برگزار شد. 

در این نشست حسین احمدی دربارة تأثیر شعر بر مخاطبان 
دانش آمــوز گفت: »شــعر عالوه بــر این که بــه دانش مخاطب 
می افزاید، به رشــد فکری و گسترش بینش اجتماعی و دینی او 
کمک می کند. زیرا شــناخت زیرساخت های شعر مستلزم دانش 
ادبی و در کنار آن آشــنایی با تاریخ، فلســفه، عرفان، الهیات و 
بســیاری علوم دیگر است. به همین ســبب بسیاری از معلمانی 
که مدرک دانشــگاهی نیــز دارند، نمی توانند پــا را از محدوده 
کتاب درســی بیرون بگذارند و به پرســش های دانش آموزان در 
سطحی فراتر از کتاب پاسخ دهند. ما به معلمان توصیه می کنیم 
دانش آمــوزان را به کتابخانه ها ارجاع دهنــد و با بردن کتاب  به 
کالس های درس و معرفی آن به دانش آموزان، عطش خواندن را 
در آن ها بیشــتر كنند چرا که این بهترین طریق باالبردن درک 

ادبی است.«

کتاب سازی به جای کتاب نویسی
احمدی از وضعیت نشر کتاب های آموزشی 
در حوزه شعر گله کرد و گفت: »بیشتر آثار 
منتشرشده در این حوزه از جنس کتاب سازی 
اســت و زحمت زیادی بــرای تولید کتاب 
کشیده نشده است. ظاهر زیبا و بزک کرده 
کتاب شما را جذب می کند؛ اما وقتی آن را 
مطالعه می کنید متوجه می شوید مؤلف چند 
بیت شعر یا چند حکایت را بدون هیچ نظم 
و ترتیب حساب شده ای، از دیوان یک شاعر 
یا کتاب یک نویســنده انتخاب کرده و معنی چند لغت از متن را 
در کنار آن  آورده اســت.« در حالی که »یک کتاب مناسب، باید 
به دانش مخاطبان خــود اضافه کند، حرف تازه ای برای آن ها به 
ارمغان آورد و تحلیلی ارائه دهد و اگر گزینشی صورت می گیرد، 

یک دست و بر مبنای خاصی باشد.«

ترویج ادبیات جادوگری از دالیل رد داستان است
در ادامة این نشســت حبیب یوسف زاده کارشناس داستان 
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی درباره آثار داســتانی و 
ویژگی های آن ســخن گفت. وی با اشاره به این مطلب که همه 
کتاب هایی که در حیطه داســتان و رمان، نمایش نامه، سفرنامه 
و حتی حکایات متون کهن منتشــر می شوند، در این گروه مورد 
بررســی و ارزیابی قرار می گیرند، اظهار داشت: »جمعیت کثیر 
مخاطبان آموزش وپرورش برای ناشران فرصتی مغتنم است تا با 

اخذ تأییدیه، آثارشان را به این خیل عظیم معرفی کنند.«
وی درخصوص مشــکالت و ضعف هایی کــه منابع این حوزه با 
آن مواجه هستند گفت: »ضعف عناصر داستانی، عدم هم خوانی 
با فرهنگ ایرانی اسالمی و ترویج ادبیات جادوگرِی توهم زا برخی 
از دالیل رد شــدن آثار در این بخش اســت. نارسایی ترجمه نیز 

یکی از مهم ترین مشکالت آثار حوزة داستان است. متأسفانه این 
توهم در برخی وجود دارد که آشــنایی بــا زبان خارجی در حد 
عمومی شرط کافی برای ترجمه است؛ درحالی که تسلط بر زبان 
و ادبیات فارســی از آن هم مهم تر است. بســیاری از افرادی که 
این روزها دســت به ترجمه می زنند، فاقد این توانمندی هستند.

برخی ناشران هم با پرداخت دستمزدهای اندک به برخی از این 
مترجمان نابلد اقدام به انتشار کتاب می کنند که نتیجه اش تعدد 

آثار ضعیف ترجمه در بازار نشر است.«

خوانندة داستان در تجارب نویسنده شریک می شود
یوسف زاده داستان مناســب برای خواننده نوجوان و کودک را 
به یک شبیه ســاز تشبیه کرد و گفت: »داســتان مثل شبیه ساز 
)سیمیالتور( پرواز اســت؛ آدم ها با استفاده از دستگاه شبیه ساز 
پرواز، ســعی می کنند پرواز را بدون آنکه با مخاطرات آن مواجه 
شــوند، به نحو قابل قبولی تجربه کنند. داستان خوب هم همین 
ویژگی را دارد. داستان، شبیه ساز زندگی است. خواننده می تواند 
در تجارب نویســنده شریک شود. حال اگر این تجارب مبتذل و 
دم دستی باشــند، روی ناخودآگاه خواننده تأثیر منفی می گذارد؛ 

خصوصًا اگر خواننده کودک و نوجوان باشد.« 

قدرت داستان گویی برخاسته از خالقیت است
یوســف زاده در ادامــه بــا پرداختن بــه اهمیت داســتان و 
داســتان گویی به عنوان پرورش دهندة خالقیت دانش آموز گفت: 
»قدرت داستان گویی برخاسته از خالقیت است و هوش هیجانی 
را باال می برد. داســتان های بزرگ، آدم هــای بزرگ می پرورانند. 
داستان خوب می تواند بر تفکر جامعه تأثیر بگذارد. قول معروفی 
وجود دارد که می گوید، کشــیِش داستان بی نوایاِن ویكتور هوگو 
مســیحیت را نجات داد. داستان ها آکنده از درس زندگی اند و ما 
به ســهم خود تالش می کنیم آثار آسیب زننده به دست مخاطب 

نرسد.«

      
کمک به قدرت تحلیل دانش آموز

نشســت تخصصی گروه علــوم تجربی با ناشــران این حوزه از 
دیگر نشســت هایی بود که در حاشیه بیســت ونهمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران برگزار شــد. مریم انصاری کارشناس و 
داور کتاب هــای گروه علوم تجربی دفتر انتشــارات و تکنولوژی 
آموزشی به پرسش های ناشران در این حوزه پاسخ گفت و برخی 
از مشکالت کتاب های آموزشی این حوزه را مورد بحث قرار داد.

وی ابتدا درباره وضعیت نشــر کتاب های کمک درســی اظهار 
داشت: »هدف از انتشــار کتاب های کمک درسی علوم این است 
کــه دانش آموز فکرکــردن و تحلیل را یاد بگیــرد و در کنار آن 
بتواند آزمون ها را نیز با موفقیت پشــت ســر بگذارد؛ اما ناشران 
بیشترین توجه خود را روی آزمون ها متمرکز کرده اند و چون در 
آزمون ها اغلب بر حفظ کردن جواب ها تأکید می شود، محور قرار 

حبیب یوسف زاده: ضعف 
عناصر داستانی، عدم 

همخوانی با فرهنگ 
ایرانی اسالمی و ترویج 

ادبیات جادوگری توهم زا 
برخی از دالیل رد شدن 

آثار در این بخش است
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دادن حافظه با اهداف ما که مهم ترین شــان یادگیری از راه فکر 
کردن است تضاد پیدا می کند. ما می خواهیم بچه ها فکر کردن و 
استدالل را بیاموزند تا بتوانند مسائل را حل کنند؛ اما وقتی جواب 
حاضر و آماده در اختیــار دانش آموز قرار می گیرد، دیگر به خود 

زحمت فکر کردن نمی دهد.«
انصاری با اشــاره به رویکرد برنامه درسی علوم در دوره ابتدایی 
گفت: »ما در پایه پنجم و ششــم روش کاوشــگری را در درس 
علوم در پیش گرفتیم که روشی علمی است و بچه ها با این روش 
می توانند مســائل را حل کنند. حال کتاب های کمک آموزشــی 
باید در اینجا به ما کمک کنند؛ مثاًل ســؤال هایی طرح کنند که 
تفکر برانگیز باشد. آنچه مدنظر ماست تنها جواب نیست، بلکه راه 

رسیدن به پاسخ موردنظر است.«

سرطان و آلزایمر هم به کتاب درسی بیایند
عباس مزینانی نماینده انتشــارات مزینانــی از حاضران در 
نشست پیشنهاد کرد مباحث مهم حوزه بهداشت مثل سرطان و 
آلزایمر به عنوان بخشی از کتاب زیست شناسی وارد برنامه درسی 
شــوند. وی افزود: »بچه های ما بی انگیزه شــده اند. ما می توانیم 
اســاتید بزرگ پزشــکی را در کتاب های درسی به بچه ها معرفی 

کنیم تا بچه ها انگیزه پیدا کنند.«
انصــاری پاســخ داد: »در حال حاضر مطالبی درباره ســرطان 
در کتاب ها وجود دارد. اما می توان مباحث بیشــتری را در کنار 

آموزش رسمی، مطرح کرد.«

آزمون غایت همه فعالیت های آموزشی نیست
رحیم کرمی نمایندة انتشــارات کیان اندیشــه نیز به موضوع 
آزمون هایی که ســؤاالتی خارج از مباحــث کتاب در آن ها طرح 

می شود اشاره کرد.
کارشــناس علــوم تجربی ضمــن همراهی با وی، در پاســخ 
گفت: »ما نمی خواهیم دانش آموز لیســانس فیزیک و شیمی و 
زیست شناسی را در سال سوم دبیرستان بگیرد! در برنامه درسی 

چهارچوب مطالب مشخص شده است.«
مریم انصاری دربارة اهمیت دادن بیش از حد کتاب های کمک 
آموزشــی به آزمون نیز گفت: »آزمون غایــت همه فعالیت های 
آموزشی نیست. ما می خواهیم دانش آموز ذهنش را به کار بگیرد. 
متأسفانه بها دادن بیش از اندازه به آزمون ها قدرت فکر کردن را 

از بچه ها می گیرد و آن ها را از لحاظ مهارتی ضعیف می کند.«
این کارشناس در پاسخ به پرسش یکی دیگر از ناشران که گفت: 
»بسیاری از ناشران اعتقاد دارند تأیید آموزش وپرورش نمی تواند 
بر فروش کتاب ها اثر بگذارد. چــرا از بنگاه های خصوصی انتظار 
دارید بدون توجه به اهداف مالی با شــما همکاری کنند؟« گفت: 
»ناشر بازوی آموزش وپرورش است و باید در تغییر نظام آموزشی 
به ما کمک کند و این طور نیســت که همه ناشــران فقط دنبال 

پول باشند.«
انصاری خاطرنشان کرد: »البته کار آموزشی کاری زمان بر است 

و رسیدن به اهداف واال کمی فداکاری می طلبد. ولی بعد از صبر 
و تحمل، ناشر هم می تواند میوه آن را در بازار نشر برداشت کند. 
ما هم در شــرایط ســخت کار می کنیم و باید بگویم امر آموزش 

همیشه توام با آرمان گرایی بوده است.«

      
کارکردن با آموزش وپرورش مشکل است 

بخشی از نشست های این دوره نیز به شاخه  های فنی و حرفه ای 
و کاردانش اختصاص داشــت. در ابتدای نشســت کارشناســان 
رشــته های حسابداری و بازرگانی و کشاورزی، سودابه درخشنده 
کارشــناس بخش فنــی و حرفه ای دفتر انتشــارات و تکنولوژی 

آموزشی گفت: »بخشی از کتاب هایی که به 
ما ارجاع می شــوند ترجمه از متون خارجی 
هســتند؛ وقتی اثری ترجمه می شود ممکن 
اســت بخش هایی از آن مناسب فرهنگ ما 
نباشــند. بعضی از کتاب ها هم به این دلیل 
کنار گذاشته می شوند که سطحشان باالتر از 
سطح هنرستان های ما هستند. این ها دلیلی 
بر بد بودن کتاب نیســت؛ فقط بدین معنی 
است که مناســب هنرجویان یا هنرآموزان 

دورة متوسطه نیستند.«
انتشــارات  مدیرعامــل  محمدیگانــه 
»چهارخونه« یکی از ناشــران حاضر در این 

نشست درخصوص مشکالت فعالیت در این حوزه اظهار داشت: 
»کارکردن با آموزش وپرورش بسیار مشکل است و معمواًل وقت 
و زمــان زیادی از ما می گیرد و مــا نمی دانیم حتی اگر تأییدیه 
آموزش وپرورش را بگیریم چه حســنی برای ما خواهد داشــت. 
ما بســیار مایلیم از بازخورد تأییدیه آموزش وپرورش در فروش و 

توزیع کتاب مطلع شویم.« 
درخشنده در پاسخ بــه این ناشــر گفت: »وقتی که شما برای 
این کار صرف می کنید فقط به اندازة ارســال یک کتاب است. اگر 
کتاب شــما موفق به اخذ تأییدیه شود، در سامانه کنترل کیفیت 
منابع آموزشــی و تربیتي، در وبگاه سامان کتاب و کتاب نامه رشد 
معرفی می شــود. این کتاب نامه ها هم به مدارس ارسال می گردد 
تا به عنوان یک منبع مــورد اعتماد در اختیار معلمان، مدیران و 
دانش آموزان قرار گیرد. ضمنًا این کتاب ها در جشنواره کتاب های 
آموزشی رشد داوری می شــوند و در برخي کتاب های درسی نیز 

معرفی مي شوند.«
ناشــر در ادامه به تغییرات کتاب های فنی و حرفه ای به عنوان 
یکی از معضــالت حرفه خود اشــاره کرد و گفت: »در شــاخه 
فنی وحرفه ای هر سال رشته هایی حذف و اضافه می شوند. بعضی 
رشته ها هم تلفیق می شوند و این ها همگی مستلزم تولید کتاب 
جدید یا تغییر در کتاب های قبلی است چون کتاب کمک درسی 
باید دقیقًا منطبق با کتاب درسی باشد. تغییر دادن و به روز کردن 
کتاب ها خیلی هزینه بر اســت. اگر تغییرات به موقع اعالم شــود 

مریم انصاری: هدف 
از انتشار کتاب های 
کمک درسی علوم این 
است که دانش آموز 
فکرکردن و تحلیل را 
یاد بگیرد و در کنار آن 
بتواند آزمون ها را نیز 
با موفقیت پشت سر 
بگذارد
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ناشر می تواند تغییرات را اعمال کند ولی ما شاهدیم که گاه بعضی 
کتاب ها آخر شــهریور یا اول مهر به دست بچه ها می رسند و این 
موضوع هم برای معلمان و هم ناشران مشکل عدم تطبیق و به روز 

رسانی را ایجاد می کند.«
بی توجهی به رشته های فنی و حرفه ای

وی ســپس به برخی دیگر از مشــکالت حــوزه فنی وحرفه ای 
اشــاره کرد و گفت: »من 15 سال سابقه تدریس و نشر در حوزه 
فنی وحرفه ای دارم و معتقدم یکی از معضالت این بخش آن است 
که مثل رشته های نظری به آن توجه نمی شود. مثاًل زمان انتشار 
کتاب های فنی و حرفه ای و آزمون های آن ها همیشــه عقب تر از 
رشــته های نظری است حتی رتبه های اول کنکور در شاخه فنی 
و حرفــه ای را هیچ وقت در تلویزیون نشــان 
نمی دهند و کســی آن هــا را نمی بیند. چرا 
باید این طور باشد؟ همین ها باعث می شود 
که خانواده ها مایل نباشــند فرزندشــان در 
رشــته های فنی و حرفــه ای تحصیل کنند 
چــون فکر می کنند رشــته فنی مخصوص 
بچه هــای درس نخوان اســت در حالی که 
اگر تبلیغ صحیحی صورت بگیرد، بچه های 
عالقه منــد با رغبت به ســوی این رشــته 

می روند.«
بتول عطاران کارشناس کتاب های بازرگانی و حسابداری نیز با 
اشاره به اقدامات تشویقی آموزش وپرورش برای ناشران کتاب های 
فنی و حرفه ای، درباره ویژگی کتاب های این شاخه اظهار داشت: 
»با توجه به اینکه EQ )هوش هیجانی( دانش آموزان رشــته های 
فنی و حرفــه ای باالســت، کتاب ها )مثاًل کتاب های آشــپزی( 
نمی تواند دانش صرف باشد و باید در سطح کاربردی نوشته شوند. 
یعنی مؤلف باید این توانمندی را داشــته باشــد که دانش را به 

سطح مهارت برساند.«
عطــاران افزود: »اکثــر کتاب هایی که ناشــران بــرای تأیید 
می فرســتند، مناسب ســطح دانشــگاهی اند و به درد هنرجو و 
هنرآموز فنی و حرفه ای نمی خورند. هنر مؤلف آن اســت که این 
دانش را برای این سطح از ســواد آماده کند؛ و متأسفانه در این 

زمینه خیلی کمبود داریم.«
این کارشناس کتاب های فنی و حرفه ای پیشنهاد کرد معلمان 
و هنرآموزان وارد عرصه کتاب نویســی برای هنرجویان شــوند؛ 
زیرا هــم مخاطب، هم علم و هم بازار را می شناســند و احتمااًل 
دانش آموزان قلمشــان را راحت تر می فهمنــد.« وی در ادامه از 
مؤلفان و ناشــران کتاب های آموزشی خواســت به کتابچه های 
راهنمای تولید کتاب های آموزشــی که در آن معیارهای تدوین 
کتاب های مناسب آورده شده است مراجعه کنند. این کتابچه ها 
در وبگاه )به نشــاني: http://samanketab.roshdmag.ir( قرار 

داده شده است.

      
ردشدن کتاب به معنی مفید نبودن نیست

گــروه مدیریت خانواده از دیگر گروه هــای دوره فنی وحرفه ای 
و کاردانش بود که در نمایشــگاه نشســتی را به کتاب های خود 

اختصاص داد. 
سیدرحمان هاشمی کارشناس و ارزیاب کتاب های آموزشی 
در ابتدای این نشست با ارائه توضیحاتی درخصوص روند ارزیابی 
کتاب ها اظهار داشت: »کتاب ها باید پوشش دهندة برنامه درسی 
آن رشــته باشــند؛ البته ممکن اســت در همان چهارچوب به 
افزایش دانش هنرجویان یا هنرآمــوزان کمک کنند. اگر کتابی 
در چهارچوب  برنامه درســی یا در راســتای تقویت بنیه علمی 
هنرجو و هنرآموز باشد، تأیید خواهد شد. البته ردشدن کتاب به 
این معنی نیست که مفید نیست. ممکن است کتابی برای جامعه 

خوب باشد، ولی مناسب دانش آموز نباشد.«
آرزو صارمی نمایندة انتشارات کتاب درمانی گفت: »ما پیش تر 
کتاب هایمان را برای مخاطب سطوح باال منتشر می کردیم؛ اآلن 
به این نتیجه رسیده ایم که سطح آن ها را پایین بیاوریم. مثاًل در 
بحث بلوغ بچه ها به سبب تغییرات جسمی دچار تغییرات روحی 
هم می شوند. سعی کردیم در کتاب ها والدین و فرزندان به درک 

متقابل برسند.«

ناشران کتاب های درسی را مطالعه کنند
هاشمی نیــز با تأیید اجمالی این مطلب افزود: »اگر ناشران از 
نیازهای دانش آموزان خبر داشــته باشند، کتاب های مناسب تری 
تولید می کنند و برای رســیدن به این هدف الزم اســت مناطق 
مختلف کشور را مورد مطالعه قرار دهند و نقاط اشتراک و اختالف 
را پیدا کنند.« وی ادامه داد: » ضمن این کار، کتاب های درســی 
را نیــز مطالعه کنید. آن وقت می توانید با پر کردن جاهای خالی، 
به آموزش وپرورش کمک کنید. آن وقت است که کتاب هایتان در 

کشور نایاب می شود.«
کارشناس مدیریت خانواده خاطرنشان کرد: »اگر ناشران پیش از 
انتشار کتاب های خود با ما مشورت کنند، ما در کنارشان خواهیم 

بود و نیازهایی را که دریافته ایم، برای آن ها مطرح می کنیم.«
صارمی نیز با اشــاره به بازار نشــر کتاب های آموزشــی گفت: 

بتول عطاران: با توجه 
به اینکه EQ )هوش 

هیجانی( دانش آموزان 
رشته های فني وحرفه ای 
باالست، کتاب ها باید در 

سطح کاربردی نوشته 
شوند
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»ناشــران ما به اســم دانش آموز آثاری را منتشر می کنند که او 
را ســرگردان می کند. امروز دانش آموز مــا به خاطر حجم باالی 
کتاب های کمک درســی سرگردان شــده، دیگر معلمش و حتی 
خــودش را قبول نــدارد. این انبوه جزوه هــا و کتاب های کمک 
آموزشــی اعتماد به نفس بچه ها را گرفته است. ما باید برای حل 

این معضل چاره اي بیندیشیم.« 

      
جای خالی معلم در تولید نرم افزارها

نشست گروه نرم افزار و وسایل کمک آموزشی دفتر انتشارات و 
تکنولوژی آموزشی یکی دیگر از نشست های نمایشگاه کتاب را به 

خود اختصاص داده بود. 
زهرا شامانیان کارشــناس محتوایی گــروه نرم افزار و وسایل 
آموزشــی در دوره ابتدایی، با اشاره به این موضوع که  نرم افزارها 
عالوه بر برخورداری از جذابیت گرافیکی و ریتم و صدای مناسب و 
تکنولوژی روز باید منطبق بر برنامه درسی ملی باشد، محصوالت 
آموزشــی موجود در بازار نرم افزار را به چهار دسته تقسیم کرد و 
آن ها را چنین برشمرد: »نرم افزارهایی که روش تدریس هستند 
و بیشــتر خانواده های دانش آمــوزان از آن اســتفاده می کنند؛ 
نرم افزارهایی که جانشین تدریس هستند که به جای معلم محتوا 
را درس می دهند؛ نرم افزارهایی که بازی توأم با آموزش هستند؛ 

و نرم افزارهای آنالین که به اینترنت وصل می شوند.«
این کارشناس وسایل کمک آموزشی، عدم استفاده تولید کننده 
از مشــاوره مستقیم یک معلم مجرب و به روز را یکی از مشکالت 

مهم این نرم افزارها برشمرد. 
وی افزود: با توجه به این که نرم افزارها در صورت خواست تولید 
کننده، پیش از تولید انبوه مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: »اگر 
اشــکاالت جزئی و قابل رفع باشد، ســازنده پس از رفع اشکاالت 

موردنظر، تأییدیه محصول خود را می گیرد.«

تکنولوژی معجزة آموزش است
وی با تشویق معلمان به تولید نرم افزار و فیلم افزود: »برای معلمی 
هم که اقدام به تولید نرم افزار می کند، این الزام باید وجود داشــته 
باشد که از یک کارشناس تکنولوژی در روند تولید استفاده کند.«

این کارشناس خاطرنشان کرد: »تکنولوژی معجزة آموزش است 
و یادگیــری را لذت بخش، مؤثرتر و عمیق ترمی کند. ما می توانیم 
در همین فیلم ها یا نرم افزارها مهارت زندگی و مهارت شــهروند 

خوب بودن را آموزش دهیم.«

تکنولوژی ابزاری براي افزایش قدرت معلم 
مرتضی سلطانی همایون کارشــناس فنــی واحد نرم افزار و 
وســایل کمک آموزشی در دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی 
درباره روند ارزیابی آثار ارســالی گفت: »ابتدا نرم افزار ها برحسب 
قالب تفکیک می شود؛ مثاًل مشخص می شود که نرم افزار از جنس 
دانش افزایی یا دایر ئ المعارفی اســت یا خودآموز اســت یا روش 

تدریس است. آن   گاه بررسی می شود که تا چه اندازه ویژگی های 
قالــب مربوط به خــود را رعایت کرده اســت و ســپس از نظر 
ویژگی های گرافیکی، تعاملی بودن و باالخره به لحاظ نداشــتن 
باگ کنترل و ارزیابی می شود. البته از لحاظ محتوایی هم برنامه 

باید با فرهنگ ملی و دینی همخوانی داشته باشند.«
این متخصص نرم افزارهای آموزشی در پایان به تولیدکنندگان 
نرم افزارهای دیجیتال توصیه کرد وقتی نرم افزاری تولید می کنند، 

نسبت به ارتقای فنی و به روزرسانی آن نیز بیندیشند.

تولید کم نرم افــزار در حوزة ادبیــات و مطالعات 
اجتماعی 

حوریه السادات حسینی کارشــناس کنترل کیفیت مواد و 
رسانه ها نیز با ارائه آمارهایی درخصوص آثار دریافتی گفت: »ساالنه 
حدود 400 عنوان نرم افزار در بخش متوسطه دریافت می شود که 
بیشتر مربوط به دروس پایه اعم از ریاضی و رایانه و علوم هستند. 
در بخش هایی مثل ادبیات و مطالعات اجتماعی آثار تولیدی انگشت 

شمارند که امیدواریم ناشران بیشتر وارد این حوزه شوند.«

عدم آشنایی با قدرت تئاتر
حوزة پرطرفدار هنر هم در این نشســت های تخصصی سهمی 
داشــت. جواد رضاییان طرقبه کارشناس و ارزیاب کتاب های 
آموزشی هنر دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی دربارة کتاب های 
این حوزه گفت: »اکثر کتاب های موجود در بخش هنری، به دلیل 
آن که ترجمه هستند باید تغییراتی پیدا کنند و به جای مثال های 
خاص فالن کشور،  نمونه ها و مصداق های بومی ذکر شود تا فهم 

مقصود نویسنده آسان تر شود.«
وی دربارة وضعیت نابه سامان آموزش در حوزة نمایش نیز گفت: 
»نمایش در حل مســائل جامعه قدرت زیادی دارد؛ اما هنوز این 
جایگاه در کشــور ما جا نیفتاده است. ما ســاالنه حدود 1400 
فــارغ التحصیل تئاتر داریم ولی این افــراد حتی یک واحد تئاتر 
کــودک نمی خوانند؛ حال این تئاتر چطــور می تواند در خدمت 
آموزش وپرورش باشد؟ حتی فعالیت کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان هم وضعیت روشنی در این خصوص ندارد.«
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گفت وگوي صريح ناشران با ارزيابان 
منابع آموزشي و تربيتي

نصراهلل دادار و اكرم السادات نكویي

گو
ت و

گف

در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر آفتاب انجام شد:

اشاره
نشســت ناشــران و تولیدكنندگان منابع آموزشي و تربیتي با 
كارشناسان و داوران سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي وزارت 
آموزش وپرورش، هم زمان با برگزاري بیســت ونهمین نمایشــگاه 
بین المللي كتاب تهران در شــهر آفتاب، غرفه سازمان پژوهش و 

برنامه ریزي آموزشي برگزار شد.

در ابتداي این نشســت، فریبا كیا، معاون ســامان دهي منابع 
آموزشــي و تربیتي دفتر انتشــارات و تكنولوژي آموزشي ضمن 
تشریح اهداف نشست گفت: »تعامل و گفت وگوي نزدیك ناشران 
و تولیدكنندگان منابع آموزشي و تربیتي با كارشناسان و داوران 
سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي، نقش بسیار مهمي در رشد 
كیفیت منابع آموزشــي و تربیتي دارد.« وي افــزود: »برگزاري 
نمایشــگاه بین المللــي كتاب تهران، فرصت مناســبي براي این 
تعامل اســت؛ زیرا در این نمایشگاه اكثر ناشران و تولیدكنندگان 
منابع آموزشي و تربیتي براي عرضة محصوالت خود حضور پیدا 
مي كننــد و مي توان با آن ها به صــورت چهره به چهره دیدار و به 

سؤاالت ناشران و تولیدكنندگان منابع آموزشي دربارة چگونگي 
داوري كتاب ها پاسخ دهند.« 

كیا در ادامه گفت: »این نشســت ها باعث مي شــود كه از یك 
طرف ناشــران با رویكردها و اهداف برنامه هاي درسي آموزشي و 
پرورشــي و معیارهای ارزیابی کتاب های آموزشی آشنا شوند و از 
طرف دیگر كارشناسان ما در جریان مشكالت و نیازهاي ناشران 

قرار بگیرند.«
در این نشســت مســائل کتاب های آموزشــی »زبان عربی«، 
کتاب های »دوره پیش دبستاني« و به خصوص حوزه »زبان آموزي«  
مورد توجه قرار گرفت و علي جان بزرگي كارشناس گروه عربي، 
فریده عصاره كارشــناس گروه پیش دبستاني و طاهره خردور 
و ناهید ُبریري كارشناســان زبان آموزي به ســؤاالت ناشران و 

تولیدكنندگان منابع كمك آموزشي پاسخ  دادند.

ضرورت خالقیت در تولید کتاب های آموزشی عربی
علی جان بزرگی به ویژگي هاي كتاب هاي جدید عربي اشاره 
كرد و گفت: »اواًل كتاب هاي جدید عربي به گونه ای تألیف شده اند 

|  رشد جوانه |  شمارة 52 |  تابستان 1395 16



که نیاز زیادی به كتاب هاي كمك آموزشــي ندارند. ثانیًا كارهایي 
كه در این حوزه انجام مي شــود، بایــد داراي خالقیت و نوآوري 
باشــند و به ســمت تولید نرم افزار، فیلم آموزشي و... بروند. ثالثًا 
ناشران و تولیدكندگان حق مؤلف  و حقوق فرهنگي ادبي مؤلفان 

منابع آموزشي را رعایت كنند و آثار دیگران را كپي نكنند.«
وي افزود: »كتاب هاي درســي عربي متن محورند و براي آن ها 
كتــاب كار و كتاب معلم هم تولید شــده و بــا توجه به رویكرد 
زبان آمــوزي و چهار مهارت آن )خواندن، نوشــتن، شــنیدن و 
حرف زدن( تهیه شــده اند. ما به شدت با قاعده محوري و دستور 

مخالفیم.«
جان بزرگي در ادامه گفت: »ما باید به این ســؤال به طور واضح 
و روشــن پاســخ دهیم كه عربي را به چه میزاني مي خواهیم به 
دانش آموزان یاد دهیم. برخي انتظار دارند كه بچه ها در مدرســه 
در حد فوق لیسانس عربي را یاد بگیرند، در صورتي كه این درست 

نیست.
بیشترین توقع و انتظار ما این است كه دانش آموزان زبان عربي 
را به گونه اي بیاموزند كه وقتي از مدرســه بیرون مي آیند، بتوانند 
متون سادة عربي را بفهمند و واژه هاي عمومي را یاد گرفته باشند. 
در كتاب هاي درسي جدید عربي، هم تمرین به حد كافي مطرح 
شده و هم ساده است و هم از واژه هاي مأنوس و پربسامد استفاده 
كرده ایم. بچه ها و معلمان از روش جدید خیلي خوب اســتقبال 
كرده اند. انتظار ما این اســت كه دانش آمــوز معني یك كلمه یا 

جمله عربي را بفهمد نه این كه رگ و ریشه كلمه را دربیاورد.«
محمدمهــدي مظفري از انتشــارات كاگو، در این نشســت 
با بیان این مطلب كه انتشــارات ما از پایة ابتدایي تا دبیرســتان 
كتاب منتشر كرده است، سؤال كرد: »آقاي جان بزرگي، شما چه 

پیشنهادي براي ناشران كتاب هاي كمك آموزشي دارید؟«
جان بزرگي پاســخ داد: »این نوع نشست ها، شروع خوبي براي 
گســترش ارتباط ناشــران با مؤلفان كتاب هاي درســي است تا 
فاصله ها و كارهاي موازي كم شــود. االن كارهاي موازي زیادي 
انجام مي شــود كه موجب ســردرگمي معلمان، دانش آموزان و 
خانواده ها مي شــود. متأســفانه اكثر كتاب هاي كمك آموزشــي 

خالقیت و نوآوري ندارند.«
وي در ادامه گفت: »رویكرد اصلي ما فهم متن عربي اســت نه 
مطالعه و ترجمة عربي. ناشــران باید تا مي توانند كلمه هاي ساده 
و متن هاي مناسب و ســادة عربي را براي بچه ها منتشر كنند تا 

بچه ها با كلمات روزمره و ساده زبان عربي آشنا شوند.«

خودتان را در مقابل ناشران قرار ندهید
حسین قادري از مسئوالن انتشارات گراد یكي دیگر از ناشران 
شــركت  كننده در این نشست بود. او گفت: »ما در طول سال به 
مدت دو ماه به شــهرهاي مختلف مي رویم و بــا معلمان دربارة 
آثارمان تماس برقرار مي كنیم. رودررو و از نزدیك با آن ها صحبت 
مي كنیم. آن ها از كتاب هاي ما خیلي راضي هستند. كتاب ما حتي 
به جزیرة هرمز كه بیش از 6000 نفر جمعیت ندارد رفته است و 

این نشــان مي دهد كه كار ما اثرگذار و موفق بوده است. اما دفتر 
ســامان دهي، كتاب ما را تأیید نكرده است. مسئوالن سامان دهي 
كتاب هاي آموزشي نباید خودشان را در مقابل ناشران قرار دهند.
قادري مدعي شد بخشــنامة آموزش وپرورش در بعضي ادارات 
این تلقي را به وجود آورده كه استفاده از كتاب هاي كمك آموزشي 
به كل ممنوع اســت و با تبصره هم درست نمي شود. اكثر ادارات 
كل آموزش وپــرورش، تأییدیــه آموزش وپرورش را به رســمیت 
نمي شناسند و كتاب نامه هاي رشد در مشهد و یزد به دست كسي 

نرسیده است.«
وي با بیان این نكته كه بنده مخالف سامان دهي منابع آموزشي 

اظهار داشت: »ســامان دهي كار  نیســتم، 
خیلي خوبي است. شاید در ابتداي راه خوب 
نبود ولي االن خوب شــده است. ما خیلي 
خوشحال مي شویم كه كارشناسان آثار ما را 
بررسي كنند. ولي شما هم باید براي ناشران 
ایجــاد انگیزه كنید. االن خیلــي از مؤلفان 

ایده هاي شما را قبول ندارند.«
ایشــان در پایان گفت: »پیشنهاد من این 
اســت كه اواًل این نوع نشست ها را در یك 
زمــان و مكان مناســب تري بگذارید نه در 

اینجا، یعني در محل و زماني كه ناشــران به شــدت مشغول كار 
هســتند. ثانیًا از ناشران در ســامان دهي منابع آموزشي استفاده 

كنید.«

به دنبال تدوین کتابی برای مادران
محمد صادقي نمایندة انتشارات کالغ سپید گفت: »انتشارات 
ما آموزشــی و تربیتی است. البته هنوز نتوانسته ایم برای اولیا به 
خصوص مادران در حوزة پیش دبســتانی کتاب یا منابعی تولید 

کنیم، اما در حال تدوین این آثار هستیم.«

بی اطالعی ناشر از راهنمای برنامه پیش دبستانی
فریده عصاره با اشاره به فعالیت هاي گروه پیش دبستاني گفت: 
»یكي از كارهاي ما بررســي كتاب كار پیش دبســتاني است كه 
به طور تخصصي در حوزة زبان آموزي كار مي شود. پیش دبستاني 
تنهــا مقطعي اســت كه كتاب درســي نــدارد. بنابراین از همة 
عالقه مندان از جمله ناشــران و مؤلفان درخواست مي شود كه در 

تهیه و تولید محتوا براي گروه پیش دبستاني مشاركت كنند.«
متأســفانه، در این دوره، به دلیل نبود كتاب درســي مشخص، 
هر كســي به ســلیقه خود عمل مي كند و نوعي بي ســاماني در 
كتاب های تولید شــده دیده مي شود. ناشــران بعضًا از راهنماي 
برنامه درســي كه پایة تدوین كتاب های كمك آموزشي باید قرار 

گیرد اطالع ندارند.
رویكــرد راهنماي برنامه فعالیت هاي آموزشــي و پژوهشــي 
شــكوفایي فطرت اســت و رسالت ما شــكوفا كردن این فطرت 
از طریق بازي اســت. این شــكوفایي در جنبه هاي مختلف رشد 

جان بزرگی: انتظار ما 
این است كه دانش آموز 
وقتي از مدرسه بیرون 
مي آید، معني یك كلمه 
یا جمله عربي را بفهمد 
نه این كه رگ و ریشه 
كلمه را دربیاورد

17   رشد جوانه |  شمارة 52 |  تابستان 1395 |



براســاس 9 محور قــرار گرفته اســت كه عبارتند از: 1. رشــد 
جسماني، 2. پرورش روحیه و بعد عاطفي، 3. پرورش مهارت هاي 
ذهني و شــناختي، 4. آموزش قرآن و مســائل دیني، 5. تقویت 
باورهاي دیني و عالیق مذهبي، 6. پرورش هویت ملي، 7. پرورش 
مهارت هاي زبان فارســي، 8. پرورش صفات اخالقي و رفتارهاي 
اجتماعي مبتني بر ارزش هاي اسالمي، 9. آشنایي با محیط زیست 

و عالقه و انس با طبیعت و حفظ آن.
عصــاره در مورد حوزه هایي كه هنوز جاي كار زیاد دارند گفت: 
»در حوزة پرورش هویت ملي متأسفانه بسیار كم كار شده است 

و ناشران باید در این خصوص اهتمام بیشتري به خرج بدهند.«
وي در مورد برنامه هاي كلي گروه پیش دبستاني هم گفت: »در 
مجموع سه برنامه اصلي وجود دارد كه برنامه اول براي گروه سني 
5-4 ساله است كه دربرگیرنده همه بچه ها 
اســت، برنامه دوم برنامه قرآن و آموزش آن 
اســت و برنامه ســوم هم زبان آموزي براي 
مناطق دوزبانه، كه مخاطب آن قومیت ها و 
گروه هایي هستند كه گویش هاي غیرفارسي 

دارند.
برنامه ســوم از این جهت اهمیت بیشتري 
مي یابد كه به گفته سازمان ملل متحد به طور 
متوسط، هفته اي 10 گویش در سرتاسر دنیا 
در حال از بین رفتن اســت. مي بینید كه در 
كشــور ما هم، روزبه روز بچه ها در حال كنار 
گذاشــتن گویش هاي محلي خود هســتند 
كه این از نظر فرهنگي یك خطر محســوب 
مي شود؛ لذا به ناشران پیشنهاد مي كنم كه روي این حوزه بسیار 

كار كنند.«
عصاره سپس از برخي كتب آموزشی پیش دبستاني انتقاد كرد 
و گفت: »بیشتر فعالیت هاي ناشــران روي آموزش حروف است 
در حالي كه بخش كوچكي از زبان آموزي ســوادآموزي است. در 
پیش دبستاني ما وارد مقوله خواندن و نوشتن نباید بشویم، چون 
ســوادآموزي در پایه اول دبســتان با معلم متخصص و با كتاب 

درسي مشخصي انجام مي شود.«
عصاره در پاســخ به ســؤال یكي از ناشران درخصوص چگونگي 
بررسي كتاب ها گفت: »یكي از مالك ها این است كه تدوین كتاب 
در چارچوب راهنماي برنامــه صورت گیرد. به عنوان مثال یكي از 
مباحث مهم در زبان آموزي كه شامل همه بچه هاي فارسي زبان و 
غیره مي شــود آموزش مهارت گوش دادن است. در پیش دبستاني 
مهارت گوش دادن بچه ها ضعیف اســت و سایر اهداف مهم گوش 
دادن، پرورش هستة معنایي كالم است كه اگر فرد مهارت الزم را 
كسب نكند در بزرگ سالي هم با ضعف در این مورد مواجه مي شود. 
سایر اهداف و مهارت ها عبارتند از: در جمع صحبت كردن، با جرئت 
و با شهامت حرف زدن و نظر دادن؛ همچنین مهارت هاي اجتماعي 
زبان آموزي شامل سالم و احوال پرسي كردن، تشكر كردن، نشاني 

پرسیدن و نشاني دادن است.

ضرورت توجه به هویت، جهت یابی و  ابراز احساسات
طاهره خردور گفت: »از جمله مباحث کلیدی در پیش دبستانی 
تقویت هویت و جهت یابی است که اگر به آن پرداخته نشود فرد 
را در بزرگ ســالی با مشکالتی مواجه می کند. تقویت قدرت ابراِز 
عواطف و احساســات هم از اهداف است. یکی از راه های کاهش 
گریه و انزوای کودکان، امکان دادن به ابزار احساسات شــان است 
کــه طبق تحقیقات صورت گرفته رابطه مســتقیمی بین این دو 

وجود دارد.« 
وی افزود: »با رشــد و توســعه در حوزه های زبانی شاهد رشد 
و ترقــی کودک در ســایر دروس و در زندگی هــم خواهیم بود. 
داســتان و قصه از پایه های اساسِی پرورش و توسعه این مهارت 
است؛ یعنی کودک از طریق چیزی که گوش می دهد، با بسیاری 
از واژگان آشنا می شود. از جمله نکات قابل تأمل در تدوین کتاب، 

تأکید برنامه بر تلفیق دروس مختلف علوم، ریاضی و... است.
به عبــارت دیگر هنــر مؤلف این اســت كــه در طراحي یك 
محتوا مثل یك نمایش نامــه عمل كند، یعني بتواند مهارت هاي 
اجتماعي، علوم، ریاضي و... را با هم تلفیق كند. وي در مورد سایر 
نكات داوري افزود: ناشران بایستي تالش كنند اواًل به محتوا تنوع 
ببخشند. ثانیًا كارشان هدفمند باشد، یعني براي مثال، مشخص 
باشــد كه هدف از آوردن فالن نقاشي خاص یا قصه چیست. باید 
از آوردن شــعرهایي كه تنها قافیه و ردیــف دارند ولي محتواي 
خاصي ندارند اجتناب نمایند. متأسفانه در بسیاري از كتاب هاي 
كار با انبوهي از شــعرهایي مواجه هســتیم كه تنها به این دلیل 
كه نویســنده مي داند باید شعري در این بخش آورده شود آن ها 
را در كتــاب قرار داده در حالي كه همان شــعرها نقطه  ضعف آن 
كتاب شــده اســت. گاهي حتي یك بیت یا چند مصراع كوتاه از 
یك شعر بلند و بي محتوا بسیار كارآمدتر است. همچنین آوردن 
قصه هــا و داســتان هایي با لغات و كلمــات دور از ذهن كودك، 
كاري نامتعارف اســت. كتــاب كار مي تواند با یك موضوع خاص 
مثل محیط زیست شروع شود و در ادامه، براي محتواي آموزشي 
متناسب با آن، از شعر یا نمایشنامه استفاده شود. مثاًل در مقوله 
محیط زیســت مي تواند منجر به این شود كه كودك عالقه مند به 
حفظ و نگه داري محیط زیســت خود شود و بداند چه چیزهایي 

ضرر دارد.«

پرهیز از موضوعات زیاد و پراکنده
عصاره گفت: كتاب كار هنگامي مفید است كه نه تنها  كودك 
را خســته نكند که باعث افزایش لذت یادگیري در او بشود. یكي 
از نقاط ضعف كتاب هاي بررســي شده، شــمول آن ها بر مطالب 
بســیار پراكنده است كه پرداختن به همه آن ها هم براي مربي و 
هم براي كودك خسته كننده و مالل آور است. تصاویر به كار رفته 
در كتاب هاي كار باید به اندازه كافي گویا باشــند و از گنجاندن 
تصاویــر ســنگین و خارج از ذهن و درك كــودك در آن ها باید 
اجتناب شود. همچنین به همان اندازه كه تصاویر سنگین مناسب 
نیســتند از تصاویر كارتوني و طنز نیز كه متناسب با واقعیت هاي 

فریده عصاره: مقطع 
پیش دبستاني تنها 

مقطعي است كه كتاب 
درسي ندارد. بنابراین 

از همة عالقه مندان 
درخواست مي شود كه 

در تهیه كتاب كار و 
تولید محتوا براي گروه 
پیش دبستاني مشاركت 

كنند
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زندگي كودك نیستند، نباید استفاده کرد.«
خردور در این زمینه افزود: »اگر مطالب به صورت پراکنده و 
بدون تلفیق و ترکیب آورده شــود، منجر به نقص کتاب خواهد 
شــد. باید موضوعات آموزشی را با موضوعات دیگر مرتبط کنیم 
تا کودک در پایه های باالتر، وقتی با آن موضوع مواجه می شــود، 
زمینه ذهنی مناســبی از آن داشته باشد و به یادگیری اش کمک 
شــود. تقویت حافظه کودکان می تواند از طریق شــعریا داستان 
صــورت گیرد.  همچنین باید مهارت های کار کردن با دســت و 

استفاده از قوة بینایی تقویت شود.«
عصــاره همچنین اظهار داشــت: »یکی از کارهــای مهم در 
پیش دبستان، آماده ساختن کودکان برای دورة دبستان است، هر 
چند این امر همة رســالت دوره پیش دبستان نیست. بچه ها باید 
متناسب با حوزه های رشــدی خود و به صورت متعادل و جامع 

رشد کنند.«
صادقی ضمن تأیید مطالبی که کارشناســان اظهار داشــتند، 
هم جهت کردن ســلیقة اولیا و مربیان مهدکودک ها را با اهداف و 
خواســته های سازمان مهم خواند و گفت: »متأسفانه معمواًل بعد 
آموزشی محتوا خیلی مورد توجه خانواده ها نیست و ما اجباراً در 
جهت تولید کتاب های بازارپســندانه حرکت می کنیم. به عنوان 
مثال بحث رنگ آمیزی بســیار مورد توجه و خواســت اولیاست. 
درست است که آموزش حروف در سال های پیش دبستان ممنوع 
اســت، اما هیچ ناشری نیست که در تولیداتش آموزش حروف را 

نداشته باشد، تنها به این  دلیل که از قافله نشر عقب نماند.«
صادقی در مورد نکات مهم خرید کتــاب گفت: »دو چیز در 
فروش رفتن یک کتاب مؤثر اســت: یكي اجبار مهدكودك ها به 
خریــدن آن و دیگر این كه كتاب تحت برند خاص و مشــخص 
باشد.« وي در ادامه به لزوم حمایت دفتر تألیف از ناشراني كه در 

راستاي برنامه حركت مي كنند اشاره كرد.

فقط چهل درصد كودكان دورة پیش دبســتانی را 
می گذرانند

عصاره با بیان این که    تنها حدود 40 درصد از كودكان كشــور 
آموزش هاي پیش دبستاني را مي گذرانند، گفت: »عمدة كودكاني 
كه شــامل این آموزش مي شوند در شــهرهاي پرجمعیت مانند 
تهران ساکن هستند.« وی اظهار امیدواری کرد   که »برگزاري این 
جلسات و نشست ها با حضور ناشــران، برنامه ریزان و اولیا بتواند   
منجر به فرهنگ ســازي در راســتاي تغییر ســالیق مردم شود؛ 
به گونه اي كه آن ها در خرید كتاب به محتوا بیشتر توجه كنند.«

چه کتاب هایی در جشنوارة رشد برگزیده می شوند؟
در ادامة این نشســت كه بعد از ظهر بــا حضور ناهید بریری 
كارشــناس زبان آموزي و طاهره خردور و چند ناشر برگزار شد، 
تعامل و گفت وگو بین داوران و ارزیابان دفتر سامان دهي و ناشران 

ادامه یافت.
سروش عرب شاهي مدیرداخلي انتشارات راه اندیشه، با اشاره 

به سابقة سی سالة این انتشارات گفت: »در رابطه با دورة ابتدایي، 
ما كتاب »امالي سبز« را منتشر کردیم که از جشنوارة رشد هم 
جایزه گرفته و تا کنون به چاپ صد و پنجاهم رسیده است. ما در 
ادامة كارهایمان كتاب »فارسي سبز« را توسط مؤلف همان كتاب 
تولید كردیم، ولي مورد توجه جشــنواره رشــد قرار نگرفت. من 
مي خواستم از كارشناسان محترم در این نشست درخواست كنم 
علت این امر را بفرمایند. دوست داریم شما براي ما شفاف سازي 

كنید كه چه نوع كتاب هایي مورد تأیید جشنواره است.«

معیارها اعالم شده و در معرض دید است
ناهید بریري در پاسخ به سؤال آقاي عرب شاهي گفت: »ما یك 
فرم دو صفحه اي داریم كه آن را روي سایت سامان کتاب هم قرار 
داده ایم. اساس ارزیابي ما از كتاب ها همین فرم است. هدف اصلي 
جشــنواره كتاب هاي رشــد، باال بردن كیفیت محتواي آموزشي 

است. ارزیابان کتاب هم معلم بوده اند و هم مؤلف.«
وي افزود: »ممكن اســت دو سال پیش و 
با توجه بــه امکانات روز، یك كتاب خوب و 
مناسب بوده باشد، ولي االن مناسب نباشد. 
همچنین ممكن است یك اثر از یك ناشر یا 
مؤلف، خوب و مناسب باشد، اما اثر دیگرش 
چنین وضعي نداشــته باشد. ضمنًا فرم هاي 
ارزیابي هم ممکن اســت تغییرات کوچکی 
کــرده باشــند.  به هر حــال در این فرم ها 
آموزشــي  كتاب هاي  و مالك هاي  معیارها 

مناسب مشخص شده است.«
بریري در ادامه اظهار داشت: »كتاب شما 

خیلي سنگین تر از كتاب درسي است و این درست نیست. حروف 
ایــن كتاب براي دانش آموزان ریز اســت و حجم مطلب هم زیاد 
است. حجم زیاد مطلب امروزه خودش یک عامل بازدارنده است. 
  ضمنًا باید به تفاوت های بچه ها هم توجه شــود. میزان یادگیري 

بچه ها براي ما خیلي مهم است.«
خردور هم گفت:»فشــردگي مطالب، ریــزي خط، كم بودن 
فاصلة خطوط، حافظه محوري، شلوغي، بي ارتباطي تصاویر با متن 
از جملــه نقاط ضعف این كتاب اســت. كتاب ها باید خالقیت و 
نوآوري داشته باشند و موجب یادگیري )نه حافظه پروري( شوند 

و به محتوای ارائه شده در کتاب درسی چیزی اضافه کنند.« 
عرب شاهي: مــن آمده ام كه از نظرات شما استفاده كنم. ما از 
پیش دبستاني تا كنكور كتاب تولید مي كنیم و 300 عنوان كتاب 
داریم. ما اتفاقًا روي علوم روز حســاس هستیم و سعي مي كنیم 
به روز باشــیم. حتي سعي مي كنیم از مسائل جهاني و بین المللي 
هم عقب نیفتیم. بازار فروش براي راه اندیشــه مهم نیســت. ما 

مي خواهیم كار خوب تولید كنیم.
خردور: البته این كتاب شما نكات مثبتي هم دارد. ولي معیار 
ما براي انتخاب یك كتاب بر اســاس همان فرم ارزیابي است كه 

در سایت »سامان کتاب« قرار داده ایم.

ناهید ُبریري: اساس 
ارزیابي ما از كتاب ها، 
فرمي است كه روي 
سایت سامان کتاب 
هم قرار داده ایم. براي 
آگاهي از معیارها و مالك  
ارزیابي ها، به این فرم 
نگاه كنید
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کتاب های کمک آموزشی،
 محملی برای يادگيری

دکتر فرخ لقا رئیس دانا
متخصص تعلیم وتربیت

اله
مق

مقدمه
انســان به پویایی زنده اســت و شــاکلة پویایی بر »یادگیری« 
استوار است. یادگیری توانایی بسیار پیچیده و موهبتی است که 
از جانب خالق یکتا به انســان عطا شــده است. اصواًل منشأ رشد 
و پیشــرفت و تحول انسان یادگیری است. یادگیری بدون تفکر، 
بدون جســت وجوگری، و بدون انگیزه و هدف صورت نمی گیرد. 
بر این اســاس، هرانسانی در زندگی خود مطالبی را یاد می گیرد 
کــه به نوعی به کارش می آید. اما ســخن ما در این مقال دربارة 
یادگیری علمی از راه آموزش و یا خود یادگیری اســت که از دل 
آموزش های رسمی و غیررســمی برمی آید و گفتارهایی در این 

باب، در جهت کیفیت بخشی، الجرم بر دل می نشیند.
در آموزش های رســمی1 و غیررســمی2 منظور اساسی فراهم 

کردن فرصت و زمینه برای یادگیری هرچه بهتر است.

کلیدواژه ها: یادگیري، كمك آموزشي، ابزار یادگیري

یادگیری چیست؟
یادگیری ظاهر شــدن چیزی در وجود یادگیرنده است که قباًل 
در آن نبوده اســت. یادگیری همچنین نوعی توانایی اســت که 
یادگیرنده را به انجام دادن کاری قادر می کند که قباًل به آن قادر 
نبوده است. یادگیری نه فقط در رفتار تجلی می کند بلکه جزئی 
از وجود یادگیرنده نیز می شود و در یادگیری مطالب بعدی به او 

کمک می کند )رئیس دانا، فرخ لقا 1364(.
یادگیری طی فرایندی صورت می گیرد؛ به زبانی دیگر، یادگیری 
فرایندی اســت که در آن دانش ها و اطالعات در ذهن یادگیرنده 
پردازش می شــوند. این فرایند از تحریک اولیة گیرنده های حسی 

فرد، توســط محرک های آموزشی، شــروع می شود و با ثبت این 
تحریک در حافظة نزدیک و ارســال به موقــع آن به حافظة دور 
و انتقالــی رفت و برگشــتی، به بخش پاسخ ســازی ذهن منتقل 
می شــود و در نهایت پاسخ فراوری شــده دستور واکنش و عمل 
را بــه اندام های مجری صادر می کند. در این موقعیت اســت که 
مطلــب مورد فراوری جایگاهی خــاص از ذهن را پر می کند و در 
کنار آموخته هــای قبلی قرار می گیــرد و در اصطالح یاد گرفته 
می شــود. آن چه در فرایند یادگیری در مراحل مختلف، رد و بدل 
می شود همانا دانش و اطالعات پیِش روی یادگیرنده است؛ دانش 
و اطالعاتی که یا به صورت متن، تصویر و فیلم، با استفاده از حس 
بینایی، به ذهن یادگیرنده منتقل و در آن جا پردازش می شــود و 
یا به صورت شــنیداری، از طریق حس شنوایی محرک یادگیری 
می شــود. البته یادگیری ها از طریق به کارگیری حواس دیگر هم 
گه گاه اتفاق می افتند. اما موضوع بحث در این جا، با توجه به تمرکز 
ما بر ابزارها و وسایل آموزشی و به ویژه کتاب های کمک آموزشی، 
آن بخش از یادگیری است که از طریق حس های بینایی و شنوایی 
یعنی از راه دیدن و شنیدن، و همچنین از راه کالم، حاصل می شود.

هدف و مسیر یادگیری
هــدف نهایی یادگیــری، در یک کالم، کســب توانمندی ها و 
قابلیت هــای الزم بــرای زندگی دنیوی و اخروی اســت و هدف 
تعلیم وتربیت و آموزش های رســمی نیــز فراهم کردن زمینه ها، 
شرایط و امکانات برای تحقق این هدف است. یادگیری فرایندی 
است از کسب آگاهی از توانایی ها و استعدادهای مهارتی و... برای 

به کارگیری در موقعیت های متفاوت زمانی و مکانی.
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ابزار یادگیری
ابــزار یادگیــری دوگونه اســت: 1. ابزار درون ذهنــی 2. ابزار 

برون ذهنی
1. ابزار درون ذهنی: این ابزار در واقع همان تفکر است که به 
نظر می رسد اهمیت چندانی در نظام یاددهیـ  یادگیری ما کسب 
نکرده است. متأسفانه نکتة کم اهمیت تر در این نظام، عدم توجه 
به این واقعیت اســت که تفکر برای بروز، نیازمند انگیزه است که 
خود، وابســته به وجود ابزارهای برون ذهنی است. توضیح بیشتر 
این که، در فرایند یادگیری، یادگیرنده نخست موضوع و محتوای 
یادگیری را از طریق سامان دهی ذهنی، با پیش آموخته های خود 
مرتبط می ســازد، مطالب جدید را با مطالب آموخته شدة قبلی 
درهم می آمیزد و ساختارشناختی تازه ای را در ذهن خود به وجود 
می آورد و یادگیری اتفاق می افتد. در واقع، او در هنگام یادگیری 
به کشف ارتباطی جدید، دانشی نو و یا به کسب تجربه  ای متفاوت 
از تجربه های پیشین نائل می شود. در این مسیر، ضمن شناخت، 
به نگرشی نو نیز دســت می یابد و به یادگیری بیشتر و عمیق تر 
ترغیب می شود. یادگیری پویا، پایا و معنادار است و محصول تفکر 

نظام مند می باشد.
یادگیری می تواند ایســتا هم باشــد و آن وقتی است سرسری 
و طوطی وار باشــد؛ یعنی یادگیری با تحقق هدف های دم دستی 

ایجاد شده و تفکر عمقی در آن دخالتی نارد.

2. ابــزار برون ذهنــی: همان طور که  اشــاره شــد، ابزار 
درون ذهنی، یعنی تفکر، عمدتًا وابســته به ابزار برون ذهنی است؛ 
یعنی آن چه می تواند در محیط و خارج از ذهن انگیزشی را برای 
یادگیری ایجاد کند. )البته خواسته ها، آرزوها و انتظارات مرتبط با 
زندگی دنیوی و اخروی انگیزه های درون ذهنی هستند که به طور 
مستقیم موجب تفکر می شوند و موضوع بحث این مقاله نیستند.(
تفکــر عمدتًا هنگامی صورت می گیرد که برای فرد مســئله ای 
پیش آید و او درصدد حل آن برمی آید. مسئله ها به طور معمول، 
بــرون از ذهن اتفاق می افتند. ذهن هنگام رویا رویی با مســئله، 
برای حل آن جهت یابی می کند و از طریق تفکر به جست وجوی 
بهترین راه می پردازد؛ یعنی راهی که بتواند او در حداقل زمان و با 
صرف بهینة انرژی وی به حل مطلوب و گاه خاّلق رهنمون شود.

اینک می گوییم، کتاب های کمک آموزشی یکی از انواع ابزارهای 
برون ذهنی اند که هم می توانند وســیله ای انگیزشــی برای تفکِر 
منجر به یادگیری باشند و هم می توانند منابع آموزشی خواندنی، 

شنیدنی و دیدنی یادگیری را برای یادگیرنده فراهم کنند.

کتاب های کمک آموزشی و یادگیری
کتاب های درســی مبتنی بر برنامه های درسی اند. این کتاب ها 
طی فرایندی، براســاس نیازها و هدف های از پیش تعیین شده، 
تهیه و تدوین یا تألیف می شــوند و برای استفادة دانش آموزان و 
معلمان در اختیار آن ها قرار می گیرند. کتاب های درسی ابزارهایی 
اســتاندارد و برنامه ریزی شــده برای سنین و ســطوح متفاوت 

آموزشــی و پایه ها و دوره های تحصیلی اند و ســاختاری متمرکز 
دارند.

کتاب های کمک  آموزشی و کمک درسی، کتاب های کار وتمرین 
یا ســی دی ها، ویدیوها و فیلم های آموزشی و پدیده های ابزاری 
دیگر، همه، به نوعی رســانة آموزشــی هســتند و کارافزارهای 
ملموس تربیتی محســوب می شوند. به عبارت دیگر، آن ها نوعی 
فناوری انــد که به امــور یاددهی و یادگیــری و در نتیجه تحقق 
هدف های تعلیمی و تربیتی کمک می کنند و موجبات رشد فرد 
را فراهم می ســازند. این کتاب ها با امکان بهره گیری از انتشارات 

الکترونیکی می توانند ساختاری غیرمتمرکز داشته باشند.
تفاوت كتاب هاي درســي با دیگر كتاب ها و ابزار كمك آموزشي 
در این اســت كه محتواي كتاب درسي، معطوف به هدف خاصي 
اســت، لذا، بنا بر برنامة درسي مربوط، براي مدت زماني مشخص 
در اختیار معلم و دانش آموز قرار مي گیرد؛ ضمنًا محدود اســت و 
احتمااًل ابعادي محدود از هدف مورد نظر را پوشــش مي دهد. در 

حالي كه كتاب كمك آموزشي و كمك درسي، 
به دلیل عدم محدودیت در ارائه مطلب و باز 
بودن دســت مؤلف در پرداختــن به زوایاي 
متعدد و نگاه چندبعدي به یك هدف خاص، 
مي تواند به تعداد زیاد توسط مؤلفان متعدد 
تهیه و تولید شــود و به همین دلیل مي تواند 
گسترة وسیعي از فرایند شكل گیري مفاهیم 
علمي را پوشــش دهد. هر یك از كتاب هاي 
كمك آموزشــي مي تواند بــا توجه به بعدي 
معین یــا ابعادي چند، یك یــا چند هدف 
را مــورد بحث و مداقه قرار دهد و شــرایط 
و امكانــات نــگاه و پرداخــت چندجانبه به 
یادگیري موضوع یــا مبحثي خاص را براي 

یادگیرنده به وجود آورد.
نكتة قابل توجه در این راستا این است كه 

محتواي كتاب هاي كمك آموزشــي و موضوعات و مفاهیم مطرح 
در آن ها، خود، هدف آموزش نیســتند، بلكــه، هر كدام از آن ها 
منعطف و برگرفته از هدف آموزشــي خاصي هســتند كه كمك 
بــه تحقق آن هدف ها را در نظــر دارد. این نوع كتاب ها در واقع، 
وظیفة گســترش عرضي و طولي دانش و معلومات و آگاهي هاي 

یادگیرنده در موضوعي خاص و مبحثي ویژه را برعهده دارند.
كتاب هــاي كمك آموزشــي كتاب هایي هســتند كــه باعث 
دانش افزایي و افزایش معلومات دانش آموزان مي شوند و موجبات 
تسهیل و تسریع یادگیري را فراهم مي كنند )كیا، فریبا، 1392( 
و كتاب هاي كمك درسي آن هایي هستند كه براي غنا بخشیدن 
به محتوا، روش و... تقویت متون كتاب درســي نوشته مي شوند و 

در كل از شاكلة كتاب درسي پیروي مي كنند.
بــا توجه به ارتبــاط »انگیزة یادگیــري« با »تفكــِر منجر به 
یادگیري« و توجه به این واقعیت كه یادگیري پایا و پویا به وجود 
نمي آید مگر آن كه وجود یادگیرنده به اندازة كافي براي یادگیري 

کتاب های کمک آموزشی 
یکی از انواع ابزارهای 
برون ذهنی اند که هم 
می توانند وسیله ای 
انگیزشی برای تفکِر 
منجر به یادگیری باشند 
و هم می توانند منابع 
آموزشی خواندنی، 
شنیدنی و دیدنی 
یادگیری را برای 
یادگیرنده فراهم کنند
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برانگیخته شــده باشد، پیداســت كه كتاب هاي كمك آموزشي و 
كمك درســي به خوبي مي توانند به عنوان عوامل انگیزشي تفكر 
و یادگیري به كار آیند و در كیفیت بخشي و تسهیل امر یادگیري 

سودمندي و اثربخشي خود را به منصة ظهور برسانند.
نكتة قابل ذكر در این راســتا این اســت كه ســودمند بودن و 
اثربخشي رسانه هاي آموزشي، از جمله كتاب هاي كمك آموزشي 
و كمك درسي، به این معناست كه محتواي آن ها به گونه اي نباشد 
كه براي یادگیرنده وابســتگي فكري ایجاد كنــد؛ بلكه این گونه 
كتاب ها باید زمینة تفكر، جست وجو، تحلیل، نقد، ارزیابي و خلق 
را در ذهن یادگیرنــده به وجود آورند. به عالوه، این كتاب ها نباید 
حاوي تمرینات تكراري كتاب درســي، بي نیاز از تفكر و یا حفظ 
پاسخ هاي كلیشه اي براي ســؤاالت تفكر برانگیز باشند و فرصت 

اندیشیدن را از دانش آموزان سلب كنند.

پژوهش درباره اثربخشي كتاب هاي كمك آموزشي
واقعیت این اســت كه بســیاري از تحقیقات قدیمي تر صورت 
گرفته در موضوعاتي چون »اثر كاربرد وســائل ســمعي و بصري 
و سایر وسائل تكنولوژیكي در كالس درس 
بر پیشــرفت تحصیلي دانش آموزان« نتایج 
مثبتــي از چنان كاربردها توســط معلم در 
فرایند یاددهي ـ یادگیري را نشان نداده اند، 
بلكه برعكس اغلب آن ها به تفاوت معناداري 
میان میزان پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 
در كالس هایــي كــه معلمــان از وســایل 
گوناگون كمك آموزشــي ســمعي و بصري 
استفاده كرده اند و آن هایي كه استفاده نكرده اند، دست نیافته اند 
)ون زیل، 1980( زیل ســه دلیل عمده براي بي اثر بودن كاربرد 
كمك آموزشي ها در كالس توسط معلمان را چنین برمي شمرد: 

1. تأكید بر ابزار كمك آموزشــي به جاي تأكید بر هدف یاددهي 
ـ یادگیري و تحت الشــعاع قرار دادن هدف هاي آموزشي با بزرگ  

كردن ابزار كمك آموزشي؛
2. ضعف یا ناتواني معلم در تلفیق درســت و مناســب آموزش 

)هدف، رویكرد، روش و...( با ابزار كمك آموزشي؛ 
3. عدم مهارت در به كارگیري وســیله و ابزار كمك آموزشي در 

فرایند اجراي برنامة درسي
اما به نظر وي، در عین حال، تعداد قابل توجهي از پژوهش هاي 
آموزشي صورت گرفته در دهه هاي هشتاد میالدي به بعد حكایت 

از اثر مثبت چنین كاربردهایي دارد.
در واقع، دلیل مثبت بودن نتایج بســیاري از پژوهش هاي اخیر 
را مي توان توجه بیشــتر بــه فهم عمیق كاركردهــاي ابزارهاي 

كمك آموزشي از جانب بهره گیران دانست.
امروزه خوشــبختانه فهم معلمان و مجریان برنامه هاي درسي 
از نقش وســایل و ابزارهاي كمك آموزشــي از جمله كتاب هاي 
كمك آموزشي، و این كه آن ها تنها ابزارهایي براي كیفیت بخشي 
به یاددهي و یادگیري اند، به دلیل در دسترس بودن منابع مطالعه 

و بررسي، بسیار بیش از گذشته است.
در بحث رســانه ها و ابزارهاي آموزشــي در كل، و كتاب هاي 
كمك آموزشــي در جزء و اثربخشــي آن هــا در ارتقاي كیفیت 
آمــوزش، نتایج پژوهش هاي آموزشــي نشــان داده اســت كه 
چنانچه، با توجه به هدف هــاي آموزش و انتظارات از یادگیري، 
كتاب هاي مناســب، مفید و كارامد كمك آموزشي انتخاب و در 
فراینــد یاددهيـ  یادگیري به كار گرفته شــوند مي توانند اثرات 
مفید، سودمند و مطلوبي بر نتایج پیشرفت تحصیلي و یادگیري 

داشته باشند.
 زیل به نقل از رومیزوفســكي3 مي گوید، براي انتخاب رسانة 
مطلوب از جمله كتاب كمك آموزشــي به منظور كیفیت بخشي 
به فرایند یاددهــي ـ یادگیري باید به عامل هاي زیر توجه دقیق 

و عمیق داشت:
ـ محتواي یادگیري؛

ـ نوع وظیفه یا عمل یادگیري؛
ـ راهبردهاي یاددهي؛

ـ ویژگي هاي خاص یادگیرنده ها؛
ـ محدودیت هاي امكانات و شرایط اجرا؛

ـ اولویت هاي معلم و مربي.
به عالوه، رومیزوفســكي توصیه هایي براي فراهم كردن شرایط 
و محیِط مناســِب تلفیق ابزار كمك آموزشي با فرایند یاددهي ـ 

یادگیري ارائه كرده است:
1. معلم نســبت به كاربرد رسانه از جمله كتاب كمك آموزشي 

تمایل و گرایش مثبت داشته باشد؛
2. رسانة آموزشي، از هر نوع، فقط به عنوان یكي از اجزاي طرح 

درس تلقي شود؛
3. معلم به محدودیت ها و امكانات رسانه اي كه مي خواهد به كار 

گیرد به خوبي واقف باشد؛
4. معلم در به كارگیري رسانة انتخابي مهارت داشته باشد؛
5. كالس درس براي آن نوع كاربرد مناسب و مجهز باشد؛

6. ابــزار، برنامه یا رســانة مورد نظر، در موعد مشــخص )روز 
درس(، در دسترس باشد؛

7. ارتباط رســانة مــورد نظر به عنوان جزئــي از طرح درس با 
سایر اجزاي طرح درس مشخص و مورد توجه مستمر قرار گیرد 

)همان(.

ویژگي  كتاب هاي كمك آموزشي مفید و اثربخش
به طور كلي، هر وسیله و ابزاري كه به منظور فراهم آوري زمینة 
افزایش كیفیــت یاددهي ـ یادگیري تهیــه و تدوین و یا تولید 
شود رسانه یا وســیلة كمك آموزشــي نام مي گیرد. رسانه هاي 
كمك آموزشــي به صورت هاي نوشــتاري، تصویري، نقشــه اي، 
اســالیدي، تلویزیوني، فیلمي، ویدیویي، رایانه اي و الكترونیكي 
قابــل عرضه اند. از آن جا كه موضوع بحــث این مقاله كتاب هاي 
كمك آموزشي اند، به یادآوري برخي ویژگي هاي مهم آن ها، كه 

حاصل پژوهش هاي بسیار است، بسنده مي شود.

کتاب های کمک آموزشی 
باید زمینة تفكر، 

جست وجو، تحلیل، نقد، 
ارزیابي و خلق را در ذهن 

یادگیرنده به وجود آورند
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كتاب هاي كمك آموزشي مي توانند:
ـ نیازهاي مخاطبان خاص آموزشي را برآورده كنند؛

ـ انگیزة یادگیري را افزایش دهند و موجبات كنجكاوي یادگیرنده 
براي جست وجو، مطالعه، بررسي، پژوهش، نقد و خلق را فراهم كنند؛

ـ دقت و توجه به موضوعي براي یادگیري را زیاد كنند؛
ـ نیازهــاي گوناگون طیفــي از یادگیرنده ها، با اســتعدادها و 

توانمندي هاي متفاوت، را پوشش دهند؛
ـ حقایق علمي و فرایند شكل گیري گسترة وسیعي از مفاهیم را 

به صورت ریشه اي مطرح كنند؛
ـ زمینه هاي تفكر ژرف، اندیشــه ورزي، تحلیل، نقد، ارزیابي و 

نوآوري و خلق آثار نو را فراهم كنند؛
ـ گسترة وسیع تري از دانش مرتبط با مفاهیم علمي و تجربه هاي 

گوناگون دیگران را پیش روي یادگیرنده بنهند؛
ـ دامنة بازدهي یادگیري را گسترش دهند؛

ـ عواطف یادگیرنده را به دلیل احســاس خوشــي و رضایت از 
مطالعة هدفمند و سودمند، تلطیف كنند؛

ـ امكان آگاهي و بهره گیري از تجربه هاي گوناگون را فراهم سازند؛
ـ مطالعه كننده را به بهره گیري از سطوح باالتر تفكر وادارند؛

ـ با تلفیق تئوري و عمل یادگیري را پایا و مانا كنند؛
ـ پژوهشگران و پدیدآورندگان مفاهیم علمي را معرفي كنند و 

بشناسانند؛
ـ در پرورش هوش عاطفي و هوش اجتماعي یادگیرنده ها كمك 

كنند و... .

جمع بندي
یادگیري فرایند كســب و پردازش اطالعات و دانش موجود و 
كشــف یا خلق دانــش نو و افزایش تجربه اســت. در این فرایند 
متغیرهایي چند در حــال تعامل اند. نوع تعامالت و چگونگي آن 

تعامالت تغییرات گوناگون را به وجود مي آورند.
كتاب هاي درســي، كتاب هــاي كمك آموزشــي و كتاب هاي 
كمك درسي هر یك به نوعي، بنابر طراحي خاص، محمل تعامالت 

و ایجاد تغییرات مي باشند.
گســترة دانــش، روش و بینش در كتاب هاي كمك آموزشــي 
مي تواند بسیار وسیع باشد و زمینه هاي تفكر، تعقل، اندیشه ورزي، 
تحلیل و خلق آثار جدید توسط یادگیرنده را فراهم كند. كتاب هاي 
كمك آموزشــي ابزارهایــي كارا براي كیفیت بخشــي یاددهي و 
یادگیري اند و مي توانند پاســخ گوي نیازهــاي متنوع معلمان و 
شاگردان باشند. آن ها ابزارهاي مفیدي هستند كه یادگیري را در 

جهات زیر تقویت مي كنند:
تسهیل، تقویت، تكمیل، اصالح، جبران، تعمیق

بنابر نظر روان شــناس بزرگ، ژان پیاژه، یادگیري حاصل تغییر 
ساخت شناختي ذهن است. به نظر او تغییر براساس فعالیت ذهن 
صورت مي گیرد و ذهن هنگامي فعال مي شود كه خود به تجربه 
بپردازد و به صورت خودانگیخته راه حل مســئله ها را جست وجو 
كنــد. لذا مي توان گفت كتاب هاي كمك آموزشــي ســودمند و 

كارآمد وســیله اي براي فراهم كردن فرصت یادگیري به شیوه اي 
هســتند كه پیاژه مي گوید. بالعكس، كتاب هاي كمك آموزشــي 
غیرمفید آن هایي هســتند كه به صورت حل المســائل پاسخ هاي 
آماده و كلیشه اي را براي یادگیرنده فراهم مي كنند و ذهن او را از 

تفكر و فعالیت براي ساخت شناخت باز مي دارند.
لوازم كاربرد موفق و اثربخش كتاب هاي كمك آموزشي سه مورد اند: 
1. فهم عمیق ارتباط مواد مســتتر در كتــاب با: الف: محتواي 

آموزش؛ ب: معلم؛ ج: شاگرد، 
2. منظور كردن محتوا یا روشــي از كتاب كمك آموزشــي در 

طراحي آموزشي یك موضوع و در طرح درس جلسه اي خاص
3. مهارت در اجرا و كاربرد آن به صورت تلفیقي با اجزاي دیگر 

طرح درس و در كل فرایند یاددهي ـ یادگیري.
به طور خالصــه، در حالي كــه كتاب هاي 
درسي، به دلیل محدودیت هاي چندگانه شان، 
داراي محتوایــي محــدود و بعضــًا، بي روح 
و كســل كننده اند، به كارگیــري كتاب هاي 
كمك آموزشــي و كمك درســي مناسب و 
مفید مي تواند با خلق جذابیت ها روحي تازه 
و شاداب به كالبد كتاب هاي درسي بدمند و 
انگیزه هاي یاددهي و یادگیري را تقویت كنند.
كتاب هاي كمك آموزشــي و كمك درسي 
هنگامي اثربخش و مفیــد خواهند بود كه 
یادگیرنده را به سوي یادگیري معنادار سوق 
دهند. یادگیري معنادار یادگیري اســت كه 

طي این چهار مرحله به دست آید: 1. شناخت از راه درك عمیق 
صورت گیرد؛ 2. با آموخته هاي پیشــین ارتباط برقرار شــود؛ 3. 
پذیرش ذهني از طریق تحلیل، تفســیر، كاربــرد، نقد و ارزیابي 
صورت گیرد و 4. دســت یابي به ســاختي جدید، شناختي نو و 

تجربه اي از نوع دیگر.
سخن آخر این كه هر وسیلة كمك آموزشي باید از چنان قابلیت 
و كارایي آموزشي برخوردار باشد كه نیل به هدف هاي آموزشي را 
تسهیل كند )یغما، عادل 1364(. كتاب كمك آموزشي از هر نوع 
و در هر ســطح، باید شرایط و فرصت مناسب یادگیري معنادار را 

فراهم كند وگرنه تكراري بیش بر مكررات پیشین نخواهد بود.

 پي نوشت ها
1. formal
2. informal
3. Romisofsky
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به كارگیري كتاب هاي 
كمك آموزشي و كمك 
درسي مناسب و 
مفید مي تواند با خلق 
جذابیت ها روحي تازه 
و شاداب به كالبد 
كتاب هاي درسي بدمند 
و انگیزه هاي یاددهي و 
یادگیري را تقویت كنند
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ويژگي هاي  منابع آموزشي 
درس  زيست شناسي

محمد كرام الدیني
نویسنده و كارشناس آموزش زیست شناسي

اشاره
معلوم نیســت که آدمی از چه تاریخی برای آموزش به کتاب روی 
آورده است. شــواهدی در دست نیست که نشــان دهد کتاب های 
درسی در ابتدا چه ویژگی ها یا کاربردهایی داشته اند؛ اما مسلم است 
که این ویژگی ها و کاربردها در دوره های مختلف یکســان نبوده اند؛ 

 چنان که امروزه نیز در جوامع مختلف متفاوت اند. 
کتاب های درسی معروف ترین کتاب های آموزشی هستند. امروزه، 
کتاب درسی به جزئی از یک برنامة درسی اطالق می شود که همراه 
بــا دیگر اجزای آن برای آموزش به کار مــی رود. بحث دربارة کتاب 
درســی، امروزه جای خود را به بحث دربارة مجموعة منابع آموزشی 
داده است؛ چون در دنیای امروز، کتاب درسی به تنهایی مورد تألیف 
و بررســی قرار نمی گیرد، بلکه به عنوان جزئی از یک سامانه در نظر 
گرفته می شود که منابع آموزشی نام دارد، . منابع آموزشی ابزارها و 
وسایل ارتباطی ای هستند که برای تحقق اهداف برنامه های آموزشی 
و تربیتی، پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان و تسهیل یادگیری ابداع 
و به کار گرفته می شوند. سخت افزارها، نرم افزارها، مواد و رسانه هایی 
مانند نرم افزارهای آموزشی، شــبکه های آموزشی از قبیل اینترنت، 
رســانه های الکترونیک چندرسانه ای، دســتگاه ها، اجسام و اشیای 
مختلف، کتاب هایی مانند کتاب درسی دانش آموز، کتاب های کار و 
تمرین، کتاب راهنمای معلم، مجالت، کتاب ها و نظایر آن ها همگی 

از منابع آموزشی هستند. 
کلیدواژه ها: كمك آموزشي، كمك درسي، درس زیست شناسي

چند نوع منبع آموزشی وجود دارد؟ 
به طور کلی می توان منابع آموزشــی را بــه دو گروه مکتوب و 
غیرمکتوب تقسیم کرد. منابع مکتوب، شامل کتاب های درسی، 
کتاب هــای کمک درســی، کتاب های کمک آموزشــی، مجالت، 
کاربرگ ها، چارت ها، نقشه ها، فلش كارت ها، نمودارها و پوسترها 
و مانند آن هاســت و منابع غیرمکتوب، انواع نرم افزارها، فیلم های 
آموزشی و مانند آن ها را دربر می گیرند. از سوی دیگر، کتاب های 
آموزشــی را می توان به كتاب های درســی و كتاب های آموزشی 
غیردرسی نیز تقسیم کرد. کتاب های آموزشی غیردرسی را نیز به 

دو گروه كمك آموزشی و كمك درسی تقسیم می کنند. 
می توان منابع آموزشــی را از نظر کاربــرد و مخاطب به منابع 
اصلــی و منابع تکمیلی، منابع ویژة معلم و منابع ویژة دانش آموز 

نیز تقسیم کرد. 

الف. كتاب های كمك آموزشی زیست شناسی
 كتاب هــای تكمیلــی دانش افزایی بــرای دانش آموزان. این 
کتاب ها مفاهیم کتاب های درسی را برای برطرف کردن نیازها و 
ارضای حس کنجکاوی دانش آموزان عالقه مند گسترش می دهند. 
 كتاب هــای دانش  افزایــی، مهارتــی و روش شناســی برای 
معلمان و كارشناســان. این کتاب ها اطالعات تکمیلی موضوعی، 
مهارت های زیست شناختی و یافته های نوین را در اختیار معلمان 

و کارشناسان می گذارند. 
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ب. كتاب های كمك درسی زیست شناسی
 كتاب هــای كار و فعالیت های یادگیــری برای دانش آموزان. 
در این کتاب ها فعالیت هایی به منظور گســترش یادگیری بهتر، 
عمیق تر و طوالنی تــر دانش یا مهارت های دانش آموزی گنجانده 

شده است.
 كتاب های تمرین برای تقویــت و آموزش جبرانی یادگیری 
دانش آموزان كه موضوعات كتاب های درسی را با گسترش بیشتر 
توضیح می دهند و در بعضی موارد نیز تمرین های درج شــده در 
كتاب های درسی را حل می كنند و راه های انجام فعالیت ها و نحوة 

دست یابی به نتایج كار را، به طور روشن بیان می کنند.

ویژگی های کلی کتاب های آموزشی
برپایــة ماده هــای 2 و 3 مصوبه شــمارة 828 شــورای عالی 
آموزش وپرورش )1389/6/2(، کلیة کتاب های آموزشی باید این 

ویژگی ها را داشته باشند: 
 جذابیت ظاهری و شکلی 

 خالقیت و نوآوری
 رعایت قواعد زبان و خط فارسی معیار 

 رعایت اصول بهداشتی و ایمنی
 سهولت در به کارگیری

 صحت و دقت علمی
 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامة 

درسی و رشتة تحصیلی
 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعة 

اسالمی ـ ایرانی
 تناســب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبــان مبتنی بر اصول 

روان شناسی رشد 
 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان 

 سادگی و روانی محتوا 
 تناسب در سازمان دهی محتوا

 توجه به متون علمی تمدن اسالمی ـ ایرانی

هدف های کلی 
هدف های کلی آموزش زیست شناســی کشــور باید در هنگام 
تدوین همة منابع آموزشــی مربوطه در نظر گرفته شــوند. این 
هدف ها در سه حیطة نگرشی، مهارتی و شناختی چنین معرفی 

شده اند:
از دانش آموزان انتظار می رود در پایان دورة سه ســالة متوسطة 

دوم حداقل به این اهداف دست یابند:

الف. اهداف نگرشی
1. به پدیده های زیســتی به عنوان نشانه ها و شواهد حاکمیت 

تدبیر الهی در جهان بنگرند.
2. به یادگیری زیست شناسی عالقه مند باشند و در گسترش آن 

خود را مسؤل بدانند.

3. محیط زیســت را دوســت بدارند و در نگه داری آن احساس 
مسئولیت کنند.

4. قدرشــناس سالمت خود باشند و نســبت به رعایت وظایف 
بهداشتی جسمی، روانی، فردی و اجتماعی خود را مسئول بدانند.
5. به کوشش های علمی و انسانی دانشمندان در ایران و جهان 

ارج نهند.
6. اعتماد به نفس خود را در ارائة نظرها، ارزیابی مفاهیم و فعالیت 

در زمینة زیست شناسی افزایش دهند.
7. تفاوت های فردی را در تعامل با دیگران بپذیرند و به هم نوعان 

خود احترام بگذارند.
8. رعایت اخالق زیستی را در پژوهش های زیست شناسی مهم 

بدانند.

ب. اهداف مهارتی
1. در مطالعه و بررسی پدیده های زیستی به علم و توانایی خالق 

یکتا پی ببرند.
2. در یادگیری زیست شناســی و جمع آوری اطالعات از منابع 

مختلف )افراد مطلع، مجالت، کتاب ها و ...( استفاده کنند.
3. براساس داده های جمع آوری شده فرضیه های مناسب دربارة 

مسائل زیستی ارائه دهند.
4. در مطالعة پدیده های زیستی روش علمی را به درستی به کار 

ببرند.
5.در مطالعه و بررسی پدیده های زیستی ابزارها و مواد مناسب 

را با توجه به نکات ایمنی به درستی و مسئوالنه به کار ببرند.
6. آموخته های خود را با رعایت امانت و صداقت به روشنی و با 

روش های مختلف با دیگران درمیان بگذارند.
7. مهــارت نقد اطالعات و مطالب زیست شــناختی را در خود 

پرورش دهند.

ج. اهداف شناختی
1. با بررســی پدیده های زیســتی به علم و توانایی خالق یکتا 

پی ببرند.
2. آگاهــی خــود را نســبت به اصــول و قوانیــن پدیده های 
زیست شناختی به عنوان مجموعه ای مرتبط با یکدیگر گسترش 

دهند.
3. آگاهی هــای مفیــد و ضــروری را در زمینه هــای مختلف 

زیست شناسی برای زندگی سالم در حال و آینده کسب کنند.
4. با کاربردهای زیست شناسی در جهان امروز به ویژه در زندگی 

روزمره آشنا شوند.
5. رابطة متقابل زیست شناسی را با سایر علوم درک کنند.

6. با تحوالت و پیشــرفت های علم زیست شناســی در ایران و 
جهان آشنا شوند.

7. بــا تاریخچــه و رونــد شــکل گیری برخــی از نظریه های 
زیست شناسی آشنا شوند.

8. با اخالق زیستی و مصداق های آن آشنا شوند.
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ویژگی های اختصاصــــی مشترک همة كتاب های 
آموزشی زیست شناسی

کلیة کتاب های آموزشــی غیردرســی زیست شناســی، اعم از 
کتاب های دانش آموز و کتاب های معلمان، کتاب های کمک درسی 
و کمک آموزشی باید حداقل امتیاز را در مورد این ویژگی ها داشته 

باشند.  

 بین محتوا و برنامة درسی پیوندی آشکار وجود دارد )تضادی 
بین متن و اهداف وجود ندارد(

 محتوای كتاب با برنامة درسی ملی هماهنگی الزم را دارد
 محتوای كتاب با برنامة درســی پایة مربوطه هماهنگی الزم 

را دارد
 محتوای کتاب موجب اشــاعه و گســترش برنامة درســی 

زیست شناسی می شود

 به توسعة شایستگی های پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، 
ایمان، علم، عمل و اخالق توجه دارد

 به باورهای دینی و فرهنگی به منظور تقویت اخالق زیستی 
توجه شده است

 به دانش و دانشــمندان گذشــته و حال، بــه ویژه به نقش 
دانشــمندان مسلمان در گسترش علوم تجربی ارج گذاشته شده 

است
 به عظمت و شگفتی های آفرینش و وادار کردن مخاطبان به 

اندیشیدن درباره آن ها توجه الزم شده است

 محتــوای کتاب به لحاظ علمی از صحــت و اعتبار برخوردار  
است

 مطالب و محتوا به هنگام و تازه و جدید است
 منابع مورد استفاده از اعتبار مناسب برخوردارند

 غلط  علمی در متن مشاهده نمی شود

 کیفیت ســازمان دهی محتوای کتاب، با میزان درک و فهم 
مخاطب متناسب است

 سیر اندیشه ها و توالی مطالب محتوا منطقی است 
 محتوا از انسجام الزم برخوردار است

 در طراحی و سازمان دهی محتوا نوآوری مناسب وجود دارد

 در فرایند یادگیری، به تفاوت سبك های یادگیری مخاطبان 
توجه شده است

 سبک های مختلف یادگیری را در ارائه محتوا در نظر دارد
 در ارائه محتوا از قالب های مختلف استفاده کرده است

 فرصت تعامل با مخاطب را فراهم کرده است  
 به برانگیختن حس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمک می کند
 اجزای تعاملی، مانند لوح فشرده یا وبگاه تعاملی پشتیبان دارد

 ساختار فیزیكی کتاب و كیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، 
تعداد صفحات و اندازة قلم، با سن مخاطب متناسب است

 کیفیت صفحه آرایی باتوجه به اثر آن بر یادگیری مناســب 
است

 کیفیت چاپ )وضوح تصاویر و ...( مناسب است
 اندازه و نوع قلم متن با مخاطب متناسب است

 حروفچینی به طور صحیح انجام شده است
 قطع و صحافی کتاب متناسب با محتواست

 كتاب لحنی مشــفقانه دارد و بر مبنای زبان فارســی معیار 
تنظیم شده است

 تفاسیر مختلف از متن وجود ندارد
 اصول نگارش زبان فارسی را به نحو درست و مناسب به کار 

برده است
 واژگان و عبارت ها با سن مخاطب متناسب است

 محتوا از بیان ساده، روشن و قابل فهم برخوردار است

 برای انتقال مفاهیــم، پیام ها و پرورش مهارت ها، در صورت 
نیاز، از شكل و تصویر استفاده شده است

 تصویرهای رو یا پشت جلد با پیام و موضوع کتاب هماهنگی 
دارد

 شــکل ها، تصویرها، جدول ها و نمودارهــا از نظر زیبایی و 
روشن بودن پیام کیفیت مناسب دارند

 از تصویر و شکل در آسان کردن و سرعت بخشیدن به انتقال 
پیام استفاده کرده است

 انــدازه و قطع تصویرهــا و جایگاه و ارتبــاط آن ها با متن 
متناسب است

 شرح و توضیح شکل ها و تصویرها گویا و روشن است

 محتوای کتاب بــا نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای 
مخاطبان متناسب است

 محتوا بــا نیازهای علمی فعلی و آیندة مخاطب هماهنگ و 
هم سو است

 به آشــنایی مخاطبان با مسئولیت های فردی و اجتماعی و 
نیازهای اجتماعی آن ها توجه شده است

 در تهیــة  محتوای كتاب، حقــوق مالكیت و آفرینش فكری 
رعایت شده باشد.

 منابع کتاب به نحو مناسب ذکر شده و حقوق کتاب درسی 
مربوطه و سایر کتاب ها رعایت شده است
 ارجاعات کتاب کامل و مناسب است

 شناسنامه کتاب و فهرســت موضوعی براساس فیپا نوشته 
شده است

 اجازه کتبی از مؤلف کتاب اقتباس  شده دارد.
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اشاره
نویسنده این مقاله براساس مشاهداتش در طي سال ها تدریس 
و مواجهه با افراد آســیب پذیر در عادت بــه مطالعه، به 10 نكتة 
راهبردي دســت یافته است كه معلمان مي توانند با بهره گیري از 
آن هــا عالقه مندي دانش آموزان خود را به مطالعه تضمین كنند. 
دانش آموزان هم مي توانند براي سراسر زندگي خود از قوت و توان 

خواندن برخوردار شوند و از مطالعه لذت ببرند.

هرگز دربارة مطالعة دانش آموزان داوري نكنید
محیط هایــی کــه مطالب خواندنی بســیاری در ســطح های 
متفاوت و شــکل های گوناگون ارائه مي كنند،  این امكان را براي 
دانش آمــوزان فراهــم مي آورند که مطالب دلخواهشــان را خود 
انتخاب کنند. امروزه در مقایســه با گذشــته، افراِد عالقه مند به 
خواندن با رسانه های بیشتری روبه رو هستند. این افراد و نیز افراد 
نوپاِی عالقه مند به مطالعه، می توانند هر مطلبی را که می خواهند، 
به دست آورند و بخوانند؛ از مطالب روی جعبه های خوراکی گرفته 
تا مطالبی که در مجله ها، پوســترها، دستورالعمل های بازی های 
ویدیویی و داســتان های تصویری نوشته شده  است. آنچه مهم به 
نظر مي رسد، این اســت که معلمان به همة این مطالب اهمیت 

بدهند و نه فقط به کتاب هاي برندة جایزه و كالسیك!
از دانش آموزان بخواهید از مواقعی بگویند كه خواندن برایشان 
لذت بخش بوده است و اینكه در آن مواقع چه چیزهایی را مطالعه 
 کرده اند و چرا از آن ها لــذت  برده اند. در این گفت وگوها از آنچه 
دربارة صفحات ورزشــی، یا از شبکه های اینترنتی صاحب نام، یا 
کتاب هــای راهنما مي گویند غفلت نورزید. همة این مطالب را به 
مثابه نشانه هایی از یک مطالعة الهام بخش و شوق انگیز تلقی کنید.

خوانندگان امروزی برای برقراري ارتباط از شــکل های متفاوت 
رسانه ای بهره مي گیرند؛ مانند پست الكترونیكي، پیامک، وبالگ 
و غیره. همین ارتباط ها را نیز از سنخ مطالعه یا خواندن بدانید و 
به لحظه هایی که دانش آموزان برای جذب و هضم مطالب چاپی 
صرف می کنند ارج بنهید. به کارگیری این روش های ارتباطی در 
کالس درس، توسط شما، سبب مي شود دانش آموزان عالقه مند 
به مطالعه، از توانایی هایشــان به عنوان افراد باســواد بیشتر آگاه 
شوند و در آن ها اعتماد به نفس بیشتري برای خواندن ایجاد شود.

ضمنًا هرگز افراد بزرگ تری را که برای تقویت توان روان خواني 
خود کتاب های سطح پایین مطالعه می کنند سرزنش نکنید. در 
بسیاری از موارد، ما ذهنمان را روی عنوان های مطالب خواندنی 
متمرکز می کنیم، در حالی که کلید باســوادِی پایدار در خواندن 

فراوان و هضم و جذب واژگان بسیار است.

به دانش آموزان مطالب خواندنی متنوع پیشنهاد کنید
     دانش آموزان ممکن اســت به مطالعه عالقه اي نشان ندهند، 
نه به این دلیل که مهارت های اساسی الزم برای مطالعه را ندارند، 
بلکه به این سبب که  مطالب خواندنِی متناسب با عالیق، توانایی ها 
و خلق وخوي شان به آن ها معرفی نمی شود. به ویژه، به کودکان باید 
مطالب خواندنی متنوعی را معرفی کنیم. اصواًل پیدا کردن کتاب ها 
و منابع خواندنی متناسب با عالقه و میل خوانندگان ناموفق، کار 
چندان دشواری نیست. بسیاری از مربیان و معلمان دارای سایت 
اینترنتی و وبالگ هســتند و در آن ها راه های عالقه مندســازی 
کودکان بی میل به مطالعه را مطرح و برای تشویق آن ها به مطالعه، 

کتاب های مناسب و خواندنی معرفی مي كنند. 
کتابداران محلی و دیگر افرادی که قابل اعتمادند و پشتیبان های 
بســیار استوار کتابخوانی هســتند می توانند، در صورت تقاضای 

شما، راهنمایی های ارزشمندی را در اختیارتان قرار دهند.

برای گفت وگو وقت بگذارید
مطالعة ظاهراً مستقل کودکان به این معنی نیست که معلمان از 
جنبه های اجتماعی کتاب خواندن کودکان غفلت ورزند. در اغلب 
مــوارد معلمان در پرورش جنبه های اجتماعی و تعاملی خواندن، 
زمــان کمتری را بــه خوانندگان ناموفق اختصــاص مي دهند و 
دلیلشان هم این است که این کودکان باید زمان بیشتری را برای 
خواندن صرف کنند و نبایــد وقت آن ها را گرفت. اما باید بدانند 
كه فقدان این گفت وگوهای مهم ســبب می شــود این کودکان 
احســاس تنهایی کنند و به ندرت اشتیاقي برای مطالعة متن های 

چالش برانگیز نشان دهند.
گفت وگو پنجره ای است به تجربه های کتاب خوانی افراد دیگر و 

راهی است برای ایجاد شوق به مطالعه.
گفت وگو همیشه به معنی بحث هاي  تكراري دربارة درک مطلب 

10 راهبرد
 براي ترويج فرهنگ مطالعه

نویسنده: پام الین
ترجمه و تلخیص: طیبه الدوسي
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یا طرح کلی یک خالصه نیســت؛ بلكه گفت وگو می تواند به این 
معنا هم باشــد که از کودک بپرسیم در مطالعه به دنبال چیست 
یا امیدوار اســت چه چیزی در ادامة مطالعه برای او شگفت انگیز 
و جالب باشد. بنابراین باید دانش آموزان را تشویق کنیم كه برای 
در میان گذاشــتن اندیشه های حاصل از مطالعه شان از پیامک و 
مانند آن استفاده کنند.برخالف پرسش و پاسخ های خشک معلم 
و تالش دانش آموزان برای حدس زدن پاسخ« درست »گفت وگو 

باید هدفی اصیل و خالقانه را برآورده سازد.
وقتی معلم و دانش آموز »با هم« مطلبی را می خوانند و یا اینكه 
رو در رو دربــارة مطالب مورد مطالعه صحبت مي كنند، می توانند 
وارد گفت وگویی ســالم و پرورش دهنده شوند که تضمین کنندة 
رشد باسوادی است. یکی از راه های ایجاد گفت وگو میان کودکان 
هم سن و سال، تشکیل جلســه های خواندن متون است. بحث و 
تبادل نظر دربارة قصه های تصویری کوتاه، طنزها، داســتان های 
کوتاه، شــعرها و... فرصتی در اختیار خوانندگان ناموفق مي گذارد 
تا اندیشــه های مهمــي را در این متن ها، کــه ضرورتًا »بزرگ« 
هم نیستند، به طور عمیق جســت و جو کنند. می توانیم چگونگی 
جســت و جو در متن های گوناگون و مدّون کردن اندیشة پیچیدة 
خود را با مطالعة چند صفحه از یک کتاب طنز یا یک وبالگ یک 
صفحه ای، به صورت الگو درآوریم. متن های ساده را با صدای بلند 
بخوانید و خالقیت ها و توانایی ها مندرج در آن ها را تحسین کنید و 
به رویکرد ظریف و ماهرانة آن ها نسبت به زبان، حتی در متن هایی 

که خواندنشان آسان است، بها دهید.

به خوانندگان »جعبة ابزار« بدهید
کتابخوان های ناموفق ما در اغلب موارد احســاس می کنند که 
در رویارویی با مطالب خواندنی بی دفاع اند. بیایید آن ها را به آنچه 
که نیازمندند مســلح کنیم. ما به خوانندگان آســیب پذیر، وقتی 
مي توانیم فرصت پریدن از روی مانع را بدهیم که آن ها را به منابع 
یاری رســان مجهز کرده باشــیم؛ منابعی مانند نمودارهای الفبا، 
جعبه هــای واژگان، دیوارهایی از کلمــات، یا »حلقه کلید«هایی 
که کارت های چاپ شــده از آن ها آویــزان و روی آن ها واژه ها یا 
تصویرهای چالش برانگیز یا نشــانه های معنی رسان ثبت شده اند. 
وسایل دیجیتالی بسیاری نیز هستند كه می توانند کمک کننده 
باشــند؛ مانند فهرست واژگان و دیگر کاربردهای مناسب مطالب 
خواندنی که در داخل تلفن های همراه و هوشمند وکتابخوان های 

الکترونیکی ورایانه های »تبلت« گذاشته می شوند.

اجازه دهید کتابخوان ها در سطح و توان خود کتاب بخوانند
اغلــب، والدین و معلمان تصور می کنند که دانش آموز، به دالیل 
شــرایط سنی اش، در ســطح معینی از کتابخوانی قرار دارد. حتی 
ممکن اســت این جمله را بگویند: »این همان سطحی است که او 
حاال باید در آن باشــد«. در حالی که باید سطح کتابخوانی مستقل 
هر دانش آموز را جداگانه بسنجیم و او را راهنمایی کنیم تا  عالوه 
 بر مطالبی در آن ســطح، یا متن هایی اندکــی پایین تر یا باالتر را 

نیز بخواند. این تمرین ســبب می شود کودکان از خواندن مطالب 
گوناگون لذت ببرند، احساس راحتی کنند و به این حقیقت برسند 
که کتابخوان  اصیل و واقعی كســي اســت كه مطالبی در سطوح 
گوناگون بخواند. خواندن کتاب هایی اندکی پایین تر از سطح خود 
سبب می شود دانش آموز سریع تر و با اطمینان خاطر بیشتری کتاب 
بخواند. نباید این نوع کتاب ها کم اهمیت ارزیابی شوند و دانش آموز 
از خواندن آن ها احساس شرمندگی کند. متن  های خواندنِی اندکی 
باالتر از ســطح دانش آموز باید دربارة موضوع هایی باشد یا توسط 
کسانی نوشته شده باشد که دانش آموز آن ها را واقعًا دوست دارد تا 

او را به عنوان کتا بخوان و اهل مطالعه همواره به پیش برند.
دانش آموزان نباید هرگز خودشــان را در یک ســطح محبوس 
کنند. در یکی از کالس های درس متوجه شــدم که دانش آموزی 
با ناراحتی به خواندن مجموعه کتابي مشغول است. از او پرسیدم: 
اگر این کتاب ها را دوست نداری، چرا می خوانی؟ در پاسخ گفت: 
»این کتاب ها در سطح سنی من هستند. من اجازه دارم تنها این 
کتاب ها را بخوانم.« چنین کتاب هایی هرگز در کودک مزبور انگیزه 
و عالقه ایجاد نمی کند. من ترجیح می دهم این كودك کتاب هایی 
را مطالعه کند که خودش دوســت دارد، او باید از بخش هایی که 
کاماًل نمی فهمد ســریع بگذرد تا احساس کند کتاب خوانی است 
که مي تواند سؤاالتی را مطرح  کند، از به دست آوردن آگاهی های 

نو به شوق  آید و در مرزهای جدید به گشت وگذار بپردازد.

به عمق بروید
    ادبیــات فرصت هایی در اختیار ما می گذارد تا بتوانیم دربارة 
جهانی که در آن زندگی می کنیم بیندیشــیم و به آن، به گونه ای 
کاماًل شخصی، واکنش نشان دهیم. سخن گفتن با دانش آموزان 
دربارة واکنش ها ی آن ها سبب می شود آنان احساس های خویش 
را به صورتی سالم و دور از ترس و وحشت بیان کنند. دانش آموزان 
را تشــویق کنید مکان های ایده آل خود را برای کتاب خواندن با 
دیگران در میان بگذارند و این واقعیِت در حال تغییر را، كه آن ها 

خواندن را انتخاب كرده اند گرامي بدارید.
کتابخوان های ناموفق نیازمند راه ها و روش هایی هستند تا بدان 
وســیله دربارة کتاب هایی که خوانده اند به طور عمیق و با متانت 
به بحث و تبادل نظر بپردازند. این کار سبب می شود آن ها متوجه 
شوند که الزم نیست مطلب خواندنی بسیار طوالنی باشد تا ارزش 
پاسخ عمیق را داشته باشد. شما می توانید متنی ساده را با صدای 
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بلند بخوانید تا فکر بااهمیت و جدی را كه در آن هســت نشــان 
دهید. برای نمونــه، از یك کتاب تصویری بخش هایی را بخوانید 
ســپس از دانش آموزان بخواهید به اجمال نظرشــان را در مورد 
قسمت هایی که برایشان جالب و الهام بخش بوده است بیان دارند 

و پاسخ خودشان را با دوستشان درمیان بگذارند.
گفت وگوهای خردورزانه سبب می شود تجربة کتابخوانی صورت 
اجتماعی پیــدا کند و فهم و ادراک دانش آموزان عمیق تر شــود. 
کتابخوان های ناموفــق غالبًا عالقه  دارند فرایندی را طی کنند که 
من آن را  »حلقة  ادبی« نامیده ام؛ یعنی خواندن، نوشتن، صحبت 
کردن و گوش کــردن. این کار گهگاه با افرادی انجام می گیرد که 
مطلب یكسانی را مطالعه می کنند. به جای این که منتظر باشید تا 
دانش آموزان فعال شما دستشان را بلند کنند، به همة دانش آموزان 
اجــازه دهید دربارة کتابی که خوانده انــد از طریق گزارش دادن و 
نوشــتن در کالس درس یا در کالس های دیگر، به برقراری ارتباط 
بپردازند. این کار کتابخوان های کم میل را تشویق می کند در تبادل 
اندیشه ها شرکت کنند. دو راه برای درگیر کردن کتابخوان ها وجود 
دارد: یکی روشن کردن منظور و هدف مطالعه است  )وقتی فردي 
خواندن را دشوار بداند می خواهد بداند که چرا باید آن را انجام دهد.( 
دیگری، گسترش مخاطبان خواندن متن یکسان با دانش آموزان در 
کالس ها، مدارس و کشــورهای دیگر و درمیان گذاشتن تجربه ها 
از راه نوشــتن )اغلب با بهره گیری از فناوری(، دو روش یاد شده را 

درهم می آمیزد و بسیار هم برانگیزاننده است. 

به خواندن اجمالی و خواندن دوباره ارج بگذارید
خواندن اجمالی و دوباره خواندن نشانه هایی از خوب خواندن و با 
قوت خواندن است. دوباره خواندن، فهم و ادراک را پرورش می دهد. 
هــر بار که فرد به متن مراجعه می کند، آن را به شــکل متفاوتی 
درک می کند. وقتــی دانش آموزان به خواندن اجمالی می پردازند 
آن ها را تشویق، و به هنگام خواندن دوباره آن ها را تحسین کنید. 
آنان را  تشــویق کنید، داستانی را که مورد عالقه  شان است هربار 
به شــکل دیگری مطالعه کنند. برای نمونه، بسیاری از کتاب های 
کالسیک به صورت داستان های کوچک تصویری درآمده ا ند. پیدا 
کردن داســتان هایی که در  گونه های متفاوتی نوشته شده باشند، 
می توانند برای کتاب خوان ناموفق که به دنبال راه هایی برای لذت 

بردن از چیزهای متفاوت است، جذاب و دل پذیر باشد.

قدرت و توانایی ها را پرورش دهید
»تندخوانی«، اگر دانش آموز چالشــگر باشــد، تجربة خواندن 
موفقیت آمیــز را در او تقویت می کند بــدون اینکه وی هفته ها 
انتظار بکشد تا طعم موفقیت را بچشد. به کار بردن زمان سنج راه 
مناسبی اســت تا افراد مقاوم در برابر خواندن را متقاعد کند که 
از خواندن کم سود می برند. به دالیل گوناگون، تنظیم زمان سنج 
روی زمان های معین، مثاًل 13 دقیقه، خیلی یاری کننده اســت. 
زمان در نظر گرفته شــده را اضافه نکنید، حتی اگر به نظر برسد 
که دانش آموز موردنظر شــما به موفقیت رسیده است. با این کار 

دانش آموزان اطمینان پیدا می کنند که شــما ســر قول خودتان 
هستید و وقتی به زمان در نظر گرفته شده خواهید افزود که آن ها 

توان و قدرت خواندن خود را افزایش داده باشند.
کتابخوان های ناموفق را تشــویق کنید بیشــتر کتاب هایی را  
بخوانند  که از آن ها لذت می برند. این کتاب ها بهتر از کتاب های 
دارای عنوان های جدیدی هستند که مطالعة آن ها مستلزم عبور 
از میان انبوهی از واژگان تازه اســت. به دانش آموزان بگویید که 
تمرین تندخوانی ســبب پرورش و تقویت تــوان و قدرت آن ها 
می شــود. خواندن متن های گوناگون دربارة یک موضوع به آن ها 
کمک می کند که دریابند افراد گوناگون دربارة اندیشه ای یکسان 

چگونه سخن می گویند.

به دانش آموزان بیاموزید مطالعة خویش را مدیریت کنند
در جهان امروز، مطالب خواندنی گوناگون و بسیار غنی، همه جا 
در دسترس است. لذا باید دانش آموزان را در مورد انتخاب مطالب 
خواندنی توانمند سازیم تا خودشان بتوانند به عنوان آدم های اهل 
کتاب از میان گونه های متنوع مطالب، دســت به انتخاب بزنند. به 
کودکان راه های گوناگون یادداشــت برداری از مطالب خواندنی را 
یاد بدهید؛ مثل نوشتن فهرست کتاب ها در دفتر یادداشت خود و 
نشانه گذاری برای مراجعة بعدی، ذخیره کردن عنوان کتا ب ها در 
یک پایگاه اطالعاتی رایانه ای و فراهم ساختن پوشه های الکترونیکی 
بــرای کتاب ها که شــامل اطالعاتي دربارة نویســندگان کتاب و 
شخصیت های کتاب می شــود. این پوشه ها را می  توانند به صورت 
پایگاه اطالعات و وبالگ در شــبکة اینترنتی قرار دهند تا دیگران 
نیز بتوانند از آن ها بهره مند شوند. تشویق دانش آموزان به استفاده 
از تلفن های همراه برای نوشتن نام نویسندگان و عنوان کتاب هایی 

که آن ها دوست داشته اند نیز می تواند در آن ها انگیزه ایجاد کند.

لذت بردن فراموش نشود
افراد بی عالقه به مطالعه تجربه های زیادی از اضطراب و فشــار 
روانی ناشی از مطالعه را در زندگی خود تجربه می کنند. چه چیزی 
می تواند این نوع کتابخوان ها را شــاد و خرسند کند؟ دست یابی 
به لذت و شادی بسیار مهم است، چرا که مهارت خواندن دشوار 
به دست می آید. آنچه بســیاری از کتابخوان های ناموفق به خاطر 

دارند، سختی و احساس تنهایی در راهی دور و دراز است.
بیایید برای همة کتابخوان ها جهانی فراهم سازیم که پر از لذِت 
کشــف، تخیل و کسب آگاهی باشــد. تنها راه انجام این کار آن 
است که جهان را سرشار از داستان هایی کنیم که بچه ها دوست 
دارند و متن هایی که با ذوق و اشتیاق آن ها مرتبط هستند. بیایید 
به دست کتابخوان های بی عالقه شمشیری بدهیم تا بدان وسیله 
بتوانند بر پدیده های وحشــی زبان پیروز شوند و یاد بگیرند که 

خواندن را دوست داشته باشند.

 منبع
Educational Leadership, “Taming the wild text”, Tom Allyn, March 2012
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انتشار کتاب های حل المسائل
يک خطاي بزرگ است!

پای صحبت دکتر هامون سبطی، 
صدیقه رضانژادمدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی 

گو
ت و

گف

در نشست گروه زبان و ادبیات فارسی مطرح شد:در نشست گروه زبان و ادبیات فارسی صورت گرفت:

اشاره
معلم، نویسنده و در عین حال یک پزشک است. مدیریت »نشر 
دریافــت« را برعهده دارد و مدتی اســت که در انجمن فرهنگی 
ناشران آموزشی به عنوان مدیر مسئول این انجمن برگزیده شده 
اســت. تألیف مشــترک او و آقای عمرانی در سال 1384 برنده 

جایزه جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد شد.

 آقای دکتر ســبطی! آیا از محتوای علمی کتاب های 
ادبیات فارسی راضی هستید؟

 اگر منظورتان کتاب های آموزشی و کمک درسی زبان و ادبیات فارسی 
است، خیر راضی نیستم؛ اما از کتاب های درسی ادبیات نسبتًا راضی ام.

 چرا نسبتًا؟
 من با حذف کردن درس هایی از کتاب های درســی ادبیات 
که باعث پیوند نســل می شود، مخالفم. هر چند تکراری به نظر 
برســد. مثاًل داستانی مانند داستان »فرهاد کنجکاو« همیشه در 
کتاب های درســی الزم است؛ اما مثاًل حذف درسی مانند »زاغ و 

روباه« باعث گسست بین نسل ها می شود.

 مطالب نو و تازه ای که جایگزین این درس ها شــده 
است، به نظرتان به قدر کافی جذاب نیست؟

 متن هاي اضافه شده كاماًل سفارشي به نظر مي رسند و ناشي 
از یك اتفاق دروني در نویســنده نبوده اند. در كشوري كه منابع 
ادبــي پرباري دارد، مي توان و باید از این گنجینه اســتفاده كرد. 
نقل زندگي نامه بزرگان علــم و ادب نیز مي تواند انگیزه و رغبت 
دانش آمــوزان را براي مطالعه افزایــش دهد. وقتي ما با صفحات 
محدود كتاب درسي روبه رو هستیم، باید از بهترین  آثار استفاده 

كنیم و تنوع موضوعي خوبي به  درس ها بدهیم.

 آیا با وجود مــواد خواندني غیرادبي، مانند متن هاي 
علمي، به ادبیات نیاز هست؟

 از ســال 80 اتفاق خجسته اي رخ داد و دو مقوله زبان آموزي 
و ادبیات از هم جدا شــدند. به اعتقاد من زبان و ادبیات، بســیار 
با هم تفاوت دارند. تابلوي راهنمایي و رانندگي و تابلوي نقاشــي 
هر دو تابلو هســتند و در هر دو از رنگ و طرح اســتفاده شــده 
اســت. اما این دو مثل هم نیســتند. مدرســان ادبیات نیز باید 
متفاوت از مدرســان دســتور و زبان شناســي باشــند. ادبیات 
شاخه اي از هنر به حســاب مي اید و با احساس و كشف و شهود 
همراه اســت و دستور زبان شناسي شــاخه اي از علم است كه با 
 تجربــه، پژوهش و اســتدالل قیاســي و منطقي همراه اســت.

 فرمودید از كتاب هاي آموزشي و كمك درسي راضي 
نیستید. به نظر شــما، براي حصول این رضایت چه باید 
كرد و چگونه مي توان این كتاب ها را به ســمت اهداف 

عالي آموزشي سوق داد؟
 اگر دیوار بلند بین آموزش وپرورش و ناشران آموزشي، كه در 
بین آن ها افراد فرهیخته و با عیار تحصیلي باال نیز فراوان هستند، 
از بین بــرود و فضاي همدلي و درك متقابل بین كارشناســان 
آموزش وپرورش و مؤلفان و ناشــران فراهم آید، با صرف كمترین 
هزینه مي توان كتاب هاي كمك درســي و آموزشــي را به سمت 
اهداف عالــي آموزش وپرورش ســوق داد. همچنین مي توان به 
خوبــي از تجربه ها و یافته هاي مؤلفان كار كشــته این حوزه در 
نزدیك تر شــدن آن ها به واقعیت هاي جاري در كالس هاي درس 
بهره گرفــت. من به عنــوان مدیر مســئول در انجمن فرهنگي 
ناشــران آموزشي، در این زمینه با روي باز در خدمت مسئوالن و 

كارشناسان محترم وزارت آموزش وپرورش هستم و خواهم بود.
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 برخــي از ایــن كتاب هــاي 
نگاه  نوع  خاطر  به  كمك درســي 
شــبیه  آموزش،  به  مؤلفانشــان 
شده اند.  حل المســائل  كتاب هاي 
نظرتان درباره این كتاب ها چیست؟

 خوش بختانــه بــا نظــارت بخش 
سامان دهي منابع مكتوب، این كتاب ها 
مردود شــناخته شــدند و ورود آن ها 
به مدارس متوقف شــده اســت. گرچه 
این امر باعث شــده كه ایــن كتاب ها 
با اســم هاي عجیــب و غریب و رنگ و 
لعاب هــاي فریبنده به هر نحو شــده 
راهــي به میان كتاب هــاي مورد تأیید 
آموزش وپــرورش باز كنند و ناشــراني 
كه تا امروز جرئــت ورود به این حوزه 
غیرآموزشي را نداشــتند، ترغیب كند 
كــه از این بازار پرســود طرفي ببندند. 
وقتي سؤالي آورده شود و پشت سرش 
جوابش هم بیاید، امكان اندیشــیدن را 
از دانش آمــوز گرفته ایم كه این خطاي 

بزرگي است.

كارگاه هاي  و  نشســت ها  آیا   
مؤلفان كتاب هاي درسي با ناشران 
و  آموزشــي  كتاب هاي  مؤلفان  و 

كمك درسي را مفید مي دانید؟
 بله. نشست هاي مشترك به ایجاد 
درك متقابــل كمــك مي كنــد؛ اما 
متأسفانه مؤلفان و ناشران زیاد استقبال 
نمي كنند كه شــاید به این دلیل باشد 
كه در این جلسات بیشتر كلیات مطرح 

مي شود.
مجموعًا ناشــران و نویســندگاني كه 
دغدغه آموزشــي و كار فرهنگي دارند 
با این نشســت ها موافق انــد. اما به نظر 
مي رســد اگر براي نزدیك تر شدن دو 
مجموعه، افراد با عیار باال براي صحبت 
در ایــن نشســت ها و كارگاه ها انتخاب 

بشوند بهتر است.
اگــر ناشــران و مؤلفــان متخصص 
متقاعد شوند، ناشران دیگر هم متقاعد 
فضاي  امســال خوش بختانه  مي شوند. 
خوبي به وجــود آمد. انشــاءاهلل بعد از 

نمایشگاه این نشست ها پربارتر شود.

دورة آموزش ابتدايي
 حساس براي آموزش مهارت هاي زبان فارسي

پاي صحبت دكتر معصومه نجفي
 عضو گروه تألیف زبان و ادبیات فارسي

اشاره
نشســت گروه زبان و ادبیات فارســي یكي از نشســت هاي 
تخصصي دفتر انتشــارات و تكنولوژي آموزشي در نمایشگاه 
بین المللي كتاب تهران با ناشران و مؤلفان آموزشي  و تربیتي 
بود. در این نشســت دكتر معصومه نجفي با ذكر حساسیت 
دورة آمــوزش ابتدایــي در مهارت آمــوزي زبان فارســي به 

دانش آموزان، به ســؤاالت حاضران پاسخ داد. آنچه مي خوانید 
حاصل گفت وگوي كوتاهي با ایشان است:

 خانم دکتر! شــما کتاب های کمک درســی و کمک آموزشی را درکنار 
کتاب های درسی چقدر مفید می دانید؟

 من ســال گذشــته تعداد 100جلد کتاب کار داوری کــردم، در آن کتاب ها 
می دیدم ناشران اصاًل با اهداف مؤلفان در کتاب های درسی آشنا نیستند. متأسفانه 
این برداشــت نادرســت در مورد درس فارســی دوره ابتدایی رایج است که فکر 
می کنند فارســی یعنی روخوانی بلند و امالی بدون غلط! در صورتی که در آموزش 
زبان فارسی هدف، تقویت چهار مهارت زبانی دانش آموزان است. ناشران برای آشنا 
شدن با این اهداف می توانند به کتاب راهنمای معلم مراجعه کنند، فیلم های دفتر 
تکنولوژی را بیشــتر ببیند؛ متأسفانه اکثر کتاب ها از اهداف برنامه درسی دور بوده 
و بیشتر تمرین امالیی و فعالیت های پراکنده است که هدف آن ها مشخص نیست.

 با توجه به اینکه دورة ابتدایی مقطع حساسی برای آموزش مهارت های 
زبان فارسی است، آیا کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی مناسبی در 

این زمینه تهیه گردیده است؟
 در حوزة ابتدایی، فضای کتاب های کمک درســی وکمک آموزشی گاهی آنقدر با 
کتاب درسی تفاوت دارد که به جای کمک به تحقق اهداف برنامه، مخل آن مي شود.

 چقدر نشست ناشران با مؤلفان کتاب های درسی را مفید می دانید؟
 اگر ناشران و مؤلفین کتاب های کمک درسی جلسات و نشست هایی با مؤلفان 
کتب درسی داشته باشند و در تألیف این کتاب ها به آن ها آموزش داده شود قطعًا 

کتاب های بهتری تولید خواهد شد. 
در این صورت دو مجموعه، مکمل هم شــده و مسیر دست یابی به اهداف برنامه 

زبان فارسی هموارتر می شود.

 خانم دکتر نجفی! آیا درس انشاء از کتاب های درسی حذف شده است؟
 خیر بلکه در قالب صفحه های نگارش توجه ویژه ای به آن شــده است. آموزش 
انشــا با سیر منظم از ابتدایی آغاز شده اســت و تا پایان متوسطه اول ادامه دارد. 

امسال هم کتاب نگارش برای پایه دهم تألیف شد.
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وقتی آالچيق، کتابخانه می شود!
گزارشي از دبستان پسرانه جالل آل احمد در منطقة 16 تهران

سمانه آزاد

ش
زار

گ

اشاره
»فقــط تالش کردیــم آنچه را بــرای دانش آموزان مفید اســت 
انجام دهیم..« این جمله خالصــه حرف های تبرک بزرگمهر، مدیر 
دبستان پســرانه جالل آل احمد، دربارة موفقیتش در زمینه تشویق 
دانش آموزان به مطالعه اســت. مدرسه ای در تهران و در مرز مناطق 
11 و 12 و 16. دبســتانی که قدمت آن به سال 1329 می رسد؛ با 
وجود این تا چند سال پیش خبری از کتابخانه در این مدرسه نبود. 
مدیر مدرســه می گوید: »زمانی که به مدیریت این مدرسه منصوب 
شدم کتابخانه مدرسه شامل یک اتاق کوچک بود که کتاب ها را در 
آن ریخته بودند و درش هم بسته بود.« اما حاال وضع فرق کرده است 
و با تالش چهار ســاله خانم بزرگمهر، حاال مدرســه جالل آل احمد 
کتابخانــه ای دارد با بیش از 5 هزار عنــوان کتاب؛ با مخاطبانی که 
تشنه مطالعه اند و با خانواده هایی که ارزش مطالعه را درک کرده اند. 
آنچه می خوانید داســتان تالش و انگیزه های این مدیر برای ارتقای 

سطح مطالعة دانش آموزانش است.

بزرگمهر هفت ســال است که در این مدرســه به عنوان مدیر 
خدمــت می کند امــا پیش از ایــن، تجربه هایی داشــته که در 
موفقیت امروز او بی تأثیر نبوده اســت: »من سال ها معلم بودم و 
می دانم که محدود کردن دانش آموزان در چارچوب کتاب درسی 
آن ها را ضعیف خواهد کرد. بنابراین ســواد بچه ها باید گسترده 
باشــد. قبل از حضور در این مدرســه، 12 سال در مدرسه شاهد 
غنچه های انقالب کار می کردم که کتابخانه گســترده ای داشت. 
دو سال در آن مدرســه متصدی کتابخانه بودم. دانش آموزان هر 

پایــه، هر هفته به مدت 45 دقیقه به کتابخانه می آمدند. من باید 
برای ایــن مدت خودم را آماده می کــردم. یعنی باید کتاب ها را 
می شــناختم، رده های سنی کتاب ها را تشــخیص می دادم و در 
نهایت می کوشــیدم  آن ها را به جذاب ترین شکل ممکن معرفی 
کنم تا بچه ها مشــتاق مطالعه شوند. مثاًل خالصة داستان کتابی 
را تا نیمه تعریف می کردم تا خودشــان ادامــه کتاب را بخوانند 
یا تشویقشــان می کردم که از مطالب کتاب ها کاردستی درست 
کننــد. ابتدا فکر نمی کردم بچه ها بخواهند یا بتوانند این کارها را 
انجام دهند اما واقعًا استقبال شد. آن دو سال از بهترین سال های 
عمرم بود؛ چرا که متوجه شدم عالقه مند کردن بچه ها به کتاب و 

کتاب خوانی کاری شدنی است.«
گرچه دو ســال بعد، او از کتاب خانــه رفته بود و در بخش های 
دیگر به کار مشــغول شده بود، هرگز تشویق بچه ها به مطالعه را 
فراموش نکرد؛ حتی وقتی که معاون مدرســه شد: »وقتی معاون 
مدرسه شدم نیز همین روند را ادامه دادم. صبحگاه در مدرسه ما 
فقط پیش زمینه رفتن به کالس درس نبود. ما تالش کردیم حتی 
از فضای صبحگاه برای خواندن کتاب اســتفاده کنیم. مثاًل کتاب 
شعری را انتخاب می کردیم. یک مصرع را من می خواندم و مصرع 
بعدی را بچه ها.   به این ترتیب  بچه ها با انرژی و شــاد وارد کالس 
می شدند؛ ضمن اینکه مشتاق خواندن کتاب هم می شدند. این کار 
را به مدت هفت سال انجام دادم و بازخوردی هم که از همکاران 
و دانش آموزان می گرفتم بسیار مثبت بود. االن هم برای دعاهای 
صبحــگاه،   از کتاب اســتفاده می کنیم. خوشــبختانه کتاب های 
مناســبی در این باره برای کودکان و نوجوانــان وجود دارد.   هر 
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روز چهــار یا پنــج نفر از بچه ها در صبحگاه ایــن کتاب ها را که 
متناسب با سنشان هست، می خوانند. کاًل کتاب خوانی باعث شده 
اعتمادبه نفس بچه ها باال برود و نحوه بیانشان و صحبت کردنشان 
خیلی باالتر از سنشــان به نظر برسد که نشان دهنده تأثیر مثبت 
مطالعه اســت. حاال دیگر خواندن کتاب جزئــی از برنامه روزانه 

بچه ها شده است.«

چهار سال تالش برای راه اندازی یک کتابخانه
حاال بزرگمهر هفت ســال اســت که مدیر دبســتان جالل آل 
احمد است. مدرســه ای با 403 دانش آموز و 5830 عنوان کتاب 
در کتابخانه  اش. اما برای رســیدن به ایــن نقطه راه همواری در 
پیش نبوده اســت چنان که خودش می گویــد: »وقتی وارد این 
مدرسه شدم متوجه شــدم کتابخانه ندارد. فقط یک اتاق خیلی 
کوچک داشت که کتاب ها را آنجا ریخته بودند و درش هم بسته 
بود. چهار سال طول کشــید تا ما توانستیم کتابخانه را با کمک 
خیرین سرپا و قابل استفاده کنیم.   اکنون کتابخانه مدرسه عالوه 
بر منابع  مناســب دانش آموزان، منابع مفیــدی برای معلمان و 
اعضای خانواده ها دارد. حتی گاهی خواهر یا برادر یک دانش آموز 
که دانشجو است، به کتابخانه مدرسه مراجعه می کند. خانواده ها 

و معلمان هم معمواًل از کتاب های  تربیتی استقبال می کنند.«

گام اول: آشتی خانواده ها با مطالعه
تشویق مخاطبان به مطالعه و چشاندن لذت آن به دانش آموزان، 
بــرای خانم بزرگمهر از تجهیز کتابخانــه هم مهم تر بود؛ و پیش 
از خود دانش آموزان او می بایســت خانواده هایشــان را با کتاب 
آشتی می داد: »اولین گام ما برای نهادینه کردن مطالعه، تشویق 
خانواده ها و جا دادن کتاب و مجله در ســبد خانواده ها بود. چون 
وقتــی کاری را از خانواده  شــروع کنیم ریشــه ای تر و ماندگارتر 
خواهد بود. ما در جلسات انجمن اولیا و مربیان، مجالتی را تهیه 
کردیم و روی میز قرار دادیم. آن ها وقتی وارد جلسه شدند مدتی 
مجــالت را ورق زدند و خواندند.      بعــد اعالم کردیم که می توانند 
مجــالت را به عنوان هدیه با خود ببرنــد. این موضوع چندین بار 

اتفاق افتاد و کم کم استقبال شد.« 
بعــد از خانواده ها نوبــت به دانش آموزان می رســد و مجالت 
رشد هم اولین منابعی هســتند که در کنار کتاب درسی ایفای 
نقــش می کنند: »ما برای تقویت مهــارت خواندن دانش آموزان 
و تشویق شــان به مطالعه در شــروع کار از مجالت »رشــد« یا 
مجالتی مثل »دوســت« اســتفاده می کنیم. معلمان به تناسب 
درس، از بخش های گوناگون مجله اســتفاده می کنند. گاهی از 
دست ساخته های بچه ها هم که تحت تأثیر آموزش های مجالت 
ساخته اند،  نمایشــگاهی برگزار می کنیم. گاهی نیز بچه ها با هم 

مجله را می خوانند.«
اما این همه ماجرا نیست؛ در این مدرسه فقط دانش آموزان به 
مطالعه تشــویق نمی شوند، معلم ها هم اهل مطالعه شده اند. »در 
این هفت ســال همة همکاران مدرســه را هم مشترک مجالت 

رشــد کردیم؛ از جمله رشد آموزش ابتدایی، تکنولوژی آموزشی 
و معلم. و بــرای آن که مطالعه هیچ گاه کمرنگ نشــود، یکی از 
معاونان ســؤاالتی را از مجالت طرح كرد تا معلمان پاسخ دهند 
و ما هم هدیه های نقدی کوچکی را برایشان در نظر گرفتیم که 

استقبال خوبی شد.«
و کم کــم کتاب هــای دیگــر وارد کالس می شــوند: »در بازار 
کتاب هایی هســت که مخصوص آمــوزش و تمرین یک حرف از 
حروف الفباست؛ یعنی دانش آموزان کالس اول هر حرف را که یاد 
می گیرند، می توانند کتاب مخصوص به آن حرف را هم بخوانند. 
ما برای ارتقای سطح سواد خواندن بچه ها، این کتاب ها را به اولیا 
معرفی می کنیم.  چون قیمت مجموعه کتاب ها ممکن است برای 
یک خانواده باال باشد، ما پیشنهاد می دهیم که چند خانواده با هم 
یک مجموعه را  تهیه کنند و بچه ها به نوبت کتاب ها را بخوانند. به 
این ترتیب   بچه ها استفاده مشترک را هم یاد می گیرند. عالوه بر 

این کتابخانه کالسی هم در هر کالس وجود 
دارد که خود بچه ها متصدی آن هستند.«

کتاب خوانی در آالچیق
اســتفاده از کتابخانه هم گرچه نظام مند 
اســت امــا محدودیتی نــدارد. زنگ علوم، 
فارســی و انشــاء فرقی با هم نــدارد. مهم 
رفت وآمد بیشــتر به کتابخانه و اســتفاده 
از کتاب هاســت: »معلمان بایــد هر هفته 
بچه ها را به کتابخانه ببرند. گرچه بیشتر در 

زنگ فارســی برای این کار اســتفاده می کنیم؛ ولی از همکاران 
خواســته ایم خود را محدود به ایــن درس نکنند. گاهی ممکن 
اســت بچه ها ســر درس مطالعات اجتماعی یا برای نوشتن انشا 
به کتابخانه بروند. مهم این اســت که انــس و الفت بین بچه ها 
بــا کتاب و کتابخانه اتفاق بیفتد. بــرای ایجاد تنوع هم گاهی با 
معلم شان کتاب را در آالچیق حیاط مدرسه می خوانند تا بدانند 
هر جایی می توان کتاب خواند. به طور کلی فعالیت های مدرســه 
در زمینــه مطالعه فقط محدود به هفته کتاب و مناســبت های 
این چنینی نیست. ما معمواًل چندین بار در سال نمایشگاه کتاب 
برگــزار می کنیم که خانواده ها هــم در آن حضور پیدا می کنند. 
گاهی از نویسنده ها و تصویرگران کتاب ها هم دعوت می کنیم تا 

دانش آموزان از نزدیک با آن ها دیدار کنند.« 

چه چیزی بهتر از کتاب؟
خانــم بزرگمهــر موفقیت های مدرســه را در عالقه مند کردن 
دانش آموزان به مطالعه، مرهون همکاری معلمان مدرسه می داند: 
»همه همکاران ما به این موضوع عالقه مندند. آن ها می دانند که 
اگر خواهان رشــد همه جانبه دانش آموزان هستیم باید از کتاب و 

مطالعه کمک بگیریم.« 
کتاب های داســتان اکنون یکی از ملزومــات اصلی کیف های 
بچه های پایه اول دبستان است. گویی معلمان اول و همه پایه های 

در نمایشگاه هایی که 
برای بچه ها برگزار 
می کنیم گاهی از یک 
نویسنده و تصویرگر 
هم دعوت می کنیم تا 
دانش آموزان از نزدیک با 
او دیدار کنند

33   رشد جوانه |  شمارة 52 |  تابستان 1395 |



همه همکاران و بچه ها 
می دانند که  بهترین 

هدیه در مدرسه ما کتاب 
است و اگر بخواهند 

هدیه ای برای مدرسه 
تهیه کنند، چیزی بهتر از 

کتاب نیست   

مدرسه آل احمد مشکلی به نام کمبود وقت ندارند. خانم بزرگمهر 
می گوید: »همه می دانیم کــه در دوران ابتدایی یادگیری بچه ها 
در هر زنگ در حدود 7 دقیقه اســت. معلم همه هنرش را به کار 
می گیــرد تا مطالب آموختنی خود را در این هفت دقیقه آموزش 
دهد. در بقیه ســاعت باید تکرار و تمرین را چاشنی کارش قرار 

دهد و برای این کار چرا از کتاب استفاده نکند؟«

پرورش ذهن پرسشگر
طــی هفت ســال مدیریت در این مدرســه، تبــرك بزرگمهر 
با همکاری معلمان مدرســه توانســته کتابخانــه ای راه بیندازد 
تــا دانش آموزان و خانواده ها از آن اســتفاده کننــد. اما آیا این 
تالش ها ثمره روشنی داشته است؟ با چه معیاری می توان میزان 
اثرگذاری افزایش مطالعه بر دانش آموزان را 
می گوید:  دراین باره  بزرگمهر  گرفت؟  اندازه 
»شــاید بهتر باشــد با یک مثال پاسخ شما 
را بدهــم. وقتی دانش آموزان ما برای بازدید 
بــه موزه ها یــا مکان های دیگــر می روند، 
مسئوالن این مراکز می گویند »سؤاالتی که 
دانش آموزان شما می پرسند خیلی با سؤاالت 
دانش آموزان دیگر فرق دارد.« دانش آموزی 
که اهل مطالعه است،  ذهن پرسشگری دارد 
و هــر چیزی را به راحتــی قبول نمی کند. 

اگر شــما بپرسید متوجه می شوید که مدارس دوره اول متوسطه 
منطقه های اطراف، خیلی مشتاق خروجی های مدرسه ما هستند 
تا از آن ها ثبت نام کنند. همین که می گویند از مدرســه جالل آل 
احمد آمده ایم با اشتیاق از آن ها استقبال می کنند. سال اولی که 
در اینجا شروع به کار کردم تعداد دانش آموزان مدرسه به 200 نفر 
هم نمی رســید؛ اما حاال از مناطق دورتر هم  برای ثبت نام تقاضا 
داریم در حالی که شــاید خانواده ها باید چند مدرسه را بگذرانند 
تا به مدرســه ما برسند. کتابخوان شدن بچه ها بر همه جنبه های 
شخصیتی آن ها  و از جمله مهارت خواندن بر موفقیت تحصیلی 
آن ها هم اثر گذاشته است. وقتی این بازخوردها را می بینم متوجه 
تأثیرگذاری مطالعه می شوم و خســتگی چهار سال تالش برای 
ایجاد کتابخانه از من دور می شــود. در این مواقع اســت که فکر 
می کنم شــاید کمی توانسته ام از رســالتی را که بر دوشم بوده 

انجام دهم.«

معلم، دانش آموز، کتاب نامه
در مدرسه جالل آل احمد برای تجهیز کتابخانه، هم از معلمان 
و هم از دانش آموزان نظرخواهی می شــود. خانم بزرگمهر دربارة 
نحوه تجهیــز کتابخانه می گوید: »گاهی خانواده ها کتاب هایی را 
اهدا می کنند که بیشــتر آن ها برای بچه ها قابل استفاده نیست؛ 
به همیــن دلیل بــرای انتخاب منابع مناســب از معلمان کمک 
می گیریم. آن ها کتاب ها و منابعی را که طی سال به آن احتیاج 
داشته اند، اما در کتابخانه نبوده، می نویسند تا تهیه کنیم. گاهی 
خــود دانش آموزان هم منابعی را می خواهند که  مدرســه تهیه 
می کند.  از ســال های قبل هم با کتاب نامه رشــد آشنایی داریم 
و بــرای انتخاب کتاب از آن اســتفاده می کنیم. گاهی هم خود 
همکاران منبعی را که برای مدرســه مناسب تشخیص می دهند 
تهیه می کنند و ما هزینه آن را پرداخت می کنیم. نمایشــگاه یاد 
یــار مهربان هم کمک و فرصت خوبی برای تهیه کتاب اســت؛ 
گرچه کافی نیســت؛ همین طور اســت نمایشگاه منادی تربیت. 
حــاال دیگر همه همکاران و بچه ها می دانند که  بهترین هدیه در 
مدرسه ما کتاب است و اگر بخواهند هدیه ای برای مدرسه تهیه 

کنند، چیزی بهتر از کتاب نیست.«

كشف لذِت خواندن
کتابخانه دبســتان جالل آل احمد چندان بزرگ نیســت، اما با 
وجــود این، کتاب هایی را در خود جای داده اســت  که هر کدام 
دانش آمــوزان را گامی به جلو می برد. میز و صندلی ها هم چندان 
مناسب کتابخانه نیستند؛ اما آنچه در این مدرسه مهم است میز و 
صندلی نیست، دانش آموزانی است که با کمک مدیر و معلمشان 
لذت  خواندن را کشــف کرده اند و می دانند با خواندن می توانند 
ظرف ذهن خود را بزرگ تر کنند و در عمر و تجربه انســان های 
دیگر شریک شــوند؛ و مهم خانواده هایی هســتند که حتی اگر 
نمی توانند به تنهایی کتابــی را تهیه کنند، همراهی می کنند تا 

دانایی را با هم به اشتراک بگذارند.
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اله
مق خواندن براي ارتقاي سواد

 در چيـــــن
فرهنگ غني كتاب خواني در الگویي از مدارس آموزش ابتدایي چین

دكتر اكرم عیني

اشاره
دكتر كارول گوردون، استاد دانشگاه راجرز، در نشریة كتاب خانة 
آموزشگاهي شــماره ژانویه ســال 2014 گزارش بازدید خود از 
برخي مدارس ابتدایي روســتایي در شــانگهاي چین  را، كه در 
آن ها شــیوه اي  خاص از كتاب خواني، براي ارتقاي سواد خواندن 
دانش آموزان، اجرا شده منتشر كرده است. در این شیوه، فرهنگ 

یا برنامة كتاب خواني برسه ستون استوار است:
1. بستر همكاري 1 بین مدیر مدرسه، معلمان و پدر و مادر؛

2. زیرساخت هاي مشترك از اصول؛
3. زمان اختصاص داده شــده براي خوانــدن و كتاب خواني و 

دسترسي به مواد و منابع خواندني. 
آشــنایي با این برنامــه مي تواند براي كتابداران آموزشــگاهي 
مناسب باشد. در اینجا چكیده اي از گزارش گوردون ارائه مي شود.

گوردون گزارش مي كند كه وي به منظور بازدید از هفت مدرسه 
چین، كه در برنامه هاي سوادآموزي نوآورانه مشاركت داشته اند، 
به این كشور سفر كرده است. این برنامه با نام چیني »اس سهرا2 

یا برنامه ســوپ سنگي براي خواندن شاد به صورت گروهي« و با 
حمایت مالي یك مؤسسة هنگ كنگي، با عنوان بنیاد خانوادة چن 
یت ـ ســن3  انجام شده است. گوردون مي گوید: من همراه با سه 
نفر از اعضاي هیئت اجرایي بنیاد، از این مدرســه بازدید كردیم. 
مدرســه اي روستایي كه متفاوت تر از مدرسه هاي دیگري بود كه 
قباًل دیده بودیم و داراي امكانات شــهري با كتابخانه هاي داراي 
قفســه هایي با طبقه هاي شیك و رنگارنگ بودند. وسیلة نقلیه از 
بین زمین هاي كشــاورزي پراكنده گذشت و بعد از عبور از یك 
جاده خاكي پیچ  در پیچ و تند و ســخت، به مدرسه اي رسید كه 
امكانات كمي داشــت. چند كالس كوچك بدون هیچ امكانات و 
دكوراســیون و فناوري مشاهده كردیم. این مدرسه علي رغم فقر 
شدید و نداشتن وسایل گرمایشــي و امكانات بسیار محدود، در 
برنامة خواندن شركت كرده و حتي برنامه اي با سطح باالتر را اجرا 
كرده بود. مدرسه داراي كتابخانه اي بود كه تازه رنگ زده بودند و 
آن اتاقي بود كه به طور جداگانه به كتابخانه اختصاص داده بودند. 
دیوارهاي اتاق رنگ شــده، داراي قفســه هاي چوبي و انباشته از 

كتاب هاي چاپي بود.
برگزاري نمایشگاه هاي كتاب باعث مي شود دانش آموزان تشویق 
شوند تا عالئق مطالعاتي خود را دنبال كنند و عناوین كتاب هایي 

را كه خوانده اند به اشتراك گذارند.
هدف برنامة خواندن این نیست كه نمرات خواندن4 دانش  آموزان 
افزایش یابد بلكه هدف، توسعة نگرش مثبت به خواندن است تا از 
این طریق به دانش آموزان القا شــود كه در مدرسه و خانه بیشتر 
بخواننــد و در نتیجه از توانایي خواندن، نوشــتن، صحبت كردن 
و تلفظ بهتري در سراســر عمر خود برخوردار شوند. بسیاري از 
مربیان آموزشي مي توانند از این مدل استفاده كنند. مفهوم اصلي 
هستة مشترك اســتانداردهاي دولتي5 اولویت دادن به آموزش 

مدرسه ای 
ابتدایي در 
شانگهاي
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علي رغم محدودیت هایي 
كه در جامعه و نظام 
آموزشي چین وجود 
دارد، در این مدارس 

بچه ها با عشق به كتاب و 
كتاب خواني و به طور كلي 

با خواندن رشد مي كنند

مبتني بر ســواد6  است. همة مدارس با هدفي مشترك این برنامه 
را اجرا مي كنند اما برخي متفاوت تر و به روشــي مؤثرتر هدف را 

دنبال مي كنند.
علي رغم محدودیت هایي كه در جامعة چین و نظام آموزشــي 
وجود دارد، در این مدارس بچه ها با عشق 
به كتــاب و كتاب خوانــي و به طور كلي با 
خواندن رشد مي كنند. باید دانست كه اگر 
چه جمعیت با سواد چین به تأمین جایگاه 
این كشور در اقتصاد جهاني كمك خواهد 
كرد، اما انگیزه و هدف اصلي برنامة خواندن 
برنامه،  برگزاركنندگان  بلكه  نیســت،  این 
اهمیت ابعاد عاطفي و شــخصي خواندن را 

مدنظر دارند و لذا آن را تشویق مي كنند.

سه ستون اصلي فرهنگ كتاب خواني
چكیــده اي از گــزارش كارول گوردون در نشــریة »كتابخانه 

آموزشگاهي« در ژانویه سال 2014:
 همان طور كه اشــاره شد ســفر من به چین با مالقات با تینا 
چــان، مدیر اجرایي بنیاد چن یتـ  ســنـ  بنیادي كه توســط 
تاجري هنگ كنگي به همین نام تأســیس شده است ـ آغاز شد. 
تینا مي خواســت نوآوري برنامة مؤسسه اش را با مركز بین المللي 
كمك هزینه تحصیلي كتابخانه آموزشگاهي، در دانشگاه راجرز8 ، 
كه من دانشیار آنجا و استاد آن دانشگاه هستم به اشتراك بگذارد؛ 
و چون پروژة من در حمایت از بروز سواد در كتابخانة مدرسه بود، 
مرا براي مشــاهدة آن پروژه و ارائه بــه معلمان و مدیران دعوت 
كرده بودند. خوب است بدانید كه در مدارس چین،  كتاب خواني 
بخشي از برنامة سوادآموزي است و با هدف ارتقاي سواد خواندن 

دانش آموزان صورت مي گیرد. 
در حین بازدید به ما گفته شــد كه مدارس ابتدایي چین بزرگ 
هســتند. به طوري كه در هر مدرســه از 700 تا 800 كودك، در 
پایه هاي اول تا ششم، درس مي خوانند. ساختمان مدرسه طوري 
است كه اغلب به هر پایه یك طبقه را اختصاص مي دهند. همچنین 

تمام درهاي هر كالس درس به ایوان و بالكني در راســتاي طول 
ســاختمان باز مي شود. این گونه طراحي ساختمان باعث تسهیل 
حركت چرخ دســتي حاوي كتاب9 بین كتابخانه و كالس درس 
مي شود. در چین كتابخانه هاي مدارس انواع مختلفي دارد؛ از یك 
كالس ســاده تا یك مركز با امكانات متفاوت، كه حاوي عناوین 

كتاب هاي بسیار، شامل دو زبان چیني و انگلیسي، است.
در این مدارس فرهنگ كتاب خواني بر سه ستون استوار است:    

1. همكاري زیر بنایي بین مدیر، معلمان و پدر و مادر.
2. زیرساخت هاي مشترك از اصول 

3. زمان اختصاص داده شــده براي خوانــدن و كتاب خواني و 
دسترسي به مواد و منابع خواندني.

این رویكرد ســه الیه 10 از نظریة اســتفان كراشن 11 در كتاب 
قدرت خواندن: بینش هایي از پژوهش )كتابخانه هاي نامحدود 
12، 1993( الهام گرفته شده است. محققان، اغلب از نظریه كراشن 

براي ترویج خواندن و  پشــتیباني از ســوادآموزي دانش آموزان 
اســتفاده مي كنند و براي آموزش ســواد، آموزش مســتقیم را 
به عنوان روش غالب بــراي آموزش خواندن، توصیه مي كنند. اما 
در این برنامــه، دانش آموزان چیني مي توانند خودشــان كتاب 
مــورد عالقة خود را بــراي خواندن انتخاب كننــد ولي برعهدة 
مدیران و معلمان اســت كه تشــخیص دهند آیا توانایي خواندن 
دانش آمــوزان از طریق خوانش13 بهبود یافته یا خیر؟ بنابراین در 
چین كتاب خواني بخشي از برنامة سواد آموزي محسوب مي شود. 
كادر آموزشي بر این باورند كه انتخاب آزاد منابع خواندني توسط 
كودكان با عواملي چون افزایش انگیزه،  تعهد، تنوع عالئق خواندن 
و نیز دامنه و عمق خواندن همبستگي دارد. در واقع هنگامي كه 
خواننــده غرق در محتواي كتاب مي شــود یعني مطلب را درك 

كرده است.

خواندن با صداي بلند در بین گروه هاي هم ساالن
در مــدارس ابتدایي چین، هر معلم مســئول توســعة نگرش 
خوانــدن مثبت15 و عملكرد تحصیلي خوب دانش آموزان اســت. 

جیمز هنري14 
مشاور استرالیایي 

به دانش آموزان 
شانگهاي، براي 
خواندن، نمره 

عالي 5 مي دهد
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مدیر مدرســه هر روز به طور فعال درگیر فعالیت خواندن است. 
دانش آمــوزان براي همه مخاطبان مدرســه با صداي بلند كتاب 
مي خواننــد و حتي بــراي معلمان و والدین رخدادهاي توســعة 

حرفه اي خلق مي كنند.

كتابخانة مدرسه به عنوان مركز برنامه كتاب خواني براي توسعة 
سوادآموزي است. كتابخانه به دانش  آموزان كمك مي كند كه در 

هر زمان كه تمایل دارند كتاب بخوانند.
در این مدرســه، تمرین عملي مبتني بر شواهد 16 با سه روش، 
براي پرورش پیشرفت مستمر و مسئوالنه، به كار گرفته مي شود. 
اول: در این مدرسه،  زمینة كاري الزم را براي تمركز دانش آموزان 
بر روي عناصر انگیزشي و درگیر شدن در فعالیت كتاب خواني و 

خواندن فراهم مي كند. 
دوم: معلمان براي جمع آوري شواهد تشویق و ترغیب مي شوند 
تا اینكه چگونه راهبردهاي تدریس آن ها عملكرد هر كودك مؤثر 
اســت و یا براساس پیشــرفت دانش آموز، در روش تدریس خود 

تجدید نظر كنند. 
سوم: معلمان آثار برجستة دانش آموزان را كه شامل نقاشي هاي 
رنگارنگ و نوشته هاي توصیفي است و حاصل خالصه و برداشت 
آنان از چیزي اســت كه در كتاب هــا خوانده اند، در معرض دید 

دیگران قرار مي دهند.
به هنگام بازدید از یك كالس اول ابتدایي، مشــاهده كردم كه 
معلم به برچســب و نوشــتة روي جلد كتابي كه با صداي بلند 
مي خواند اشــاره كرد. روي برچسب نوشــته شده بود: این كتاب 
براي كودكان باهوش اســت؛ و من دیدم كــه دانش آموزان روي 
صندلي میخكوب شــدند و با دقت گوش دادند. بارها شنیدم كه 
معلمان چیني مي گویند، »ما مي خواهیم كتاب خواندن مانند غذا 
خوردن و خوابیــدن یك خصوصیت روزانه زندگي هر دانش آموز 
باشد« كتاب خواندن با صداي بلند جزء اصلي برنامة سواد آموزي 
دورة ابتدایي اســت. در این برنامه،  معلم هر روز، در كالســي با 
حضور حدود 50 دانش آموز با استفاده از میكروفوني كه در دست 
دارد، كتابــي را مي خواند كه بچه هــا صفحات بزرگ آن كتاب را  
به صورت الكترونیكي روي یك صفحه تخت تلویزیون 17 مشاهده 

مي كنند. معلم كتاب را با شور و شوق و با هیجان مي خواند و آن 
حس را به بچه ها انتقال مي دهد. وي پس از اتمام خواندن صفحه 
كتاب،  از بچه ها ســؤاالتي ساده و باز پاسخ18 مي پرسد؛ مثاًل نظر 
شما دربارة شكل ظاهري مورد عالقه براي انتخاب جلد كتاب 19 
چیست؟ اگر چه هدف معلم از سؤال پرسیدن تعیین میزان درك 
مطلب دانش آموزان از كتاب اســت اما براي تعامل با مخاطبان و 

عالقه مند كردن آن ها به موضوع كتاب نیز سؤاالتي مي پرسد.
معلم ها در این درس ها، از راهبردهاي مطالعه كردن20 مانند سؤال از 

نویسنده 21 و یا استفاده از سرنخ هاي متني22 استفاده مي كنند.
در حقیقت، بســیاري از مدیران براي معلم ها و كادر مدرســه، 
دوره هاي آموزشــي، بــراي آمــوزش خواندن با صــداي بلند، 
برگــزار كرده اند. در برنامــه كتاب خواني، خواندن و پرســیدن 
»درس خواندن23« نامیده مي شــود. در ایــن درس دانش آموزان 
دربــارة كتاب، به صــورت گروهي با گروه هم ســاالن24 صحبت 

مي كنند.

كتاب گویا
یكي دیگر از برنامه هاي زیــر بنایي آموزش خواندن كتاب هاي 
گویا25 و یا اجراي نمایش نامه اي 26 از كتاب خوانده شــده است. 
در این بخــش از برنامه  مدیر به معلم و دانش آموز اجازه مي دهد 
تئاتري از كتاب را اجرا كنند. بدین ترتیب براي تولید این شــبه 
نمایش نامه، مجموعــة كاملي فراهم مي شــود و صحنه، لباس، 
موسیقي و دیگر هنرهاي مرتبط در اختیار آنان قرار مي گیرد. این 
برنامه نشان مي دهد كه براي دادن انگیزة بیروني 27 كتاب خواني 
به  دانش آموز و پــاداش او، نباید فقط به آنچه معموالدر مدارس 
انجام مي شــود، مانند برگزاري مســابقة كتاب خواني،  آزمون از 

كتاب، چكیده كــردن كتاب و جایزه دادن 
متكي بود، در عوض بایــد انگیزة دروني28 
كودك مانند عالقه به داســتان و پاسخ به 
حــس زیبایي شــناختي 29 او را به طریقي 

پرورش داد.
این گونه تئاترها معمواًل د رخارج از محیط 
مدرســه، در محیط هاي بزرگ و فضاي باز 
اجرا مي شود؛ اگر چه برخي از كتابخانه هاي 
مدارس، فضاهــاي اجرا و نمایش نیز دارند. 

در برخي مدارس ابتدایي چین اجراي تئاتر معموالً با تشــریفات 
عالي هر روز انجام مي شود و اكثر دانش آموزان مدرسه هم در آن 
شــركت مي كنند. در برخي كشورها مثل آمریكا برنامه اي مشابه 
با عنوان »تئاتر خوانندگان30« اجرا مي شــود، اما این فعالیت در 

مدارس چین با مقیاس بسیار بزرگ تري انجام مي شود.
اجــراي برنامه كتاب گویا به همه دانش آموزان فرصت مي دهد، 
قبل از اینكه بتوانند بخوانند، به یك قصه گو، نویســنده و بازیگر 
تبدیل شوند. از مشخصه هاي دیگر برنامه این است كه به كودكان 
خردسال كمك مي كند ضمن احترام به فرهنگ شفاهي، به راحتي 
لغات گفتاري را به لغات نوشتاري تبدیل كنند. اصواًل در كودكاني 

اجراي برنامه كتاب گویا 
به همه دانش آموزان 
فرصت مي دهد قبل از 
اینكه بتوانند بخوانند، به 
یك قصه گو، نویسنده و 
بازیگر تبدیل شوند
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كه به بحث وارد می شوند، درباره كتاب گزارش مي دهند، كتاب را 
با صداي بلند مي خوانند و در برنامه خواندن مشــاركت مي كنند، 
خودكار آمــدي و اعتماد به نفس مشــهودتر اســت و در برخي از 
تئاترهایي كه در كالس اجرا مي شود بین خواندن و موسیقي نیز 

ارتباط برقرار مي گردد.

اختصاص زمان براي خواندن
در مدارســي كه برنامة كتاب خواني »اس سهرا« اجرا مي شود، 
در برنامة روزانه مدرســه و خــارج از آن نیز زمان كتاب خواني و 
خواندن در نظر گرفته شده است. مثالً مدیر مدرسه برنامة جلسات 
گروهي كتاب خواني 31 را براي اجرا در فضاي وســیعي در بیرون 
مدرسه هماهنگ مي كند. در این برنامه دانش آموزان مي ایستند 
و به صورت گروهي به  ســؤاالت مدیر پاسخ مي دهند. در برنامه اي 
دیگر، جلســه 30 دقیقه اي »مطالعه در سكوت«، دانش آموزان 
از ســه تا چهار كتابي كه در كشوي میز كالس خود دارند، یك 

كتاب  را مي خوانند.
برنامة اضافي دیگر درس خواندن شامل دو بار »كتاب خواندن 
معلم با صداي بلند« است. در اینجا، كنش 
معلم به مثابة یــك »مطالعه گر نمونه« با 
سرمشــق خواندن و خواننــدة الگو32 براي 
دانش آموزان به شــمار مي آیــد. در برنامة 
كتاب خواني، معلم، عــالوه بر اینكه دانش  
قبلي و شــناخت دانش آموزان از موضوع را 
زیر نظر دارد، ذهــن دانش آموزان را فعال 
مي كند تــا از راهبردهــاي خواندن بهره 
بگیرنــد؛ به موقع پیش بیني و نتیجه گیري 
كنند؛ خالصه هایي از كتاب داشته باشند؛ 
از سرنخ هاي متني و تصویري سودجویند و 

از نویسنده سؤال نمایند.

مشاركت والدین
در مدارســي كه برنامه كتاب خواني را اجــرا مي كنند والدین 

دانش آموزان نیز در كارگاه هاي آموزشي معلم ها حضور مي یابند 
و مشــاركت مي كنند. در آنجا به آن ها آموزش داده مي شود كه 
چگونه در اجراي »درس خواندن« فرزندان خود مشاركت داشته 
باشــند. مادران و پدران چیني، مانند بســیاري از والدین دیگر، 
تمایل دارند در آموزش فرزندان خود ســهیم باشــند. در یكي از 
كارگاه ها این سؤاالت توسط پدر و مادري پرسیده شد كه:»چگونه 
مي توانیم زماني را به كتاب خواني براي  فرزندم اختصاص دهیم؟ 
و در كجا و چه زماني باید كتاب بخوانیم؟« معلم ضمن تشــویق 
آن ها به كتاب خواني پاسخ داد شما در هر مكاني حتي در ایستگاه 
اتوبــوس و در طي روز و در هر زمــان مي توانید براي كودكتان 

كتاب بخوانید.
در چین، بزرگ ســاالن در كالس درس یا هر مراسم مناسبتي 
انجمن ها كه در مدرســه برگزار مي شــود با صــداي بلند براي 

دانش آموزان كتاب مي خوانند.
هدف این جلسات آموزش والدین دربارة مزایاي بي شمار كتاب 
خواندن اســت. معلم تأكید مي كند كه كتاب خواندن بر رشــد 
اخالقــي، بهبود رفتار و مهارت حل مســئلة فرزندان آن ها تأثیر 
مثبت دارد. پدر و مادر مي آموزند كه كتاب خواندن عالوه بر اینكه 
باعث تقویت حافظه و تمركز عمیق تر مي شــود. كودكان را قادر 

مي سازد، بسازند، تصور كنند و پیش بیني نمایند.
در چین فرهنگ غني كتاب خواني، از »پیوستگي خواندن ـ 
نوشتن« در پایة اول ابتدایي آغاز مي شود. دانش آموزان عالوه بر 
هنر خالقانه و نوشتن دربارة آنچه خوانده اند ،كتابي تألیف مي كنند 
كه در كتابخانة مدرسه نگهداري مي شود. مدیران اجرایي برنامه 
كتاب خواني اس سهرا جهت دست یابي به عملكرد مدارس مجري، 
براي برنامه ریزي و مقایسه گزارش ها، نشست هایي را به طور منظم 
برگزاري مي كنند و مدارســي كه برنامــه را به صورت قوي اجرا 

كرده اند در حمایت از مدارس ضعیف تر مشاركت مي كنند.

دسترسي به منابع آموزشي و كتاب دار
علي رغم محدودیت ها و نظارت هایي كه براي مواد خواندني در 
چین وضع شده است، در مدرسه هایي كه برنامة كتاب خواني اجرا 
مي شود انتخاب آزاد در مدرســه نیز تشویق مي شود و هركتاب 
از ارزش باالیي در این مدارس برخوردار اســت. جاي كتاب فقط 
در كالس هــاي درس یا در كتابخانه نیســت، بلكه كتاب در هر 
جایي از مدرسه، در گوشه و كنار دیوار، در راهروها، در سالن ها و 
محل هاي اجتماع مدرسه، در البي ها و... پیدا مي شود. هر مكاني 
محل خواندن اســت و اغلب دانش آموزان، مســئولیت نظارت بر 
مناطقي كه كتاب در آنجا قرار دارد و تمیز و مرتب نگه داشــتن 

كتاب ها را به عهده دارند.
معلم هــا به طور منظم نمایشــگاه هاي كتاب و جشــنواره ها را 
ســامان مي دهند و دانش  آمــوزان نیز در این مراســم كتاب اهدا 
مي كنند. روزي كه من وارد جشــنوارة كتاب یك مدرســه شدم 
دانش آموزي بلند شد و كتابي را تكان داد و شعار داد: »عشق من 

كتاب است!«33 

اصواًل در كودكاني كه 
به بحث وارد می شوند، 

درباره كتاب گزارش 
مي دهند، كتاب را با 

صداي بلند مي خوانند 
و در برنامه خواندن 
مشاركت مي كنند، 

خودكار آمدي و 
اعتماد به نفس مشهودتر 

است
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اگر چه كادر آموزشي این مدارس، كتابخانة مدرسه را حیاتي ترین 
و اصلي تریــن مكان دسترســي به مواد خواندنــي مي دانند، اما 
مفاهیمي مثل مدرِك كتابدار مدرسه، سواد اطالعاتي، و یادگیري 
پژوهش خود راهبري در مدرســه جایگاهي ندارد. در این برنامه 
نظــام ردیابي، گردآوري و ســازماندهي كتاب وجــود ندارد. در 
بین هفت مدرســه اي كه این برنامه را اجــرا مي كردند تنها یك 
مدرسه كتابخانه اي داشت كه براي گردش منابع از نظام ذخیره و 
بازیابي خودكار استفاده مي كرد و در هیچ مدرسه اي دانش آموزان 
دستر ســي به اینترنت نداشتند. یكي از مدارس هم سامانة كتاب 
شــناور34 را ابداع كرده بود كه در آن هــر كتابي مرتب در حال 
امانت در گردش بود و هر دانش آموز مسئولیت به اشتراك گذاري 

یك عنوان كتاب با دیگران را داشت. 
البته مدارســي كه مــا دیدیم، نمونة كاملــي از مدارس چین 
نبودند اما در مجموع گام بزرگي در آموزش و پشتیباني از برنامه 

سواد آموزي برداشته بودند. در مدل فوق چند نكته وجود دارد:
1. بین مدیر، معلم و والدین براي كتاب خواني توافق وجود دارد؛

2. معلــم و والدین، خود كتاب خوان انــد از این رو الگویي براي 
كتاب خواني دانش آموزان و فرزندان خود هستند؛

3. در برنامة مدرســه زماني بــراي فعالیت هاي خواندن در نظر 

گرفته شده است؛
4. هــدف برنامــه كمك بــه دانش آمــوزان براي مهــارت در 

كتاب خواني و خوانندة مشتاق و مادام العمر شدن است.
كنفوسیوس35 گفته است: »هنگامي كه نمي توانید به طور آشكار 
به اهداف خود برســید، اهداف را تغییــر ندهید، بلكه اقداماتتان 
را مناسب کنید.« نویســنده مقاله در پایان پیشنهاد مي دهد كه 
كتابداران مدرسه ها، به مثابة پیش قراوالن سواد آموزي، مي توانند 
با استفاده از این تجربه، برنامه »خواندن داوطلبانه« را در مدارس 
خود اجرا كنند؛ و معتقد است به منظور خلق یك جامعة باسواد، 

به ایجاد فرهنگ سالم سوادآموزي در مدرسه نیاز داریم.

 پي نوشت ها
1. collaborative infrastructure
2.Stone Soup Happy Reading Alliance )SSHRA(
3. Chen Yet - Sen Family Foundation
4.reading scores
5. Common Core State Standards
6. Literacy - Centered education
7. Tina Chan
8. Rutgers University
9. book carts
10. three - tiered approach
11.Stephen Krashen  استفان كراشن )1973( معتقد است كه یادگیري زبان دوم باید به 
شیوة یادگیري زبان اول باشد؛ مانند یادگیري كودكان
12. The power of Reading: Insights from the Research )Libraries Unlimited, 
1993(
13. reading improves through reading
14. James Henri,
15. Positive reading attitudes
16. evidence - based practice
17. flat - screen TV
18. open - ended questions
19. book cover
20. Reading Strategies
21.questioning the author
22.contextual clues

)اســتفاده از بافت متن یا سرنخ هاي متن شــامل: استفاده از تصاویر موجود در متن، كلمات 
قبل و بعد از كلمه مورد نظر، نشــانه گذاري هاي متن و همچنین زبان مادري )چون زبان ها 

كاًل به نوعي با هم ارتباط نزدیكي دارند( 
23. reading lesson
24. peer - led groups
25. Talking books
26. theatrical dramatizations
27. extrinsic motivation
28.intrinsic motivation
 29. aesthetic
30. readers’ theater
31. community reading sessions
32. model reader
33. “I love to read!”
34. floating book system
35. Confucius

 منابع
1. A Literacy Lesson from China: What an Exuberant Culture of Reading 
Can Teach Us.
2. By Carol A. Gordon on January 13, 2014.
This article was published in School Library jounal’s January 2014 issue.
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انواع نرم افزارهاي آموزشي
سید سعید  بدیعي
معاون دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

اشاره
نرم افزارها امروزه بخش مهمي از منابع و مواد آموزشي و تربیتي 
است و نقش ویژه اي در تعامل یادگیرنده با محیط یادگیري دارد 
و ســبب مي شــود یادگیرنده موقعیت یادگیري را درك و آن را 
بازســازي كند یا تغییر دهد و در یــك خودارزیابي تجربه هایش 
را در محیط خودســاخته معنادار سازد. در این مقاله نویسنده به 
تعریف نرم افزارهاي آموزشي پرداخته است. شایان ذكر است كه 
در این نوشته مفهوم »محتواي الكترونیكي آموزشي« با »نرم افزار 

آموزشي درسي« معادل گرفته شده است.

كلیدواژه ها: نرم افزار آموزشي و تربیتي، كتاب الكترونیكي

نرم افزارهاي آموزشي
 نرم افزارهاي آموزشــي امــروزه طیف وســیعي از برنامه هاي 
كاربردي رایانه اي را تشــكیل مي دهند. اكثر سازمان ها، نهادها، 
مؤسســات و شــركت هاي دولتي و بخش خصوصي براي معرفي 
كاال و خدمــات تولیــدي خود و آموزش نحوة اســتفادة صحیح 
از این كاالها و خدمات به مشــتریان، از این نرم افزارها اســتفاده 
مي نماینــد. از علل عمدة تغییر رویكــرد در آموزش مخاطبان و 
توجه به محتواي الكترونیكي و نرم افزارهاي آموزشي مي توان به 

موارد زیر اشاره نمود.
1. امكانات چندرسانه اي: استفاده از امكانات چندرسانه اي 
شامل تصاویر ثابت و متحرك )عكس، فیلم، انیمیشین و پویانمایي 
و ..(، صدا )موســیقي، گفتار، افكت هاي صوتــي و ...(، متن و ... 

به طور همزمان براي آموزش.
2. مزایاي به كارگیري رایانه: ایجاد محیط آموزشي تعاملي 
)دو سویه( و كاربر پسند و امكان تكرار مطالب آموزشي به تعداد 

دفعات دلخواه استفاده كننده و آموزش دهنده؛
3. كاهش هزینه هــاي آموزش: با توجه بــه اینكه عمدة 

هزینه هاي تولید محتواهــاي الكترونیكي براي فقط یك بار و آن 
هم در تولید محتواســت، همچنین كم هزینه تــر بودن تكثیر و 
انتشــار آن ها نسبت به سایر رسانه هاي آموزشي و امكان استفادة 
مخاطبیــن متعدد و پراكنده از آن هــا را در نقاط مختلف فراهم 
مي سازد تولید این گونه رسانه ها باعث كاهش هزینه ها خواهد شد.
4. ایجاد فرصت آموزشــي: استفاده از نرم افزارهاي آموزشي 
باعث ایجاد فرصت هاي یكسان براي مخاطبان در نقاط مختلف و ایجاد 
زمینه هاي مناسب براي جلوگیري از سفرهاي غیرضروري داخل شهري 

و برون شهري جهت شركت در دوره هاي آموزشي حضوري مي شود.

نرم افزارهاي آموزشي و تربیتي
بر اســاس تعریف مصوب پاییز 1394 شوراي هماهنگي علمي 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي )به نمایندگي از شوراي 
 Education( نرم افزار آموزشــي و تربیتي )عالي آموزش وپرورش
Software( عبــارت اســت از هرگونه نرم افزار چندرســانه اي، 
كاربــردي و تعاملي كه براي تســهیل، تثبیــت و تعمیق فرایند 
یاددهي ـ یادگیري بر مبناي علوم تربیتي و علوم رایانه اي تولید 

شده است.
به تعبیر ســاده تر نرم  افزار آموزشي به نرم افزاري گفته مي شود 
كه در فرایند یاددهي ـ یادگیري تا حد امكان به آموزش دهنده و 

آموزش گیرنده یاري رساند.

طبقه بندي نرم افزارهاي آموزشي  و تربیتي
با توجه به كاربردهاي مختلف نرم افزارهاي آموزشــي و تربیتي 
به لحاظ نوع مخاطب و محیط مورد اســتفاده از آن، نرم افزارهاي 
آموزشــي به ســه طبقــه شــامل، نرم افزارهــاي دانش آموزي، 
نرم افزارهاي معلمــان و نرم افزارهاي كالس درس دســته  بندي 
 )off line( و برون خط )on line( مي شوند كه به دو صورت برخط

مورد استفاده قرار مي گیرند. )همان مصوبه(
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به بیــان دیگر با توجه به نوع مخاطب، فرد اســتفاده كننده و 
محیط استفاده مي توان جدول زیر را تشكیل داد.

تقسیم بندي نرم افزارهاي آموزشي
تاكنون تقســیم بندي هاي متعددي در خصــوص نرم افزارهاي 

آموزشي انجام پذیرفته است كه معروف ترین آن ها عبارت اند از:
1. تقســیم بندي ریورز: ریورز )1994( نرم افزارهاي آموزشي را 
بر اســاس مالك هاي ماده درسي، نوع نرم افزار و الگوي آموزشي 

تقسیم كرده است.
2. تقسیم بندي بر اساس الگوهاي آموزشي: در این تقسیم بندي 
سه گروه الگوي آموزشي، الگوي اكتشافي و الگوي گمانه اي قرار 

دارد )فاتورس داونس و بلك ول 1994(
3. تقســیم بندي كــراپ )1999( كــه طــي آن نرم افزارهاي 
آموزشــي به 8 دسته تقســیم مي شــود: نرم افزارهاي تمرین و 
تكرار، نرم افزارهاي اكتشافي، نرم افزارهاي شبیه ساز، نرم افزارهاي 

خودآموز )معلم واره(، لوگو، فرامتن، بازي آموزشي و اینترنت
4. تقســیم بندي كروزیــر )1999( نرم افزارهاي آموزشــي را 
به چهار دســته تقســیم مي كند: نرم افزارهــاي تمرین و تكرار، 
نرم افزارهاي حل مســئله، نرم افزارهاي شبیه ســاز، نرم افزارهاي 

خودآموز )معلم واره(
5. تقسیم بندي فوشاي و احمد )2000( نرم افزارها را به 5 دسته 
تقســیم بندي مي كند: نرم افزارهاي تمرین و تكرار، نرم افزارهاي 
منابع اطالعاتي، نرم افزارهاي شبیه ســاز، نرم افزارهاي خودآموز 

)معلم واره( و نرم افزارهاي ابزاري

انواع نرم افزارهاي آموزشي بر اساس کاربری
بــا درنظــر گرفتن نــوع كاربــري نرم افزارهاي آموزشــي در 
آموزش وپرورش ایران، تقسیم بندي به شكل زیر انجام شده است.

1. نرم افزارهاي خودآموز )معلم واره(
2. نرم افزارهاي مكمل آموزشي )مكمل آموزش یا نرم افزارهاي 

همراه كتاب(
3. نرم افزارهاي ابزار معلــم )راهنمای معلم، ارائه مطلب و ابزار 

طراحي و نمایش(
4. نرم افزارهاي دایرةالمعارف و فرهنگ )دانشنامه(

5. نرم افزارهاي بازي و سرگرمي هاي آموزشي
6. نرم افزارهاي كتاب هاي الكترونیكي )كیف الكترونیك(

7. نرم افزارهاي تكلیف و تمرین هاي الكترونیكي
8. نرم افزارهاي شبكه هاي آموزشي، وب گاه  ها و وبالگ هاي آموزشي

9. نرم افزارهاي آزمون ساز و برگزار كنندة آزمون
10. نرم افزارهاي شبیه ساز كارگاه یا آزمایشگاه

11. نرم افزارهاي اجزاي آموزشي

 نرم افزارهاي خودآموز )معلم واره( )درس افزار(
به نرم افزارهایي كه بتواند تا حد امكان مجموعة فرایند یاددهي 
ـ یادگیــري را در محیط نرم افزاري شبیه ســازي كنــد، نرم افزار 
خودآموز یا معلم واره گفته مي شود. این نرم افزارها بر اساس ویژگي  
معلم خصوصي تدوین شــده اند و   دانش آموز قادر است بدون نیاز 
بــه دانش فني خاص در امر به كارگیــري رایانه و تنها با تكیه به 
دانســته ها و توانمندي هایش، نیازهاي آموزشــي خود را برطرف 
سازد. استفاده كنندگان از این گونه درس افزارها بیشتر بازماندگان 
از تحصیل )آموزش از راه دور( یا افرادي هستند كه امكان استفادة 
حضوري از كالس درس را ندارند. از جمله ویژگي هاي اصلي این 

گروه از نرم افزارها مي توان به موارد زیر اشاره كرد: 
1. گرافیك و صفحة كاربري مناسب )با توجه به مخاطب(؛

2. داشتن طراحي آموزشي مناسب؛
3. پوشش كل محتواي موردنظر؛

4. ارائه اطالعات در گام هاي كوچك و منطقي پشت سرهم؛
5. استفاده از رسانه هاي مختلف در ارائه محتوا؛

6. داشــتن تمرین ها و آزمون هاي متنوع و ارزش یابي دقیق و 
ارائه بازخورد مناسب به مخاطب.

 نرم افزارهاي مكمل آموزشي )مكمل آموزش(
به نرم افزاري اطالق مي شــود كه پوشش دهندة كل یا بخشي 
از محتواي كتاب هاي درسي با محوریت برنامه درسي است و در 
فراینــد یاددهيـ  یادگیري، آموزش دهنده و آموزش گیرنده را با 
استفاده از محیط نرم افزاري یاري نماید. این  نرم افزارها، همان گونه 
كه از نامشان پیداست، به همراه محتواي نوشتاري )كتب درسي( 
و سایر اجزاي بسته آموزشي، براي تعمیق آموزش و پوشش دادن 
به كاســتي ها و محدودیت هاي موجود در رسانه هاي نوشتاري و 
فیلم هاي آموزشي مورد اســتفاده قرار مي گیرند. در طراحي این 
نرم افزارها ضمن رعایت برنامة درســي و اهداف آموزشي مربوطه 
باید با استفاده از طراحي آموزشي مناسب و به كارگیري ابزارهاي 

چند رسانه اي و محیط هاي تعاملي به روند آموزش یاري رساند.
مخاطبان این گونه نرم افزارها دانش آموزان شــاغل به تحصیل 
یــا خارج از كالس درس اند که در یادگیري با مشــكالتي مواجه 
شــده اند و نیاز به توضیح بیشــتر دارنــد. مهم ترین ویژگي هاي 

نرم افزارهای كمك آموزشي را می توان چنین برشمرد:
1. گرافیك و صفحة كاربري مناسب؛
2. داشتن طراحي آموزشي مناسب؛ 

3. پوشش بخش هاي موردنظر طراح آموزشي كتاب؛
4. استفادة گسترده از رسانه هاي مختلف در ارائه محتوا؛

5. ارائه محتواي مكمل كتاب جهت تعمیق آموزش.

استفاده مخاطب
كننده 

داخل كالس درس با 
حضور معلم

خارج از كالس 
درس

دانش آموزدانش آموز
مانند نرم افزارهاي همراه 

كتاب، آزمایشگاه و یا كارگاه 
مجازي

تمرین و تكلیف 
الكترونیكي

مانند ابزارهاي ارائه محتوا و معلمدانش آموز
ابزارهاي كمك معلم

شبكه هاي آموزشي، 
وب سایت ها و 

وبالگ ها

مانند نرم افزارهاي -----معلممعلم
راهنماي معلم
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 نرم افزارهاي ابزار معلم )كمك معلم، ارائه محتوا(
به نرم افزارهایي اطالق مي گــردد كه آموزش دهنده )معلم( در 
هنگام آموزش با به كارگیــري امكانات موجود در این نرم افزارها، 
عالوه بر افزایش ســرعت و ایجاد تنــوع و جذابیت، باعث عمق 
بخشــیدن به آموزش در كالس درس مي گــردد. ویژگي عمده 
این گونه درس افزارها داشتن منابع نسبتًا مناسب و كامل از قبیل 
)بانك تصاویر ثابت و متحرك و معرفي منابع و سایت هاي مرتبط، 

بانك سؤاالت متنوع، نمونه هایي از روش تدریس و ..( مي باشد.
مخاطب اصلي این گونه نرم افزارها معلمان و مربیان اند و برخي از 
قسمت هاي تعاملي موجود و یا محتواهاي تولید شده توسط معلم 
را مي توان در كالس در اختیار دانش آموزان قرار داد. سه ویژگي 

خاص نرم افزارهاي كمك معلم عبارتند از:
1. ارائة طرح درس و راهنماي استفاده از محتوا؛

2. در اختیار قرار دادن ابزارهاي موردنیاز معلم )شــامل تصویر، 
صدا، فیلم و انیمیشن و ...(؛

3. آساني كار با نرم افزار.

 نرم افزارهاي تمرین و تكرار
این نرم افزارها با فراهم كــردن فرصت تمرین و تكرار، دانش و 
مهارت هاي قباًل آموخته شده را تقویت و از طریق برگه هاي كار، 
آزمون هاي تمریني و انواع بازي ها و سرگرمي هاي آموزشي، مرور 

ذهني را عملیاتی می کنند.
1. فراهم نمودن فرصت هاي فراوان براي تمرین و یك مهارت؛

2. ارائه بازخورد مناسب؛
3. تنوع در تمرین هاي ارائه شده؛

4. ایجاد تعامل الزم با مخاطب؛
از ویژگي هاي خاص نرم افزارهاي تمرین و تكرار هستند.

 نرم افزارهاي دایرئ المعارف و فرهنگ
ایــن نرم افزارها حــاوي مجموعه اي از اطالعات، شــامل متن، 
تصویــر، صــدا و... در یك زمینه خاص هســتند و جهت تأمین 
منابع اطالعاتي دانش آموزان پژوهنده و معلمین در آموزش به كار 
گرفته مي شوند. در طراحي این نوع نرم افزارها اغلب یك موضوع 
علمي در نظر گرفته مي شود و بر این اساس تمامي مطالب مورد 
نیاز و مرتبط به صورت دســته بندي شده در اختیار مخاطب قرار 
مي گیرد. از ویژگي هاي خاص این نرم افزارها می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1. جامعیت محتوا براســاس سن مخاطب و نیازهاي آموزشيـ  

پژوهشي آن ها؛
2. دسته بندي مناسب مطالب؛

3. دسترسي آسان به محتواي مورد نظر؛
4. قابلیت جست وجوی مطالب؛

5. قابلیت انتخاب یا چاپ مطالب مورد  نظر؛
6. تنوع رسانه هاي به كارگرفته شده.

 نرم افزار بازي و سرگرمي
نرم افزارهایي هســتند كه در حین انجام بازي، اقدام به آموزش 
غیرمســتقیم به فراگیــران مي نمایند )بازي هاي غیرآموزشــي 
موردنظر نیســت.( طراحي این گونه نرم افزارهــا باید به گونه اي 
باشد كه، ضمن داشتن جذابیت و هیجان هاي الزم، نیاز به تفكر 
خالق، مفاهیم اجتماعي و علمي را نیز به مخاطب آموزش دهد. 

ویژگي هاي خاص نرم افزارهاي بازي و سرگرمي عبارتند از:
1. داشتن جذابیت الزم؛

2. توجه به مسائل روان شناختي در آموزش؛
3. ایجــاد خالقیــت و انگیزه و عدم نشــر انگیزه خشــونت و 

پرخاشگري؛
4. توجه به آموزش ارائه شده توسط بازي به مخاطب.

 نرم افزارهاي كتاب الكترونیكي
كتاب هاي الكترونیكي یا e-books صرفًا نسخه هاي الكترونیكي 
مطالب مكتوب نیستند؛ بلكه عالوه بر متن شامل صوت و تصویر 
و... مي شــوند؛ به عالوه  در قالب هر فایلي كه  بتواند توســط یك 
 PDF ،HTML ،Word Text رایانه اجرا شــود، مانند قالب هــاي
و فایل هاي اجرایي EXE یا كتاب هاي ورق زن، عرضه می شــوند. 

ویژگي هاي خاص كتاب هاي الكترونیكي از این قرارند:
1. سادگي اجرا و استفاده؛

2. سادگي جست وجو در متن؛
3. داشتن قالب زیبا، منسجم بودن مطالب؛

4.  امكان اصالح و نشر سریع محتوا )در محیط هاي برخط(؛
5. داشتن قابلیت افزودن امكانات مالتي مدیا و...

 نرم افزارهاي شبیه ساز و آزمایشگاه و كارگاه هاي مجازي
این نرم افزارها شامل موقعیت ساختگي است كه با هدف ترغیب 
دانش آموزان به آزمایش فعالیت هاي یادگیري و كاربرد آموخته ها 
در محیط كنترل شده و آزمایشي بدون ترس و استرس طراحي 
مي شــوند. آن ها الگویي از دنیا واقعي هســتند كه به یادگیري 
تجربي معنا مي بخشند. )طاهري، 1385(. ویژگي هاي خاص این 

گروه از نرم افزارها عبارتند از: 
1. تعامل باال با مخاطب؛

2. راهنمایي استفاده از بخش هاي مختلف؛
3. در اختیار قرار دادن اجزاي موردنیاز مخاطب؛

4. گرافیك مناسب؛
5. امكان انجام خطا و ارائه بازخورد مناسب؛

6. امكان انتخاب اجزا توسط مخاطب.

 منابع
1. ویژگي هاي اختصاصي نرم افزارهاي آموزشــي مصوب ســازمان پژوهــش و برنامه ریزي 

آموزشي، 1394.
2. امیر تیموري، محمدحسن، 1394- رسانه ها و محیط هاي آموزشي.

3. اسكندري، حســین 1389ـ استاندارد تولید و ارزیابي درس افزارهاي آموزشي، انتشارات  
مدرسه.
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فراز و فرودهای كتاب های آموزشی فنی 
بررسي وضعیت كتاب های آموزشی فنی و حرفه ای و كاردانش

بهروز رضاییدر سال های 90 تا 93
كارشناس سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي

اشاره
در شــماره های گذشته نشــریة جوانه، وضعیت کّمی و کیفی 
کتاب هــای آموزشــی و تربیتی در دوره هــای مختلف تحصیلی  
به بحث و بررســی گذاشته شده اســت. در این شماره وضعیت 
کتاب های دوره فنی و حرفــه ای و کاردانش مورد بازخوانی قرار 
گرفته و تالش شــده است ضمن به تصویر كشیدن نماي کلی از 
وضعیت دوره، فراز و فرودهای 9 رشــته مهم آن، طی این چهار 
سال بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. این گزارش ها به مسئوالن و 
کارشناسان می گوید که چه تغییراتی باید در سیاست گذاری های 
خود به وجود آورند و به ناشــران و پدیدآورندگان عالقه مند نشان 
می دهد که سرمایه های خود را به چه سمت و سویی هدایت کنند.

مقدمه
گسترش صنعت و فناوری، برآوردن نیاز جامعه به خدمات نیروی 
انسانی متخصص و کارآمد را در مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی 
به یک ضرورت بدل کرده اســت. آموزش هــای فنی و حرفه ای، 
به عنــوان روش خاص تربیت نیروی ماهر، براي  پاســخ گویی به 
نیاز روزافزون جامعه، از سال ها پیش در کشور ما مورد توجه قرار 
گرفته و در کنار مدارسی که دانش عمومي و نظری را به کودکان 
و نوجوانان ما می آموزند، هنرســتان هایی نیز دایر شده اند که در 

کار آموختن مهارت به آن ها هستند.
با این وصف، تغییرات مســتمر حــوزه صنعت، فناوری و حتی 
خدمات، چنان پر شتاب  است که به مربیان و هنرآموزان ما فرصت 
نمی دهد تــا مهارت های مورد آموزش خود را در فرصتی کافی و 
مناسب تدوین کنند و کارایی آن را در یک فرایند آزمایشی محک 
بزنند و براساس واکنش سطح متوسط هنرجویان کشور، آن ها را 

تعدیل کنند.

برای نمونه عمر کتاب هایی که برای آموزش یک نرم افزار تدوین 
شده اند، گاه حتی به دو سال نمی رسد، به طوري كه ممكن است 
اولین چاپ کتاب، آخرین چاپ آن نیز باشد. گاه میزان تفاوت بین 
دو ســطح از یک نرم افزار چنان زیاد است،  که کار با افزودن چند 
فصل جدید یا ویرایش فصل های پیشین هم به سامان نمی رسد 
و اساسًا کتاب باید از نو نوشته شود و دوباره فرایند کتاب سازی را 

که اغلب چند ماهی زمان می برد، طی کند. 
اساسًا برای حفظ انعطاف در برابر این تغییرات پرشتاب است که 
براي پاره اي از دروس هنرســتان ها، خصوصًا در شاخة کاردانش، 
کتــاب درســی، به معنایی که در دبســتان  یا دبیرســتان با آن 
روبه روییــم، وجود ندارد و از همین  رو فاقد کتاب کمک درســی 
به همان معنی معهود نیز هســتند؛ در نتیجــه، خوانندگان این 
کتاب ها، نه از منافع این دســته کتاب ها سود چندانی می برند و 
نه از آفت های آن آسیب می بینند. البته این، همة مسئله نیست؛ 
نبود مخاطــب کافی نیز در عدم تولید کتاب های کمک درســی 

بی تأثیر به نظر نمی رسد.
ناگفتــه نماند که این ویژگی، و به تعبیري »تهدید« می تواند با 
»تدبیر« مناســب به »فرصتی« خوب برای ناشــران تبدیل شود 
و کتاب های تولید شــده توســط آنان، در صورت سرمایه گذاری 

مناسب، حتی به کتاب درسی هنرجویان تبدیل گردد. 

آشنایی کلی با رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش
رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش را می توان به سه دسته کلی 
تقسیم کرد: صنعت، خدمات و کشاورزی كه هر یک رشته هایی را 
زیر پوشش خود قرار می دهد. در وبگاه دفتر تألیف كتاب های فنی 
و حرفــه ای و كاردانش، گروه های نه گانه فنی و حرفه ای به ترتیبی 
که در زیر می آید، دســته بندی شده اند و رشته های هر گروه، در 
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داخل پرانتز آورده شده است: 
1. برق )الکترونیک، الکتروتکنیک(

2. صنایــع دریایی )مکانیک موتورهــای دریایی، الکترونیک و 
مخابرات دریایی ناوبری(

3. عمران )ساختمان، نقشه برداری(
4. مکانیک )مکانیک خودرو، تأسیســات، نقشه کشی عمومی، 
ســاخت و تولید، صنایع فلــزی، صنایع چــوب و کاغذ، صنایع 

نساجی(
5. مواد )صنایع شیمیایی، صنایع نســاجی، معدن، متالورژی،  

سرامیک(
6. خانواده و سالمت )مدیریت خانواده، کودکیاری، تربیت بدنی(

7. رایانه و حسابداری )رایانه، حسابداری و بازرگانی(
8. هنر )نقشه کشی، معماری، گرافیک، طراحی و دوخت، صنایع 
دستی، نقاشی، سینما، پویانمایی، نمایش، پشتیبانی صحنه، چاپ 
دســتی، مرمت آثار فرهنگی، موسیقی شــامل رشته های: مبانی 

آهنگ سازی، نوازندگی ساز ایرانی و نوازندگی ساز جهانی(
9. کشــاورزی )امور زراعــی و باغی، امور دامی، ماشــین های 

کشاورزی،  صنایع غذایی(
معمــواًل 60 درصــد دروس این شــاخه، 
درس هــای مشــترک و 40 درصد دروس 

اختصاصی هر رشته است.
در همین وبگاه، شــاخه کاردانش در 23 
گروه دســته بندی شده است که هر کدام از 
آن ها نیــز زیرگروه های خاص خود را دارند. 

گروه هاي مذکور از این قرارند:
اداری و مالــی؛ امور باغی؛ امــور زراعی؛ 
برق؛ بهداشــت و درمان؛ پوشاک؛ جنگل و 
مرتع؛ حشــرات مفید؛ حمل و نقل؛ خدمات 
اجتماعی؛ خدمات غذایی؛ دام و طیور؛ سرامیک؛ شیالت؛ شیمی؛ 
صنایع دســتی؛ صنایع غذایی؛ عمران؛ کامپیوتر؛ ماشــین هاي 

کشاورزی؛ مکانیک؛ مواد؛ هنر 
60 درصد دروس این شاخه نیز درس های مشترک و 40 درصد 
آن دروس اختصاصی هر رشــته است. با این مقدمه، اکنون شاید 
خواندن مقاله پیش رو، با ســهولت بیشتر و ابهام یا پرسش های 

کمتری صورت گیرد. 

وضعیت کتاب های فنی و حرفه ای و کاردانش 
در سال 1393

در سال 1393، مجموعًا 1136 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی 
در شاخه های فنی و حرفه ای و كاردانش، در دبیرخانه سامان دهی 

منابع آموزشی و تربیتی مورد بررسی قرار گرفته است.
مطابق جدول شماره 1، بیشترین فراوانی با 536 عنوان، مربوط 
به کتاب های داستانی است که 47 درصد کتاب های ارزیابی شده 
را شامل می شــود که البته جزو کتاب های اختصاصی رشته های 

فنی و حرفه ای نیستند. 
جدول 1. کتاب های آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش 

در سال 1393
مناسبجمعگروه 

116برق

5036تربیت بدنی

2217حسابداری و بازرگانی

536343داستان

389رایانه

10ریاضی فنی

66زبان انگلیسی

103101علوم تربیتی

20عمران

113113عمومی

11فیزیك فنی

96كشاورزی

2713كودكیاری

73متفرقه

125115مدیریت خانواده

44مرجع

2521مكانیك

5631هنر

1136825جمع

رشــته مدیریت خانواده با 125 عنوان رتبه نخســت را در بین 
موضوعات تخصصی این دوره تحصیلــی به خود اختصاص داده 
است. دو موضوع بعدی یعنی کتاب های عمومی و علوم تربیتی به 
ترتیب با 113 و 103عنوان نیز جزء موضوعات اختصاصی به شمار 
نمی روند و معمواًل از بین کتاب هایی که مناسب شناخته می شوند 

به هنرآموز یا هنرجو معرفی می شوند.
پس از مدیریت خانواده، هنر با 56 عنوان قرار می گیرد و تربیت 
بدنــی با 50، رایانه بــا 38، كودكیاری بــا 27، مكانیك با 25 و 
حسابداری و بازرگانی با 22 عنوان در رتبه های بعد قرار گرفته اند. 

کیفیت کتاب های رسیده در سال 1393
محاسبة نسبت کتاب های مناســب به کتاب های ارزیابی شده 
در ســال 1393، نشــان می دهد که 73 درصد کتاب ها مناسب 

بوده است. 

 رقم میانگین کتاب های 
مناسب حوزه فنی و 

حرفه ای و کاردانش در 
سال 1393، در مقایسه 

با رقم میانگین کل 
کتاب های مناسب 10 

درصد باالتر است
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اگر کتاب های مربوط به سه موضوع گفته شده را نادیده بگیریم 
و فقط به موضوعات تخصصی بسنده کنیم، این رقم به 70 درصد 

کاهش می یابد.
برای آن که تصور دقیقی از وضعیت کتاب های ارزیابی شــده و 
مورد تأیید این دوره تحصیلی به دســت آوریم، در این نوشــته 
کیفیت کتاب های چهار سال گذشته را مورد بررسی قرار داده ایم. 
در ایــن مســیر با هدف تمرکز بیشــتر بــر روی موضوعاتی که 
کتاب های بیشتر دارند، از برخی موضوعات کم تعداد که در نتیجه 

نهایی نیز تأثیر قابل توجهی نداشته اند چشم پوشیده ایم.
9 موضوعی که طی ســال های گذشــته در بین کتاب های این 
رشــته از بیشــترین فراوانی برخوردار بوده اند عبارت اند از: برق، 
تربیت بدنی، حسابداری و بازرگانی، رایانه، کشاورزی، كودكیاری، 

مدیریت خانواده، مكانیك و هنر.

نگاه کلی به وضعیت کتاب ها در چهار سال گذشته
در ســال 1390، هنر با 105، رایانه با 94، کشــاورزی با 78 و 
مدیریت خانواده با 25 عنوان کتاب چهار جایگاه نخســت را در 

موضوعات  مورد بررسی در اختیار داشته اند.
در ســال 1391 با وضعیتی تقریبًا مشــابه با ســال 90 روبه رو 
بوده ایم؛ هنر با 74 و رایانه با 52 عنوان کتاب همچنان دو جایگاه 
نخست را به خود اختصاص داده بودند؛ اما مدیریت خانواده با 32 
عنوان نه تنها خود را به کشاورزی رسانده بود، بلکه با یک عنوان 

فاصله، آن را پشت سر گذاشته بود.
در سال 1392 مدیریت خانواده ضمن آن که جایگاه خود را بین 
ســه رشته اول سال حفظ کرده، باز هم یک پله باالتر آمده است. 
در این ســال هنر با 90، مدیریت خانواده بــا 45 و رایانه با 27 

عنوان کتاب از بیشترین فراوانی برخوردار بوده اند.
در سال 1393، مدیریت خانواده باز هم به رشد خود ادامه داده 
و این بار جایگاه نخست را از آن خود کرده است. تغییر قابل توجه 
دیگر در ســال 1393، صعود تربیت بدنی به پله سوم و در مقابل 
ســقوط رایانه به پله چهارم است که در سال های گذشته در سه 
جایگاه نخســت قرار داشته است. در این سال مدیریت خانواده با 
125، هنــر با 56 و تربیت بدنی با 50 و رایانه با 38 کتاب عنوان 

کتاب رسیده بیش ترین کتاب ها را به خود اختصاص داده اند. 
با تجمیع آمار کتاب های ارزیابی شــده در چهار ســال )جدول 
7(، موضوع هنر بــا 325 عنوان فراوانی باالتر از موضوعات دیگر 
قرار می گیرد. ســه موضوع دیگری که در هر کدام بیش از 100 
عنوان کتاب در مجموع چهار ســال گذشــته مورد ارزیابی قرار 
گرفته اســت، عبارت اند از مدیریت خانواده با 227 عنوان، رایانه 
با 211 عنوان و کشــاورزی با 123 عنوان. تربیت بدنی، مکانیک، 
کودکیاری، حســابداری و بازرگانی و برق به ترتیب جایگاه های 

بعدی را در اختیار داشته اند.

ناشران فعال در حوزة فنی و حرفه ای
بخشــی از ناشــرانی که کتاب های خــود را بــرای دبیرخانه 

سامان دهی می فرستند، به طور تخصصی به تولید کتاب های فنی 
و حرفه ای اشتغال دارند؛ با این وصف، ناشران بخشی از کتاب های 

این حوزه، در حوزه های دیگر نیز فعال هستند.
بررســی ها نشان می دهد که در ســال 1390 تعداد 123 ناشر 
برای حوزه فنی و حرفه ای کتاب فرســتاده اند؛ در دو سال بعد، از 
این تنوع کاســته شده و تعداد ناشران طی سال های 91 و 92 به 
ترتیب به 96 و 81 ناشــر تقلیل یافته اســت؛ به عبارت دیگر در 
سال اول 22 و در ســال بعدی 16 درصد از تنوع ناشران کاسته 
شده است؛ اما در ســال 1393 ناگهان این رقم سیر صعودی به 
خود گرفته و به 163 ناشر افزایش یافته است که به معنی رشدی 
101 درصدی در تعداد ناشــران است. این رقم حتی در مقایسه 
با سال 90 رشــدی 32.5 درصدی دارد. به عبارت دیگر در سال 
93 حداقل 40 ناشر برای اولین بار به جمع همراهان سامان دهی 
افزوده شده اند که پیش از آن در این جمع حضور نداشتند. به نظر 

می رسد فعالیت های اطالع رسانی دبیرخانه 
و نیز کارشناســي این حــوزه، برای جلب 
مشــارکت ناشــران در فرایند سامان دهی،  

مفید و مؤثر بوده است.
با بررســی ناشــران کتاب هــا همچنین 
 مشخص شــد که در چهار ســال گذشته، 
جمعًا 320 ناشر به طور تخصصی برای حوزه 
فنی و حرفه ای و کاردانش کتاب منتشــر و  
به دبیرخانه سامان دهي ارسال کرده اند. در 
بین این ناشــران، کتاب آبان با 60 عنوان، 
آوای نور و بین المللی حافظ با رقمی بسیار 

نزدیک به آن، یعنی 58 عنوان و علم کشاورزی ایران با 50 عنوان 
فعال تر از دیگر ناشران این حوزه بوده اند.

گفتنی اســت كه این ناشران در 27 شهر کشور پراکنده اند كه   
بیشــتر آن ها، یعنی 87 درصد در تهــران فعالیت دارند. در بین 
ناشــران شهرستانی، مشهد در جایگاه نخســت و قم پس از آن 
قرار دارد و اصفهان و تبریز با رقابتی شــانه به شــانه، در جایگاه 
بعدی ایستاده اند. ســه شهر نسبتًا فعال بعدی هم قزوین، شیراز 
و همدان اند که فاصله بســیار اندکی از هم دارند. در بین ناشران 
شهرســتانی، جهاد دانشگاهی مشــهد با ارسال 34 عنوان کتاب 
پیشــتاز بوده و موجب شــده است شــهر مقدس مشهد جایگاه 

نخست را در بین شهرستان ها به خود اختصاص دهد.

مقایسه کیفیت کتاب ها در چهار سال گذشته
مطابــق جدول های )2 تا 5(، میزان کتاب های مناســب از كل 
کتاب های ارزیابی شــده در نه موضوع تخصصی فنی و حرفه ای 
در ســال 1390، به طور متوسط برابر 57 درصد بوده است. این 
رقم در ســال بعد، به 52 درصد کاهش یافته اما در سال 1392، 
به رقم شگفت انگیز 79 درصد رسیده است. به این ترتیب کاهش 
پنج درصدی ســال 1391 در ســال بعد با رشدی 25 درصدی 
جایگزین شده است؛ گرچه این رقم در سال 1393 دوباره کاهش 

در سال 1393 تعداد 
163 ناشر، از ناشران 
کتاب های فنی،  در امر 
سامان دهی مشارکت 
کرده اند که این رقم 
نسبت به سال پیش 
101 درصد رشد نشان 
می دهد

45   رشد جوانه |  شمارة 52 |  تابستان 1395 |



یافته و روی رقم 70 درصد ایستاده است، با این وصف در مقایسه 
با وضعیت سال های 90 و 91 یک رشد خوب به شمار می آید. 

این رقم، در مقایســه با رقم میانگین سال 1393 در دبیرخانه 
سامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی )که 60 درصد اعالم شده 
اســت( نیز حکایــت از آن دارد که کیفیــت کتاب های فنی 10 
درصد بیش از ســطح میانگین است. به نظر می رسد تعداد باالی 
کتاب های مدیریت خانواده در ســال 93، با میانگین 92 درصد 

کتاب مناسب، در این نتیجه بی تأثیر نبوده است.

جدول 2. کتاب های نه گروه تخصصی فنی و حرفه ای و کاردانش 
درسال 1390

درصد مناسبمناسبجمعگروه

59%1710برق

81%1613تربیت بدنی

44%188حسابداری و بازرگانی

43%9440رایانه

65%7851کشاورزی

33%31كودكیاری

36%259مدیریت خانواده

55%2011مكانیك

68%10571هنر

57%376214جمع

جدول 3. کتاب های نه گروه تخصصی فنی و حرفه ای و کاردانش 
درسال 1391

درصد مناسبمناسبجمعگروه

27%154برق

75%43تربیت بدنی

64%117حسابداری و بازرگانی

33%5217رایانه

74%3123کشاورزی

65%2013كودكیاری

25%328مدیریت خانواده

31%165مكانیك

72%7453هنر

52%255133جمع

جدول 4. کتاب های نه گروه تخصصی فنی و حرفه ای و کاردانش 
درسال 1392

درصد مناسبمناسبجمعگروه

57%74برق

91%1110تربیت بدنی

50%63حسابداری و بازرگانی

89%2724رایانه

40%52کشاورزی

43%146كودكیاری

80%4536مدیریت خانواده

78%1814مكانیك

87%9078هنر

79%223177جمع

جدول 5. کتاب های نه گروه تخصصی فنی و حرفه ای و کاردانش 
درسال 1393

درصد مناسبمناسبجمعگروه

55%116برق

72%5036تربیت بدنی

77%2217حسابداری و بازرگانی

24%389رایانه

67%96کشاورزی

48%2713كودكیاری

92%125115مدیریت خانواده

84%2521مكانیك

55%5631هنر

70%363254جمع
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عامل مؤثر دیگر در کاهش درصد کتاب های مناســب در سال 
1393، تشویق ناشران بیشتر به مشارکت در فرایند سامان دهی 
در این ســال بوده اســت. می توان احتمال داد ناشران جدید با 
معیارهای ارزیابی دبیرخانه سامان دهی آشنایی دقیقی نداشته اند. 
بنابراین ایــن پیامد را می توان نتیجه کوتاه مدت افزایش ناگهانی 
ناشــران مشــارکت کننده تلقی کرد که البته در درازمدت و در 
صورت اســتمرار همکاری  و تعامالت بعدی، می تواند به خواسته 

مطلوب سامان دهی منجر شود.
گفتنی است بر اساس جدول شماره 6، رشد 34 درصدی ورود 
کتاب به مجموعه در ســال 90، در سال های 91 و 92 به صورت 
پیاپی کاهش یافته است؛ چنان که رشد 40 درصدی سال 1393 

نیز نتوانسته است تعداد کتاب ها را به سال 90 برگرداند.

جدول 6. کتاب های ارزیابی شده دورة تخصصی فنی و حرفه ای 
 و کاردانش طی سال های 90 تا 93

تغییرکتاب های ارزیابی شدهسال

34% + ٭1390552

1391282- %49 

1392260- %8.5

1393433+ %40

٭ این رقم نسبت به مجموع کتاب های مناسب و نامناسب سال 89 
)363 عنوان( محاسبه شده است.

سیر کیفی کتاب ها به تفکیک موضوع
مقایســه کیفی کتاب ها در چهار سال گذشــته، حکایت از آن 
دارد که در ُنه رشــته مذکور به طور میانگین 65 درصد کتاب ها 
توانســته اند با کسب عنوان کتاب مناســب، از خان ارزیابی عبور 
کننــد. عبور از این خان، بدان معنی اســت کــه این کتاب ها از 
حداقل اســتانداردها برخوردار بوده اند؛ اما این بدان معنی نیست 

که همه کتاب ها در یک سطح از کیفیت قرار داشته اند. 
مقایســه مجموع کتاب های مذکور طی چهار سال، شاید بتواند 
نشان دهد که کتاب های هر گروه به طور کلی از چه جایگاهی در 

نزد ارزیابان دبیرخانه سامان دهی برخوردار بوده اند. 
بر اســاس جدول شــماره 7، در بین ُنه گروه تخصصی، نسبت 
کتاب های مناســب به کتاب های ارزیابی شــده در پنج موضوع 
تربیت بدنی )77 درصد(، مدیریت خانواده )74 درصد(، هنر )72 
درصد(، کشاورزی )67 درصد( و مکانیک )65 درصد( باالتر از حد 
میانگین چهار ساله بوده است؛ حال آن که کتاب های حسابداری و 
بازرگانی )61 درصد(، کودکیاری )52 درصد(، برق )48 درصد( و 

رایانه )43 درصد( زیر رقم میانگین قرار داشته اند. 
نتیجه مذکور طبعًا به این معنی است که 57 درصد کتاب های 
رایانه نتوانسته اند در عبور از خان ارزیابی کارشناسان، نمره الزم را 
به دست آورند. این نسبت در بین کتاب های تربیت بدنی ارزیابی 

شده، فقط 23 درصد بوده است.

فراز و فرود کتاب ها به تفکیک موضوع
بررسی  جزئی تر هر موضوع در مجموع چهار سال مورد مطالعه، 
آگاهی دقیق تــری از کمیت و کیفیت کتاب های هر گروه و افت 
و خیزهــای آن  در اختیار عالقه منــدان، خصوصًا پدیدآورندگان 
و ناشــران کتاب های آموزشــي فنی و حرفــه ای، می گذارد. این 
اطالعات که به صورت اجمالی در جدول شماره 7 نشان داده شده 
است، از مقایسه جدول های شماره 1 تا 4 به دست آمده است.  

برق
موضوع برق مطابق جدول شــماره 7، طی چهار سال گذشته، 
بین گروه های نه گانه، از کمترین تعداد کتاب ارسالی )50 عنوان( 
برخــوردار بوده اســت. میانگین کتاب های مناســب آن نیز در 

مقایسه با میانگین کلی بسیار پایین است 
و در جدول تنها یک پله باالتر از کتاب های 

رایانه قرار می گیرد. 

تربیت بدنی
تربیت بدنی، چنان که اشــاره شــد، طی 
سال های 90 تا 92 از حیث فراوانی کتاب 
هیچ گاه در ســه یا چهار جایگاه نخســت 
جایی نداشته اســت. اما ارسال 50 عنوان 
کتاب در ســال 1393 موجب شد جایگاه 
تربیت بدنی، به رتبه  سوم ارتقا یابد. با این 

وصف، از نظر کیفیت، باالترین درصد کتاب های تأیید شده با 77 
درصد کتاب مناسب، متعلق به گروه تربیت بدنی است.

حسابداری و بازرگانی
گروه حسابداری و بازرگانی، در مقایسه با گروه های دیگر، پس 
از برق کمترین کتاب ارسالی را به خود اختصاص داده است. سال 
1393 با 22 کتاب از این نظر بهترین سال برای گروه حسابداری 
به شمار می رود. از نظر کیفیت نیز فقط 61 درصد کتاب های این 
گروه از استانداردهای الزم برخوردار بوده اند که سه درصد از رقم 

میانگین کمتر است.

رایانه
بیشــترین تعداد کتاب های گروه رایانه در ســال 1390 )با 94 
عنوان( و 1391 )با 52 عنوان( ارسال شده اند. در دو سال گذشته 
تعداد کتاب های این گروه دچار کاهش بســیار محسوسی شده 
است. از نظر کیفیت، کتاب های گروه رایانه در بین گروه های مورد 

نسبت کتاب های مناسب 
 در پنج موضوع تربیت 
بدنی، مدیریت خانواده، 
هنر، کشاورزی و مکانیک 
باالتر از حد میانگین چهار 
ساله بوده       است و به طور 
میانگین از کیفیت  بهتری 
برخوردار بوده اند
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بررسی، کمترین سطح کیفیت را از آن خود کرده اند؛ به طوری که 
فقط 43 درصد کتاب های این گروه مناسب شناخته شده اند که 
21 درصد پایین تر از رقم میانگین است. به نظر می رسد تحوالت 
بســیار ســریع در این حوزه، موجب تولید کتاب های ترجمه ای، 
بدون توجه کافی به کیفیت، شــده باشد. بدیهی است با بررسی 
فرم هــای داوری ارزیابان، می توان تصویــر دقیق تری در این باره 

ارائه داد. 

جدول 7. کتاب های نه گروه تخصصی فنی و حرفه ای و کاردانش 
در سال های 1390 - 1393

جمع چهار گروه
درصد مناسبتعداد مناسبسال

48%5024برق

77%8162تربیت بدنی

61%5735حسابداری و بازرگانی

43%21190رایانه

67%12382کشاورزی

52%6433كودكیاری

74%227168مدیریت خانواده

65%7951مكانیك

72%325233هنر

64%1217778جمع

کشاورزی
گروه کشــاورزی در مجموع چهار سال، چهارمین جایگاه را به 
خود اختصاص داده اســت، این جایگاه مرهون کتاب هایی است 

که در ســال 1390 به دبیرخانه ارســال شده است. در این سال 
طالیی، کتاب های ارسالی این گروه بالغ بر 78 عنوان بوده است. 
در ســال بعد تعداد کتاب ها به 31 عنوان کاهش یافته است و در 
ســال های بعدتر به کمتر از 10 عنوان رســیده است. کتاب های 
حوزه کشــاورزی، از نظر کیفیت نیز در رتبه چهارم قرار دارد. بر 
اســاس جدول شماره 7، در چهار ســال گذشته به طور میانگین 
67 درصد کتاب های حوزه کشاورزی مناسب شناخته شده است.

کودکیاری
گروه کودکیاری، هم از حیث فراوانی کتاب و هم از نظر کیفیت، 
در رده هفتم قرار دارد. به طور کلی در این گروه 64 کتاب بررسی 
شده اســت که فقط 52 درصد آن مناسب بوده است )یعنی 12 

درصد پایین تر از سطح میانگین(.

مدیریت خانواده
گروه مدیریت خانواده همان طور که اشاره شد، به لحاظ كّمي، 
از ســال 1390 تا 1393، هر سال یک درجه باالتر آمده است و 
در ســال آخر با 125 عنوان کتاب با فاصله ای چشم گیر در صدر 
جدول قرار گرفته اســت. تأیید 92 درصدی کتاب های این گروه 
در ســال 1393، با توجه به فراوانی آن ها، حتی بر نرخ میانگین 
کتاب های مناسب اثر گذاشته است. با این وصف، این گروه از نظر 
تعــداد کتاب در مجموع چهار ســال، در جایگاه دوم قرار گرفته 
است. همین جایگاه را از حیث نسبت کتاب های مناسب دارد. 74 
درصد کتاب های این گروه مناسب شناخته می شود که رقم قابل 
توجهی اســت و با باالترین رشــته )یعنی تربیت بدنی( 3 درصد 

فاصله دارد.

مکانیک
گروه مکانیک از گروه هایی است که کمتر دچار افت و خیز شده 
است. در این گروه هر سال تقریبًا در حدود 20 کتاب به دبیرخانه 
ارسال شده اســت. از نظر کیفیت نیز 65 درصد کتاب های گروه 

مورد تأیید قرار گرفته اند که تقریبًا در حد رقم میانگین است. 

هنر
گروه هنر از نظر تعداد کتاب، در سه سال 90 تا 92 نخستین و 
در سال 93 دومین جایگاه را به خود اختصاص داده و در مجموع 
چهار سال نیز با 325 کتاب ارسالی با فاصله ای نسبتًا زیاد، باالتر 
از تمام گروه های دیگر قرار داشــته اســت. در این گروه، به طور 
متوسط ســالیانه بیش از 80 کتاب دریافت و ارزیابی شده است. 
این گروه خود شــامل 14 زیرگروه است و همین تنوع، می تواند 
علــت فراوانی کتاب های گروه را توجیه کند. از حیث کیفیت نیز 
72 درصد کتاب های گروه مناســب تشخیص داده شده اند که 8 

درصد از رقم میانگین باالتر است.
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