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آموزشـی،تحلیـلیواطالعرسانی

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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در یك نگاه كالن و راهبردی، استفاده از توانایی های ناشران و 
پدیدآورندگان حرفه ای در حوزه های گوناگون علوم در راستای سياست 

تمركززدایی از آموزش وپرورش و ایجاد تنوع در توليد منابع و مواد 
آموزشی و تربيتی مطلوب، راهی عقالنی و واقع بينانه است.
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دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

آموزشـی،تحلیـلیواطالعرسانی

یادداشت  سردبير 
استانداردسازی و نيازهای تازه/ فریبا کیا 

پيام وزیر 
بازآفرینی فردایی بهتر 

گزارش 
به ازای هر روز آموزشی 24 عنوان كتاب مناسب معرفی كرده ایم/ سمانه آزاد  

اقبال ناشران به توليد آثار استاندارد/ سمانه آزاد 
كتاب های برگزیده و تقدیری سيزدهمين جشنواره كتاب های آموزشی و تربيتی رشد 

/ خبرنگار جوانه 

گفت وگو 
تشخيص دقيق نيازهای آموزش و پرورش / عاطفه بزرگ نیا 

كتابی برای تصحيح بدفهمی های ما از علوم/ سمانه آزاد 
برای تأليف هر كتاب ده ها جلد كتاب مطالعه می كنم/ علی اشرف خانلری  

یك كتاب به جای چند كتاب/ سمانه آزاد

گزارش 
آموزش وپرورش از علف های هرز/معصومه شجاعی  وجين كردن زمين  
مؤلف باید نسبت به توليد یك اثر نيازسنجی كند/ علی اشرف خانلری 

هفتمين جشنوارهٔ توليد محتوای الکترونيکی دانش آموزان و معلمان/ سعید بدیعی 

مقاله 
/ حسین الوندی  كتاب های آموزشی علوم تجربی چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ 

معيارهای مطلوب در انتخاب شکل ظاهری كتاب های كمك آموزشی و  درسی/ نازلی 
میرزاآقایی و دکتر محمود معافی

چکيده سخنرانی 
بستهٔ آموزشی به مثابه رویکردی در توليد منابع آموزشی/ مرتضی مجدفر 

گزارش
چهره به چهره، رو به  رو/بهروز رضایی 

نقد كتاب 
آمده بود بالیی ولی به خير گذشت/حمیدرضا داداشی 

ترجمه
سواد خواندن نوجوانان فراتر از آموزش جبرانی/طیبه الدوسی 

بازتاب جشنواره در سایت های خبری 
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استانداردسازی و نیازهای تازه
ســیزدهمین بهار اندیشــۀ استانداردســازی را نیز پشت سر 
گذاشــتیم. همراهی و هم نوایی مؤلفان، ناشران و تولیدکنندگان 
منابع آموزشــی و تربیتی اســتاندارد امیدمان را برای وصول به 
اهداف متعالی مان روزافزون می کند. استقبال اهل نظر، معلمان 
و خانواده ها از کتاب ها و منابع آموزشی موجب دلگرمی ماست و 
حمایت های مدیریت سازمان پژوهش و مسئوالن نظام آموزشی 
انرژی و انگیزه ما را برای استمرار این راه دشوار مضاعف می سازد. 
افزایــش کّمی و کیفی منابع آموزشــی و تربیتی در جشــنوارة 
امسال را می توان حاکی از آن دانست که اشتیاق تولیدکنندگان 
و بخش غیردولتی نیز نســبت به گذشــته در تراز باالتری قرار 
گرفته و انتظارات تازه ای را موجب شــده است. بدیهی است که 
این همراهی و تعامل نیازمند حمایت و تقویت و استمرار است. و 
این نظام تعاملی باید برای تداوم آن چاره اندیشــی کند و هر یك 
از عوامل دســت اندرکار متناسب با شــرایط و جایگاه خود نقش 
خویش را ایفا کند. بدین ترتیب می توان گفت برداشتن این گام ها 

وصول سریع تر به هدف را میسر می سازد:
 اصالح، ارتقا و شفاف ســازی بیشتر استانداردهای موردنظر 
سازمان پژوهش برای هم سویی است که بیشتر همۀ اجزای بستۀ 
آموزشــی با نظام تعلیم وتربیت رســمی، با مشارکت و همفكری 

ناشران و تولیدکنندگان
 اطالع رســانی بیشتر مواد و رسانه های آموزشی استاندارد به 
معلمان و دانش آموزان و خانواده ها، همچنین آموزش آن ها دربارة 
این منابع و به اصطــالح جهت دهی ذائقۀ مطالعاتی این افراد به 

سمت منابع استاندارد
 تأکید به مدیران مدارس و خانواده ها برای ایجاد محدودیت 
در ورود منابع غیراســتاندارد و به اصطالح کاهش تقاضای منابع 

غیراستاندارد 
 نظــارت و برخــورد قانونی با افرادی که بــه  هر دلیل قصد 
سوءاســتفاده از وضعیت موجــود را دارند و ســعی می کنند با 

بهره  بــرداری از فقدان آگاهی مخاطبان و یا کمتر در دســترس 
بودن منابع اســتاندارد، بازار خود را گرم کنند و هزینه های آن را 

به نظام آموزشی تحمیل نمایند.
اقدامات به عمل آمده برای رفع موانع و بهبود شرایط قابل تقدیر 
اســت، اما باید توجه داشت که در حال حاضر اهرم های حقوقی 
و قانونی کارآمد برای مقابله با سوءاســتفادة احتمالی از وضعیت 
موجود وجــود ندارد. با وجود این ما بر این نظریم که در صورت 
ارتقای آگاهی عمومی، به ویژه همراهی و همدلی مدیران محترم 
مدارس و معلمان گرامی، به اعمال فشار بر سوءاستفاده کنندگان 
نیاز چندانی نخواهد بود؛ زیرا استفاده از کاالهای فرهنگی به ویژه 
در حوزة نشــر و کتاب های آموزشــی و کمك آموزشی، به دلیل 
ماهیت نرم افزاری و ارزش گرای خود، خودبه خود عناصر ناسره و 
نامطلوب را از میدان به در می کند. از سوی دیگر تجربیات حاصل 
از سال ها تعامل با قشر فرهیخته تولیدکنندگان منابع، حاکی از 
آن است که این بخش از نظام فرهنگی در صورت اطالع از نیازها 
و استانداردها، با قاطعیت از آن پشتیبانی و فعالیت های خود را در 
مسیر آن تنظیم می کند و از این منظر نیز باب استفادة نادرست 

از نیازهای مخاطبان تاحد زیادی بسته و محدود می شود. 
بر این اســاس دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی از کلیه 
همراهان و دست اندرکاران نظام فرهنگی و آموزشی کشور انتظار 
دارد که با آگاهی رسانی و ایجاد شرایط مناسب، نظام تعلیم وتربیت 
کشــور را در این مسیر یاری نمایند. بی شك در این زمینه نقش 
صداوسیما و رســانه های دیداری و شنیداری بی بدیل و بیش از 
دیگر رسانه هاســت. متأسفانه در این زمینه آن چنان که شایسته 
اســت همراهی وجود ندارد و الزم است رســانۀ ملی به ویژه در 
تبلیغ کاالهای فرهنگی و کتاب ها و سایر منابع کمك آموزشی به 
شاخص ها و استانداردهای نظام آموزش وپرورش کشور توجه کند 
و اشــتیاق مخاطبان به ویژه خانواده ها و دانش آموزان را به سوی 

منابع استاندارد برانگیزد.

فریبا کیا
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پيام دكتر فخرالدین دانش آشتيانی، 
وزیر آموزش وپرورش 

 به مناسبت آیين پایانی 
سيزدهمين جشنوارهٔ كتاب های آموزشی و تربيتی رشد

بازآفرینی فردایی بهتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیین پایانی سیزدهمین جشنوارة کتاب رشد را در حالی برگزار 
می کنیم که مشام جهان از عطر میالد پیامبر خاتم)ص( آکنده 
و دل و جان از حالوت معنوی این روز فرخنده لبریز شده است. 
سالم خدا و فرشــتگان و مؤمنان بر آن وجود نازنین که معجزة 
جاودانه اش »کتاب« بود و بن مایۀ هدایتش تعالی روح آدمی به 

افق نورانی کمال در بستر حیات طیبۀ قرآنی.
در این نشســت علمی و فرهنگی، حضور یكایك اهالی قلم و 
اندیشه و فرهنگ و هنر اعم از ناشران، نویسندگان و مترجمان را 
صمیمانه گرامی می دارم و از همراهی آگاهانه و صادقانه شان در 
مسیر بهبود کیفیت آموزش وپرورش و فرایند یادگیریـ  یاددهی 

سپاسگزارم.
بی تردید، هــدف آموزش وپرورش تحول گــرا، نوجو و معناگرا 
پرورش انســان مؤمن، ســالم، بانشاط، آشــنا و مقید به هویت 
دینی، انقالبی، ملــی و متخلق بــه آداب و مهارت های زندگی 
در هزارة ســوم اســت. در این مســیر باید از همۀ ظرفیت های 
محتوایی و صوری با رعایت اصول روان شناختی، جامعه شناختی 
و زیباشناختی مخاطبان و با درک مقتضیات زمانی در چارچوب 
ظرایف ذهنی و زبانی امروز در فرایند تولید منابع و مواد آموزشی 

و تربیتی، هوشمندانه بهره مند شویم.
در یك نگاه کالن و راهبردی، اســتفاده از توانایی های ناشران و 
پدیدآورنــدگان حرفه ای در حوزه های گوناگون علوم در راســتای 
سیاست تمرکززدایی از آموزش وپرورش و ایجاد تنوع در تولید منابع 

و مواد آموزشی و تربیتی مطلوب، راهی عقالنی و واقع بینانه است.

ناگفته پیداســت در صــورت عدم سیاســت گذاری راهبردی 
و منطقی، بــاران طراوت بخــش آموزش وپرورش به ســیالبی 
ویرانگر تبدیل خواهد شــد و اهــداف و راهبردهای برنامه ریزان 
آموزش وپرورش را از بین خواهد برد. متأســفانه حضور بی رویۀ 
بنگاه های تجاری تحت عنوان فعالیت های آموزشی به تهدیدی 
تبدیل شــده و سایۀ سنگین خود را بر فضای آموزش و مدارس 
گســترده اســت که در فضای آن، دنیای لذت بخش و شیرین 
یادگیری و آموزش، حالوت خود را از دست می دهد و کودکان، 

نوجوانان و جوانان در رقابتی کورکورانه گرفتار می شوند.
امروز برماست که در فضای کالن آموزش وپرورش با بازاندیشی 
در تجــارب راه های طی شــده، به بازنگری شــرایط بپردازیم و 
از توشــۀ این بازاندیشــی و بازنگری، به بازآفرینی فردایی بهتر 
براســاس نیازها، گرایش ها و صالحیت هــای فردی و اجتماعی 

دانش آموزانمان در عرصه های گوناگون زندگی بكوشیم.
اینجانب ضمن قدرشناســی از زحمات همكارانم در ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و همۀ دست اندرکاران جشنوارة 
ســیزدهم کتاب رشــد، به ویــژه داوران گران مایه، از ناشــران، 
نویســندگان، مترجمان و اهالی کتاب و نشر آموزشی و تربیتی، 
به دلیل هماهنگی و همراهی با برنامه ها و اهداف آموزش وپرورش، 
صمیمانه تشكر و قدردانی می نمایم و توفیق روزافزون همگان را 

از درگاه خداوند بزرگ خواهانم.

با آرزوی توفيق الهی
فخرالدین دانش آشتيانی
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نشست خبری دبير سيزدهمين جشنواره كتاب های آموزشی و تربيتی رشد:

به ازای هر روز آموزشی 24 عنوان 
كتاب مناسب معرفی كرده ایم

محمد ناصری، دبیر سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد از پوشش صددر صدی مدارس با فهرستگان آثار مناسب 
تربیتی و آموزشــی خبر داد. وی همچنین با اشــاره به راه یابی 4366 عنوان کتاب مناسب به جشنوارة امسال، از معرفی بیش از 24 

عنوان کتاب به ازای هر روز آموزشی برای دانش آموزان مقاطع مختلف خبر داد. 

محمد ناصری با اشاره به تاریخچه دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی 
گفت: »در سال 1341 که »مرکز خواندنی های نوسوادان« و سپس 
»مرکز انتشارات آموزشی« در سال 1343 تأسیس شد ترویج مطالعه 
از جمله وظایف ذاتی این مرکز بــود. چون در آن ایام خواندنی های 
مناسب کم بود باید خواندنی هایی تولید می شد که ارزان، دقیق، علمی 
و تأثیرگذار و مبتنی بر برنامه درسی زمان باشد. در این راستا مجالتی 
به نام پیك منتشر شــد. به برکت انقالب اسالمی این مجالت که 7 
عنوان بود به 30 عنوان مجله رسیده است. شمارگان 3 میلیون و 900 
هزاری آن مجالت نیز امروز به 40 میلیون رسیده است. این مجالت 
همچنان ارزان است و حتی در دورترین نقاط هم به دست مخاطب 

می رسد و سعی می کند خالءهای برنامه درسی را پر کند.« 
وی با بیان این کــه ادبیات کودک و نوجوان بعد از انقالب رشــد 
چشــمگیری داشته است افزود: »بعد از انقالب اسالمی جهش قابل 
توجهی در این حوزه اتفاق افتاد و تولیدات بیشتری به شكل کّمی و 
کیفی صورت گرفت. تعداد ناشران کودک و نوجوان پیش از انقالب 
بســیار کم بود اما امروزه عدد بزرگی است. تولید کتاب های متنوع، 
بازاری را برای این محصول ایجاد کرده است که می تواند افراد سودجو 
را هم وسوسه کند.« ناصری در ادامه گفت: »این دفتر که امروز دفتر 
انتشارات و تكنولوژی آموزشی نام گرفته است، فراتر از دفتر انتشارات 
»کمك آموزشی و امور کتابخانه ها«ست که در سال های اول انقالب 
فعالیت می کرد. یعنی با زمان پیش رفته و فعالیت های گســترده ای 
دارد. 17 سال پیش این دفتر بنابر وظیفه سازمانی آموزش وپرورش 
در تجهیز کتابخانه های مدارس و ترغیب همكاران فرهنگی به تبلیغ 

کتاب های مناسب و مؤثر، فرایندی را تعریف کرد تا فضای بهتری برای 
بهره مندی دانش آموزان از کتاب های مناسب فراهم شود.«

وی با تأکید بر این که بخشی از تربیت و آموزش در فضای کتابخانه 
اتفاق می افتد افزود: »امروزه جامعه کتاب مناسب را وابسته به کتاب 
درسی می داند؛ مثالً کتابی که مفاهیم کتاب درسی را توسعه دهد یا 
ساده کند. در حالی که کتابی که آموزش وپرورش به دنبال آن است 
کتابی نیست که فقط مكمل کتاب درسی باشد. هر کتاب خواندنی فی 
نفسه قابل اعتنا و مهم است. وظیفه این دفتر آن است که شرایطی را 
فراهم کند تا جامعه بتواند از کتاب های خوب و مناسب بهره مند شود. 
به همین جهت موضوع سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی آغاز شد.«

ارسال فهرستگان كتاب های مناسب به همه مدارس كشور
مدیر دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی در ادامه به انتشــار 
فهرســتگان آثار مناسب اشــاره کرد و گفت: »یكی از فعالیت های 
سامان دهی، معرفی کتاب های مناسب در فهرستگان است. در سال 
1395 ما فهرســتگان منابع آموزشی و تربیتی را به همه 105 هزار 
مدرسه کشور ارسال کردیم. این یعنی پوشش صددرصدی مدارس 
کشور اعم از دولتی و غیردولتی. در حالی که تا پیش از این 10 تا 15 
درصد مدارس این فهرستگان را دریافت می کردند. منابعی که در این 
فهرستگان معرفی می شود متنوع است و معلم می تواند بنا به سلیقه و 

نیاز خود آثاری را از میان آن ها انتخاب کند.«
ناصری با بیان این که رسانه ها آن طور که بایسته و شایسته است به 
کتاب نمی پردازند نقدی را به رســانۀ ملی وارد دانست و خاطرنشان 

|  رشد جوانه |  شمارة 5۴ |  زمستان 1395 4



کرد: »رســانه ملی به دنبال تبلیغ کتاب هایی است که مؤسسات و 
ناشران پول تبلیغش را می پردازند. یعنی در این زمینه مانند رپرتاژ 
آگهی عمل می کند به جای آنكه معرفی آثار سودمند را وظیفه ذاتی 
خود بداند. امیدواریم منابعی که تبلیغ می شــوند منابع مورد قبول 
آموزش وپرورش باشند که اگر نامناسب باشند درد خیلی زیاد است. 
اگر هم مناسب باشــند باید ببینیم در چه جایگاهی از 60 تا 100 
امتیاز قرار دارند. ما در فهرستگان کتاب های باالی 80 امتیاز را معرفی 
می کنیم. اگر رسانۀ ملی آثاری با امتیاز مثالً 62 را تبلیغ کند، جامعه 
نمی داند که این کتاب در سطح مقدماتی و معمولی است. از این منظر 

رسانه، خصوصاً رسانۀ ملی، قابل نقد است.«
وی دربارة تعامل با صداوسیما در جهت تبلیغ آثار مناسب افزود: »در 
شورای سیاست گذاری سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی از وزارت 
ارشاد، معاونان وزیر آموزش وپرورش و نیز مدیرکل تبلیغات صدا وسیما 
عضویت دارند. در کمیتۀ برنامه ریزی و اجرایی هم صداوسیما عضویت 
دارد. اما این موضوع داخلی اســت و در داخل صداوسیما باید معلوم 
شود که سهم منابع آموزشی قابل اعتنا چقدر است و درصدی هم برای 
کسانی که پول تبلیغات را می دهند کنار گذاشته شود. ولی اگر مبنا 
را بر این بگذاریم که تبلیغ کتاب های آموزشی همگی مبتنی بر پول 
باشد، مسلماً آنكه پولدارتر است تبلیغ می کند. رسانه ملی برای معرفی 
آثار برتری که ما در جشــنواره معرفی می کنیم چه کاری می کند؟ 
صداوسیما با هر منطقی که می خواهد تبلیغ کند، باید کتاب مناسب 
و استاندارد را تبلیغ کند. نكتۀ بعدی که باید در این زمینه به آن اشاره 
کرد آن اســت که محصولی که تبلیغ می شود لزوماً بهترین نیست. 
ذائقه و نگاه معلم فرق می کند. معلم ممكن اســت در یك کالس با 
توجه به نیازهای دانش آموزانش کتاب های متفاوتی را معرفی کند. از 

همین روست که فهرستگان ما متنوع است.«

معرفی 25 هزار كتاب مناسب در 17 سال
ناصری دربارة آثار معرفی شــده در فهرستگان توضیح داد: »ما در 
این 17 سال 25 هزار کتاب مناسب را در کتابنامه معرفی کردیم. در 
سال تحصیلی 95-96 ، 3639 عنوان کتاب مناسب را برای مخاطبان 
همۀ مقاطع معرفی کردیم به طوری که به ازای هر روز آموزشی به طور 

میانگین بیش از 24 کتاب معرفی کرده ایم. 
برای دانش آموزان دوره ابتدایی به ازای هر روز آموزشی بیش از 7 
عنوان کتاب مناســب، برای دانش آموزان دوره متوسطه اول به ازای 
هر روز آموزشی 5 کتاب مناسب و برای دانش آموزان دوره متوسطه 
دوم 6 کتاب مناسب، برای هنرجویان و هنرآموزان 5 کتاب و در دوره 

پیش دبستانی 2 عنوان کتاب مناسب معرفی کرده ایم.«
دبیر سیزدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد گفت: 
»معلم با توجه به شــناخت نسبی از ناشــر و نویسنده و با توجه به 
توضیحات فهرستگان، و نیز با توجه به ذائقۀ خود و مخاطبش کتاب 
مناســب را انتخاب کند. در واقع این فهرســت معلم را در دریایی از 
کتاب های قرار می دهد که می تواند سهم خود را انتخاب کند. البته 
همۀ فعالیت های ما در این زمینه ترویجی است نه اجباری. هیچ معلمی 
در هیچ مدرسه و مقطعی نباید مطالعۀ کتاب غیردرسی را اجبار کند. 
اما وزارت آموزش وپرورش معلم را برای انتخاب بهتر پشتیبانی می کند. 
البته معلمی که خود اهل کتاب و مطالعه نیست نمی تواند دانش آموزان 
را به این کار تشویق کند. اما وظیفۀ آموزش وپرورش آن است که این 

فهرستگان را در اختیار معلمان قرار دهد و به آن ها کمك کند.«

خرید كتاب كمك آموزشِی بيشتر سواد نمی آورد
ناصــری با بیان این که نباید دانش آمــوزان را با حجم عظیمی از 
کتاب های کمك آموزشــی رو بــه رو کنیم، افزود: »مــا باید اولیا را 
آگاه کنیم که خرید کتاب کمك آموزشــی سواد نمی آورد و خرید 
کتاب بیشــتر به معنی موفقیت در کنكور نیست. اساساً اگر کتاب 
درسی توسط معلم تفهیم شود، نیازی به کتاب کمك درسی نیست. 
البته نه به طور کامل. چون دانش آموز غیر از کتاب درســی مباحث 
بسیاری را می تواند یاد بگیرد که در کتاب های درسی زمان و فرصت 
گفتنشان نیست. کتاب های کامالً عام مانند مذهبی، ادبیات داستانی، 
مهارت های فردی، تاریخی و... همگی مهم هستند و موضوعیت دارند. 
به همین جهت به نظر می رسد همكاران فرهنگی ما در مدارس نباید 
دانش آموز را با حجم عظیمی از منابع کمك درسی رو به رو کنند چون 

باعث حیرانی و سردرگمی آن ها می شود.«
مدیر دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی یكی از مشكالت برخی 
کتاب های کمك درســی را تالش آن ها برای تبدیل کتاب درسی به 
خودآموز عنوان کرد و افزود: »کتاب درسی باید توسط معلم آموزش 
داده شــود و تفهیم آن وظیفۀ معلم و فعالیت دانش آموز اســت. در 
غیر این صورت دیگر نیازی به مدرســه نیست. در مدرسه قرار است 

تعلیم وتربیت اتفاق بیفتد وگرنه کالس درس 
کالس، آموزشگاه آزاد نیست که در آن معلم 
و دانش آموز ارتباط عاطفی قوی با هم ندارند. 
به خصوص در دورة ابتدایی اگر فضا را به سمتی 
ببریم که دانش آموزان فقط بتوانند تست بزنند و 
در مدارس خاص قبول شوند، مدرسه و کالس 
و تعلیم وتربیت از مدار خود خارج شده و تبدیل 
می شود به آموزشگاهی که فقط سعی می کند 
ذهن دانش آموز را تقویت کند. ما باید ســعی 

کنیم به خصوص در دوره دبستان در مقابل این موضوع بایستیم.«
کتاب های راه یافته به سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و 
تربیتی رشد موضوع دیگری بود که ناصری به آن اشاره کرد و گفت: 
»4366 عنوان کتاب مناسب در این دوره از جشنواره حضور داشتند 
که از میان آن ها 1073 عنوان کتاب به مرحلۀ داوری رسیدند. البته 
با توجه به برگزاری جشــنواره قرآنی کتاب های این حوزه و بخش 
فنی وحرفه ای از این چرخه خارج شدند. در جشنواره سیزدهم، 68 
داور در 22 گروه داوری آثار را بررســی کردند. از میان 1073 عنوان 
کتاب، 117 اثر از 64 ناشر نامزد شدند که از میانشان دو ناشر مؤلف 
حضور داشتند. امسال به شكل چشم گیری ناشران شهرستانی هم در 
جشنواره حضور داشتند. ما 25 اثر برگزیده و 19 اثر تقدیری خواهیم 

داشت که 25 ناشر در انتشار آن ها سهیم هستند.«
وی در آخر به حمایت های آموزش وپرورش از برگزیدگان اشــاره 
کرد و افزود: »معاونت پرورشــی، با همكاری وزارت ارشــاد، ساالنه 
کتاب هایی را برای تجهیــز مدارس می خرد که برای تهیۀ کتاب ها 
باید به فهرســتگان مراجعه کنند. همچنین مــا برگزیدگان را در 
نشــریۀ جوانه معرفی جامع تری خواهیم کرد. عالوه بر این وزارت 
ارشــاد از برگزیدگان جشنواره های مختلف کتاب هایی را خریداری 
می کند. در شــورای دیگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )که 
برای کتابخانه های عمومی کشور کتاب خریداری می شود( نیز این 
فهرستگان معتبر است. ما هم آثار برگزیده را در انتهای کتاب های 

درسی معرفی می کنیم.«

همکاران فرهنگی ما در 
مدارس نباید دانش آموز 
را با حجم عظیمی 
از منابع کمک درسی 
رو به رو کنند چون باعث 
حیرانی و سردرگمی 
آن ها می شود
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اقبال ناشران به تولید آثار استاندارد
گزارشی از آیين پایانی سيزدهمين جشنوارة كتاب رشد

سیزدهمین دورة جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد نیز به پایان رسید. در این دوره 1073 عنوان کتاب به مرحلة داوری 
رسید که از میان آن ها 117 اثر از 64 ناشر نامزد دریافت جایزة برگزیده و یا شایستة تقدیر شناخته شدند. مراسم اختتامیة این دوره 
از جشنواره روز 2۹ آذر ۹5 همانند سال گذشته در ساختمان تاریخی مدرسة دارالفنون و با حضور نویسندگان، ناشران و عالقه مندان 

این حوزه برگزار شد. گزارش این اختتامیه را می خوانید:

در ابتدای مراسم و پس از پخش مستند »کتابخانۀ فاطمه ها« 
محمد ناصری دبیر جشنواره، ضمن خوش آمدگویی به حاضران، 
جای وزیر آموزش وپرورش را خالی دانست و گفت: »الزم است از 
وزیر آموزش وپرورش تشكر کنیم که در مراسم معارفۀ خود نگاه 
آموزش وپــرورش را به پرورش معطوف کردند. امروز دکتر فیض 
معاون محترم پرورشــی وزیر آموزش وپرورش هم در این مراسم 
حضور دارنــد. یکی از بسترهای مناسب پرورش، پرداختن 
به حوزة كتاب و كتابخوانی به شــکل واقعی است. مانند 
کتابخانۀ فاطمه ها، کتابخانه های کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان، کتابخانه های عمومی و مساجد کشور. این که کتابخانه 

را به قرائت خانه تبدیل کنیم هنری نیست.«
مدیر دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی با اشاره به بازگشت 
کتابدارها به مدارس گفت: »كتابخانه چه ارزشی دارد زمانی 
كه آن را به قرائت خانه و آماده ســازی دانش آموزان برای 
كنکور تبدیل كنيم؟ ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
به دنبال تولید کتاب هایی است که به اشاره و تفصیل کتابخانه ها 
را معرفی می کند مانند تفكر و ســبك زندگی و تفكر و پژوهش. 
این مســائل در کتابخانه اتفاق می افتد. درود بر دکتر فیض که 
تأکید کرده اید بر کتابخانه و کتابدار. چه خوب است که در تجهیز 
کتابخانه های مدارس از 25 هزار عنوان کتابی که این سازمان با 
ده ها و شــاید صدها کارشناس بررسی کرده است انتخاب کنید. 
امیدواریم در دوره ای که شما حضور دارید شوق تولید کتاب های 
تازه در پدیدآورندگان و عشق حضور در کتابخانه ها ایجاد شود، 
چرا که این بخشــی از تربیت و پرورشی است که ما به دنبالش 

هستیم.«
دبیر ســیزدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد 
در ادامه با اشاره به تاریخچۀ دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی 

افزود: »من و همكارانم توفیق داریم در دفتری فعالیت کنیم که 
به منظور ترویج مطالعه تأســیس شده است. دفتری که بیش از 
50 ســال پیش دفتر انتشارات آموزشی و سپس دفتر انتشارات 

کمك آموزشی و امور کتابخانه ها نام داشت.«
وظیفۀ این دفتر در آغاز، تولید خواندنی های مناســب، مفید، 
غیراجبــاری، غیر نمــره ای و غیر رقابتی بود که در این راســتا 
مجالت پیك را منتشــر می کرد. این مجالت کــه روزگاری 7 
عنــوان بودند امروز به بیــش از 30 عنوان رســیده و با عنوان 
مجالت رشــد منتشر می شــوند. روزگاری که ادبیات کودک و 
نوجوان چندان رسمیت نداشت، انگشت شمار افرادی که در این 
حوزه فعالیت می کردند هم در مجالت پیك فعالیت داشــتند و 
امروز هم همین طور است. همچنین امروزه تعداد زیادی ناشر در 
این زمینه فعالیت می کنند که از این میان بیش از 700 ناشر به 

طور پیوسته با دفتر در ارتباط هستند.«

24 عنوان كتاب مناسب به ازای هر روز آموزشی
ناصری در ادامه دربارة تعداد کتاب های رســیده به دبیرخانۀ 
جشــنواره گفت: »امســال 3639 عنوان کتاب مناسب به دست 
ما رســیده اســت. یعنی ما به ازای هر روز آموزشی 24 عنوان 
کتاب مناسب معرفی می کنیم. هفت عنوان برای دوره ابتدایی، 
پنج عنوان متوسطۀ اول، شش عنوان متوسطۀ دوم، پنج عنوان 
فنی وحرفه ای و دو عنوان پیش دبستان. برترین های این آثار در 
مجلدی تحت عنوان فهرســتگان منتشر و به 105 هزار مدرسۀ 

کشور به طور رایگان اهدا می شود.«
وی افزود: »در جشنوارة امســال همۀ کتاب های منتشر شده 
در ســال های 93 و 94 که در 4266 عنوان به دســت ما رسیده 
بود کتاب مناسب بررسی شد. پس از بررسی اولیه 1073 عنوان 
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کتاب در دایــره داوری قرار گرفتند که نهایتــاً امروز پانزده اثر 
برگزیده و هفده اثر تقدیری معرفی خواهند شد.«

اقبال روزافزون ناشران به توليد آثار استاندارد
ناصری به اتفاقات مثبتی که در ســامان دهی منابع آموزشی و 
تربیتی روی داده اشاره کرد و گفت: »اقبال ناشران به تولید آثار 
اســتاندارد رو به رشد است. از سوی دیگر ناشران خصوصی وارد 
حوزه های سخت تری شده اند که نیازمند سرمایه گذاری بیشتری 
اســت، مانند تولید کتاب های مرجع و دانشنامه ها. زمانی برای 
تولید این کتاب ها چشــم امید به ناشــران دولتی بود اما امروز 
ناشــران خصوصی گوی ســبقت را از ناشــران دولتی ربوده اند. 
الزم می دانــم در این بخش از یکی از خادمان مهم حوزة 
فرهنگ، زنده یاد خانم تــوران ميرهادی یاد كنم كه در 
حوزة مدرسه داری، كتاب های درسی و فرهنگ نامه نویسی 
تالش بسيار داشت و پيشگام بود. این پیشگامی باعث شد 
امروز فرهنگ های متعدد و متنوع حتی برای خردساالن به همت 

ناشران خصوصی تولید شود.«
محمد ناصری در آخر ناشــران را به تولید دیگر اجزای بســتۀ 
آموزشــی تشــویق کرد و افــزود: »توصيه و خواهش ما این 
است كه ناشران در توليد ســایر اجزای بستة آموزشی 
همت بيشتری به خرج دهند. همچنین در زمینۀ کتاب های 
جدیدالتألیف انتظار مشــارکت بیشــتری از ناشران داریم. و نیز 
امیدواریم صداوســیما نیز کتاب های معتبر و برگزیده را تبلیغ 

کند.«

تصحيح جریان نشر  
در ادامۀ این مراســم حجت االســالم دکتر محی الدین بهرام 
محمدیان، رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی در 
ســخنانی به پیشرفت جریان نشــر در جهت تولید آثار مناسب 

اشاره کرد. 
وی گفت: »جریان تولید کتاب برای کودکان و نوجوانان و نشر 
کتاب های کمك آموزشی و آموزشی در حال تصحیح خود است. 
خوشحال هستم که هر سال نسبت به سال های گذشته گام های 
مثبتی برداشته می شــود و ما در حال نزدیك شدم به فرهنگ 
اصیلی هســتیم، به طوری که برخی از ناشران که به جریان نشر 
به عنــوان تجارت نگاه می کنند کم کم جای خود را به ناشــران 
واقعی می دهند که دغدغۀ معرفت و بصیرت و علم و دانش کشور 
را دارند؛ و باید این موضوع را به فال نیك گرفت. ما از کسانی که 

این مسیر را شتاب می دهند قدردانی می کنیم.«
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از کنكور به عنوان 
علت العلل نابه ســامانی های تولیدات فرهنگی و کمك آموزشی 
یاد کرد و افزود: »یکــی از موضوعاتی كه تعليم وتربيت و 
فرایند یاددهی یادگيری را دچار اختالل می كند توليدات 
فرهنگی نامناسب است. شاید علت العلل این نابه سامانی 

وجود كنکور باشد. کنكور بسیاری از آسیب ها را بر ما تحمیل 
کرده فرصت های سوءاســتفاده بسیاری را به دیگران داده است. 
تا خیمه کنكور فرو ننشــیند و طناب های کنكور پاره نشود. ما 
نمی توانیم دانش آموزان را متناســب با استعدادشان و نیازهای 
توســعۀ متوازن کشور به سمت دانشگاه و بازارکار هدایت کنیم. 
ما بایــد به عالیق دانش آموزان، اســتعدادهای آن ها، امكانات و 

نیازهای توسعۀ متوازن کشور دقت کنیم.« 

كنکور، علت مهم نابه سامانی های حوزة نشر
حجت االسالم محمدیان دسترسی به تولیدات و آثار مناسب را 
یكی از حقوق دانش آموزان دانست و گفت: »موضوع دیگری که 
باید به آن توجه داشــته باشیم حقوق دانش آموزان است.  یكی 
از حقوق دانش آموزان و فزرندان ما آن اســت که آثار مناســب 
برایشان تولید شود. ما باید در توليد آثار، حقوق دانش آموز 
و مسئوليت خود را بشناسيم. حق دانش آموز این نيست 
كه ما برای حســاب و كتاب بازار خود از حقوق آن ها كم 
بگذاریم. دانش آموزان ما بهترین های ما هســتند. بنابراین باید 

در حوزة نشر هم بهترین ها را برای آن ها فراهم کنیم.«
 وی بر پشــتیبانی آثار تولیدی ناشــی از سند تحول بنیادین 
و برنامۀ درســی ملی تأکید کرد و در ادامه گفت: »سند تحول 
آموزش وپرورش و برنامۀ درســی ملی به عنوان یك میثاق برای 

آینده آموزش و پرورش، حداقل تا سال 1404، وجود دارد.
باید آنچه توليد می كنيم از سند تحول پشتيبانی كند 
و مفاهيم آن را توسعه دهد. هم چنين مطالب كتاب های 
درسی را تســهيل كند و عمق ببخشد. ایجاد فضای مغایر 
یا متضاد با آن حوزه می تواند آســیب های جدی به ما برســاند. 
برنامۀ درســی ما سیاســتی را دنبال می کند که براســاس آن 
خالقیــت در دانش آموزان ایجاد و نهــال ایمان در آن ها درونی 
شــود تا بتوانیم آن ها را به عمل مؤثر و اخالق رهنمون شــویم. 
توليد آثاری كه بتواند یا بخواهد حافظه محوری و توانایی 
تســت زنی را تقویت كند، نوعی ایجاد اختالل در برنامة 
تربيتی مدرسه اســت. ما همیشــه از حافظه گرایی یا عدم 
نهادینه شدن رفتارهای عقالنی در فرزندانمان گالیه می کنیم اما 
از سوی دیگری کارهایی انجام می دهیم که ضدنقدهای خودمان 
است. ما باید خود پاسبان و صيانت كنندة محيط فرهنگی 

و آموزشی مان باشيم.«
وی در انتها به تولید کتــاب برای مخاطب معلمان، به منظور 
توانمندسازی آن ها اشاره کرد و گفت: »آثاری که تولید می کنیم 
نباید فقط متوجه دانش آموزان باشــند. بایــد برای معلمان هم 
آثاری تولید کنیم و توانمندی های معلمان را در فرایند یاددهی 
یادگیری ارتقا ببخشــیم و روش های نو را به معلمان ارائه دهیم 

و تقویت کنیم.«
در بخش پایانی اختتامیۀ سیزدهمین دورة جشنوارة کتاب های 
آموزشی و تربیتی رشد، برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.
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كتاب های برگزیده و تقدیری سیزدهمین 

جشنوارهء كتاب های آموزشی و تربیتی رشد

در مراسم پایانی سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، که روز 2۹ آذر 13۹5 در ساختمان »مدرسه دارالفنون« در 
تهران برگزار شد، نتیجه بررسی 1073 کتاب راه یافته به چرخة داوری ها مشخص شد.

در این دوره از جشنواره، کتاب ها در 22 گروه داوری و توسط 68 داور مورد قضاوت قرار گرفتند و در پایان نام 36 کتاب، به عنوان 
کتاب برگزیده و تقدیری، و نام دو ناشر به عنوان ناشران برگزیده این دوره از جشنواره اعالم و جوایز آن ها اهدا شد.

در این گزارش با کتاب های برگزیده و تقدیری سیزدهمین جشنواره کتاب رشد آشنا می شوید. 

گروه داوری آداب و مهارت های زندگی
در گــروه داوری آداب و مهارت های زندگــی،  کتاب مهارت های 
پنجمی ها  )برای چهارمی ها،  برای دانش آموزان دبستان   زندگی 
و ششمی ها(، تألیف سعيد بی نياز و طيبه قادری از شرکت تعاونی 
خدمات نشر سرمشــق و کتاب مهار اژدهای خشم، تألیف فاطمه 
تركمانی از انتشارات نوشــته هر دو به عنوان کتاب تقدیری معرفی 

شد. این گروه کتاب برگزیده ای نداشت. 

گروه داوری آموزش وپرورش کودکان استثنایی
در گــروه داوری آموزش و پــرورش کــودکان اســتثنایی، کتــاب 
اختالل هــای رفتاری و هيجانی كودكــی: ماهيت، ارزیابی و 
درمان، تألیف حســين مرادی و حســن رضایی جمالوئی از 
انتشارات وانیا موفق به کســب عنوان برگزیده شد و کتاب: انقالب 
اُتيسم: راهبردهای كل بدن برای نيل به زندگی بهتر، ترجمه 
هایده حائری و اسماعيل گنجينه، از انتشارات دانژه عنوان کتاب 

تقدیری این گروه را از آن خود کرد.

گروه داوری بازی و سرگرمی
در گروه بازی و سرگرمی، داوران، کتاب بازی های روز چهارشنبه، 
ترجمــه ركسانا سپهر، از انتشــارات مبتکران را مستحق دریافت 

عنوان برگزیده و تندیس جشنواره شناختند.

خبرنگار جوانه
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گروه داوری پیش دبستانی
در گروه داوری پيش دبســتانی که یكی از پرکارترین گروه های 
جشــنواره هم بود، کتاب من و مامان و مدرســه، سرودة شکوه 
قاسم نيا از کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و کتاب من هم 
بازی، نوشته سرور كتبی از موسسۀ بِهْ  نشر به ترتیب به عنوان کتاب 

برگزیده و تقدیری این گروه شناخته شدند.

گروه داوری تاریخ و جغرافیا
در گــروه داوری تاریــخ و جغرافیــا، عنــوان تقدیری جشــنواره 
سیزدهم، نصیب ســفرنامۀ عکس یادگاری با فرعون: یادداشت ها 
و برداشــت های ســفر مصر تألیف عباس نادری از انتشارات قو شد 
و کتاب دیگر گــروه لئوناردو داوینچی، ترجمۀ آناهيتا آقاطاهر 
و حميدرضا غالمرضایی، از مؤسســه فرهنگی مدرســه برهان نیز 

به همین عنوان بسنده کرد. 

گروه داوری تفکر و پژوهش
در گــروه داوری تفكر و پژوهش، کتاب داستان های فکری برای 
كودكان ایرانی )جلد نهم(، تألیــف رضاعلی نوروزی و منيرة 
عابدی ُدرچه از انتشارات آموخته، بدون رقیب ماند و با کسب عنوان 

برگزیده، تندیس جشنواره را برای نویسندگان خود به ارمغان آورد.

گروه داوری کتاب های چند موضوعی
اما گروه داوری کتاب های چند موضوعی، هیچ کتابی را شایســتۀ 
اعطای عنوان برگزیده یا تقدیری نیافت و تنها گروهی از جشــنواره 

بود که بدون معرفی کتاب به کار خود پایان داد. 

گروه داوری داستان دورة ابتدایی
در گروه داوری داســتان دورة ابتدایــی، کتاب قصه های جنگ و 
صلح، از انتشارات امیرکبیر، با کسب عنوان برگزیده، تندیس طالیی 
رنگ جشنواره را برای نویسندة خود مرتضی خسرونژاد به ارمغان 
آورد. در همین گروه کتاب هشــت پا نوشتۀ محمدرضا شمس از 
انتشارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان عنوان تقدیری را 

از آن خود ساخت. 

گروه داوری داستان دورة متوسطه
در گروه داوری داســتان دورة متوسطه، تندیس جشنواره و عنوان 
کتــاب برگزیده به کتاب هيچ كــس جرئتش را ندارد، نوشــته 
حميدرضا شاه آبادی، از کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان 
اختصاص یافت و کتاب نردبانی رو به آســمان، نوشــته یوسف 
قوجق، باز هم از کانون پــرورش فكری کودکان و نوجوانان در این 

گروه به عنوان تقدیری بسنده کرد. 
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گروه داوری ریاضی
گروه داوری ریاضی جشنواره، هر دو کتاب انتخابی خود را مستحق 
دریافــت عنوان تقدیری دانســت. آموزش ریاضيات در دبستان، 
ترجمــۀ اميرحسين آشنا از انتشارات بینش نو و هندسه از ابتدا 
تا... )جلد اول(، تألیف ارشك حميدی از مؤسسۀ فرهنگی فاطمی 

این دو کتاب بودند. 

گروه داوری زبان و ادبیات فارسی
جشــنواره ســیزدهم در گروه داوری زبان و ادبیات فارسی، جایزه 
نخســت، تندیس جشــنواره و عنوان کتاب برگزیده را سزاوار کتاب 
بيایيد داستان بنویسيم، تألیف مهدی ميركيایی از نشر طالیی 
دانســت و از کتــاب كار جامع دوم ابتدایی، تألیف سمانه قدری 
گراخك، از انتشارات ضریح آفتاب، با اهدای لوح سپاس و جایزه دوم 

جشنواره تقدیر کرد. 

گروه داوری زبان های خارجی
در گروه داوری زبان های خارجی، داوران جشــنواره پس از بررسی 
کتاب های شرکت کننده، كتاب جامع زبان انگليسی خط سفيد 
پایه هفتم و هشتم، تألیف مجيد توانایی از انتشارات خط سفید 
را با رویكردهای جدید برنامه درسی زبان انگلیسی مناسب تر یافتند 
و عنــوان کتاب تقدیری این دوره از جشــنواره را به این کتاب اعطا 

کردند. 

گروه داوری سالمت و تربیت بدنی
تنها کتاب انتخابی گروه داوری ســالمت و تربیت بدنی، شایســتۀ 
عنوان برگزیده تشخیص داده شد و به این ترتیب لوح سپاس، جایزه 
نخســت و تندیس جشنواره در دســتان زهره افشارمند و یحيی 
ســخنگویی مؤلفان کتاب حركات اصالحی، از شرکت تضامنی 

انتشارات حتمی و شرکا جا گرفت. 

گروه داوری شعر و نثر ادبی
داوران گروه شعر و نثر ادبی، تندیس جشنواره سیزدهم را به ناصر 
كشــاورز به خاطر ســرودن مجموعۀ رفتم باال، اومدم پایين، از 
محصوالت مشترک شهر قلم و نشر چكه اعطا کردند این مجموعه که 
موفق به کســب عنوان برگزیده جشنواره شد، شامل سه کتاب است: 

رفتم باال انار بود، رفتم باال سيب بود و رفتم باال مورچه بود.
مریم هاشــم پور برای ســرودن یك قوری پر از قور، از کانون 
پــرورش فكری کودکان و نوجوانان جایزه دوم این گروه را دریافت و 

سروده او به عنوان تقدیری جشنواره قناعت کرد.
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گروه داوری علوم تربیتی و روان شناسی
اما پرکارترین گروه داوری سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی 
و تربیتی رشد یعنی علوم تربیتی و روان شناسی، کتاب روان شناسی 
رشد در گســترة زندگی، ترجمه پرویز شــریفی درآمدی و 
محمدرضا شاهی از انتشارات دانژه را به عنوان کتاب برگزیده خود، و 
کتاب تدریس پژوهش محور: ساختارسازی های پژوهش محور1 
براساس مدل E 5 چرخة یادگيری، از انتشارات آمیس را شایسته 
عنوان تقدیری معرفی کرد. کتاب اخیر حاصل انجام یك کار گروهی 

در معاونت پژوهشی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان است.

گروه داوری علوم تجربی
در گــروه داوری علوم تجربــی، کتاب آشــنایی با جانوران: 
خزندگان از مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان با کسب عنوان برگزیده، 

مؤلف خود حسن ساالری را صاحب تندیس جشنواره کرد. 
در همین گروه دو خواهر مترجم، معصومه و مليحه خليلی برای 
ترجمۀ کتاب پيش بينی، مشــاهده، توضيح، از مؤسسه فرهنگی 
مدرســه برهان ســزاوار دریافت جایزة دوم جشنواره و کسب عنوان 

تقدیری برای کتاب خود شدند. 

گروه داوری فیزیک
 گــروه داوری فیزیك جشــنواره نیز از بین کتاب های رســیده به 
معرفی یك کتاب تقدیری بســنده کرد. در این گروه کتاب فيزیك 
3 و آزمایشگاه تألیــف احمد احمدی و روح اهلل خلیلی بروجنی، از 
مؤسسۀ فرهنگی مدرسه برهان شایسته عنوان تقدیری شناخته شد. 

گروه داوری فرهنگ و هنر
در گــروه فرهنگ و هنر جشــنواره، مجموعۀ بیســت جلدی راز 
نقاشی های قشنگ، تألیــف محمدحسين صلواتيان از انتشارات 
بِه نشر بیش از همۀ کتاب های رسیده، به چشم داوران خوش نمود و 

به عنوان کتاب برگزیده گروه معرفی شد.
این گروه از ســهمیه دوم خود نیز اســتفاده کــرد و عنوان کتاب 
تقدیری را به عروســك های انگشــتی تألیف هدی عظيمی از 

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اعطا کرد. 
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گروه داوری کار و فناوری
در گــروه کار و فناوری، ســعيده مفيدی نسب با تألیف چندین 
کتاب در موضــوع فناوری حضوری پررنگ داشــت. در این دوره از 
جشنواره، کتاب تألیفی او مبانی و ویندوز 1 )به همراه كتاب كار(، 
از انتشارات روشنگران راه فردا در باالترین سكو ایستاد و نشان کتاب 

برگزیده را از آن خود ساخت. 
کتاب بازمصرف، بازیافت، بازكاهی در مصرف آب، ترجمۀ مينا 
سليمی از شرکت انتشارات فنــی ایران نیز عنوان تقدیری جشنواره 

را به دست آورد.

گروه داوری مطالعات و علوم اجتماعی
تنها انتخاب گــروه مطالعات و علوم اجتماعی موجب دســت یابی 
کتــاب دنيای هيجان انگيز موميایی هــا و اهرام، ترجمه صدرا 

صاحب فصول از نشر نوشته به عنوان کتاب تقدیری شد. 

گروه داوری معارف اسالمی
گروه داوران معارف اســالمی، در میان کتاب های رسیده جلد اول 
درس نامة صحيفه سجادیه )سطح متوسطه( از انتشارات دارالعلم 
را بهتریــن کتاب گروه یافتند و با اهدای عنــوان برگزیده به آن، از 

کوشش های حميد محمدی و همكارانش تقدیر کردند. 
در این گروه فلســفه خرافات تألیف سيدیحيی یثربی از مؤسسۀ 
انتشارات امیرکبیر نیز با اعطای عنوان کتاب تقدیری جشنواره ستوده شد.

گروه داوری نمایش نامه
آخرین گروه داوری جشنواره یعنی گروه نمایش نامه نیز از بین آثار 
رســیده، عنوان کتاب برگزیده را به مجموعۀ آثار فریده شير ژیان 
یعنی کتاب های جعبه خيال، ما همان جمع پراكنده و زنگ اول: 
تاریخ هر ســه از انتشارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان 
اعطا و تندیس جشنواره و جایزه نخست آن را به نویسنده اهدا کرد. 

معرفی ناشران برگزیده
سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد با  معرفی 
انتشــارات كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان و نشر 
نوشته از اصفهان به عنوان ناشــرانی برگزیــده این دوره از جشنواره 

به کار خود پایان داد. كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان
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 با توجه به این كه آثار منتشر شــده در مؤسسة شما حضور 
پررنگی در بين نامزدهای جشنواره كتاب رشد و نيز فهرستگان 
رشد داشته اســت بفرمایيد این مؤسسه در انتشار كتب علمی، 
آموزشــی و تربيتی، خصوصــًا برای كــودكان و نوجوانان، چه 

معيارهایی را مدنظر دارد؟
معیارهای ما بــرای انتخاب کتاب، نو بــودن موضوع، نگاه تازه 
داشــتن به مطالب و مسائل و مشكالت روانی و تربیتی کودکان 
و نوجوانــان و ارائه مطالب خواندنی مناســب برای بچه ها برای 
گســترش خزانه واژگانی آنان، ارائه مطالب جدید علمی است و 
انتشــار کتاب هایی که توسط همكاران آموزش وپرورش تألیف و 

ترجمه شده اند از اولویت های کاری ماست.

 به عنوان یکی از ناشــران برتر و همکار نظام تعليم وتربيت 
كشــور، بفرمایيد در مســيرتان با چه دشــواری هایی مواجه 

هستيد؟
تشــخیص موضوع هــای مبتالبه و موردنیــاز آموزش وپرورش، 
عــدم حمایت هــای الزم از کتاب هــای خوب، عــدم تخصص 
کافی نویســندگان در تألیف و تدوین کتاب های مناسب برای 
دانش آمــوزان، همچنین تولید کتاب های فــراوان زرد که واقعاً 

مخّل امر توسعه فرهنگی است، از دشواری های کار ماست.

 نظر شما درخصوص طرح سامان دهی منابع آموزشی كه 
به نوعی بيانگر معيارهای آموزش وپرورش در انتشار كتب 
علمی، آموزشــی، تربيتی ویژه كودكان و نوجوانان است 

چيست؟
این کار از چند جهت خوب اســت. اول این که دست اولیا را برای 
انتخاب کتاب برای فرزندانشان بسیار باز می کند. دوم آموزشگاه ها 
هســتند که الزم اســت برای تجهیز کتابخانه هایشان در جریان 
آخرین کتاب های مناسب انتشاریافته باشند. سوم این که ناشران 
سراسر کشــور عالوه  بر اطالع از فعالیت های همكارانشان الگوی 
مناسب کتاب های خوب را به دست می آورند. چهارم این که مؤلفان 
و مترجمان در جریــان »موضوع های مورد توجه« برای تألیفات 
خود قــرار می گیرند. همچنین در این فهرســت ها عالقه مندان 
می توانند موضوع هایی را که به آن ها پرداخته نشــده رصد کرده 
و بــه تولید در این زمینه ها بپردازند. خــود کودکان و نوجوانان 
هم می توانند با مراجعه به این فهرست ها از آخرین دستاوردهای 
مورد عالقه خود مطلع گردند. تولید کتاب های مناســب در کنار 
کتاب های درسی که همنوا با آن باشد و الزم باشد کنار کتاب های 
درسی مطالعه شود بسیار خوب خواهد بود که البته ناشران باید از 
محتواهای درسی در دست تولید مطلع شوند و البته وزارتخانه بر 

روی همنواسازی شكلی و محتوایی آن ها مدیریت کند.

گو
ت و

گف

عاطفه بزرگ نیا

تشخیص دقیق نیازهای آموزش و پرورش
گپ و گفتی با مهدی آل صاحب فصول، مدیر نشر نوشته و ناشر برگزیده سيزدهمين جشنوارة كتاب رشد

سیدمهدی آل صاحب فصول مدیرمسئول »نشر نوشته« است. او از سال 1352، در اصفهان، فعالیت خود را در کتاب فروشی شروع و 
خیلی زود کار نشر کتاب را هم ضمیمة کار خود کرد. کتاب کودکان از دغدغه های ذهنی او بود. برهمین اساس دست به نوشتن داستان 
زد. اولین داســتان او در سال 1354 از چاپ خارج شــد كه بالفاصله منجر به محرومیت وی از تحصیل و محروم شدن از شغل های 
فرهنگی شد. پس از انقالب به آموزش وپرورش پیوست و از سال 1361 در همکاری با مرکز تحقیقات معلمان اصفهان، که مرکز تجمع 
معلمان عالقه مند و اهل تحقیق بود، دســت به تأسیس کتابخانه زد که به زودی از بزرگ ترین کتابخانه های استان و کشور شد. از سال 

1380 نیز با همکاری برادران و دوستانش نشر نوشته را تاسیس کرد.
نشر نوشته با در اولویت قراردادن تعلیم وتربیت کودکان و نوجوانان به انتشار کتاب های علمی، قصه و شعر برای کودکان و نوجوانان و 
همچنین کتاب های روان شناسی و تعلیم وتربیت می پردازد و تاکنون حدود 300 عنوان کتاب منتشر کرده که تعداد زیادی از آن ها بازچاپ 
شــده و حتی به چاپ دهم هم رسیده است. کتاب های کالس انشا، مهارت های مورد نیاز کودکان برای ورود به مدرسه، زیبایی شناسی 

نقاشی کودکان، هوش عاطفی در محیط کار، خیال انشا و لذت امال از جمله کتاب هایی است که در جشنواره برگزیده شده است.
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گو
ت و

گف

سمانه آزاد

 چگونه كتاب »پيش بينی، مشــاهده، توضيح« را برای ترجمه 
انتخاب كردید؟ 

همســرم که در دفتر تألیف کتاب های درسی فعالیت دارند این 
کتاب را معرفی کردند. در واقع کتاب دو جلد بود. جلد نخســت 
آن در حوزة فیزیك بود. جلد دوم آن در حوزة زیست شناســی و 

شیمی که من و خواهرم آن را ترجمه کردیم.

 مخاطب این كتاب بيشتر چه كسانی هستند؟
کتاب بیشــتر برای معلمان دورة اول متوســطه مناسب است. 
معلمــان می توانند از این کتاب ایــده بگیرند و در کالس درس 
از آن اســتفاده کنند. دانش آموزان معموالً قبل از دوره دبستان 
با مشــاهده اطراف خود ذهنیت و درکی نسبت به مسائل دارند. 
وقتی وارد دبســتان می شوند با بسیاری از این مفاهیم به روش 
علمی آشــنا می شــوند. اگر دانش آموزان در مفاهیم اولیه دچار 
کج فهمی شــده باشــند، این کتاب به برطرف کردن آن کمك 
می کند. در واقع به معلــم در تدریس علوم و برطرف کردن این 

کج فهمی ها کمك می کند. 

 با توجه به سابقة شما در تدریس، فکر می كنيد دانش آموزان 
بيشتر در چه حوزه ای دچار كج فهمی هستند؟

مثاًل ما عموماً فكر می کنیم اگر شعلۀ گاز بیشتر باشد غذا زودتر 
می پزد، با اینكه می دانیم وقتی آب به دمای جوش می رسد، هر 
چقدر هم که شعله گاز زیادتر باشد، دمای آب بیشتر نمی شود. 
در این کتاب آزمایش هایی هســت که با انجام آن ها این مفاهیم 

برای دانش آموز کاماًل روشن می شود. 

 شما در زمينه تأليف كتاب های درسی هم فعاليت دارید.
بله. آثار من بیشــتر کتاب کار هستند. یك کتاب کار علوم برای 
پایه های هفتم و هشــتم و نهم منتشــر شــده که تألیف بخش 
زیست شناسی اش را من به عهده داشتم. برای پایه دهم هم کتاب 
گلبرگ را نوشته ام که کاماًل به حوزه زیست شناسی مربوط است.

 به نظر می رســد هم زمان با تغيير نظام آموزشی شما دست به 
قلم شدید.

بله. معموالً کتاب های کمك درســی ایراداتــی دارند. با افزایش 
تجربه، شــاید بد نباشد که معلمی دســت به قلم شود و سعی 

کتابی برای تصحیح 
بدفهمی های ما از علوم

معصومه خلیلی معلم زیست شناســی دوره دوم متوسطه و مؤلف و مترجم كتاب های كمك آموزشی است كه 25 سال سابقه خدمت 
در آموزش وپرورش دارد، به همراه خواهرش ملیحه خلیلی به خاطر ترجمة کتاب »پیش بینی، مشــاهده، توضیح« در ســیزدهمین 
جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد مورد تقدیر قرار گرفتند. این کتاب در حوزة علوم تجربی توسط انتشارات مدرسه برهان 
منتشر شده است. معصومه خلیلی معتقد است این اثر به معلمان کمک می کند تا برخی کج فهمی های رایج دانش آموزان در حوزه های 

زیست شناسی و شیمی برطرف شود.
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کند آن ایرادها را برطرف ســازد. اما متأسفانه کنكور باعث شده 
اکثر دانش آموزان به ســمت حفظ کردن و یادگیری ســطحی 
بروند. من همواره ســعی کرده ام کتاب هایی بنویسم که به فهم 
مطالب درســی کمك کند، مفهومی باشد و ارتباط بین مفاهیم 
را ارائه دهد. در کالس هم به همین شــكل تدریس می کنم و از 

دانش آموزان می خواهم این ارتباط را ارائه دهند. 

 شما، به عنوان معلم، وضعيت كتاب های كمك درسی را چگونه 
می بينيد؟

تعداد و تنوع کتاب ها خیلی زیاد است به طوری که مِن معلم هم 
نمی توانم از بین شان انتخاب درستی داشته باشم. اکثر کتاب ها 
تك بعدی هســتند و به برخی از جنبه ها نپرداخته اند. بعضی از 
کتاب ها هم فقط کنكور را مدنظر قرار می دهند یا بیشتر دانشی 
هســتند و به حفظیات پرداخته اند. کتاب هایی هم هســتند که 
حتی پاســخ سؤاالت را نوشــته اند و دانش آموز نیاز ندارد دیگر 
حتی فكــر کند. برخالف آنچه برخی می گویند که دانش آموزان 
باهوش تر شــده اند، به نظر می رسد فقط فرایند حفظ کردن شان 
بیشتر شده است و خیلی سطحی تر شده اند. در زمینه یادگیری 
مطالب خیلی ضعیف هستند. یك دلیلش می تواند کاهش درس 

علوم در دوره متوسطه اول باشد یا روش های آموزشی. 

 دانش آموزان توانایی های یادگيری متفاوتی دارند و شاید یك 
نوع كتاب كمك درسی برای همه دانش آموزان یك كالس مناسب 
نباشد. شما به عنوان معلم چه نوع كتاب هایی را به شاگردان خود 

پيشنهاد می دهيد؟

بعضی از دانش آموزان ســطح یادگیری باالیی دارند و شاید نیاز 
به کتاب خاصی نداشــته باشــند مگر آنكه بخواهند مفاهیم را 
توسعه یافته تر یاد بگیرند. ولی برخی دیگر به تمرین بیشتری نیاز 
دارند که برای آن ها کتاب کار معرفی می کنم. برای دانش آموزان 
ضعیف تر هم کتاب هایی را که بیشتر جنبه دانشی دارند توصیه 
می کنم. شــاید این کتاب ها به شكل ســؤال و جواب باشند که 
چندان مناســب نیســت اما برای دانش آموزان ضعیف تر چاره 

دیگری نداریم.

 كتاب دیگری هم در دســت ترجمه یا 
تأليف دارید؟

بلــه. به تازگــی ترجمه کتــاب دیگری را 
شروع کرده ام که مشابه کتاب »پیش بینی، 
فضــای  و  اســت  توضیــح«  مشــاهده، 

آزمایشگاهی دارد. 

 خانم خليلی! تا پيش از این با جشنواره 
آشنایی  رشد  تربيتی  و  آموزشی  كتاب های 

داشتيد؟
بله. از طریق مجالت رشــد هم آشــنایی قبلی داشتیم. شرکت 
در این جشــنواره باعث شــد همــكاران دیگر هم نســبت به 
جشنواره کنجكاو شــوند. امیدوارم هدف همه معلمان یادگیری 
دانش آموزان باشد. هر چند می دانم فرصت و فضای آموزش کم 
اســت؛ اما آزمایش کردن به عمق بخشیدن مطالب و یادگیری 

دانش آموزان کمك می کند. 

من همواره سعی کرده ام 
کتاب هایی بنویسم که به 
فهم مطالب درسی کمک 
کند، مفهومی باشد و 
ارتباط بین مفاهیم را 
ارائه دهد
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علی اشرف خانلری

 برای تألیف هر كتاب 
ده ها جلد كتاب مطالعه می كنم
پای صحبت دكتر یحيی سخنگویی، بنيان گذار علمی رشتة اُرتوپدی فنی

مسئوليت های مرتبط، زمينه تأليف كتاب های كاربردی
دکتر سخنگویی مســئول کلینیك فیزیوتراپی دانشگاه علوم 
پزشــكی ایران، مدیر گروه ارتوپدی فنی دانشگاه علوم پزشكی 
ایران، دبیر شورای بورس دانشــگاه بهزیستی، عضو پژوهشكدة 
مهندسی پزشكی بنیاد مستضعفان و جانبازان، مدیر کالس بندی 
پزشــكی ورزشی کمیتۀ ملی پارالمپیك و فدراسیون جانبازان و 
CP-IS- و  IPC  معلوالن، کالس بند پزشــكی ورزشی بین المللی
RA و نیز معاون توان بخشی بهزیستی کشور بوده و فعالیت او در 
این عرصه ها موجب شده است که تجارب ارزشمندی در زمینه 
علوم توان بخشــی و فیزیوتراپی به دست آورد که در کتاب هایش 

بازتاب یافته است.

برای تأليف هر كتاب ده ها كتاب مطالعه كرده ام
وی می گوید: در کار تألیــف، من تالش زیادی کرده ام. به طور 
دائم در حال مطالعــه ام به طوری که برای تألیف هر کتاب ده ها 
کتــاب را مطالعه می کنم تا بتوانم اثری کامل و بدون نقص ارائه 
کنم هرچنــد این کتاب ها نیاز به بازنگــری دارد و باید مطالب 

کاربردی جدید به آن ها اضافه شود.  

یكی از کتاب های او »حرکات اصالحی« اســت که با همكاری 
خانم زهره افشارمند تألیف کرده. وی می گوید: ما برای این کتاب 
ده ها کتاب در زمینۀ ارتوپــدی خوانده ایم و برای هر ناهنجاری 

یك بخش کامل تهیه کرده ایم.

كتاب های آموزشی به زبان ساده و عامه فهم نگارش شود
ســخنگویی با انتقاد از نگارش کتاب ها بــه روش تخصصی و 
پیچیــده، تصریح کرد: االن جای کتاب هایی که به زبان ســاده 
نوشته شــده باشــد در کتاب های آموزشــی خالی است. اکثر 
کتاب ها برای عاّمۀ مردم قابل فهم نیســت و مؤلفان باید سعی 
کنند کتاب ها را به زبان ساده نگارش کنند و نگارش کتاب های 

آموزشی از حالت علمی و تخصصی خارج شود.
کتابچه های کوچكی باید چاپ شــود و پــدران و مادران باید 
ایــن کتاب ها را مطالعه کنند و بدانند که مثاًل اگر فرزندشــان 
صافــی کف پــا دارد، باید به آن اهمیت بدهنــد و برای رفع و 
اصالح آن اقدام کنند و بدانند که اگر به این مشــكل و بیماری 
فرزندان خود توجه نكنند در آینده مشــكالت بزرگ تری برای 

آن ها به وجود می آید.

دکتر یحیی سخنگویی، بنیانگذار علمی رشتة ارتوپدی فنی در کشور، و مؤلف نمونه، تأکید می كند: برای تألیف یک جلد کتاب باید 
به ده ها کتاب احاطه داشته باشید تا بتوانید یک کتاب مفید و مناسب بنویسید.

این پژوهشگر در طول دوران خدمت خود، مسئولیت های بســیاری در زمینه های ارتوپدی داشته است. تجارب او در طول سال ها 
فعالیت در کلینیک های مختلف موجب شده که از سال 77 وارد عرصه نگارش کتاب هایی در ارتباط با ناراحتی های کمردرد، زانو درد، 

دیسک کمر و... شود كه حاصل آن تألیف حدود 30 جلد کتاب تا امروز است.
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اغلب مراجعــان كلينيك های مغز و اعصاب مشــکل 
ارتوپدی دارند  

اغلــب مراجعه کنندگان به کلینیك های مغز و اعصاب افرادی 
هســتند که از ناراحتی های کمردرد، زانو درد، فتق دیســك، 
دیســك کمر، و... رنج می برند و مشــكل اکثــر بیماران غیر از 
اینها نیست. دکتر سخنگویی علت بروز این بیماری ها و افزایش 
روزافزون آن را نبودن آموزش در جامعه دانســت و گفت: ما از 
اول به کودک آموزش نداده ایم که کیف ســنگین حمل نكند. 
همین امر باعث می شود که مشكالت کوچك او به سنین باالتر 
منتقل شــود و این کودک در بزرگ ســالی با انواع بیماری های 

ستون فقرات و کمردرد مواجه شود.

تالش كرده ایم ریشه ای با بيماری ها برخورد كنيم
سخنگویی در پاسخ به این که چرا کتاب آن ها در هیئت داوران 
انتخاب شــده اســت، گفت: چون تالش کرده ایم که به شــكل 
ریشــه ای با بیماری ها برخورد و راه حل ارائه کنیم، این کتاب با 

استقبال مواجه شده است.
وی با اشــاره به این کــه عمل جراحی ســتون فقرات حدود 
120 میلیون تومان هزینه دربــردارد، افزود: تالش کرده ایم که 
از بروز بیماری ها پیشــگیری کنیم، وقتــی اطالعات در اختیار 
افراد متخصص قرار می گیرد هشدار و آگاهی می دهند و از بروز 

مشكالت بزرگ جلوگیری می کنند.  

توصيه به نویسندگان جوان
دکتر سخنگویی خطاب به نویسندگانی که تازه وارد این عرصه 
شــده اند، تأکید کرد: اگر کاری را شــروع می کنید خوب شروع 
کنید تا آیندة خوبی در انتظارتان باشد. سعی کنید کتاب ها را با 
مطالعۀ بیشتر و اطالعات کامل به نگارش درآورید. اگر کتاب پر 
از غلط و اطالعات نادرســت علمی باشد اعتماد مخاطب شما از 
بین می رود. کســی که در این وادی قدم برمی دارد باید زحمت 

بكشد و از بعد علمی قابل قبول باشد.

اغلب ناشران برای این كه درجه بگيرند كتاب ها را منتشر 
می كنند

وی در مورد ناشــران گفت: ناشــران باید کتاب هایشان را 
به نظرخواهی بگذراند. متأســفانه اغلب ناشــران برای این که 
درجــه بگیرنــد کتاب هــا را منتشــر می کنند و کســی هم 
نمی گوید این کتاب ها چیســت! وی با قدردانی از مسئوالن و 
برگزارکنندگان ســیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و 
تربیتی رشد خاطر نشــان می کند: این کار، کار بزرگی است 
و  به ناشــران و مؤلفان کمك می کند تا کارهای بهتری ارائه 

کنند.
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سمانه آزاد

 كتاب كار جامع دوم ابتدایی شما امسال در جشنواره به عنوان 
اثر تقدیری معرفی شد. این كتاب شامل چه مباحثی است؟

کتاب کار جامع دوم ابتدایی کتابی است برای همۀ درس های 
پایه دوم ابتدایی شــامل درس های قرآن، هدیه های آســمانی، 
فارســی، علوم و ریاضی. در این کتاب انواع سؤاالت تستی، جای 
خالی، صحیح و غلط، جور کردنی، کوتاه پاســخ و بلند پاســخ 
و... آمده اســت که دانش آموزان را با انواع سؤاالت آشنا می کند. 
همچنین دو آزمون جامع میان دورة سال تحصیلی و پایان دوره 
برای درس های فارسی، ریاضی و علوم پیش بینی شده است. این 
کتاب با توجه به تحــول در آموزش وپرورش و مطابق با آخرین 
تغییرات کتاب های درسی و در راستای برنامه درسی ملی تدوین 

شده است.

 هدف شما از نوشتن كتاب چه بود؟ 
این کتاب نتیجه چندین ســال تجربه آموزشی و تدریس من 
در پایه هــای اول و دوم و ســوم ابتدایی و عشــق و عالقه ام به 
شغل معلمی و آموزش به دانش آموزانم است. با تغییر کتاب های 
درسی و کمبود منابع آموزشی و کتاب کار در اولین سال تغییر 
کتاب های درســی، تصمیم گرفتم خــودم درس به درس برای 

دانش آموزانم سؤال های متنوع از مطالب کتاب های درسی مطرح 
کنم و با شــرکت در کالس و دوره های ضمن خدمت پایه دوم 
ابتدایــی، آن ها را در اختیار همكاران دیگر پایه دوم ابتدایی قرار 

می دادم که مورد استقبال و تأیید همكاران عزیزم قرار گرفت.
با توجه به این اســتقبال و اشتیاق، خودم برای نوشتن کتاب 
کار تصمیم گرفتم کتاب کاری جامع از همه درس های پایه دوم 
با ســؤاالت متنوع بنویسم که دانش آموزان از داشتن کتاب های 
کار متعدد بی نیاز شــوند. حدود دو ســال به طور مستمر و دایم 
برای نوشتن کتاب و چاپ آن تالش کردم تا کتاب از نظر کّمی 
و کیفی متناســب سن و توانایی های علمی دانش آموزان باشد تا 
بتوانند از آن در مدرسه در طول هفته یا در پایان هفته استفاده 
کنند و نیازی به داشتن چندین کتاب کار برای هر درس نداشته 

باشند.  
با اســتقبال خانواده ها، دانش آمــوزان و همكاران از کتاب کار 
جامــع دوم ابتدایی، تصمیــم گرفتم برای پایه هــای باالتر نیز 
کتاب های جامع به همین صورت بنویســم که این کتاب ها برای 
پایه سوم و چهارم ابتدایی چاپ شدند و مورد استقبال مخاطبان 
هم قرار گرفتند. به این ترتیب کتاب کار جامع را برای پایه های 

اول تا چهارم ابتدایی نوشته ام. 

یك كتاب به جای چند كتاب
گپ و گفتی با سمانه قدری، نویسندة كتاب كار جامع دوم ابتدایی

در حوزة زبان و ادبیات فارســی، کتاب کار جامع دوم ابتدایی نوشته ســمانه قدری به عنوان اثر تقدیری در سیزدهمین جشنواره 
کتاب های آموزشــی و تربیتی رشد معرفی شد. وی از معلمان جوان و کارشــناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی از مشهد است و 

سابقه ای هشت ساله در تدریس دورة ابتدایی دارد. با او دربارة کتابش گفت وگوی کوتاهی انجام داده ایم.
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یكی از دغدغه های وزارت آموزش وپرورش كه مدت هاســت ذهن مسئوالن را به خود مشغول كرده  مسئلة كتاب های كمك آموزشی و 
كمك درسی است كه توسط عده ای از ناشران و بعضًا بدون توجه به اهداف مبتنی بر اسناد باالدستی و در رأس آن ها سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش، تولید می شــود و برخی از آن ها موانع جدی در مســیر تحقق اهداف تعلیم وتربیت ایجاد می كنند. سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی به عنوان متولی اصلی تولید و چاپ كتاب های درسی، چندسالی است كه با ارتباط مؤثر با ناشران آموزشی از طریق 
برگزاری نشست یا برپایی كارگاه های آموزشی، حضور در نمایشگاه  بین المللی كتاب تهران و نیز  برگزاری جشنواره  كتاب های آموزشی 
و تربیتی رشد و معرفی كتاب های مناسب ناشران در كتاب نامه ها و فهرستگان رشد در رفع این مشكل می كوشد و تا كنون به توفیقات 
زیادی نیز دســت یافته است. آنچه در این جا می خوانید خالصة گزارش نشســت صمیمی تعدادی از ناشران آموزشی با رئیس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است كه با هدف آشنایی هر چه بیشتر ناشران با اهداف سند تحول بنیادین و تداوم همكاری با سازمان 

برگزار گردید.

وجین كردن زمین 
آموزش وپرورش از علف های هرز

نشست صميمی ناشران آموزشی با رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

معصومه شجاعی

ناشران نقش مهمی در فرایند یاددهی - یادگیری دارند
در ابتدای این نشســت محمد ناصری،  
تکنولوژی    و  انتشارات  دفتر  مدیركل 
آموزشــی، با بیان نقش مهم ناشران در 
فرایند یاددهی ـ یادگیری گفت: ناشــران 
حاضر از پرکارترین ناشــران در حوزة نشر 

کتاب های آموزشــی و تربیتی هستند و امیدوارم همكاری بین 
آنان و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تداوم یابد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی بیش از پیش کتاب های نامناسب 
در سطح مدارس کشور افزود: با مقدمات فراهم شده و متناسب سازی 
حجم کتاب و نیز برگزاری »جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی 

رشد« و »جشنوارة کتاب های قرآنی« این اتفاق خواهد افتاد.
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زارعی: برخی از تولیدات 
نامناسب ناشران در 

بخش خصوصی یكی 
از دالیل سلب اعتماد 

آموزش وپرورش از 
ناشران است

نگاه دستگاه آموزش وپرورش 
به ناشران نگاه رفاقتی است نه رقابتی

ســپس دكتر محمدیــان رئيس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی با اشاره به درخواست انجمن فرهنگی 
ناشــران جهت برگزاری نشست مشــترک با سازمان گفت: ما 
قباًل در جلســۀ ناشــران روی دو موضوع به توافق رســیدیم: 
موضوع اول همكاری و معاضدت ناشــران 
در عرصــۀ فرهنگ و آموزش بــود که از 
وزارت آموزش وپرورش پشــتیبانی کنند و 
برنامۀ درســی ملی و اهداف ســند تحول 
را در سیاست هایشــان تعقیــب نمایند و 
موضــوع دوم اینكه گفتیم نگاه دســتگاه 
آموزش وپرورش به ناشــران نــگاه رفاقتی 
است نه رقابتی، و به همین جهت معتقدیم 
که ما باید تســهیالتی را برای جامعۀ نشر 
کشــور فراهم کنیم تا تولیدات مناســب آن ها که قابلیت ورود 
به مدارس را دارد، به دســت مخاطبین اعــم از دانش آموزان، 

معلمان و حتی خانواده ها برسد.
پــس از بیانات حجت االســالم دکتر محمدیــان تنی چند از 
ناشران که برای بیان نظرات خویش اعالم آمادگی کرده بودند، 

به ترتیب سخن گفتند.
مدیر  ســبطی،  هامون  نخســت 
مســئول انجمن فرهنگی ناشــران 
ضمــن تأکید بر ضرورت تداوم نشســت 
مشــترک با ناشران خاطرنشان کرد: یك 
رشــته کتاب های نامطلوب نوشته و وارد 
مدارس کشــور می شــود که اهداف نظام آموزشــی را مختل 
می کنــد پس بیاییــد کاری کنیم که یا این ناشــران به خود 
بیاینــد و چنین منابعی تولید نكننــد و یا از طریق ممیزی از 

کارشان جلوگیری کنیم.
دكتر محمدیان در پاســخ به سخنان ســبطی گفت: تمام 
صحبت ما همین اســت که همۀ ما به نوعی ناشــریم، ما کتاب 
درســی تولید می کنیم، شــما ناشــران هم کتاب کمك درسی 
وکمك آموزشــی تولید می کنید، چه کار کنیــم که این دو در 

موازات هم تقویت شوند؟
هامون سبطی گفت: ما می خواهیم یك سلسله نشست نقد 
کتاب های مشكل دار با حضور ناشر و مسئوالن سازمان پژوهش 
داشــته باشیم که در آن به ناشــر هم اجازة دفاع از خودش را 
بدهند و اجــازه دهند در مورد کتاب های درســی نظر دهد تا 
تعامــل اتفاق بیفتــد. دیگر اینكه شــما پیش نویس کتاب های 
درسی را در اختیار ناشران قرار دهید یا اجازه دهید در جشنوارة 
کتاب های رشــد، نمایندگانی از ناشران حضور داشته باشند تا 
این شــائبه از بین برود که داوری ها سمت وســویی خاص پیدا 

کرده است.

نباید خشك و تر را با هم سوزاند
محسن زارعی، از نشر فرهيختگان 
جوان ســخنران بعدی بود که ســخنان 
خــود را در دو بخش بیــان کرد و گفت: 
نكتــه ای کــه آقــای دکتــر محمدیان 
فرمودند که »بخش خصوصی رفیق است 
نه رقیب«، باور شماســت ولی در رفتارتان نیســت؛ متأسفانه 
این باور در آموزش وپرورش جاری و ســاری نشــده است؛ نه 
در بخش های مســئولین دیگر در حوزة ثبت )ســتادی( و نه 
در مراکز آموزشــی. فقط حساسیت نسبت به بخش خصوصی 

خیلی باالست.
وی بــا تأکید بر لــزوم ممیزی و مراقبــت در بخش تولیدات 
ناشران اذعان کرد: برخی از تولیدات نامناسب ناشران در بخش 
خصوصی یكی از دالیل سلب اعتماد آموزش وپرورش از ناشران 
اســت، اما نباید خشك و تر را باهم سوزاند. باید سره را از ناسره 

جدا کرد.
ایشــان با اشــاره به نقش تولید محتــوا در فرایند یاددهی ـ 
یادگیــری افزود: در نظریه های جدید یادگیری، بر تولید محتوا 
از ســوی دانش آموز و معلم تأکید شده اســت و در این بحث، 
نقش دانش آموز صرفاً یادگیرندة منفعل نیســت و در یادگیری 
مشارکتی سهیم است. معلم نیز متكلم الوحده نیست تا فقط در 
ارزیابی و امتحان، همان مطالب تدریس شــده را از دانش آموز 
مطالبه کند بلكه نقش معلم، عنصر مؤثر و فعال در امر مشارکتی 

است.
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علی امین صادقیه: 
آموزش وپرورش باید 
جایی باشد كه كارش را 
با تأمل انجام دهد نه با 
عجله! ولی متأسفانه ما 
در این دستگاه بیشتر 
عجله را می بینیم.

اعتماد  خصوصی  ناشران  نامناسب  تولیدات  برخی 
آموزش وپرورش را از ناشران سلب می كنند

یحيی دهقانی مدیر مسئول انتشارات 
مبتکران با اشــاره به انتخاب ناشــران 
دعوت شــده به جلسه توســط سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی گفت: 
ناشرانی که اینجا دعوت شده اند بیشترین 
تولیدات را در جهت اهداف آموزش وپرورش دارند، اما من نظرم 
این است که شما با ناشرانی هم که مخل نظام آموزشی هستند 

تعامل برقرار کنید و در جهت تقویت مثبت آن ها کار کنید.

ما آمادگی داریم كتاب های مورد نیاز را تولید كنیم
نشر  از  پرورده  سيد حســام الدین 
قرآن و اهــل بيت)ع( با ذکر ســابقۀ 
بیست سالۀ انتشــارات قرآن و اهل بیت 
)ع( و انتخــاب دوکتــاب این انتشــارات 
در دوازدهمیــن جشــنوارة کتاب هــای 
قرآنی رشــد گفت: در ما این آمادگی وجود دارد که طرح های 
آموزش وپرورش را دریافت کنیم و کاری را که نیاز اســت انجام 
دهیــم. در این رابطه مجموعۀ ما دســت به کار شــده و داریم 
»طرح تدبر« را در دورة ابتدایی و دبیرســتان برای تولید آماده 

می کنیم.
وی افزود: در حوزة مهارتی هــم کتاب های بازی، کتاب های 
کاردســتی و کتاب هایی کــه مهارت ها را بــه مربیان آموزش 

می دهد، داریم تولید می کنیم.

هنوز اهداف آموزش وپرورش خوب 
معرفی نشده است

مســئول  مدیر  امين صادقيه  علــی 
انجمن  رئيس  و  فار،  علمی  انتشارات 
ناشــران آموزشــی، با تأکید بر لزوم 
آگاهی ناشــران از اهداف آموزش وپرورش 
گفت: اولین مسئله ای که به نظرم آمد این 
اســت که هنوز اهداف آموزش وپرورش به درستی به بیرون درز 
نكرده و خیلی از ناشــرانی که در جلسه حضور دارند و یا حضور 

ندارند، اهداف آموزش وپرورش را نمی دانند.
مســئلۀ دوم این اســت که آیا کتاب های کمك آموزشی تا به 
حال دســته بندی شده، و اگر شــده کدام نوعش دچار مشكل 

است که بتوان در مورد آن صحبت کرد؟
وی در ادامه به شــتاب زدگی در آموزش وپرورش اشاره کرد و 
گفت: خود کتاب های درسی جای تأمل دارند. آموزش وپرورش 

باید جایی باشد که کارش را با تأمل انجام دهد نه با عجله! ولی 
متأســفانه ما در این دستگاه بیشــتر عجله را می بینیم، و این 
یعنی ایجاد نیازهای کاذب برای تولید کتاب. این شــتاب زدگی 

باید اصالح شود. 

وجه مشترك ما بحث عدالت آموزشی است
مســئول  مدیر  قلم چــی،  كاظم 
آموزش  فرهنگی  كانون  انتشــارات 
آموزشــی  عدالت  موضوع  در  )قلم چی( 
گفــت: وجه مشــترک ما بحــث عدالت 
آموزشی اســت که یكی از دستاوردهای 

تولید منابع آموزشــی، در دســترس قرار 
گرفتــن آن ها بــرای همه اســت و عالوه 
بر بحث عدالت آموزشــی، حــوزة ارتقای 
کیفیت آموزشــی اســت که در مورد آن 

می توان صحبت کرد.
وی ضمن درخواســت تداوم جلســات 
ناشــران با ســازمان پژوهش بــه کتاب 
»چكاپ آموزشــی« ســازمان که چندین 
بار تجدید چاپ شــده اشاره کرد و افزود: 
االن بــه مددتبــادل مســتقیم و آزادانۀ 

اطالعات، معلوم شده بیشــترین چالش ها در دورة زیر دانشگاه 
اســت و به نظر من آموزش وپرورش کشورما با توجه به روحیۀ 
آرمان خواهی شما پیشــرفت خوبی داشته که یكی از عواملش 

تولید همین کتاب هاست.
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ابوذر نصری، مدیر 
انتشارات  مســئول 
خيلی سبز در ادامۀ 
ما  گفــت:  نشســت 
متمرکز بر این شدیم 
کــه کتاب های خوبی تولید کنیم که مورد 
تأیید سازمان باشد. اما مشكلی وجود دارد. 
ما دو نوع کتاب داریم اول، کتاب هایی که 
مورد تأیید شــما نیســتند اما مورد اقبال 
قرار می گیرنــد و دوم کتاب هایی که مورد 
تأیید شــما قرار می گیرنــد اما مورد اقبال 
مردم نیســتند. ما می خواهیم کتاب مورد 
تأیید تولید کنیم، پس اول باید به ســمت 
برداشتن این شكاف باشیم و حتماً  سازمان 

پژوهش هم باید در این کار کمك کند.
انتشــارات  از  فریدون  عبدالعظيم 
محراب قلم در خصوص کیفیت کتاب ها 
گفت: واقع امر این اســت که با برگزاری 
جشــنواره های کتــاب و اتفاقاتی که در 
سامان بخشــی افتاد، کیفیــت کتاب های 
کمك درسی ارتقا یافت و استانداردهای عرضه شده، موجب شد 
ناشــران به ســمت تولید کارهای کیفی بروند و االن با گذشته 
قابل مقایســه نیست اما به دلیل مشــكالت موجود، عده ای هم 

به ســوی تولید کارهای ضعیف و نامناسب رفتند و شاید از این 
موقعیت سوءاستفاده کردند. 

نمایندة  اســکویی  نادیــا  خانــم 
آخرین  به عنوان  بنی هاشمی  انتشارات 
ســخنران ناشران گفت: سؤالی از سازمان 
پژوهــش دارم و آن این اســت که: وارد 
شدن کتاب های درســی قبل از چاپ به 
بازار آزاد و قرار گرفتن در دســت دالالن معنی اش چیســت؟ 
لطفاً پاســخ دهید. ضمن اینكه معتقدم ادامه این جلسات برای 

ما مطلوب است.

همة ما یك طرفیم
دكتر محمدیان، در بخش دوم ســخنان خــود، خطاب به 
ناشران حاضر در جلسه گفت: آموزش وپرورش مال من نیست، 
مال همه اســت. هر کدام از ما در حوزه ای یا مسئولیت داریم یا 
اطالعــات داریم یا تخصص داریم و دنیا هم با توجه به نیازهای 

متنوعی که دارد، نیازمند تخصص های گوناگون است.
وی با اشاره به اهمیت حل مشكالت نشر آموزشی خاطر نشان 
کرد: من معتقدم خود شما باید برای همه مشكالتی که گفتید 
راه حــل پیدا کنیــد. نباید توپ را به زمیــن یكدیگر بیندازیم. 
همۀ ما می پذیریم ناشــرانی داریم که اثر خوب تولید نمی کنند 
و کتابی داریم که غیراســتاندارد اســت و در فرایند یاددهی ـ 

یادگیری خلل ایجاد می کند. حداقل این را رصد کنید.

فریدون: واقع امر این 
است كه با برگزاری 
جشنواره های كتاب 

و اتفاقاتی كه در 
سامان بخشی افتاد، 

كیفیت كتاب های 
كمك درسی ارتقا یافت 
و استانداردهای عرضه 

شده، موجب شد ناشران 
به سمت كارهای كیفی 

بروند
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محمدیان با ذکر فرایند تغییر کتاب های درســی، بارگزاری 
پیش نویس کتاب ها روی ســایت و آزمایشی بودن اجرای آن 
در ســال اول اشــاره کرد و افزود: ما هر پنج ســال یك بار، 
کتاب هــا را بازنگــری می کنیم اما در ســال اول، اجرایمان 
آزمایشــی اســت و همكارانمان پیشــنهاد می دهند و عالوه 
بر آن اعتبارسنجی، مشــكالت فرایند یاددهی ـ یادگیری را 
اصالح می کنیم که شــما ناشــران می توانید در این راستا به 

ما کمك کنید.
وی با اشــاره به تأثیر کتاب های درســی جدیــد در جامعه 
گفت: تولید کتاب های درســی جدید ســه اتفاق را در کشور 
موجب شــده اســت: اول روش های آموزشی را نو کرده است، 
دوم آمــوزش معلمان را به روز کرده و ســوم دانش خانواده ها 
را برای کســانی که دارای فرزند دورة ابتدایی هســتند ارتقا 
بخشــیده اســت. ما این موارد را تحقیــق کرده ایم که به این 

نتیجه رسیده ایم.
محمدیان سپس به بحث تحقق عدالت آموزشی طی 30 سال 
گذشــته پرداخت و گفت: زمینه های پوشش ظاهری باسوادی 
تا 98 درصد فراهم شــده، اما االن باید کیفیت آموزش را ارتقا 
دهیــم و این امكان پذیر نیســت مگر با مشــارکت جمعی و با 
حــذف عوامل مزاحم یا با اصالح عوامــل مزاحم. ما باید زمین 

آموزش وپرورش را از علف های هرز اصالح کنیم.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با ذکر اهمیت 
تولید محتوای آموزشی توسط دانش آموزان و معلمان گفت: ما 
در کتاب های درسی مان ده تا بیست درصد صفحات را به تولید 
محتوا توســط معلمان اختصاص داده ایم تا در تولید محتواها، 

دانش آموزان خودشان ایفای نقش کنند.
وی ضمن اعالم حمایت از ناشــران آموزشــی که کتاب های 
اســتاندارد تولید می کنندگفت: ما با معاون پرورشــی وزارت و 
شــهرداری تهران که گاهی با ما همكاری می کنند و نیز وزارت 
ارشــاد میثاقی داریم که کتاب های تأیید شده در سامان بخشی 

را برای کتابخانه های مدارس تهیه کنند.
محمدیان در پاسخ به سؤال علی امین صادقیه، مدیر مسئول 
انتشــارات علمی فــار، در خصوص شــتابزدگی در کار گفت: 

اینكه سؤال کردید که تندی و شــتابزدگی در کار است، خیر! 
در سی ســال اخیر، نظام آموزش وپــرورش تغییر نكرده، یك بار 
برای دورة متوســطه عوض شــده، یك بار هم االن. متأسفانه 
آموزش وپرورش ما، برعكس نظر شــما، بیــش از اندازه بطئی 
و کند اســت. اصاًل آموزش وپرورش ما بــا تغییرات اجتماعی و 
پیشرفت علوم و تكنولوژی جلو نرفته و گرفتار در چنبرة کهنگی 

است.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی با اشــاره به 
ایجاد فرصت های برابر آموزشــی خاطر نشــان کــرد: عدالت 

آموزشــی این اســت که امكان دسترسی 
به آموزش وپرورش بــا کیفیت برای همۀ 
کودکان الزم التعلیم ایرانی فارغ از جنسیت 
و نژاد و زبان و... فراهم باشد. فعاًل پوشش 
آموزشــی کامل شــده اما ارتقای کیفیت 
می تواند زمینۀ کمك ما برای تحقق عدالت 

آموزشی به معنی کامل خودش باشد.
ایشــان بار دیگر به ناشــران پیشنهاد 
همكاری داد و گفت: خود شــما گروهی 
از ناشــران همكار و عالقه مند را تشكیل 
دهید و با مد نظر قرار دادن ســند برنامه 
درســی ملی، بــرای هــر کتابی مالک 

ارزش یابی بنویســید. اســتانداردهای تولید شــده و تقویت 
شــده را بازنگری کنید و اگر چیزی قابل اضافه کردن است 
اضافــه کنید و اگر هم قابل حذف کردن اســت حذف کنید. 
ما هم دوباره در شــورای هماهنگی علمی سازمان تقویتش 

می کنیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تأکید بر لزوم 
پذیرفتن اشــكاالت در اصالح امور گفت: من معتقدم ضعف ها 
را ندیدن و رندانه آن ها را ماســت مالی کردن حماقت اســت. 
دنبال دلیل گشتن و تشدید نقاط ضعف خیانت است اما دیدن 
ضعف ها و ســعی در برطرف کردن نواقص و تكمیل آن ها عین 
رسالت اســت. ما نه دنبال حماقتیم نه خیانت، شما هم کمك 

کنید تا به رسالتمان عمل کنیم.

دكتر محمدیان: عدالت 
آموزشی این است 
كه امكان دسترسی 
به آموزش وپرورش 
با كیفیت برای همه 
كودكان الزم التعلیم 
ایرانی فارغ  از جنسیت 
و نژاد و زبان و... فراهم 
باشد
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مؤلف باید نسبت به تولید یک اثر نیازسنجی کند علی اشرف خانلری
غالمرضا حیدری ابهری یکی از نویسندگانی است که تاکنون چندین بار از  جشنوارة کتاب  رشد جایزه گرفته است. به بهانه حضور 
مجموعه کتاب های »به من بگو خدا کیســت« در سیزدهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد با او به گفت وگو نشسته ایم. 

آنچه می خوانید حاصل گفت وگوی ما با ایشان است.

مقدمات و مطالعات برای تألیف کتاب مهم است
حیدری ابهری سه سال در کالس درس خارج آیت اهلل جوادی 
آملی و هشــت ســال در درس خارج آیت اهلل شبیری زنجانی 
شــرکت کرده اســت. او از زمرة روحانیانی است که به ادبیات 
کودک و نوجوان کار برای این گروه سنی بسیار عالقه مند است 
و تا کنون حدود 70 عنوان کتاب کودک و نوجوان منتشر کرده 
اســت. برخی از آن ها نیز به زبان های آلمانی، اردو، انگلیســی، 
ترکی، روســی، عربی و دیگر زبان های دنیا ترجمه و منتشــر 

شده اند.
او ســال 66 وارد حوزه علمیه قم شــده و همچنان مشغول 
تحصیل و تحقیق است. حیدری می گوید: سال 73 اولین کار 
من منتشر شده اســت و از آن زمان فعالیت هایم ادامه دارد. 
»به من بگو خدا کیســت« یكی از آخرین نوشــته های او در 
حوزه مفاهیم دینی برای کودکان اســت. او می گوید: نوشتن 
این کتاب شــاید زمان زیادی نبرده باشــد، امــا برای تولید 
کتاب کودک، رسیدن به نگاه مناسب مهم است؛ خود نوشتن 
ممكن اســت زمان زیادی نگیرد اما مقدمات و مطالعاتی که 

طی می کند تا به نگاه مناســب برسد مهم است.

بیان مفاهیم مربوط به خدا 
برای کودکان با زبان و سطح خودشان

حیدری ابهری تصریح می کند: در بحث خدا شناسی، هم آثار 
تولیدی خیلی از بزرگانی مثل عالمه طباطبایی، آیت اهلل جوادی 
آملی، آیت اهلل بهشــتی، آیت اهلل مصباح و بزرگان دیگری را به 
دقــت خواندم و برای بچه ها آن مقــداری را که قابل گفتن بود 
نوشــتم. فكر می کنم کتاب »به من بگو خدا کیست« به عنوان 
اولین کتابی که در این ســطح منتشر شده 100 تصویر و 100 
متن با یك بیان، »کودک فهم اســت«، این کتاب در 10حوزه، 
مفاهیم مربوط به خدا را برای کودکان با زبان و ســطح دریافت 

آن هــا بیان می کند. وی با تأکیــد بر تنوع در کار کودک خاطر 
نشان می کند: در این کتاب به جای آن که در بعضی موضوعات 
کلی متوقف شــویم، ذهن بچه ها را درگیر این مسئله کرده ایم 
و توانسته ایم بیان روشــنی دربارة مفاهیم مربوط به خدا برای 

آن ها ارائه کنیم. 

مؤلف بر اساس نیاز مخاطب کتاب بنویسد
این نویســندة روحانی به نویســندگان جوان توصیه می کند 
که بیشــتر مطالعه کنند، عمیق تر شوند و اگر می خواهند بهتر 
بنویســند، اطالعات خود را توســعه دهند تــا کارهای بهتری 
عرضه کنند؛ با نیاز ها آشنا شوند و بر اساس نیاز مخاطب کتاب 
بنویسند. با جامعۀ هدف خودشان آشنا شوند، ادبیات خودشان 
را رشــد بدهند و درحوزه ای که می نویســند با کارشناسان آن 

حوزه گفت وگو داشته باشند. 
حیدری ابهری در پاســخ به این ســؤال که چه اشتباهات و 
ایراداتی در زمینه تألیف داشته اید که در پروژه های بعدی تكرار 
نمی کنید، می گوید: من اگر به گذشــته برگردم تالش می کنم 
با علم و آگاهی بیشــتری کارهایم را پیش ببرم. برای کارهای 
تحقیقــی و پژوهش هایم بیشــتر وقت بگــذارم و به تحصیل و 

مطالعه ام بیشتر اهمیت دهم.

ورودی ها و مطالعات نویســنده باید بیش از چیزی 
باشد که می نویسد

این محقق و نویسندة کتاب های دینی کودک تصریح می کند: 
دریافت ها و ورودی نویسنده باید از نوشته ها و خروجی او بیشتر 
باشد. دوســتانی که بیش از دریافت های علمی شان می نویسند، 
داشته هایشــان یك روزی ته می کشــد.   همیشــه دریافت ها و 
مطالعات باید بیش از آن چیزی باشد که می نویسد. همیشه باید 

خودش را تغذیه کند و فكر نكند که به پایان خط رسیده است.
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انتخاب موضوع کتاب به خاطر اهمیت معارف دینی 
مــن موضوع خــدا را برای کتاب »به من بگو خدا کیســت« 
انتخاب کردم به خاطر این که توحید، پایه و اساس همۀ معارف 
دینی ماست و پایه و اســاس تربیت دینی و اسالمی هم ایمان 
به خداســت. به عنوان مهم ترین ناظر زندگی انسان ها، اگر شما 
توحید و خدا را از اندیشۀ اسالمی حذف کنید، تمام موضوعات 
دیگر مثل نبوت، امامت و معاد معنای خودشــان را از دســت 
می دهند و بحث توحید، یك بحث کلیدی اســت که باید مورد 

توجه قرار بگیرد.

ایدة کتاب از سؤاالت انبوه بچه ها گرفته شد
نویســندة کتاب »به من بگو خدا کیســت« در پاسخ به این 
ســؤال که چه تالش هایی کرده تا به این مرحله رسیده است، 
می گوید: من سختی های زیادی کشیده ام و فراز و نشیب های 
بســیاری را طی کرده ام تا به اینجا برســم. هر چند که اعتقاد 
دارم هنوز به جایی نرســیده ام و ابتدای راه هستم؛ اما اگر این 
توفیق به دســت آمده، به خاطر این اســت که من نُه سال در 
نمایشگاه قرآن پاسخ گوی ســؤال های بچه ها بودم و مهم تر از 
آن مطالعات زیــادی در حوزة بحث هــای توحیدی و انس با 
معارف قرآن داشــته ام که مبنای تولید این اثر شده است. لذا 
در حد توان خــودم تالش کردم اثری تولیــد کنم که اصیل 
باشــد، ریشه های درستی داشته باشد، ناظر به نیازهای بچه ها 

باشد و عمق درستی داشته باشد.

ایده های خود را با اهل فن به گفت وگو بگذارید
حیدری ابهری خطاب به نویسندگانی که در ابتدای راه هستند، 
توصیه می کند: دوســتان جوان برای ورود به عرصۀ کتاب عجله 
نكنند و در عین حال فرصت ها را هم از دست ندهند. حتماً باید 
مشاور خوب برای خودشــان پیدا کنند، ایده های خود را با اهل 
فــن به گفت وگو بگذارند و از تجربۀ دیگران اســتفاده کنند. من 
متاسفانه در جوانی به خاطر دوری راه نتوانستم یك ارتباط خوب 
با اساتید بگیرم گرچه از تجربیات و نظرات بعضی بزرگان استفاده 
کردم، اما االن وقت این که دوستان بگویند ما فرصت نمی کنیم 
نیست. بعضی بزرگان و اساتید و بزرگواران در درسترس هستند و 

می توانند ما را مورد تشویق و راهنمایی قرار دهند.

کتابی برای گروه سنی کودکان ، در عین حال مورد 
توجه بزرگ ساالن 

 ادبیات کتاب »به من بگو خدا کیست« برای سطح دبستان 
نوشــته شــده، اما چون موضــوع توحید موضوع عام اســت، 
نمی توان گفت برای سطوح پایین یا سطوح باالتر است. بعضی 
از والدیــن هم کتاب های مــا را خوانده اند و گفته اند پاســخ 
ســؤاالتی را که ما از بچگی به آن نرســیده ایم با مطالعۀ این 

کتاب ها گرفته ایم.

 تجربة قالب های جدیدتر
وی دربارة برنامه هایی که برای ادامۀ فعالیت هایش در سر دارد، 
می گوید: »من تصمیم دارم  همین راه را ادامه دهم و دوست دارم 
در قالب های جدید تر هم تجربه هایی به دســت آورم و در عین 
 حال عمیق تر هم بنویســم؛ گفتنی زیاد است. شاعر می گوید: 

یك عمر می توان ز سر زلف یار گفت 
در بند آن مباش که مضمون نمانده است 
توحید همچنــان حرف گفتنــی دارد و از زاویه های مختلف 
می شود و باید گفت و بچه ها را با خدا آشنا کرد و یاد خدا را در 

دل آن ها زنده نگه داشت که یاد همۀ خوبی ها است.«
 

کتاب اصیل، لذت بخش و خواندنی است
نویسندة کتاب های مذهبی کودکان برای این که کتاب خوانی 
لذت بخش شــود، می گوید: »کتاب اصیل خواندنی خواهد بود« 
بعــد توضیح می دهد از نظــر او کتاب اصیل کتابی اســت که 
نویسنده بداند برای چه و برای کدام گروه از مخاطب می نویسد.   
کتابی که نیازشناســی درستی دارد، پژوهش و ادبیات درستی 
دارد، قالــب آن درســت انتخاب شــده و همه چیــز آن یعنی 
تصویرگری، گرافیك، چاپ، ارتبــاط تصاویر با متن و .... خوب 
بسته شده باشد. همۀ این ها اگر در جان نویسنده درست شكل 
گرفته باشــد و عجله ای نوشته نشده باشد و سرهم بندی نشده 

باشد، می تواند کتاب خوبی باشد

 شناسایی نیازها و ایده های خوب به خاطر ارتباط با 
فضای تعلیم و تربیت

او در پاسخ به این پرسش که ایده هایش را چگونه پیدا می کند، 
می گوید: »الحمدهلل مطالعات من کم نیست و ارتباطم با بچه ها 
و معلمان زیاد است. با فضای تعلیم و تربیت ارتباط خوبی دارم 
که باعث می شود ایده های بهتر و نیازها را مرتب شناسایی کنم 
و از نظر کســانی که در میدان تعلیم و تربیت هســتند، بیشتر 

استفاده کنم و بتوانم کار بهتری را عرضه کنم.«

جشنواره ها  مؤثرتر می توانند باشند
او دربارة تأثیر جشــنواره ها بر تولید کتــاب خوب، می گوید: 
»هدف این جشــنواره ها از یك جهت معرفی کتاب و تشــویق 
نویسندگان اســت اما باید خود کتاب هم به نوعی در دسترس 
قرار بگیرد و حیف اســت که کتاب ها کارشناسی و انتخاب شود 

اما خریداری های ارشاد از کتاب های دیگر باشد.«
وی در پایان خاطرنشان می کند: »از دوستانی که در مجموعۀ 
رشــد تالش می کنند سپاس گزارم. دوســتان در سال های قبل 
کتاب هــای دیگری از من انتخاب کردنــد، من زحمت آن ها را 
قدر می نهم؛ مهم نیســت که کتاب من معرفی شود یا نه، مهم 
این است که جمعی از تالشــگران این عرصه دلسوزانه خدمت 

می کنند و این رویداد مهم را رقم می زنند.«
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گ

سعید بدیعی

هفتمین جشنوارٔه تولید محتوای 
الکترونیکی دانش آموزان و معلمان

تولید محتوای الکترونیکی چندرســانه ای، متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان و اســتفاده هوشمندانه از آن، به عنوان یکی از 
سیاست های بر شمرده شده در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران است.  

بر این اساس، ســازمان  پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی در اجرای مفاد سند تحول بنیادین، سند برنامه درسی ملی و سند توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات آموزشی و همچنین غنا بخشیدن به محتوای شبكه ملی مدارس ایران )شبکه رشد( به عنوان شبكه اصلی 
پشتیبان برنامه درسی، جشنوارة حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی دانش آموزان و معلمان با رویکردهای جدید آموزشی 

را با اهداف زیر برگزار نمود:

اهداف برگزاری جشنواره 
1. توســعه و تعمیــق فرهنگ تولید محتــوای الكترونیكی و 

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یادگیری؛
2. ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی های 
معلمان، دانش آموزان، دانشــجو معلمان  و مدرســان در تولید 

مواد و رسانه های الكترونیكی یادگیری؛
3. تولید مواد و رسانه های یادگیری متناسب با نیاز معلمان و 

دانش آموزان و استفاده از آن ها در فرایند تدریس ـ یادگیری؛
4. زمینه ســازی برای مشــارکت فعال معلمــان و مربیان در 

تولید، تكمیل و غنی سازی مواد و منابع متنوع یادگیری؛
5. توانمندســازی مدرســه برای ایفای نقش اصلی و محوری 
در رســیدن به وضع مطلوب در تولیــد و بهره برداری از مواد و 

رسانه های یادگیری، مراکز و منابع متنوع یادگیری. 

شیوه اجرای جشنواره 
این جشنواره در دو مرحله برگزار گردید.

1. مرحله استانی 
2. مرحله کشوری )محصوالت برگزیده شدة مرحله اول(

گروه های شركت كننده
1. دانش آموزان )ابتدایی، متوسطۀ اول و متوسطۀ دوم(

2. معلمــان )آموزگاران، دبیــران، هنرآمــوزان، کادر اداری 
مدارس و کارشناسان(

3. دانشجویان )دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان( 

ویژگی های دورة هفتم 
 با عنایت به تغییرات انجام شده در کتاب های درسی و اتخاذ 
رویكرد حل مسئله در اغلب آن ها، توجه به این رویكرد در تولید 

مواد و رسانه های یادگیری الكترونیكی مورد تأکید بود.

 تولید رســانه های الكترونیكی و شــرکت در این جشنواره، 
فقط در پایه های اول تا ششــم ابتدایی و نیــز پایه های هفتم، 

هشتم و نهم متوسطه اول انجام شد.

نحوة شركت در جشنواره 
 مراجعه بــه بخش ثبت نام در جشــنوارة تولیــد محتوای 
الكترونیكی در شبكه ملی مدارس ایران )شبكه رشد( به نشانی 

Roshd.ir و ارسال محصول به اداره آموزش وپرورش منطقه.
شرایط عمومی و اختصاصی آثار تولیدی

برای شرکت در این جشنواره شرایط زیر برشمرده بود:
1. آثــار تولیدی بایــد محصول فعالیت خالقانــۀ فردی و یا 
گروهی دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و مدرسان باشد و از 
خدمات شرکت های خصوصی در تولید آن استفاده نشده باشد.

2. موضوع ارائه شــده از طریق آثار باید در جهت پیاده سازی 
اهداف رفتارِی بیان شده در برنامه درسی و پوشش دهنده تمام 
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یا بخشی از کتاب های درسی باشد.
3. امتیــاز اثر تولیدی قباًل به هیچ ارگان دولتی و یا خصوصی 

واگذار نگردیده باشد.
4. با توجه به قابلیت های ممتاز رایانه در به کارگیری امكانات 
متنوع در تولید محتوای الكترونیكی، کلیه آثار ارســالی باید از 
امكانات چندرسانه ای فیلم و انیمیشن یا پویانمایی در حد قابل 
قبول و صوت و گرافیك مناسب با موضوع محتوای تولید شده 

بهره مند باشد. 
5. در طراحــی نرم افزار ارســالی جهت ارائه محتــوا باید از 
شیوه های تعاملی )آموزش دوسویه( در حد قابل قبول استفاده 

شود. 
6. برای ســرعت بخشیدن به روند ارزیابی، محصوالت ارسالی 
نبایــد دارای قفل نرم افزاری و یا ســخت افزاری و یا کلمۀ عبور 

باشند. 
7. حتی االمــكان نرم افزارها به صورت خودکار و بدون نیاز به 
نصــب بر روی سیســتم و یا نصب نرم افــزار خاصی قابل اجرا 

باشند. 
8. نرم افزارهای تحت ویندوز با امكانات موجود در رایانه های 
مدارس )به لحاظ ســخت افزاری( قابل اجرا باشند. همچنین 
نرم افزارهای تولید شــده برای بخش یادگیری ســّیار، قابلیت 
اجرا تحت سیســتم عامل اندروید نســخه 4 و باالتر را داشته 

باشند. 

سیاست های تشویقی
برای آثار راه یافته به مرحله کشوری و آثار برگزیده نهایی این 

امتیازات در نظر گرفته شده بود:
1. صــدور تقدیرنامــه کتبی برای آثاری که موفق شــوند به 

مرحلۀ کشوری راه یابند؛
2. تقدیر از صاحبان آثار برتر )رتبه های اول تا سوم( در مراسم 
اختتامیه و صدور »گواهی تأییدیۀ تولید مواد و رســانه« جهت 

استفاده از امتیازات متعلقه.

جمع بندی مرحلة هفتم جشنواره 
تولید محتوای الكترونیكی 

بــا توجه بــه اســتقبال خــوب دانش آمــوزان و معلمان و 
همكاری مناسب ادارات کل آموزش وپرورش استان و ادارات 
آموزش وپرورش شهرستان ها و مناطق، تعداد شرکت کنندگان 
در دورة هفتم نســبت به شــش دورة قبلی از رشــد مناسبی 
برخــوردار بــود به طوری کــه در مرحلــۀ اول ثبت نام بیش 
248000 اثر در وبگاه جشــنواره به ثبت  رســید. که پس از 
پایــان زمان در نظر گرفته شــده یعنی پایــان دیماه بیش از 
148000 اثــر به مناطــق آموزش وپرورش تحویــل گردید، 
ادارات آموزش وپرورش مناطق و اســتان ها آثــار دریافتی را 
دســته بندی و مورد ارزیابی اولیه قرار دادند که از میان آن ها 
90279 محصول به بخش داوری جشــنواره مرحله اســتانی 
راه یافت. سپس براســاس تعداد آثار ثبت نامی در شبكه ملی 
مدارس ایران )رشــد( و تعداد آثار دریافتی استان ها، از سوی 
دبیرخانۀ جشــنواره، ســهمیه ای تهیه و به استان ها ابالغ شد 
که براســاس آن 5420 اثر به مرحلۀ دوم )کشوری( جشنواره 
راه یافــت. این آثار در پنج بخش )درس افزارهای آموزشــی، 
نرم افزارهای پرورشــی و قرآنی ، تربیت بدنی و تندرستی، بازی 
و سرگرمی آموزشــی و ارائه مطلب( مورد ارزیابی قرار گرفت 
و در هــر بخش 3 اثــر انفرادی دانش آمــوزی، 3 اثر انفرادی 
معلمــان، 3 اثر به صورت گروهی دانش آموزی و3 اثر به صورت 

گروهی معلمان انتخاب شد.

محورها

محيط كدنویسی

سيستم 
عامل 
ویندوز

سيستم 
عامل 
اندروید

1. تولید درس افزارهای آموزشی صرفا  
متناسب با موضوعات 

کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه 
اول؛ 

**

2. تولید اجزای آموزشی متناسب با 
موضوعات كتاب های 

درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول؛ 
**

3. تولید نرم افزارهای پرورشی و قرآنی در 
**حوزة آموزش و پرورش؛

4. تولید نرم افزارها در حوزه تربیت بدنی، 
سالمت و مراقبت 

در برابر آسیب های اجتماعی؛ 
**

5. تولید نرم افزارهای بازی و سرگرمی 
آموزشی 

با تأکید بر مفاهیم کتاب های درسی؛
**

محورهای برگزاری جشنواره
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مق

حسین الوندی

کتاب های آموزشی علوم تجربی 
چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

نگاهی به راهنمای توليد كتاب های آموزشی علوم تجربی

دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشــی در راستای تحقق اهداف سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی و  آشناسازی مؤلفان و ناشران 
با اســتانداردها و معیارهای تولید كتاب های آموزشــی و تربیتی، خصوصًا از منظر برنامة درسی، با استفاده از كارشناسان متخصص 
موضوعی، اقدام به تولید راهنمای عملی، تحت عنوان »ویژگی های كتاب های آموزشی« می نماید. موضوع »علوم تجربی« از عناوینی 
است كه تولید آن، چه در بخش كتاب های كمك آموزشی و یا كمك درسی مورد اقبال تولیدكنندگان و مورد تقاضای مخاطبان است. 
مقاله ای كه پیش رو دارید، چكیده ای از راهنمای تولید شدة این موضوع است كه با هدف آشنایی پدیدآورندگان با ویژگی های تولید 

این گونه كتاب ها نوشته شده است.

مقدمه
یكــی از مهم ترین ابزار تحقق اهداف هر برنامۀ درســی تولید 
کتاب های آموزشــی مناسب است. این کتاب ها را می توان به دو 
دستۀ رســمی و غیررسمی تقسیم کرد؛ دستۀ اول شامل کتاب 
درسی، کتاب معلم و سایر کتاب هایی است که به صورت متمرکز 
در ســازمان پژوهش و برنامه ریزی تولید می شوند و دسته دوم 
کتاب های آموزشی هستند که به صورت غیرمتمرکز و به وسیله 
بخش خصوصی تولید می گردند و شامل کتاب های کمك آموزشی 
و کمك درســی می شوند. به جرئت می توان گفت که در راستای 
تحقق اهداف برنامه درســی، اهمیت گروه دوم، به ویژه در تولید 

کتاب های کمك درسی، کمتر از گروه اول نیست.
کتاب های کمك آموزشی غیردرسی نقش کلیدی در برآوردن 
اهــداف برنامه های درســی و تربیتی دارند. ایــن کتاب ها باید 
بتوانند ضمن فراهم آوردن موقعیت های جدید یادگیری، ابزاری 
مهم در جهت تعمیق، توســعۀ یادگیری، ارتقای شایستگی های 
دانش آموزان و معلمان در راســتای تحقق اهداف برنامه درسی 

مختلف باشند.
»طرح سامان دهی کتاب های آموزشی« با سابقه ای 16 ساله در 
پی دست یابی به این امر است و با برنامه ها و راهكارهای ویژه ای 
که دارد توانسته است وضعیت تولید کتاب های آموزشی را به طور 
قابل مالحظه ای ارتقا دهد. یكــی از برنامه های این طرح، تهیه 

»راهنمای تولید کتاب های آموزشــی« برای حوزه های مختلف 
یادگیری و موضوعات درسی است. آنچه در ادامه می آید، فرایند 

تولید این راهنماها با تأکید بر حوزة علوم تجربی است.

كليدواژه ها: ســامان دهی، کمك آموزشــی، کمك درســی، 
راهنمای تولید، علوم تجربی، کتاب های حمایتی، کتاب های کار

تهیه راهنمای تولید كتاب های آموزشی
با توجه بــه اهمیت کتاب های آموزشــی، دفتر انتشــارات و 
تكنولوژی آموزشــی اسنادی را به عنوان راهنمای عمل در تولید 
کتاب های آموزشی تهیه کرده است که دربردارندة اصول، اهداف، 
ویژگــی  و نحوة تولید این کتاب ها بر مبنای برنامه های درســی 
اســت که در سازمان پژوهش تولید می شود. در اسناد یاد شده، 
ویژگی های مختلف کتاب های آموزشی و سنجه های داوری آن ها 
نیز ذکر شده است. به این ترتیب، محتوای این اسناد، از یك سو 
می تواند تصویر روشــنی از نحوة تولید کتاب های آموزشی برای 
ناشــران و مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ارائه دهد و از 
سوی دیگر الگوی مناسبی برای داوری کتاب های آموزشی باشد.

انواع كتاب های آموزشی1
گفتیم کتاب های آموزشــی در دو گروه بزرگ جای می گیرند؛ 
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كتاب های آموزشی  و كتاب های كمك درسی.
كتاب های آموزشی، کتاب هایی هستند که به منظور ایجاد 
انگیزه، دانش و ســواد علمی و توســعۀ یادگیــری و نیز ارتقای 
شایستگی های الزم در دانش آموز، در دو بعد فردی و اجتماعی، 
تألیف می شــوند و لزومــاً به برنامه های درســی دورة تحصیلی 
خاصی وابســته نیســتند. این کتاب ها دو دسته اند: كتاب های 
تکميلی بــرای دانش آموزان، و كتاب هــای حمایتی، برای 

معلمان و كارشناسان:
1. كتاب های تکميلی؛ کتاب هایی برای دانش آموزان هستند 
که در گستره ای وســیع، نسبت به کتاب های درسی، به تدارک 

فرصت ها و موقعیت های یادگیری می پردازند.
2. كتــاب های حمایتی؛ کتاب هایی هســتند که در جهت 
ارتقای شایستگی های حرفه ای و تخصصی معلمان و کارشناسان 

ارائه می شوند.
به منظور  كتاب های كمك درسی کتاب هایی هســتند که 
تسهیل، تثبیت و تعمیق مفاهیم، مهارت های اساسی و ایده های 
کلیدی در جهت اهداف برنامه و کتاب های درسی مرتبط تولید 
می شــوند. قرابت کتاب های کمك درســی به برنامۀ درسی در 
مقایسه با قرابت کتاب های کمك آموزشی به برنامه درسی بسیار 

بیش تر است و دو دسته کتاب های زیر را شامل می شود:
1. كتاب های كار کتاب هایی هســتند شــامل مجموعه ای از 

فرصت های یادگیری برگرفته از برنامه درسی در قلمرو مفاهیم، 
مهارت های اساســی و ایده های کلیدی که هدف آن ها توســعۀ 

صالحیت های الزم است.
2. كتاب های تمرین کتاب هایی هستند که با طراحی تكالیف 
عملكردی، با تكرار فرصت های یادگیری باعث تثبیت و توســعۀ 
یادگیری در دانش آموزان می شوند. در این گروه، کتاب هایی که 

مستقیماً به حل تمرین های کتاب می پردازند جایگاهی ندارند.

تغییر راهنماهای تولید كتاب های آموزشی
تهیه راهنماهای تولید کتاب های آموزشی در این دفتر سابقه ای 
چندین ســاله دارد. در واقع، به مــوازات آغاز فعالیت های طرح 
ســامان دهی، در حدود 15 ســال پیش، کار تهیه این راهنماها 
نیز آغاز شــد. به این ترتیب برخی از آن ها قدمتی باالی ده سال 

دارند.
از آنجــا که تهیۀ محتوای این راهنماهــا بر مبنای برنامه های 
درسی انجام می گیرد و بسیاری از برنامه های درسی در سال های 
اخیر با توجه به تصویب ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش و 
برنامه درسی ملی، در ابعاد رویكرد، هدف، محتوا و... دستخوش 
تغییر شــده اند، ضروری به نظر می رســید که راهنماهای تولید 
کتاب های آموزشــی نیز مورد بازنگری جدی قرار گیرند و تغییر 
کنند. از این رو دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی با استفاده از 
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گروه های کارشناســی باتجربه، اقدام به تولید راهنماهای جدید 
کرده است.

ذکر این نكته هم ضروری اســت که کلیۀ راهنماهای تولید در 
جلســاتی که با حضور مجری تهیه راهنما، برخی از مســئوالن 
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشــی و کارشناسان باتجربه در 

این حوزه برگزار می گردد، اعتباربخشی می شوند.
در جلســه اعتباربخشــی، نكات اصالحی و پیشنهادهای الزم 
جهــت بهبود کیفی راهنما در اختیار مجری تهیه آن گذاشــته 
می شــود و مجری موظف است براساس پیشــنهادها و نظرات 
اصالحی، راهنما را اصالح و برای تصویب نهایی به دفتر انتشارات 

و تكنولوژی آموزشی عودت دهد.

تهیه راهنمای تولید كتاب های آموزشی علوم تجربی2
با توجه به تغییرات عمده ای که در چند سال اخیر در برنامه های 
درسی علوم تجربی دورة ابتدایی و دورة اول متوسطه و محتوای 
کتاب های درســی در این دوره ها داده شــده، ضروری بود تهیۀ 
راهنمای تولید کتاب های آموزشی نیز، به ویژه در بخش طراحی 
سنجه های مناسب ارزیابی و داوری کتاب ها تغییر کند، که این 
کار از یك ســو با توجه به برنامه های جدید درسی علوم تجربی 
و از سوی دیگر در چارچوب سیاست های جدید دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشــی انجام گرفته اســت. در سیاست جدید، 

ویژگی های کتاب های آموزشی به سه گروه تقسیم شده اند:
گروه اول شــامل معیارها و  اســتانداردهای عمومی تولید و 
ارزش یابی منابع آموزشی و تربیتی؛ گروه دوم شامل ویژگی های 
اختصاصی کتاب های آموزشــی و گروه ســوم شامل معیارها و 
استانداردهای عمومی کتاب های آموزشی که شامل ویژگی های 
عمومی همۀ کتاب های آموزشــی است. ویژگی ها و سنجه های 
ارزیابی مربوط به هر ویژگی عمومی به وســیلۀ گروه کارشناسی 
مســتقلی انجام گرفته اســت. گروه دوم و ســوم از ویژگی های 
کتاب های آموزشی به وســیلۀ کارشناس حوزة یادگیری مرتبط 

انجام شده است.
علوم تجربی یكی از مهم ترین حوزه های یادگیری اســت، چرا 
که در جهان امروز تحوالت سیاســی، اقتصادی، اجتماعی کاماًل 
با پیامدهای حاصل از پیشــرفت های علــوم پایه و فناوری گره 

خورده است.
در چنین شــرایطی تربیت شــهروندانی مســئول و مجهز به 
دانش، مهارت و نگرش های الزم برای رســیدن به زندگی فردی 
و اجتماعی مطلوب بایستی سرلوحۀ فعالیت های همه نهادهای 
دولتی و خصوصی دســت اندرکار آموزش وپرورش قرار گیرد. در 
تعیین اهداف برنامۀ درسی علوم تجربی نیز بر این موضوع تأکید 
شده و کسب مهارت های یادگیری و کسب نگرش های ضروری، 
اصلی ترین اهداف آموزش علوم تجربی دانسته شده است. به این 
ترتیــب اولین گام در تولید کتاب های آموزشــی در حوزه علوم 

تجربی توجه به اهداف اصلی فوق است. نكته مهم دیگر در تولید 
این کتاب ها، توجه به شــیوه ها و فعالیت های مناسب یاددهی ـ 

یادگیری علوم تجربی است.
یادگیری علوم تجربی فرایندی فعال است و در تعامل با محیط 
و کاوشگری، مطرح کردن پرسش های برانگیزاننده، مهارت های 
فرایندی )مشــاهده، برقراری ارتباط، اندازه گیری، فرضیه سازی 

و...( و یادگیری مشارکتی است.

ویژگی های ارزیابی و داوری كتاب های علوم تجربی
ویژگی هــای ارزیابی و داوری کتاب های علــوم تجربی به دو 
گروه تقســیم می شــود؛ ویژگی های مشــترک و ویژگی های 
اختصاصی. آنچه در ادامه می آید ابتدا ویژگی های مشــترک و 
ســپس ویژگی های هر یك از انواع کتاب های آموزشــی است. 
از ویژگی های هر یك از انواع کتاب های آموزشــی، سنجه هایی 
استخراج می شوند که به عنوان معیارهایی برای ارزیابی و داوری 

کتاب های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند. 

ویژگی های مشترك 
كتاب های آموزشی علوم تجربی

1. بین محتوا و برنامه درســی پیوندی آشــكار وجود داشته 
باشد؛

2. به توســعه شایستگی های پایۀ مخاطبان ـ از منظر تفكر و 
تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق ـ توجه شود؛

 3. کتــاب به لحاظ علمی از صحت و اعتبار برخوردار باشــد؛
      4. کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم 

مخاطب مناسب باشد؛
5. در فرایند یادگیری، به تفاوت سبك های یادگیری مخاطبان 

توجه شود؛
6. فرصت تعامل با مخاطب فراهم شود؛

7. ســاختار کالبدی کتاب و کیفیت چــاپ آن، اعم از قطع، 
اندازه، تعداد صفحات، تصاویر، نمودارها و اندازة قلم متناسب با 

سن مخاطب باشد؛
8. بیان مطالب کتاب لحن مشــفقانه داشته باشد و بر مبنای 

زبان فارسی معیار تنظیم شود؛
9. برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها، در صورت 

نیاز از شكل و تصویر استفاده شود؛
10. محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی وحرفه ای 

مخاطبان متناسب باشد؛
11. در تهیه محتــوای کتاب، حقوق مالكیت مادی و معنوی 

مؤلف یا مؤلفان رعایت شده باشد.

1. ویژگی های كتاب های تکميلی دانش آموزان
1ـ1. بر اهداف حوزه تربیت و یادگیری مبتنی باشد؛
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2ـ1. اطالعــات و واقعیت هــای علمــی آن از انســجام الزم 
برخوردار باشند؛

3ـ1. باعث ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطبان شوند؛
4ـ1. به رشد و توسعه علمی مخاطبان کمك کنند؛

5ـ1. تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها را به صورت مستدل انتقال 
دهند؛

6ـ1. به نیازهای اختصاصی مخاطبان توجه کنند؛
7ـ1. با اســتفاده از قالب های متنوع مانند داســتان، شعر و 
نمایشــنامه به صورت های ســاده یا ترکیبی، گیرایی مطالب را 

افزایش دهند؛
8ـ1. در بیان مطالب علمی، خالقیت و نوآوری داشته باشند؛

9ـ1. برای انتقال ســریع و مؤثرتر مطالــب از تصویر، نمودار، 
جدول و... برخوردار باشند؛

10ـ1. عالقه مخاطبان را به مطالعۀ بیشــتر دربارة موضوع یا 
موضوع های مطرح شده تقویت کنید؛

 11ـ1. منابــع تألیف یا ترجمۀ کتــاب و منابع برای مطالعه 
معرفی شوند.

2. ویژگی های كتاب های حمایتی معلمان و كارشناسان
1ـ2. کتاب، حاوی اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان 

و کارشناسان باشد؛
2ـ2. محتوای کتاب با روش های تازه و جذاب بیان شود؛

3ـ2. شایســتگی ها و مهارت های نوین حرفــه ای، تربیتی و 
تخصصی مخاطبان را تقویت کند؛

4ـ2. مطالعات ملی و جهانی را در توسعۀ مهارت های حرفه ای 
و تخصصی ارائه کند؛

5ـ2. یافته های جدید، روشی را در تدریس علوم در کشورهای 
گوناگون جهان، برای مقایسۀ تطبیقی آن ها با ایران ارائه کنند؛
6ـ2. یافته های جدید، روشی در برنامه ریزی دروس را با ذکر 
نمونه هایی از کشــورهای جهان، برای مقایسه تطبیقی آن ها با 

ایران، ارائه کنند؛
7ـ2. مهارت هــا و تمرین هایی قابل انطباق با محیط یادگیری 

و کتاب های درسی کشور ارائه دهد؛
8ـ2. توانمندی های معلمان را در زمینه طراحی موقعیت ها و 

فعالیت های کالسی برای دانش آموزان افزایش دهد؛
9ـ2. محتوای کتاب با مســائل جامعۀ امــروز، زندگی فردی 

دانش آموزان و فناوری های نوین درهم  تنیده باشد؛
10ـ2. برنامه های درسی حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی 

را برای مخاطبان تشریح، تفسیر و تبیین کند.

3. ویژگی های كتاب های كمك درسی: كتاب های كار
1ـ3. کتــاب، فرصــت شــكوفایی فطــرت و اســتعدادهای 

دانش آموزان را فراهم کند؛

2ـ3. فرصــت کاربرد یافته های علــوم گوناگون را در زندگی 
فردی و اجتماعی دانش آموزان را فراهم سازد؛

3ـ3. درک دانش آمــوزان را در ارتبــاط بــا مطالــب کتاب 
کمك درسی و برنامۀ درسی عمق بخشد؛

4ـ3. مهارت های الزم و مرتبط با کتاب های درسی را پرورش 
دهد؛

5ـ3. زمینه استحكام و استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان 
را فراهم کند؛

6ـ3. موقعیت ها و فعالیت های یادگیری و مهارت های متنوع و 
فراتر از کتاب درسی را فراهم و ارائه کند؛

7ـ3. زمینه پرورش مهارت هــای اجتماعی دانش آموزان را از 
طریق پیش بینی کارهای گروهی در فعالیت ها فراهم نماید؛

8ـ3. فعالیت هــای یادگیری دانش آموزان را در محیط متنوع 
محل زندگی آن ها بسط و توسعه دهد؛

9ـ3. شایســتگی های پایــه را در مخاطبان، از طریق طراحی 
موقعیت های آموزشی و تربیتی مناسب، فراهم کند.

4. ویژگی های كتاب های كمك درسی: كتاب های تمرین
1ـ4. کتــاب، مفاهیــم و مهارت هــای اساســی مطــرح در 
کتاب های درسی را به منظور تسهیل، تثبیت و تقویت یادگیری 

دانش آموزان توسعه دهد؛
2ـ4. در ســازمان دهی محتــوا بــه ایده هــای کلیــدی و 

شایستگی های موجود در کتاب های درسی توجه کند؛
3ـ4. اطالعات، مهارت ها و ارزش های موجود در کتاب درسی 

را به منظور تسهیل یادگیری طبقه بندی کند؛
4ـ4. تمرین های بی ارتباط با اهداف درس ها و پاسخ مستقیم 

تمرین )حل المسائل( کتاب ها را ارائه ندهد؛
5ـ4. در ارائــه تمرین ها برای تشــویق یادگیرنده، خالقیت و 

نوآوری داشته باشد؛
6ـ4. از نمودارها، نقشه ها، تصویرها و جدول های مناسب برای 

انتقال مؤثرتر مطالب کتاب های درسی بهره گیرد؛
7ـ4. استاندارد ارزش یابی برنامه درسی را رعایت کند؛

8ـ4. بــه جای موفقیــت آنی و زودگــذر در ارزش یابی ها، بر 
یادگیری پایدار تأکید کند؛

9ـ4. خالقیت هــای دانش آموزان را از طریــق ارائه الگوهای 
مناسب یادگیری و تعامل با آن پرورش دهد؛

10ـ4. عالقــه و انگیــزة مخاطبان را برای توســعه یادگیری 
افزایش دهد.

پی نوشت ها
1. ویژگی های انواع كتاب های آموزشــی، عینًا از ســند راهنمای تولید كتاب های آموزشی 

علوم تجربی نقل شده است.
2. ویژگی هــای ارزیابی و داوری كتاب های درســی علوم تجربی از ســند راهنمای تولید 

كتاب های آموزشی علوم تجربی نقل شده است.
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اله
مق

نازلی میرزاآقایی/ 
دكتر محمود معافی

معیارهای مطلوب در انتخاب شكل 
ظاهری كتاب های كمك آموزشی و  درسی

در نظام های آموزشــی، اعم از متمركز و غیرمتمركز، كتاب كمك آموزشی و كمك درسی از مؤلفه های مهم یادگیری هستند و تولید 
آن ها همچون كتاب درسی نیازمند برنامه ریزی است؛ بدین لحاظ تصمیم گیری درخصوص اهداف و سایر مؤلفه های آن نیازمند آگاهی 
از اسناد باالدستی آموزش وپروش است. در نظام آموزشی ایران، این اسناد شامل سند برنامه درسی ملی، راهنمای حوزه های یادگیری 

و راهنمای تولید بستة آموزشی و تألیف كتاب های درسی است.
برای تولید با كیفیت كتاب های كمك آموزشــی، الزم است معیارهای علمی در انتخاب شكل ظاهری و محتوایی آن ها رعایت شود تا 

كتاب تولید شده مورد استفاده ذی نفعان )دانش آموزان و معلمان( قرار گیرد )معافی، رون: 167، 13۹2(

كلیدواژه ها: كمك آموزشی، كمك درسی، قطع كتاب، فونت، چاپ، صفحه آرایی

كتاب كمك آموزشی چیست؟
کتاب کمك آموزشــی ســندی مكتوب و غیررسمی، حاوی 
مجموعه ای منســجم از اطالعات دانشــی، مهارتی، نگرشــی 
و ارزشی اســت که با هدف غنی ســازی اهداف برنامه درسی 
و براســاس یك نقشــۀ از قبل تعیین شــده طراحی و تألیف 

می شود.
در طراحی یك کتاب کمك آموزشــی و درســی توجه به دو 
مقوله ســاختار ظاهری و محتوایی الزم اســت. در این مقاله 
معیارهــای مطلوب در انتخاب بخش ظاهــری/ کالبدی مورد 

بررسی قرار می گیرد.
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بخش ظاهری یا فیزیكی دارای چند بخش به شرح زیر است:

1. قطع كتاب
اندازه های متداول برای انتخاب قطع کتاب در هر کشور، به دو 

عامل اصلی مربوط است:
الف. ســنت های علمی در انتخاب ابعــاد صفحات کتاب های 

کمك آموزشی رایج در آن کشور.
ب. عملكرد و ماهیت کتاب و مخاطبان کتاب کمك آموزشــی 

و درسی
در ایــران ســنت های مختلفــی در انتخاب قطــع کتاب های 
کمك آموزشی و درسی وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. قطع خشتی كوچك: در ابعاد 11×11 سانتی متر.
2. قطع خشتی بزرگ: در ابعاد 22×22 سانتی متر، استفاده 
از ایــن قطع ها در آغاز تمدن اســالمی رایج شــد و کهن ترین 

نسخه های خطی در این ابعاد نوشته شده است.
 3. قطع رحلی: این قطع را به این جهت »رحلی« می گویند 
که در گذشته هنگام خواندن کتاب های دارای این قطعـ  و عموماً 
قــرآنـ  آن را بــر روی چهارپایه ای چوبیـ  یعنــی رحلـ  قرار 
می دادند. ابعاد کتاب رحلی بستگی به طول و عرض کتاب دارد و 
استاندارد نیست ولی دارای اندازه های تقریبی به شرح زیر است:

الف. قطع معمولی در ابعاد 28×21 سانتی متر و معموالً قرآن ها 
در این ابعاد چاپ می شود؛

ب. قطع رحلی متوسط به ابعاد 33/5×24 سانتی متر.
ج. قطع رحلی بزرگ به ابعاد 30×60 سانتی متر که در گذشته 
برای کتاب هایــی چون قرآن مجید، مثنوی مولوی، شــاهنامۀ 

فردوســی و یا دیــوان حافظ، که در مجالــس و محافل خوانده 
می شد، از این قطع استفاده می کردند.

امروزه ممكن است از این قطع در چاپ کتاب هایی که به خاطر 
مناســبت های خاص تولید می شــوند و یا بزرگداشت قرآن و یا 

شاعران نامدار و هنرمندان مشهور استفاده شود.
4. قطع ُرقعی: که ابعاد آن 14/5×21/5 سانتی متر است.

5. قطع وزیری: که ابعاد آن 24×16/8 ســانتی متر است. این 
قطع از ســایر قطع ها رایج تر است و اغلِب کتاب های درسی و یا 

موجود در بازار در این ابعاد منتشر می شود.
6. قطع دانشگاهی معمولی: در ابعاد 23×15/5 سانتی متر.

7. قطع دانشگاهی بزرگ: در ابعاد 25/5×19 سانتی متر.
عالوه بر قطع های فوق، در گذشته کتاب هایی با قطع های دیگر 
هم رایج بوده که هریك کاربردهای خاص خود را داشــته است؛ 
مانند: قطع بغدادی، قطع بغلی، قطع بياض یا بياضی، قطع 

جانمازی، طومار، قطع نيم ربعی، قطع نيم ورقی.

2. جلد كتاب
جلد کتاب از سه قسمت روی جلد، عطف و پشت جلد تشكیل 
می شود. در ایران سه شیوه برای انتخاب جنس جلد کتاب وجود 

دارد:
شيوة نخســت: انتخاب جلد کتاب از انواع مقواهای نازک، 
مانند مقوای گالســه، که اصطالحاً به آن جلد »شومیز« یا جلد 

نرم )soft cover( می گویند.
شيوة دوم: کتاب هایــی که برای جلد آن ها از مقوای سخت و 

ضخیم )Hard Cover( استفاده می شود.

شکل1: اجزای ظاهری کتاب     

پشت جلد كتاب

شيرازه عطف
جلد مقوایی

روی جلد كتاب

روكش

مطالب روی 
لبة برگردان

باند یدك روكش

لبه برگردان

آستر بدرقه

برگ آزاد

صفحة عنوان آزاد
صفحة عنوان

صفحة یادداشت یا پيش گفتار 
یا فهرست مطالب

بدنة كتاب

باند یدك روكش
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شيوة سوم: بهره گیــری از مقوای سخت با پوشش سلوفان و 
استفاده از کاغذ گالسه.

3. طرح جلد و نوشته های روی جلد
روی جلــد کتاب معمــوالً عنوان کتاب، گروه ســنی )یا پایه 

تحصیلی(، کد کتاب، طرح روی جلد و نام ناشر درج می شود.
معموالً طرح روی جلد هر کتاب، از لحاظ شكل، رنگ و محتوا، 
باتوجه به مطالب کتاب و تدابیر ناشــر، با راهنمایی مؤلف و نظر 
ویراستار، توسط گرافیست تهیه می شود. )عابدی کرجی بان: 44: 

)1392

شکل2: طراحی جلد کتاب ، حاشیه ها و ضایعات     

4. ابعاد كاغذ و مسائل آن
1- 4. اندازه استاندارد یك صفحه

در سال 1958 میالدی از طرف سازمان بین المللی استانداردسازی 
)ایزو( استاندارد کاغذهای چاپی تعیین گردید که به عنوان الگویی 
جهانی از سوی سایر کشورها انتخاب شــد. امروزه این استاندارد 
پیشــنهادی در بیش از 100 کشــور جهان رعایت می شود. نحوة 
صفحه بندی بر مبنای اندازه های سری  A وB به شرح زیر می باشد:
بر مبنای استاندارد ایزو، صفحات A به هر صورتی که عرضه شوند 
1: است. در این نسبت برش و تا زدن صفحات  2 دارای نسبت 
به شكل مستطیل است )شــكل 3(. در نگارش کتاب های درسی 
و یا کتاب های آموزشــی باتوجه به استاندارد ایزو می بایست اندازة 
کتاب درسی دورة  ابتدایی )210mm×148( و برای سنین باالتر 

)Misanchuk,1992( .درنظر گرفته شود )296×210mm( A4
2- 4. حاشيه ها

حاشــیه ها فضای دور کاغذ هستند که می توانند تا حدود 50 
درصد کاغذ را اشغال کنند )Tinker,1965(. اندازة حاشیه ها در 
کتاب های آموزشــی همانند اندازه  ای است که برای تصاویر در 

متن در نظر گرفته می شود.

شکل 3: اندازه صفحه کاغذ A بر مبنای استاندارد ایزو     

3- 4. عرض ســتون ها: عرض ستون ها بســته به شرایط 
و اندازة صفحه، حاشــیه ها و متن اســت. )عابــدی کرجی بان: 
69، 1392( صفحــات کاغذی کتاب حــاوی اطالعات مكتوب 

)نوشته ها، تصاویر، نقاشی، جدول ها و نمودارها( است.

4- 4. جنس کاغذ
جنس کاغذ به کار رفته در کتاب بســتگی به ســن مخاطب 
و مالحظــات اقتصــادی دارد. اغلب ناشــران مدعی هســتند 
کتاب هایی که کاغــذ اعالتر و مرغوب تری دارند، مطلوب ترند و 
چاپ تصاویر روی آن ها بسیار واضح و شفاف تر خواهد شد. البته 
همیشه چنین نیست، گاه کاغذهای دارای درجۀ کیفی پایین تر، 
به دلیل میزان بازتاب نور، برای مطالعه مفیدتر از کاغذهای براق 

هستند. )رشد جوانه: 39، 1392(

5. تعداد صفحات كتاب درسی
تعداد صفحات کتاب کمك آموزشــی و درســی باید متناسب 
با ســطح ســنی و نیاز دانش آموز باشــد. تعداد صفحات کتاب 
معموالً براســاس پایه های تحصیلی افزایش می یابد. با این حال 
می بایســت بین تعداد صفحات بخش ها و فصل های یك کتاب 

توازن برقرار شود.

6. صفحه آرایی
صفحه آرایی کتاب به نحوة آرایش نوشتاری، بصری، کادربندی، 
انتخاب رنگ، زمینه و نوع قلم نوشــته ها در صفحات یك کتاب 
گفته می شود. صفحه آرایی در جذب مخاطب و سرعت خواندن 

اهمیت زیادی دارد. )عابدی کرجی بان: 46، 1392(.

7. اندازه و نوع قلم كتاب های 
كمك آموزشی و درسی

1-7. اندازة قلم
در نگارش متن آموزشی معموالً از فونت های 11 و 12 استفاده 
می شــود و فونت های بزرگ تری ماننــد 14 و 16 به صورت قلم 
سیاه برای ســرعنوان ها و تیترهای اصلی متون آموزشی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. بــرای کودکان معمــوالً از فونت های 

برجسته استفاده می شود.
2-7. نوع قلم

مؤلفان در نگارش متن آموزشــی باتوجه بــه هدف متن، نوع 
فونت و اندازة قلم را مشــخص می کنند زیرا ســبب یادگیری 

معنادار می شود.
3-7. طول پاراگراف

پژوهشــگران زیادی دربارة طــول پاراگراف ها و طول فصل ها 
اظهارنظر کرده اند. معیارهایی که برای پاراگراف بندی ارائه شده، 
عمدتاً شــامل سرعت، دقت و بازخوانی اطالعات است )هارتلی، 

برنهیل و دیویس، 1978(. و )اجارگاه، آقازاده، 50، 1390(.
برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درســی و کمك آموزشی باید 
دانش آموزان را با انواع خط ها آشنا سازند. معموالً در کتاب هایی 
مانند زبان و ادبیات هنر و تاریخ به نمونه هایی از خط ها اشــاره 
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می شود؛ مثاًل خط شكسته، خط نستعلیق یا شكستۀ نستعلیق، 
خط کوفی، خط نسخ و... . 

بعد از اســالم تنوع زیــادی در خط به وجــود آمد. در بین 
این خطوط خواندن خط نســخ راحت تر از بقیه اســت اما با 
خط نســخ، فراگیران نمی توانند زیبانویسی )نستعلیق( را یاد 

بگیرند.
4-7. حروف كج مایل به راست )ایرانيك(

امروزه در متون آموزشی برای تأکید مطلب از حروف ایرانیك 
استفاده می کنند. اســتفاده از این حروف برای معرفی نام یك 
کتاب در متن و یا ارجاع، و در برخی اوقات برای بیان چكیده و 
.)Schrive, 1997( .یا خالصه سازی متن آموزشی نیز رایج است

5-7. فاصله در متن
فاصله، نقش مهمی در شــفافیت متــن دارد. در حقیقت این 
فاصله است که واژه ها و حروف را از هم متمایز و تفكیك می کند. 
محل قرار گرفتن واژه ها، حروف، و فاصلۀ آن ها به دانش آموزان 
 در خواندن ســریع تر، باکیفیت تر و بهتــر متن کمك می کند.

.)Fisher, 1976(
فاصلۀ صفحات کاغذ عبارت اند از:

الف. فاصلۀ عمودی
ب. فاصلۀ افقی

الــف. فاصله عمودی: مؤلفان متون آموزشــی از فاصله گذاری 
عمودی برای شــفاف تر شــدن متن در متون پیچیده استفاده 
می کننــد. در فاصله گذاری عمــودی، اجزای متــن به صورت 
پیوســته اســت و به همین علت راحت تر می تــوان آن ها را از 
یكدیگر تفكیك کرد؛ مانند جمالت، پاراگراف ها، ســرتیترها، و 
عناویــن. در حقیقت می توان گفت اســتفاده از فاصله عمودی 

سبب انســجام و پیوستگی متن و تبدیل آن به جریانی روان و 
پیوسته می شود.

ب. فاصله گذاری افقی: ممكن است مؤلف یا صفحه آرا این نوع 
فاصله گذاری را مشابه فاصله گذاری عمودی درنظر بگیرد. اما در 
حالــت افقی می توان اجزای متن و جمالت را از یكدیگر جدا یا 
گروه بنــدی کرد و بر مبنای آن، از نقطه گذاری و عالمت گذاری 

استفاده نمود.
6-7. طول جمالت

اگر میزان اجــزای جمله و بندهای به کار رفته در آن زیاد و 
طوالنی باشــد، درک جمله برای دانش آموز ســخت تر خواهد 
شــد. زیرا یادآوری مطالب اولیه و ارتباط آن با مطالب بعدی 
مشــكل خواهد بــود. می توان گفــت جمالت کمتــر از 20 
واژه، جمــالت خوبی هســتند. جمالت بیــن 20 تا 30 واژه 
مناســب اند، جمالت بین 30 تــا 40 واژه جمالتی طوالنی و 
شبهه انگیزند و باالتر از 40 واژه به لحاظ یادگیری مشكل دارد. 
 به همین علت، این جمله ها باید به جمالت کوتاه تبدیل شــوند

.)Williams,1997(
7-7. طول واژه ها

درک واژه های طوالنی مانند جمالت طوالنی در کتاب درسی و 
Fowl- )کمك آموزشی می تواند برای دانش آموزان مشكل باشد 

er, 1906( و بالعكس درک واژه های کوتاه تر برای دانش آموزان 
ســاده و آسان اســت. همچنین واژه های عینی معموالً کوتاه تر 

از دستوری و انتزاعی هستند. )عابدی کرجی بان: 77، 1392(
8-7. تركيب متن و تصویر

طول متن در داخل تصویر باید کوتاه باشد. تا آنجا که ممكن 
است متن فشــرده و در مرکز تصویر باشــد. از خط های کوتاه 
استفاده شود و شرح دقیق آن از تصاویر آسان، مناسب، متجانس 
و مثبت اســتفاده شود )Lent, 1980(. همچنین موضوع درس 
برای مخاطبان آشــنا و به شــیوة واقع گرا ارائه شود. در شكل 
باال نمونه هایی از مكان تصویر در متن نشــان داده شده است. 

)عابدی کرجی بان: 96، 1392(

منابع
1. در پویه تاریخ، ترجمه حمیدرضا آژیر و حمیدرضا شــیخی، مشهد: آستان قدس رضوی، 

بنیاد پژوهش های اسالمی، 1373.
2. ســلطانی، پوری و راســتین، فروردین، دانشــنامة كتابداری و اطالع رسانی، ذیل مدخل 

»قطع كتاب«.
3. صافی، قاسم، از چاپخانه تا كتابخانه، تهران: دانشگاه تهران، 1381.

4. واژگان نظام كتاب آرایی، در نجیب مایل هروی، كتاب آرایی در تمدن اســالمی، مشــهد: 
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسالمی، 1372، صص 571ـ 832. 

5. آشنایی با صنعت چاپ از حروف چینی تا صحافی، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان چاپ و انتشارات.

6. چوبینه، مهدی، مجله رشــد شماره 39، )بهار 1392(. كالبدشكافی محصوالت آموزشی. 
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی.

7. رون، ســیدامیر و معافی، محمود، )1392(. مبانی اصــول و روش های تألیف كتاب های 
درسی )با تأكید بر دوره ابتدایی(. انتشارات جامعه شناسان.

8. معافی، محمود و وحدانی تبار، حسن، )1377(. مهارت های جغرافیایی، انتشارات مدرسه.
9. عابدی كرجی بان، زهره )1392(. مبانی و اصول طراحی و تألیف كتاب درســی مدارس 

)راهنمایی برای مؤلفان(، انتشارات مدرسه، تهران.
10. فتحی واجارگاه، كوروش، و آقازاده، محرم )1385(. راهنمای تألیف كتاب های درســی. 

انتشارات آییژ. تهران.
11. مصاحبــه با دكتر محمود معافی از مؤلفان كتاب های درســی در ســازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی.

جدول 1: استاندارد صفحات كاغذ

اندازه
اندازهكاغذ)م. م.(

كاغذ).م م.(

1000×1414B0841×1189A0

707×1000B1594×841A1

500×707B2420×594A2

353×500B3297×420A3

250×353B4210×297A4

176×250B5148×210A5

125×176B6105×148A6

88×125B774×105A7

62×88B852×74A8

44×62B937×52A9

31×44B1026×37A10
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روز دوشنبه 30 فروردین ماه 13۹5 در نشست ســاالنة دفتر تكنولوژی و انتشارات كمك آموزشی، مرتضی مجدفر، همكار بازنشستة 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی كه خود سیزده سال آخر خدمتش را در همین سازمان سپری كرده است، در ارتباط با وظایف و 
كاركردهای دفتر از منظر بستة آموزشی، به مثابه یك رویكرد در تولید منابع آموزشی، سخنرانی كرد. به جهت اهمیت موضوع، متن كامل 

و پیراستة این سخنرانی را كه توسط خود وی آماده شده است، در پی می آوریم.

بستٔه آموزشی به مثابه رویكردی 
در تولید منابع آموزشی

با نگاهی به وظایف و فعاليت های دفتر انتشارات و تکنولوژی  آموزشی

برای ورود هدفمند به بحث، اجــازه می خواهم انتظارم از این 
نشســت کوتاه را در قالب هدف های یادگیری و به این شــكل 

بیان کنم:
هدف های یادگيری1 این نشست دو دسته اند:

اول هدف های شناختی2؛
یعنی پس از پایان این نشست، شما قادر خواهید بود:

1. دلیل شــكل گیری و گسترش بستۀ آموزشی در برنامه های 
درسی کشورهای گوناگون را توضیح دهید؛

2. جایگاه بســتۀ آموزشــی را در کارکردهای گوناگون دفتر 
انتشارات و تكنولوژی آموزشی شناسایی کنید؛

3. بستۀ آموزشی را تعریف کنید و اجزای آن را فهرست نمایید؛
4. تولید کنندگان اصلی و فرعی بسته های آموزشی را بشناسید 
و در زمینــۀ فعالیت تولیدی و نظارتی خود که در دفتر بر عهده 

دارید، به این تولید کنندگان یاری برسانید؛
و باالخره اجزای گوناگون بستۀ آموزشی را بشناسید و در تولید 
اســتاندارد برای این بســته ها که در ایران تولید می شود تالش 

کنید.

دوم هدف های عاطفی3 است؛
در هدف های عاطفی، انتظار این اســت که شما پس از حضور 

در این نشست:
1. »بســته های آموزشــی« را به عنوان نرم افزاری کارآمد، ارج 

بنهید؛
2. برای تهیۀ استاندارد های اجزای گوناگون این نرم افزار آموزشی 
در حوزة کاری خود در دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی، 
کوشش کنید و اســتانداردهای تولید شده را به تولیدکنندگان 
شــخصی اعم از معلمان، مدارس، ادارات آموزش وپرورش، .... و 
نیز تولید کنندگان حرفه ای اجزای گوناگون بستۀ آموزشی ارائه 

دهید.

چتر ما چیست؟
قبل از آنكه تعریفی از بســتۀ آموزشی و اجزای آن ارائه دهم، 
الزم است هدف از طرح این موضوع در نشست امروز را بازنمایی 
کنم. ما به دنبال این هستیم که بدانیم از رویكرد بستۀ آموزشی 
در دو بخش فعالیت هــای تولیدی و فعالیت های نظارتی توأم با 
استانداردسازی های دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی چگونه 

نی
نرا

سخ
ده 

كی
چ

مرتضی مجدفر
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می خواهیم بهره مند شــویم. در واقع می خواهیم ببینیم با کدام 
بخــش این نرم افزار و اجــزای آن، می توانیم تولیدات مان اعم از 
مجالت، کتاب ها، فیلم ها، نرم افزارها، لوح های فشــرده و .... جز 
آن ها را که در اصل بخش هایی از اجزای یك بســتۀ آموزشــی 
هستند، عرضه کنیم و با بهره گیری از کدام اجزای بستۀ آموزشی، 
به فعالیت های غیرتصدی گرایانه و نظارتی خودمان،  سروسامان 
بدهیم. برای مثال، وقتی دفتر پس از راه اندازی انتشارات مدرسه، 
خودش به مرور از تولید کتاب های آموزشــی فاصله گرفت و در 
طول زمان تولیداتش را به صفر رســاند، آن وقت توانســت در 
حوزة سامان دهی کتاب های آموزشی، کمك آموزشی و مجموعه 
تمرینــات انفرادی و .... که همگی اجزایی از بســتۀ آموزشــی 
هستند، به سیاســتگذاری بپردازد و با اجرای طرح سامان دهی 
کتاب های آموزشی رشد و اقدامات جنبی و بسیار مفید آن مانند 
انتشار کتاب نامه ها، برگزاری جشــنواره، تولید اسناد مربوط به 
استانداردهای تدوین کتاب های آموزشی و اقداماتی از این دست، 
نقــش نظارتی خود را ایفا کند. مثال دیگر در این مورد می تواند 
برگزاری جشنوارة فیلم رشد باشــد. همه می دانیم که فیلم )از 
هر نوع آن که باشــد(، از اجزای اصلی بســتۀ آموزشی است. ما 
قریب 50 ســال است که جشنواره فیلم رشد را برگزار می کنیم 
و از طریق این جشــنواره و انتخاب فیلم های برگزیده، سلیقه یا 
به نوعی همان اســتاندارد مدنظر خودمان از فیلم آموزشــی را 
ارائه می دهیم. اکنون اگر از منظر بســتۀ آموزشــی وارد عرصه 
شــویم و بگوییم یك فیلم آموزشی استاندارد که می تواند درون 
بستۀ آموزشی یك برنامۀ درسی خاص قرار بگیرد فالن و بهمان 
ویژگی ها را دارد، آن وقت وارد عرصۀ سیاســتگذاری، نظارت و 
اعمال غیرتصدی گرایانه شده ایم. به دیگر سخن می خواهم بگویم 
تا چتری، که در اینجا چتر رویكردی بســتۀ آموزشــی است، بر 
کارهای ما ســایه نیفكنــد، فعالیت هایمان راهبــردی و مبتنی 
بر سیاســتگذاری نخواهد بود. از این رو الزم اســت هر کدام از 
واحدهای دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، همواره اقدامات 
عملیاتی و نیز کارکردهای نظارتی و سیاســت گذارانۀ خود را با 
اجزای گوناگون بســتۀ آموزشــی متناسب سازی کنند و همگی 

درصدد تكمیل تدریجی اجزای بستۀ آموزشی باشند.

تعریف بستة آموزشی 
و جایگاه آن در فعالیت های دفتر

باتوجه به توضیحاتی که داده شد، ضروری می نماید اشاره ای به 
تاریخچه، تعریف و اجزای بستۀ آموزشی داشته باشیم.

بســتۀ آموزشی، محصول نگرش سیستمی اســت و تقریباً از 
1990 با تعریف فعلی پا به عرصۀ آموزش گذاشته است. درست 
است که از بسته، مفهوم »پكیج« و واحد بودن مستفاد می شود، 
ولی اجزای مختلف یك بســتۀ آموزشــی الزامــاً در داخل یك 
مجموعه به مخاطب ارائه نمی شود، بلكه ممكن است هر یك از 
اجزای آن در مكان های متفاوت و توسط تولید کنندگان متفاوت 
تولید و ارائه شود، اما آن چیزی که این اجزا را در کنار هم قابل 

استفاده می کند، نگرش سیستمی و نیازی است که مخاطب در 
خود احساس می کند.

پــس، بنابر تعریف: بستة آموزشی، یك نرم افزار آموزشی 
كارآمد اســت كه عالوه بر آنکه یك مجموعة منسجم و 
كامل از فعاليت های یادگيری را عرضه می كند، در انفرادی 
كردن آموزش، و پرورش استعداد ها و توانمندی های بالقوة 
دانش آموزان و نيز علمی كردن ارزشيابی از آموخته های 
دانش آمــوزان و آزمون هــا و ابزارهــای  اندازه گيری 
تشخيصی؛ و مجموعة فعاليت های انفرادی و گروهی آن ها 
و نيز تبيين و شناســایی تجهيزات دیداری - شنيداری 
و وسایل آموزشی مورد استفاده در كالس درس، و ارائة 
راهنمای تدریس و الگوهای طراحی آموزشی و طرح درس 

می تواند یاری دهندة كار تعليم و تربيت باشد.
اینكه گفتم، تعریف جامعی است که به مرور کامل شده است. 
کامل شــدن تعریف نیز از تكامل دانش های تربیتی زمینه ســاز 
مانند تكنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی، 
ارزشــیابی آموزشی و ... نشئت می گیرد. یعنی بستۀ آموزشی از 
تكامل همۀ ایــن دانش ها بهره می گیرد. شــاید بیان مثالی در 
این زمینه مناســب باشــد. یك زمانی انسان روی دیوار غارها با 
زغال می نوشــت تا اینكه در عصر ما زغال به گچ و دیوار غار به 
تخته سیاه تبدیل شد. آن گاه وایت بُرد آمد و چند سال اخیر تختۀ 
هوشمند و حتی تختۀ هوشمندی که از نوشته های خود عكس 
می گیــرد و با فتوکپی ضمیمه اش، همان نوشــته ها را به تعداد 
دانش آمــوزان تكثیر و حتی در نمونه هــای جدیدترش به رایانۀ 
شخصی یا تلفن همراه شان ارسال می کند. همۀ این سیر تكاملی 
را که تكنولوژی آموزشی برایمان تشریح می کند، شما در آخرین 

تغییرات بستۀ آموزشی و اجزای پیش بینی شدة آن می بینید.

حاال ببینیم بسته های آموزشی كدام است؟
در حــال حاضر، این پنــج بخش که می گویــم اجزای اصلی 

بسته های آموزشی هستند:
- مواد یادگیری انفرادی برای فراگیرندگان؛

- راهنمای تدریس؛
- آزمون یا ابزارهای اندازه گیری تشخیصی؛

- وسایل آموزشی مورد استفاده در کالس درس؛
- تجهیزات دیداری - شنیداری.

اگر دقت کنید هر چیزی را که ما در حوزة یاددهی - یادگیری 
تصور کنیم، در این پنج جزء پیش بینی شــده اســت. البته من 
در کالس هایی که با دانشــجویان دارم، با نشان دادن نموداری 
که می بینید می پرسم شــما فكر می کنید بستۀ آموزشی، جزء 
ششــمی هم دارد؟ پاسخ به این پرسش، بحث چالشی خوبی را 
در کالس ایجاد می کند. هر چیزی که آن ها می گویند حتماً در 
یكی از این پنج جــزء اصلی و اجزای ذیل هر یك وجود دارد و 
این به معنای همان سیستمی و تكاملی بودن بهره گیری از علوم 
گوناگون و نگاِه رو به آینده داشتن بستۀ آموزشی است. در واقع 
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ممكن اســت بسته های آموزشی جزء ششمی هم داشته باشند، 
ولی این جزء به طور قطع و یقین، به طور منفرد و در عالم خیال 
رخ نخواهــد داد و برگرفته از دیگر علوم و در راســتای تكامل 
همۀ علوم مرتبــط با تربیت و زمینه های وابســته مانند رایانه، 

جامعه شناسی، روان شناسی و ... خواهد بود.

تشریح اجزای بسته  آموزشی
حال وقت آن اســت که اجزای اصلی هر بســتۀ آموزشــی و 
زیرجز ءهای هر جــزء را به طور تیتروار عرض کنم و در ذیل هر 

بخش، مروری داشته باشم بر وظایف و کارکردهای دفتر.
الف. مواد یادگیری انفرادی برای فراگیرندگان، شامل:

 تكالیف گوناگون بــرای یادگیری های انفرادی دانش آموزان 
در انواع مختلف؛

 راهبردهایی برای متون و مجموعه های مختلف یادگیری های 
انفرادی موجود در بسته برای کاربران بستۀ آموزشی؛

 کتاب درسی به همراه فهرست مشخصات یا اصل کتاب های 
آموزشی و مرتبط با موضوع بستۀ آموزشی؛

 کتاب هــای کار، کاربرگ ها، مجموعه هــای تمرین و دفاتر 
کمك آموزشی، ویژة برنامۀ درسی مورد بحث؛

این جزء و زیرجزء های آن، بخش بسیار شلوغی است و خیلی 
از وظایــف و کارکرد هــای نظارتی و تولیدی دفتــر در همین 
بند تجمع پیدا کرده اســت. تولیدات انتشــارات مدرسه و دیگر 

ناشران بخش دولتی و خصوصی، نرم افزارهای تولیدی خودمان 
و نرم افزارهایــی که دیگران تولیــد می کنند، مجموعۀ تمرینات 
سنتی شــامل مجموعه های تك برگی، چندبرگی، دفترچه های 
چاپی، کاربرگ ها، نمونه  ســؤال ها و مجموعــه  تمرینات مدرن 
شــامل نرم افزارهای کامپیوتری مبتنی بر آمــوزش برنامه ای و 

خیلی چیز های دیگر.
سؤال! اگر شــرکتی آمد و از این قبیل مجموعه ها تولید کرد، 
و قصــد فروش تولید خود را در مدارس داشــت، اســتاندارد و 
تأییدیــه اش را از کجــا باید بگیرد؟ به نظر مــن صرفاً از طریق 
اتحاد وظیفه ای دو بخش دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی، 
شامل واحد کتاب و بخش نرم افزار. اگر نظارت نباشد و استاندارد 
ندهیم، آشــفته بازار پیــش می آید و »نمونۀ سؤال فروشــی« و 
اســم گذاری های »من درآوردی« برای کتاب های کمك درســی 

رونق می گیرد.
 اگر دقت کنید مجموعه های گوناگون یادگیری انفرادی، مانند 
کتاب های آموزشــی و فیلم هایی که ناشران و تولید کنندگان در 
زمینه های گوناگون برنامۀ درسی تولید می کنند، کتاب های کار، 
کتاب نامۀ رشد، فهرستی از کتاب های آموزشی مرتبط در زمینۀ 
برنامۀ درسی، همه و همه در داخل همین جزء و زیرجزءهای آن 

می گنجند. می بینید که چقدر کار داریم؟!
اگر فقط به دنبال سیاســتگذاری و استانداردسازی برای همۀ 

این موارد باشیم، باید مدت ها چند شیفته کار کنیم.
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البته من فقــط به بخش های مرتبط با دفتر خودمان اشــاره 
می کنم، کما این که مشــاهده می کنید کتاب درسی هم همین 
جا شــرف حضور دارد و این همان حرفی است که در سال های 
گذشــته، همواره در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی زده 
شــده و آن اینكه کتاب درســی هم یكی از اجزای اصلی بستۀ 
آموزشــی یا به عبارتی برنامۀ درسی اســت و نباید اجازه دهیم 
حاکم مطلق فرایند یاددهی - یادگیــری و تنها جزء تأثیرگذار 

بسته باشد.
ب. راهنمای تدریس، این بخش جزء دوم بسته آموزشی 

است و شامل:
 هدف های برنامة درسی یا كتاب درسی؛

 رهنمودهایی برای استفاده از برنامة درسی؛
 مطالب مربوط به سابقة موضوع درسی؛

 مواد آموزشی تكمیلی؛ 
 مجموعه طرح درس پیشنهادی؛ و

 مجموعة راهبردهای یاددهی- یادگیری است. 
ایــن جزء و زیرجزء های آن، به طور مســتقیم، عمدتًا خارج از 
وظایف دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی و اغلب زیرمجموعة 
فعالیت هــای دفتر تألیف كتاب های درســی اســت. خب، دفتر 
تألیف كــه نمی تواند همة  این كارهــا را به تنهایی پیش ببرد و 
باید از خدمات بخش خصوصی و مؤسســات آموزشــی بیرونی 
استفاده كند. اگر مؤسسه هایی آمدند و برای هر یك از برنامه ها و 
كتاب های درسی موجود، مواد آموزشی تكمیلی، طرح درس های 
نیمه آماده و مجموعه راهبردهای یاددهی- یادگیری پیشنهادی 
تولید كردند و برای حضــور در مدارس، نیاز به دریافت مجوز و 
تأییدیه داشتند، با این ها چه باید كرد؟ اینجا ما نیازمند یك كار 
بین بخشی هســتیم كه میان دفاتر گوناگون سازمان باید شكل 
بگیرد. در نظر داشته باشید اگر در این زمینه و بخش های دیگر 
بستة آموزشــی، ما سكوت كنیم، تشخیص سره از ناسره سخت 

خواهد بود. 

ج. آزمون ها و ابزارهای اندازه گيری تشخيصی و كنترل 
یادگيری، شامل: 

 مجموعه سؤاالت استاندارد نشدة مادة درسی؛ 
 مجموعه سؤاالت استاندارد شدة مادة درسی؛

 مجموعــه آزمون های روزانه، هفتگــی، ميان ماهی، 
ماهانه، ترمی و پيشرفت تحصيلی مادة درسی؛ 

 راهبردهایی برای گروه بندی و اســتفاده از ابزارهای 
گروه بندی؛ 

مقایســه های  و  یادگيری  كنترل  برای  راهبرد هایی   
موردی. 

در این جزء از بســتۀ آموزشــی و زیرجزء هــای آن، غوغایی 
برپاست. در حال حاضر تعداد تولید کنندگان بخش های گوناگون 
این جزء بستۀ آموزشی، از جمله ناشران و مؤسساتی که به بازار 
آمده اند، بســیار افزایش یافته و روز بــه روز هم در حال افزایش 

است. دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی، به عنوان دفتری 
نــوآور در آموزش و پــرورش می تواند در ایــن زمینه و تصحیح 
نگرش آموزگاران، مدارس، دانش آموزان و اولیا تأثیر گذار باشــد. 
استاندارد ســازی ها و الگو دهی های ما قطعاً و بی شــك مســیر 
غلط کنونی را تصحیح خواهد کرد. دفتر انتشــارات و تكنولوژی 
آموزشی، ابزارهای تأثیرگذار و جریان سازی مانند مجالت رشد، 
جشــنوارة فیلم رشد، طرح سامان بخشــی منابع آموزشی و جز 
این هــا را در اختیار دارد. البته در مورد مجالت رشــد و جایگاه 
آن ها در بسته های آموزشی و اینكه می توانند در اکثر اجزای یك 
بستۀ آموزشــی خودنمایی کنند، به دلیل نیاز به بحثی مطول و 
رغبت برانگیز، سخن ها بسیار است که آن  را به فرصتی مناسب تر 

موکول می کنم. 

د. وسایل آموزشی مورد استفاده در کالس درس، شامل: 
 وسایل آموزشی نمایشی؛ 

 وسایل آموزشی مرجع؛
 وسایل آموزشی گروهی.

خب، همان طور که می بینید در مورد تولید این اجزا- که من از 
توضیح دربارة آن ها خودداری و شما را به مطالعۀ کتاب خودم در 
این زمینه ارجاع می دهم- تقریباً وظیفه ای بر عهدة دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشی نیست. این وسایل را شرکت ها و مؤسساتی 
مانند صنایع آموزشــی، نوآوری های آموزشی و دیگر مؤسسات 
تولیدی بخش خصوصی تولید و به بازار عرضه می کنند، ولی اگر 
مصوبۀ 828 شــورای عالی آموزش و پرورش را از نظر بگذرانیم، 
می بینیم که وظیفۀ نظارتی و طراحی استاندارد های قابل قبول 
این وسایل هم به  دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی سپرده 
شده است. حال ممكن است دوســتان بگویند: آقا! کار برایمان 
درست نكن! چشم، ولی یا باید نهادی معرفی کنید که تولیدات 
وسایل آموزشــی را هدایت کند یا خود آستین ها را باال بزنید و 
وظیفۀ استاندارد ســازی این قبیل وسایل را هم که کاری است 

سخت و پیچیده، عهده دار شوید. 

هـ . تجهيزات دیداری- شنيداری 
عالوه بر تجهیزات دیداری- شــنیداری عمومی، آن دســته از 
برنامه  های دیداری- شنیداری دیگر که جزء بستۀ آموزشی است 
و می تواند برای مقاصد گوناگون تدریس به کار رود، به شرح زیر 

است: 
 مجموعه مهارت های شروع و نقطه آغاز بحث؛

 مجموعه امکانات تشریحی؛
 مجموعه امکانات تصویری؛

 مجموعة آشنایی با شخصيت های علمی- اجتماعی؛
 مجموعة وسایل دیداری- شنيداری عام و خاص. 

این بخش شش جزئی بستۀ آموزشی، به شكل های گوناگونی 
نمود پیدا می کند که در برخی از بخش های آن دفتر انتشــارات 
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و تكنولو ژی آموزشــی با تولید مستقیم یا نظارت احتمالی خود 
حضور دارد. برای مثال تمام تجربه هایی که از معلمان در مجالت  
رشد ویژة معلمان چاپ می شود، در این بخش قرار می گیرد. حتی 
داستان، شعر، کمیك استریپ، لطیفه و چیزهای مشابه دیگری 
که در مجالت دانش آموزی رشــد چاپ می شود، ضمن استفادة 
فردی توســط دانش آموزان و معلمان، می تواند توســط معلمی 
خــوش ذوق یــا تولید کننده ای 
حرفه ای، به یك امكان تشریحی 
یا صوتی تبدیل شود. همچنین 
از بیــن زیرجزء هــای این جزء، 
بخش چهارم بســیار گســترده 
صد البتــه  و  جامع االطــراف  و 
مرتبــط با دفتــر انتشــارات و 
این  است.  آموزشــی  تكنولوژی 
ویدئویی  فیلم های  شامل  بخش 
و غیر ویدئویی، اســالید ها، فیلم  
اســتریپ ها، ورقه های شــفاف، 
اتصال به شبكه های کامپیوتری، 
ســایت ها، وبالگ هــا، کانال ها، 
گروه ها، نرم افزارهای شخصی ساز 
و حرفه ای و بسیاری چیزهای دیگر است که عمدتاً می توانند در 
بخش هایی از دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی سامان دهی 
شوند که پیش از این زیرمجموعۀ دفتر تكنولوژی سابق محسوب 
می شدند. برای مثال از فیلم های نمایش داده شده در جشنوارة 
فیلم رشــد تا تولیدات مســتقیم دفتر، مانند مجموعه لوح های 
فشــردة »بر فراز آسمان« که برای معلمان پایه های پنجم و نهم 
تولید شد و جنبۀ بهسازی آموزشی معلمان در مورد برنامۀ درسی 

جدید را بر عهده داشــت، همگی در این جزء از بستۀ آموزشی 
قرار می گیرند که البتــه در این جور موارد هم باید از هم افزایی 
بخش هــای گوناگون دفتر بهــره گرفت. برای مثــال چرا خبر 
پیش تولید و نیز خبر ســاخت مجموعۀ عظیم و به یاد ماندنی بر 
فراز آسمان در رشد آموزش ابتدایی و سایت رشد نوشته نشود؟ 
یا چرا نباید از دو سه ماه قبل، پوسترهای جشنوارة فیلم رشد در 
مجالت رشد درج شود؟ این همپوشانی های درون  دفتری و نیز 
ارتباط با سایر بخش های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

و وزارتخانه به اثربخشی فعالیت های ما یاری می رساند. 

نتیجه گیری
در این گفتار ســعی شــد از مفهوم بســتۀ آموزشی، به مثابه 
رویكرد و چتری برای زیر پوشــش بــردن فعالیت ها و اقدامات 
سازمانی دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی بهره برده شود. 
هر یك از واحد های ســازمانی این دفتر، بسته به وظیفه ای که 
برعهده دارند، یكی از دو اقدام تولیدی، نظارتی یا هر دو را انجام 
می دهند. به اعتقاد ما تبیین اجزای گوناگون بســتۀ آموزشی، 
می تواند دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی را در مقام یك 
ســازمان نوآور و تأثیرگذار، با برنامه های درســی و بسته های 
آموزشی مرتبط با هر یك از آن ها پیوند دهد. امیدواریم تلفیق 
جدی دو بخش »انتشــارات« و »تكنولوژی آموزشــی« و پدید 
آمدن دفتر جدیدی با عنوان »انتشارات و تكنولوژی آموزشی«، 

در کیفیت بخشی به آموزش و پرورش کشورمان مؤثر باشد. 

پی نوشت ها
1. Lear ning objective
2. Cognitive objective
3. Affective objective

بســتة آموزشی، برنامة درسی 
دکتر  مؤلف:  اثربخش/  یادگيری  و 
مرتضی مجدفــر /214 صفحه/ چاپ 
ســوم/ انتشــارات مرکز نوآوری های 
آموزشــی مرآت ) این کتاب در طرح 
سامان دهی کتاب های آموزشی رشد 
مورد بررســی و تأیید قــرار گرفته و 
مشــخصات کتاب شــناختی آن در 
کتاب نامه های رشــد همۀ دوره های 

تحصیلی درج شده است.(
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بهروز رضایی

چهره به چهره، رو به  رو
سه گزارش كوتاه از سه سفر

مدتی اســت دیدارهای چهره به چهره با مدیران و معلمان اســتان های مختلف و گفت وگوی نزدیک با آن ها در دســتور کار دفتر 
انتشــارات و تکنولوژی آموزشی قرار گرفته است. دور جدید و اختصاصی این برنامه ها از سال گذشته با دیدار از استان همدان آغاز 
شد. امسال نیز مدیران و کارشناسان سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی در ماه های آبان، آذر و دی، سه سفر را در کارنامه خود ثبت 
کردند؛ ســفر نخست به استان خراسان رضوی بود؛ سفر دوم به استان فارس و سفر سوم به استان قزوین. گزارشی که می خوانید، در 
واقع ســه گزارش کوتاه مجزا از این سفرهاست که در کنار هم قرار داده شــده است. البته هنوز پرونده سفرهای سال 13۹5 به طور 

کامل بسته نشده است. تا جایی که می دانیم حداقل یک سفر دیگر )سفر به استان قم( در برنامه امسال دفتر گنجانده شده است.

خراسان رضوی
سفر به مشهد در اوج جشنواره 

درســت در روزهایی که داوران ســیزدهمین جشنوارة کتاب 
رشد، به شدت مشغول بررســی کتاب های رسیده به جشنواره 
بودند، همكاران گروه تحلیل محتوا در مشهد مقدس با ما تماس 
گرفتند و از ما خواســتند به این شــهر برویم. همیشه وقتی نام 
مشــهد به میان می آید، در هر موقعیتی که باشی و هر قدر هم 
که کار داشته باشی، دلت می لرزد. فكر می کنم این بار هم چنین 
اتفاقی در دل های همكاران من افتاد که نتوانستند حتی در اوج 

داوری های جشنوارة سیزدهم، به میزبانان خود »نه« بگویند. 
برنامه هایی که برای این ســفر پیش بینی شــده بود، متنوع و 
قابل تحسین بود. یكی از محاسن این سفر، تقسیم برنامه ها بین 
مناطق و نواحی گوناگون شهر بود؛ این کار ضمن آن که موجب 

می شــد همه نواحی با موضوع سامان دهی درگیر و در بخشی از 
زحمت ما ســهیم شوند، فرصت خوبی برای ما هم بود تا بتوانیم 
از میزان آشنایی همكاران محترم در مناطق مختلف شهر نسبت 
به ســامان دهی آگاهی پیدا کنیم. یكی از این برنامه ها، برگزاری 
نشســتی در منطقه تَبادکان در دومین روز حضور گروه بود که 

با حضور 200 تن از مدیران عالقه مند این منطقه برگزار شد.

تبادکان، قطب پرورش و صادرات معلم
طبق گفتــه همكاران، علت برگزاری مراســم در این منطقه، 
میزان باالی اســتقبال مدیران منطقه از برنامــه بود و بیش تر 
ثبت نــام کنندگان و حاضران نیز در همیــن منطقه به فعالیت 
آموزشی اشتغال داشتند. یكی از همكاران ـ بدون آن که رنگ و 
بوی شوخی از سخنش پیدا باشد، می گفت تبادکان را باید قطب 
پرورش صادرات معلم به مناطق هفت گانه مشهد به شمار آورد و 
نمونه های بسیاری را از بین مسئوالن آموزش و پرورش و حتی 
غیــر آن می آورد که همه در این منطقــه بالیده بودند. دیگری 
با لحنی که فقط قدری آمیخته به شــوخی بود و نشــان دهنده 
اهمیــت و وزن فرهنگی منطقه بود، می گفت: »اگر یك روز قرار 
باشد به معلمان متعلق به تبادکان مرخصی بدهند، نیمی از شهر 

مشهد تعطیل می شود!«
به هر حال نشســت صبح روز دوم در ســالن بزرگ دبســتان 
مصلی نژاد این منطقه برگزار شــد. معاون پژوهش منطقه آقای 
قراول به اهمیت سامان دهی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی 
تأکید کرد و آن گاه خانم کیا به تفصیل از ضرورت  و دستاوردهای 
ســامان دهی و جایگاه آن برای مدیران مدارس و معلمان حاضر 
در جلسه ســخن گفت. بخش پایانی نشست نیز مطابق معمول 
ســفرهای گروه، به شنیدن دیدگاه حاضران و پرسش های آن ها 

اختصاص یافت. مشهد - نشست خبری
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حضور در جمع مؤلفان و ناشران مشهدی
برنامۀ فشــردة گروه در نخستین روز سفر، با برگزاری نشست 
جذابی ادامه یافت که با شــرکت ناشــران و معلمان مؤلف فعال 
در مشــهد مقدس، بــه میزبانی ناحیه 2 این شــهر و با حضور 
رئیس محترم این ناحیه دکتر رضا صابری صورت گرفت. در این 
نشست صمیمی که حدود 30 تن از معلمان مؤلف و تعدادی از 
ناشــران فعال شهر از جمله ضریح آفتاب، صیانت و حق شرکت 
داشــتند، ســندهای راهنمای تولید کتاب های آموزشی که از 
ســوی دبیرخانه ســامان دهی در موضوعات مختلف تولید شده 
شده اســت، با جزئیات معرفی شد. سپس ناشران و نویسندگان 
محترم دیدگاه ها و پرسش های خود را طرح کردند و پاسخ آن ها 

را شنیدند. 

نشست خبری با رسانه های استان
نشست خبری با اصحاب رســانه و پاسخ به پرسش های آن ها 
دربارة ســامان دهی، برنامه ای بود که برای ظهر روز نهم آبان در 
نظر گرفته شــده بود. در این برنامه عالوه بر خبرنگاران نشریات 
محلی، خبرنگارانی از خبرگزاری ها و روزنامه های سراســری که 
در مشــهد نمایندگی داشــتند، حاضر بودند. در این جلسه، که 
با مســاعی روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراســان 
رضوی برگزار شد، معاون ســامان دهی ابتدا توضیحات کوتاهی 
درباره فعالیت های حوزه کاری خود داد و سپس به پرسش های 
خبرنگاران پاســخ گفت. صحبت های وی روز بعد و روزهای بعد 
بازتاب هایی داشت که البته در نقل برخی قول ها کم دقتی هایی 

رخ نموده بود.

بازدید از مدارس شهر
خوش بختانه در هر دو روز حضورمان در شــهر مقدس مشهد، 
این امكان فراهم شــد تا به میهمانی مدارس شــهر نیز برویم و 
بدون واسطه با همكاران معلم سخن بگوییم. این دیدارها از صبح 
روز یك شنبه، آغاز شد. نخستین قرعه به نام دبیرستان دخترانه 
»ُهدی« و ســپس متوســطه اول »اردکانی« در ناحیه 6 مشهد 
خورد که از پرجمعیت ترین نواحی این شــهر به شــمار می رود. 
همكاران در این جلســه دیدگاه های دبیران این دو آموزشگاه را 
درباره انتخاب کتاب مناسب شنیدند و به معرفی دقیق تر اهداف 
و فعالیت های سامان دهی پرداختند. به این امید که این معلمان 
زحمتكش از کوشش های همكاران خود در معاونت سامان دهی 
بیــش از پیش هواداری کنند. بازدیــد از مدارس در دومین روز 
ســفر نیز ادامه یافت و پس از برگزاری نشست منطقه تبادکان، 
گروه به میهمانی دبیرســتان های پسرانه جماران، متوسطه اول 
دخترانه مطهره و دبســتان پســرانه باقریه تبادکان رفت. باید 
صادقانه اذعان کرد که اطالع رســانی این سال ها آن اندازه نبوده 

اســت که معلمان، معاونان و مدیران کوشــای این مدارس را با 
فعالیت های سامان دهی دقیقاً آشنا کرده باشد. 

فارس

خوشا شیراز و وصف بی مثالش
سفر گروه به شیراز در نخستین روزهای ماه آذر صورت گرفت؛ 
در روزهایی که اســتان مشغول برگزاری نخستین دوره آموزش 
پژوهش محــور بود و قرار بود مدیــران ادارات آموزش و پرورش 
استان، که به لحاظ تعداد از پرتعدادترین ادارات کشور محسوب 
می شوند، در شــیراز گرد هم بیایند. دیدن جمع مدیران ادارات 
اســتان بزرگی مثل فارس، غنیمتی ارزنده بود که نمی شــد به 

آسانی از آن چشم پوشید.
بنابراین با آن که شــرایط فقط برای ســفر سه نفر از همكاران 
فراهم شد، این سفر در برنامه قرار گرفت و دوستان ما در شیراز 
طوری برنامه ریزی کردند که بتوانیم در آغاز نشست در خدمت 

مدیران شهرستان های استان باشیم.

آثار نامناسب، آموزش انفعال و پخته خواری
در این نشســت، که تا ظهر روز نخســت طول کشــید، آقای 
عبدالرسول احمدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی 
طی ســخنانی که شاید بیش تر از نیم ســاعت طول نكشید، از 
معلمــان یاد گیرنده ســخن گفت که ضمن فراینــد یاددادن، 
خودشان نیز از جامعه و حتی شاگردان خود می آموزند. او افزود: 
»هدف ما ایجاد تغییر نگرش در مدیران آموزش و پرورش استان 
است تا با تشریك مســاعی و همفكری به فعالیت های آموزشی 
و پرورشی کیفیت ببخشــیم و راهكارهای مناسبی را برای رفع 

مسائل و مشكالت موجود بیابیم.«
خانم کیا معاون سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، اما بحث 

شیراز - جلسه گروه تحلیل محتوا
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خود را با قدرت آموزش های غیررســمی یا آموزش در سایه آغاز 
و خاطر نشان کرد که »منابع آموزشی نامناسب، می توانند همه 
رشــته های شما را و زحمت های شــما را نابود کنند و با گرفتن 
قدرت تفكر و تخیل و خالقیت دانش آموز، آنان را افرادی منفعل 
و پخته خوار بار  آورند. این منابع غیر اســتاندارد، ممكن اســت 
دارای نتایج آنی و زودبازده باشند، اما منجر به یادگیری پایدار و 

عمیق نخواهند شد.«
وی با اشــاره به نقش معلم به عنوان یك مرجع تعیین کننده، 
بر لزوم آگاهی معلمان از منابع آموزشــی مناســب معرفی شده 
و معرفی آن ها متناســب با نیــاز دانش آمــوزان تأکید کرد. او 
همچنین خواهان مشــارکت ادارات آموزش و پرورش استان ها 
برای فرهنگ سازی درباره استفاده صحیح از منابع آموزشی شد.

در جلسة شورای تحلیل محتوا
برنامۀ دومی که برای گروه در نظر گرفته شد، شرکت در جلسه 
شــورای تحلیل محتوای آموزشی و تربیتی بود. این برنامه نیز با 
صحبت های آقای احمدی معاون محترم پژوهش آغاز شد. سپس 
حاضران به طرح دیدگاه های خود در موضوعات مختلف پرداختند. 
اغلب حاضران بر این باور بودند که محتوای آموزشی هر منطقه 
الزم است متناسب با نیازهای همان منطقه تدوین شود. تفویض 
اختیارات بیش تر به اســتان ها و تمرکززدایی ترجیع بند سخنان 
اغلب شــرکت کنندگان بود؛ گرچه در بین خود جمع، کسانی 
معتقد بودند که هنوز ظرفیت الزم برای واگذاری کار به اســتان 
وجود ندارد. همچنین ضمن تأکید بر ســامان دهی، بر این باور 
بودند که شــرح وظایف گروه تحلیــل محتوا مورد بازنگری قرار 
گیرد و بــرای برخورد با ورود کتاب های نامناســب به مدارس، 

ضمانت اجرایی کافی ایجاد شود. 
آقای جعفری معاون تربیت بدنی و سالمت، آقای کمالی رئیس 
محترم اداره بازرســی، آقای دشتیان رئیس گروه تحلیل محتوا، 
آقای فرجی از حوزة آموزش ابتدایی، خانم جســمانی مســئول 
هوشمندسازی، آقای نعمتی مدیر پژوهشكده معلم، خانم شادفر 
عضو گروه فناوری، آقای جمعه ســرگروه ریاضی متوسطه اول و 
خانم پیمان فر از گروه حسابداری کاردانش در زمره کسانی قرار 
داشتند که معتقد بودند باید استان ها و مناطق نقش پررنگ تری 

در تولید و بررسی محتوا بازی کنند.
آقای دکتر حبیبی ســردبیر نشــریه ریاضی گراف نیز با تأیید 
نظر همكاران خود افزود: در سیســتم های آموزشی کشورهای 
پیش رفته، اصول تعریف می شود و تصمیم ها در پایین تر سطوح 
گرفته می شــود؛ امــا تصمیم ها نباید از اصــول تخطی کند. او 
گله منــد بود که فرایند تأیید محتوا زمان بر اســت و در معاونت 

پژوهشی، بودجه ای برای پژوهش وجود ندارد. 
خانم نوبخت ســرگروه کامپیوتر نیز یادآور شــد که آشنایی 
معلمان با برخی نرم افزارها، که ممكن است در چهارچوب برنامه 

درسی قرار نگیرند، ضرورت دارد. 
در این نشست گروه ســامان دهی بیشتر شنونده بحث ها بود. 
بنابراین به بیان برخی نكات مهم درباره سامان دهی بسنده شد.

نغمة سامان دهی در برنامه صدای معلم
حضور یك ســاعتۀ معاون ســامان دهی در برنامۀ صدای معلم 
اســتان و تبیین موضوع برای معلمان و عموم مردم و پاســخ به 
پرسش های شنوندگان، برنامۀ دیگر استان برای گروه بود. آقای 
دشتیان رئیس محترم گروه تحلیل محتوا معتقد بود در استان ها 
به خصوص اســتان فارس،  زمینه خوبی برای همكاری با صدا و 
سیما وجود دارد و در صورتی که سازمان بتواند محتوای مناسب 
را برای پخش در اختیار آن ها قرار دهد، احتماالً با استقبال این 

مراکز روبه رو می شود.
به هر حال، هم زمان با این برنامه، دیگر اعضای سه نفری گروه به 
بازدید از یك مدرسه ابتدایی در ناحیه 2 شهر رفتند. همكاران ما 
در این مدرسه آشنایی زیادی با سامان دهی منابع آموزشی نداشتند 
و علی رغم انتظاری که داشتیم، هنوز فهرستگان رشد را که امسال 
به تعداد تمام مدارس منتشر و به استان ها ارسال شده بود، دریافت 
نكرده بودند؛ همان طور که مجالت رشد، هنوز به دستشان نرسیده 
بود. اما اتفاق بســیار خوبی که در بدو ورود به این مدرســه شاهد 
بودیم، برگزاری یك نمایشــگاه کوچك برای فروش کتاب بود که 
توسط دو تن از والدین اداره می شد. انرژی زیاد و قابل توجه مدیر 

فعال مدرسه نیز از نكاتی بود که نمی شد چشم بر آن بست.

نشانه ای از عشق زندة معلمی
برنامۀ دیگری که با ابراز عالقه مندِی معاون سامان دهی منابع 
آموزشــی و تربیتی برای وی تنظیم شــده بــود، بازدید از یك 
نمایشــگاه تجهیزات و وسایل آموزشــی بود که خصوصاً انرژی، 
اشــتیاق و کوشــش های شــبانه روزی یك زوج در شكل گیری 
آن غیرقابل چشم پوشــی بود. این زوج آقــای احمد صحراگرد 
و همسرش خانم ســمیه مقصودی بودند که به گفتۀ همكاران 
شــیرازی، تمام زندگی و ســرمایۀ خود را بر سر ساخت و تولید 
این تجهیزات ساده صرف کرده بودند. تجهیزاتی که می توانستند 
درک مفاهیم درسی را برای دانش آموزان ساده و یادگیری آن ها 
را عمیق و پایدار کنند. خوش بختانه آن ها مشــغول ثبت رسمی 
وســایل بودند و در این فكر بودند که با طراحی بسته بندی های 
مناسب و عرضه محصوالت در سراسر استان فارس و استان های 
دیگــر، هزینه های الزم را برای تداوم کار فراهم آورند. این زن و 
شوهر نشــانه ای بودند تا ما حس کنیم هنوز عشق به معلمی و 

عشق به آموختن زنده است.
برنامۀ ســنگین و فشــرده گروه در روز اول با زیارت حضرت 
احمد بن موســی)ع( و قدم زدنی کوتاه در بازار وکیل شــیراز و 

البته خوردن یك پیاله کوچك فالودة شیرازی به پایان  رسید.
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ناحیه ای با 80 هزار دانش آموز
برنامۀ روز دوم، با شرکت در جمع مدیران چهار ناحیۀ شیراز در 
سالن آموزش و پرورش ناحیه یك آغاز شد. در این نشست که با 
استقبال گرم مدیران روبه رو شده بود، خانم کیا به تبیین اهداف 
و فعالیت های سامان دهی پرداخت. این مراسم که با سخنان آقای 
نصراهلل کیانی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه آغاز شد، با پرسش ها 

و اظهار نظرهای گرم و فعاالنه حضار خاتمه یافت.
از آن جا که برنامه عمومی دیگری برای گروه پیش بینی نشده بود، 
با خیال راحت ســاعتی را در دفتر آقای قهرمانی معاون پژوهش، 
برنامه ریزی و آموزش نیروی انســانی ناحیه یك شیراز به گپ زدن 
نشســتیم. بنا به گفته آقای قهرمانی، این ناحیــه بالغ بر 80 هزار 
دانش آمــوز و بیش از 3000 کالس درس دارد و مدارس منطقه از 
نظر میزان برخورداری، دارای تنوع بسیار زیادی اند. از نكات جالب 
و شــنیدنی ناحیه این است که دورترین مدرسه تحت پوشش، در 
فاصله 100 کیلومتری شــیراز و در روســتایی به نام شكرآباد قرار 
گرفته است و تنها کتاب خانۀ دانش آموزی شهر نیز در محدودة این 
ناحیه واقع اســت. نكات دیگری هم بــود که خیلی یادمان نمانده 
است. اما از خبرهای خوشی که پیش از ترک همكاران ناحیه یك به 
گوشمان خورد، خبر انتخاب آقای قهرمانی به عنوان معاون پژوهشی 

برتر در استان بود که البته تا آن روز هنوز یك خبر درگوشی بود.
بعد از ناهار پیشــنهاد داده شد برای قدم زدن به باغ ارم شیراز 
برویم. موصوف و صفت تناسبی تام داشتند. باغ خزان خورده نه 
تنها برای ما که برای جهانگردان ســرزمین های دیگر هم جذاب 
و تماشایی بود. در باغ، باران قدری شدت گرفت. قسمت این بود 
که دیدار با دو شــاعر بزرگ ایران حافظ و ســعدی، در زیر باران 
اتفاق بیفتد و همین طور خداحافظی ما با همكارانمان در شــیراز 
و در طول ســفر چقدر این بیت در ذهنمــان طنین می اندازد و 
تكرار می شود که خوشا شیراز و وصف بی مثالش، خداوندا نگه دار 

از زوالش.

قزوین
در پایتخت خوش نویسی ایران

روز یكشنبه پنجم دی گروه ســامان دهی در سفری یك روزه 
به دیدار مدیران و کارشناســان استان قزوین رفت. در این سفر 
طــی میزگردی که در جمع 300 تن از مدیران مدارس قزوین و 
شهرستان های تابعه و جمعی از مؤلفان استان، در یك روز بارانی 
برگزار شد، محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات آموزشی، فریبا 
کیا معاون سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی و محبت اهلل همتی 
مشاور مدیرکل، ضمن تبیین سیاست ها و برنامه های سامان دهی 
به دیدگاه های حاضران گوش دادند و به پرسش های آن ها در این 

زمینه پاسخ گفتند.
در این همایش که با عنوان »رسانه های آموزشی، فرصت های 
پیش رو« برگزار  شــد، در ابتدای برنامه آقای ســاالر قاســمی 

مدیــرکل محترم آموزش و پرورش اســتان قزوین با اشــاره به 
آســیب های کتاب های نامناســب آموزشــی بــر دانش آموزان، 
 اســتفاده از کتاب نامــه و فهرســتگان رشــد را مــورد تأکید 

قرار داد. 
آقای خیــراهلل رحمانی معاون محترم پژوهــش، برنامه ریزی و 
نیروی انســانی اســتان نیز انتظارات و مطالبــات اولیا را یكی از 
عوامل رواج کتاب های کمك درســی در مدارس برشمرد و اظهار 
امیــدواری کرد که با آگاهی اولیا و مربیان شــاهد بهبود روند و 
کیفیــت مطالعۀ دانش آموزان باشــیم و فعالیت هــای یاددهی- 
یادگیری، با مشــارکت دانش آموزان و به شیوة کاوشگری صورت 

گیرد.
در این سفر همچنین دو تن از کارشناسان نیز به دیدار مدارس 
قزوین رفتند. ســرکار خانم فاطمه اهرن از دبیرســتان حاجی 
بهرامی ناحیــه 2 قزوین و خدیجه یارمحمدی مدیر دبســتان 
شــهید اخوان گنجی ناحیــه 1، میزبانــان همكارانمان در این 
ســفر بودند. استقبال خوب این مدیران محترم از موضوع نشان 
می دهد، اگر مشــت نمونۀ خروار باشــد، بی تردید در آینده ای 
بسیار نزدیك قزوین به یكی از مراکز پیشرو در امر سامان دهی 
منابع آموزشــی بدل خواهد شــد. از محدوده شــهر که خارج 
می شــویم، برمی گردیم به شــهر نگاهی می کنیم. روی تابلوی 
ورودی شــهر نوشته اســت: »به قزوین، پایتخت خوش نویسی 

ایران خوش آمدید.« 

قدردانی ویژه
در پایــان این گزارش باید از آقای دکتر فرهاد تنها، مســئول 
تحلیل گروه اســتان خراسان رضوی و همكارانشان خانم ها نازلی 
ســیدانزابی نژاد و زهره حاجی زاده، آقای یزدان دشــتیان رئیس 
گروه تحلیل محتوای اســتان فارس و همكارشــان خانم شكوفه 
حیدری و آقای علیرضا اسدی رئیس گروه تحلیل محتوای استان 
قزوین و همكارانشان در گروه که روزهایی قبل از سفر، در حین 
آن و بعد از آن، بیش از دیگران به زحمت افتادند، صمیمانه تشكر 

و قدردانی کنیم.

قزوین - همایش مدیران مدارس قزوین، شهرستان های تابعه  و جمعی از نویسندگان
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آمده بود بالیی 
ولی به خیر گذشت

حمیدرضا داداشی

نوشته : عبدالرحمان اونق
ناشر: كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان 

        )از مجموعة رمان نوجوان امروز(
چاپ اول:  1392، 258 صفحه

»آیحــان« نوجوانــی عشــیره ای از ترکمن صحراســت که در 
طعمه گذاری و شكار مهارت خاصی دارد. او همچنین مثل بسیاری 
از نوجوانان هم ســن خودش چوپانی می کند و همراه با بزرگ ترها 
به رتق و فتق کارها می پردازد. آن ها نســل به نســل چوپان اند و 
حال قرار است در محل زندگی شان مدرسه ای دایر شود. برخی از 
بزرگ ترها، از جمله پدر و عموهای »آیحان« با درس  خواندن بچه ها 
مخالف اند و معتقدند که بچه هایشان نیازی به درس خواندن ندارند. 
می گویند وقتی قرار است بچه ها به پیروی از نیاکان خود چوپانی 
کنند، درس و مدرســه به چه دردشان می خورد و می گویند سواد 
آن ها را از کمك به بزرگ ترها باز می دارد و هوایی شــان می کند تا 
زندگی عشیره ای را رها کنند و به شهر بروند. در این بین، مخالفت 
پدر آیحان با استقرار مدرسه در نزدیكی چادرها )چارواها( یشان و 

درس خواندن پسرش بیشتر و شدیدتر از دیگران است.
پدر آیحان که مردی بسیار تندمزاج، عصبی و غیرمنطقی است 
دست به هر کاری می زند تا مدرسه پا نگیرد و بچه ها هوایی نشوند. 
در نقطۀ مقابل، پدربزرگ آیحان که انســانی سرد و گرم چشیده، 
روشــنفكر، منطقی و مهربان است، بچه های عشیره و پدرهایشان 
را ترغیب به درس خواندن می کند و دســت به هر کاری می زند تا 

مدرسه شكل بگیرد و تعداد دانش آموزان آن به حد نصاب برسد.
ساختمان مدرسۀ روستایی، در واقع مثل اتوبوسی فرسوده بوده 
کــه آن را تعمیر کرده و تغییر کاربری داده و به مدرســه تبدیل 
کرده اند. این مدرســه، تا حاال، یكی دو بار تا آستانه تعطیلی پیش 
رفته، چــرا که تعداد دانش آموزانش از حد نصاب افتاده، اما هر بار 
پدربزرگ دست به کار شده و با بچه ها و پدرهایشان صحبت کرده 
است تا در مدرسه ثبت نام کنند. از آن طرف - همان طور که پیش تر 
گفته شد - پدر آیحان برای اخالل در کار مدرسه و تعطیل کردن 
آن از هیــچ  کاری فروگذار نمی کند. این کشــمكش، ماجراهای 
عجیب و غریب زیادی آفریده اســت، اما در نهایت اهالی روســتا 
متوجه می شوند که درس  خواندن بچه هایشان نه تنها به ضرر آن ها 
نیست و در کار و زندگی آن ها اخالل ایجاد نمی کند و بچه هایشان 
را هم هوایی نمی کند، بلكه به نفع آن هاســت و باعث شــكوفایی 

استعدادهای بچه هایشان می شود. مثالً می بینند همین آیحان به 
صورت جهشی درس می خواند و در کنار آن به چوپانی می پردازد 
و مثل گذشــته به بزرگ ترها کمك می کند و اگرچه برای تكمیل 
تحصیالت و رفتن به دبیرســتان مجبور است به شهر برود، اما به 
هیچ وجه قصد ندارد کار و حرفۀ آبا و اجدادی خود را رها کند. او 
حتی از شهر و زندگی در شهر آن متنفر است و تأکید می کند که 
حتماً بعد از پایان تحصیالتش به عشیرة خود برخواهد گشت تا در 

طبیعت بكر و سالم روستایی زندگی کند.
»چوپــان کوچــك« اما در کنــار قّوت ها و پیام های انســانی 
ضعف هایی هم دارد؛ از جملــه اینكه پدر آیحان - قهرمان قصه 
- مردی بسیار تند و خشن توصیف شده است؛ لذا نحوة برخورد 
دیگران با او بســیار بد و تحقیرکننده است، به  طوری که دایم از 
زبان دیگران، به خصوص پدربزرگ و عموهای آیحان می شــنویم 
که او اخالق بدی دارد، بی منطق است، رفتارش تند است، خشك 
و خشن است، یك دنده است، حرف حساب را قبول نمی کند و ..... 
که این را باید از نقاط ضعف داستان دانست. نویسنده گویا توجه 
نداشته که این نوع شــخصیت پردازی برای یك پدر، به جایگاه، 
شأن و مقام پدران لطمه می زند و به نوعی برای مخاطب نوجوان 
بدآموزی دارد. جایگاه و احترامی که دین مبین اسالم و فرهنگ 
ایرانی اسالمی برای بزرگ ترهای ما به ویژه پدرهایمان قایل است، 
جایگاهی رفیع اســت که نباید به هیچ وجه به آن خدشــه وارد 
کرد. البته در داســتان هایی که برای مخاطب بزرگ سال نوشته 
می شود، شاید این گونه شخصیت پردازی برای یك پدر توجیه پذیر 
باشد؛ اما توجه داشته باشیم که مخاطب بزرگ سال شخصیتش 
شكل گرفته و قدرت تشخیص دارد که شخصیتی با این ویژگی 
را تعمیم ندهد. ما پیرو مذهبی هســتیم که به ما می آموزد پدر 
و مادر هر قدر هم که بد باشــند، حق نداریم به آن ها بی احترامی 
کنیم؛ حتی اگر به ما ظلم کرده باشند و ما را رنجانده باشند. کاش 
نویسنده قدری به این مسئله توجه می کرد. البته بعد از ماجراهای 
عجیبی که پدر آیحان می آفریند - کثیف کردن مدرسه با شكمبه 
و احشــای گوسفندان و انداختن حیوان وحشی به جان معلم )!( 
که کاری بعید و بســیار دور از ذهن اســت؛ حتی از شــخصیت 
بی منطقی مثل این پدر - پایان داستان به گونه ای رقم می خورد 
که مخالفان آقای معلم از کاری که کرده اند تا حدودی پشــیمان 

شوند و داستان ختم به خیر شود.
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سواد خواندن نوجوانان
فراتر از آموزش جبرانی

گینا بیانکاراســا، در این مقاله به چالش هایی اشاره می كند كه نوجوانان در نحوة خواندن متون درسی با آن ها مواجه می شوند و با 
توصیه هایی كه می كند این فرصت را به وجود می آورد تا خواندن، به شكلی درست در كالس درس پیاده شود.

كلیدواژه ها: سواد خواندن، خواندن دیجیتالی

با وجود این که حدود یك دهه است توجه سیاست گذاران آموزشی، 
پژوهشگران و مجریان این سیاست ها، به موضوع خواندن نوجوانان 
معطوف شده اســت ولی اغلب مردم هنوز بر این باورند که مشكل 
اصلی نوجوانان در کشــمكش با خواندن، عــدم موفقیت آن ها در 
تسلط بر مهارت های اصلی خواندن است. ولی، حامیان سواد خواندن 
پذیرفته اند که این مســئله فراتر از برگزاری آموزش جبرانی برای 
دانش آموزانی است که نمی توانند در سطوح پایه به خواندن بپردازند. 
هدف اصلی ســواد خواندن در نوجوانان باید متضمن این باشد که 
وقتی دانش آموزان دبیرستان را ترک می کنند از مهارت های ضروری 
در خواندن و نوشتن، برای پیشرفت در حرفه های قرن بیست ویكم و 

چشم انداز ورود به تحصیالت عالی، برخوردار باشند.
حتی بهترین آموزش های پایــه در خواندن در پایه های ابتدایی، 
تضمین کنندة این امر نیســت کــه دانش آموز خواهد توانســت 
پاسخگویی به مطالبات سطوح باالتر خواندن را با موفقیت پشت سر 
بگذارد. پژوهشــگران از مدت ها قبل دریافته اند که خواندن متون 
درسی از پایۀ سوم به بعد تغییر می کند. کال )Chall, 1983( اولین بار 
این تغییر یا انتقال را با عبارت »یادگيری برای خواندن به خواندن 
برای یادگيری« توصیف کرد. او معتقد بود که برای انجام این انتقال، 
دانش آموزان باید چگونگی سازمان دهی و به کارگیری دانش زمینۀ 
خود را، به عنوان بافتی برای خواندن، یاد بگیرند. به عالوه، آن ها باید 
از متن مورد مطالعه اطالعات را به طرز مؤثری به دســت آورند و بر 
خواندن خود با توجه به ضرورت ها، نظارت کرده و آن را تنظیم نمایند.

پژوهش ها نشــان می دهند که مدارس باید به ســه 

چالش عمده ای که دانش آموزان در انتقال از خواندن پایه به خواندن 
ســطوح باالتر با آن روبه رو هستند، توجه کنند: 1. تسلط به متونی 
که به تدریج دشوار می شوند؛ 2. درک تفاوت های موجود در خواندن 

محتوای دروس مختلف و 3. خواندن متون دیجیتالی.

متون چالش زا
به محض این که دانش آموزان پایه های آخر ابتدایی یاد می گیرند تا 
از خواندن برای اهداف آموزشی استفاده کنند، با چالش های جدیدی 
در خواندن متون، از جمله طول متن، کلمات و جمالتی طوالنی تر و 

دشوارتر مواجه می شوند. 
با رســیدن دانش آموزان به پایه های باالتر، در متون درسی آن ها 
نیز از لغات پیچیده تری استفاده می شود تا همان محتوا را پوشش 
دهند. همین طور، جمالت نیز طوالنی تر می شوند و از لحاظ نحوی 
نیز در طــول پایه های تحصیلی پیچیده تر می شــوند؛ حال آن که 
تدابیر ساختاری طراحی شــده در حمایت از درک مطلب کمتر و 
کمتر می شود )Vanden Broek, 2010(. جمالت ساده و خبری در 
کتاب های درســی دورة ابتدایی با ترکیب پیچیده ای از جمالت در 
کتاب های درسی سال های باالتر مطرح می شود. به عالوه، متون دورة 
ابتدایی به دنبال القای لغات و اصطالحات و تكرار آن ها اســت تا بار 
مفهومی را افزایش دهد و به ایجاد انسجام در ذهن و زمان خواننده 
کمك  کند؛ حال آن که، متون دوره راهنمایی و متوسطه ظرافت های 

ساختاری از این نوع را کمتر دارد.
افزایش پیچیدگی در لغات، جمالت و مفاهیم تنها 
جنبه های معدودی از بیشــتر شدن مطالبات 
متون درسی هستند. ضرورت ترکیب اطالعات 
در طــول متون و شــكل بندی های چندجانبه 
)مانند جداول، نمودارها، تصاویر و اشكال( نیز 
به وضوح از دورة ابتدایی به دبیرستان افزایش 
پیدا می کند. حتی نحــوة درهم آمیختن 
و اســتفاده از بازنمایی تصویری متون نیز 
. )Lee & Spartley, 2010(تغییر می کند

متأســفانه، تجربۀ شخصی با متون 
پایه های اولیــه، در آمــاده کردن 
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دانش آموزان در مورد پاسخگویی به مطالباِت در حال افزایِش متونی 
که باید در مدارس راهنمایی و متوســطه یاد بگیرند، سهم اندکی 
دارند. بدون آموزش آشــكار و قاطــع درخصوص چگونگی انطباق 
با پیچیدگی های در حال توســعه این متون، نوجوانان بســیاری از 
پیشــرفت در خواندن عقب می افتند و توانایی آن ها در یادگیری از 

متون خدشه دار می شود.

خواندن متفاوت برای رشته های متفاوت
همان طورکه دانش آموزان پایه ها را یكی بعد از دیگری پشت سر 
می گذارند، متون متفاوتی هم که در درس های مختلف می خوانند 
 CCAAL, 2010;( به طور چشمگیری از یكدیگر متمایز می شوند

.)Heller & Green Leaf, 2007; Lee & Spartley, 2010
داســتان های کوتــاه، شــعر، مقــاالت و نمایشــنامه هایی که 
دانش آموزان در کالس های هنر می خوانند، شــباهت بسیار کمی 
با کتاب های درســی، اســناد تاریخی، یادداشت های آزمایشگاهی 
و نمایش هــای تصویری در کالس های علــوم دارند. در عین حال، 
 انتظــار مــی رود درک شــاگردان از خواندن نیز تخصصی  شــود

 Green Leaf, Schoenbach, Cziko & Mooler, 2001; Lee &(
.)Spartley, 2010; Shanahan & Shanahan, 2008

در مــدارس، اغلــب و به وضوح، بــه دانش آمــوزان نمی آموزند 
قوانیــن  و  راهبردهــا  اســتداللی،  فرایندهــای  کــه چگونــه 
دســت یابی بــه درک متــون از یــك درس بــه درس دیگــر 
.)Lee & Spartley, 2010; Moje, 2008( اســت   متفــاوت 

به همین دلیل بســیاری از دانش آموزان در تشخیص تنوع متون و 
گسترش آن در دروس متفاوت در حال کشمكش هستند.

برای مثال، به راه های متفاوتی توجه کنید که از دانش آموزان انتظار 
مــی رود تا به واژة »ویژگی هــا« در درس های مختلف عكس العمل 
نشــان دهند. ویژگی هایی که در بحث هــای مرتبط با کالس های 
علوم ارزشمند تلقی می شوند، شامل ویژگی های فیزیكی نیز هست، 
ولی ویژگی های روان شــناختی را دربرنمی گیرد؛ در مقابل، در علوم 
اجتماعــی و در هنر، این ارزش ها، هم ویژگی فیزیكی و هم ویژگی 
روان شناختی دارند. بنابراین، وقتی دربارة ویژگی ها سؤال می شود که 
کمك می کند تا یكی از »گونه ها« رشد پیدا کند و خود را با شرایط 
انطباق دهد، از دانش آموز علوم انتظار نمی رود که به هوش یا شادی 
یا نشاط استناد کند، بلكه باید ویژگی های فیزیكی آن گونه و محیط 

وی را مورد توجه قرار دهد.
همین طور، دانش آموزی که در درس تاریخ تنها از اعدادی خاص 
برای توضیح پیروزی ها و شكســت های ناپلئون اســتفاده می کند، 
ارزشمندی باالیی نخواهد داشت؛ و یا، دانش آموز درس ریاضی، که 
از شجاعت، فّره و سرسختی ناپلئون نام می برد تا منحصربه فرد بودن 
او را نشان دهد نیز موفقیت چندانی نخواهد داشت. بنابراین، خواندن 
یك متن درســی و درک آن مستلزم فهمیدن این امر است که چه 

چیزی در آن درس »مهم« به حساب می آید. 
هوئــی )1908/ 1968( از اوایــل قرن بیســتم از این ایده حمایت 
کــرد که آمــوزش خواندن بایــد در درون آموزش هــر درس انجام 
گیــرد. به عــالوه، کتاب هــای روش تدریــس دانشــجویان تربیت 

معلــم از مدت ها قبــل، اهمیت خوانــدن را، با توجه به رشــته ها 
 در دوره هــای راهنمایی و متوســطه، مــورد تأیید قــرار داده بودند
.)Anders, Guzzetti, 1996; Dupusi, Lee, Badiali & Azkov, 1989(

ولی، در آخرین دهــه، گزارش های نگران کننده ای ضرورت توجه 
حرفه ای و سیاســت گذاری در حال افزایشی را به سواد خواندن بعد 
از پایۀ ســوم، به خصوص با توجه به نقش کلیدی خواندن در کلیه 
 Biancarosa & Berman, 2005; CCAAL,( درس هــا اعالم کــرد
 2010; Heller & Green Leaf, 2007; Kamil, 2003; Lee &
Spartley, 2010؛ RAND و گروه مطالعه درباره خواندن1، 2002(. 
این ایده در ســال های اخیر نیز موقعیت محكمی در استانداردهای 
آموزشی به دست آورده است که آشكارترین آن را می توان در محور 
مشترک و جدید اســتانداردهای ایالتی و در ادغام درس هنر با دو 
درس دیگر )تاریخ و علوم اجتماعی، علوم و دروس فنی( مشــاهده 
کرد. همچنین، این محور متون مناسبی را به عنوان نمونه برای هر 

یــك از این دروس فراهم می کند. این تحول 
چشمگیر موجب توجه زیاد به ضرورت توسعۀ 
حرفه ای و برنامه درسی و پذیرش نقش اصلی 
خواندن، نوشتن و زبان شفاهی در یادگیری 

متون درسی است.

خواندن دیجيتالی
در دهۀ اخیر، عالوه بر پیچیدگی دورنمای 
سواد خواندن بعد از پایۀ سوم رشدی ناگهانی در 
گسترة دستگاه ها و سازوکارهای قابل دسترس 
برای تعامل با متون درسی به وجود آمده است 
 .)2007 ،Patel روندهای دیجیتالی2، 2011؛(
فناوری دیجیتالی یــك ابزار پیش فرض، هم 
در ارتباطــات و هم در کامــل کردن وظایف 
شغلی شــده و همین طور، در مراکز تجاری، 

در آموزش عالی و در فرایند سیاسی به کار گرفته شده است )سازمان 
همكاری اقتصادی و توسعه3، 2007(. خواندن دیجیتالی همچنین 
موجب افزایش میزان متونی شده است که نوجوانان به آن دسترسی 

دارند و نیاز آن ها را به خواندن انتقادی باال برده است.
بحث دربارة این که آیا خواندن در بافت های دیجیتالی واقعاً جدید است 
یا متفاوت، هنوز ادامه دارد. ولی مضامین مشترکی پدید آمده است که 
این نوع از خواندن را، به عنوان خواندنی چندوجهی که به طور دائم در 
 حال تغییردادن وسایل ارتباطی و طبقه بندی آن هاست، توصیف می کند
.)Leu, O’Byrne, Zawilinski, Mcverry & Everett-Cacopardo, 2009(
برای مثال، خواندن در محیط دیجیتالی، انتخاب هایی غیرخطی 
در جلــو بــردن خواندن از طریــق متون را موجب می شــود. این 
غیرخطی بودن می تواند یك امتیاز یا یــك مانع برای خوانندگان 
ضعیف باشــد. از یك طرف، غیرخطی بودن به خواننده این امكان 
را می دهــد تا بــه دانش زمینــه ای، تعاریف اصطالحات ناآشــنا، 
مكان یابی مؤثر اطالعات با اســتفاده از ابزارهای جســت وجو گر و 
برانگیختــن حق انتخاب فردی برای کاوشــگری دسترســی پیدا 
کند. از طرف دیگر، دســت یابی به خبرگــی در خواندن دیجیتالی 

بعضی ادعا کرده اند که 
اینترنت به زودی به صورت 
رسانه ای پیش فرض در 
خواندن درخواهد آمد. 
دانش آموزان باید به 
خواندن و مهارت های 
فناورانه مسلط شوند 
تا بتوانند در تمام ابعاد 
جامعه، که در حال درهم 
آمیخته شدن با یکدیگر 
هستند، مشارکت داشته 
باشند
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 به هیچ وجه به صورت غیــرارادی و خود به خــودی اتفاق نمی افتد
 .)Leu, Kinzer, Cairo  & Cammak, 2004; Leu et al., 2009(
رشد سریع اســتفاده از ابزارهای دیجیتالی در خواندن و این انتظار 
فزاینــده که جوانان می توانند از آن هــا به راحتی، با انعطاف پذیری 
و منتقدانه اســتفاده کنند، این ضرورت جدید را ایجاد می کند که 
توجه هرچه بیشــتری به مهارت های خواندن نقادانه و پیشــرفته 
 و به خصــوص به خوانــدن در بافت های دیجیتالــی اعمال گردد 

.)Duke, Schmar - Dobler  & Zhang, 2006; Lemke, 2006(
در نتیجه، آموزش خواندن بعد از پایۀ سوم باید در جهت مهارت ها، 
راهبردها و رفتارهایی باشــد که پژوهش ها آن ها را به عنوان نكات 
اساســی در خواندن در محیط های دیجیتالی تعیین کرده اند. برای 
مثال، در یك بافت دیجیتالی، به جای پیش تدریس دانش زمینه ای، 
معلمان این امكان را دارند که به تدریس راهبردهای جســت وجو و 
ساختارهای متون در وب سایت های اطالعاتی بپردازند تا دانش آموزان 
 بتواننــد کمبودهای دانش زمینه ای خودشــان را به دســت آورند 
)Coiro & Dobler, 2007(. خوانندگانی که با اســتفاده از اینترنت 
به پژوهش می پردازند باید بر توانایی جمع آوری اطالعات مرتبط از 
طریق خواندن هدفمند، تسلط داشته باشند )کایرو، دابلر، 2007(. 
در عین حال، پژوهش ها نشــان داده اند که خواندن متون در قالب 
دیجیتال، طوالنی تر از خواندن در قالب مطالب چاپ شــده است؛ 
این یافته ها نشــان می دهد که خوانندگان همچنین باید خود را با 
 ایــن کارآیی کمتر، به هنگام خوانــدن متون دیجیتالی وفق دهند 
)Reinking, 1988(. بعضی ادعا کرده اند که اینترنت به زودی به صورت 
رســانه ای پیش فرض در خواندن درخواهد آمــد )لیو و همكاران، 
2007(. دانش آموزان باید به خواندن و مهارت های فناورانه مســلط 
شوند تا بتوانند در تمام ابعاد جامعه، که در حال درهم آمیخته شدن 
با یكدیگر هستند، مشارکت داشته باشند. بنابراین، تدریس خواندن، 
به خصوص بعد از پایه سوم، ضرورتاً دربرگیرندة تدریس جهت یابی 
به دانش آموزان در پاسخ گویی به مطالبات ویژه متون دیجیتالی نیز 

هست )دوک و همكاران، 2006(.

چگونه می توان از سواد خواندن نوجوانان حمایت كرد؟
میزان موفقیت آموزش اولیه در خواندن به هر طریقی باشد، نمی تواند 
دانش آموزان را به طور کامل برای پاسخ گویی به مطالباتی که بعد از 
پایه ســوم به وجود می آیند آماده کند. حمایت از خواندن نوجوانان، 
مستلزم توجه هم زمان به نیازهای دانش آموزانی است که نتوانسته اند 
بر مهارت های پایه ای خواندن و نیازهای مشترک همه دانش آموزان 
در غلبه بر متون چالش برانگیزی که بافت آن ها مرتب در حال تغییر 

است و پاسخ گوی اهداف متفاوتی هستند، تسلط پیدا کنند.
آمــوزش جبرانی به دانش آموزانی که دارای مشــكل در خواندن 
هستند اغلب، موجب کنار گذاشــتن خواندن و یادگیری محتوای 
درسی می شــود؛ بنابراین، به این دانش آموزان فرصت های کمتری 
داده می شــود تا مهارت های پیشرفته سواد خواندن در سایر دروس  
 .)Greenleaf et al, 2011; Haycock, 2001( مدرسه ای را فرا گیرند
اگر قرار است این دانش آموزان پاسخ گوی انتظارات قرن بیست ویكم 
در خواندن باشــند، همۀ آن ها باید این فرصت را داشــته باشند تا 
عادات و مهارت های اختصاصی خواندن را یاد بگیرند. به طور خالصه، 
خوانندگان ضعیف، که نیازمند آموزش مهارت های پایه هســتند، 

باید این آموزش ها را همراه بــا آموزش های خواندن برای نوجوانان 
دریافت کنند. بهبود ســواد خواندن نوجوانان نیز مستلزم این است 
که رویكردهای کهنۀ قرن بیستم را، در سیاست گذاری و اجرا برای 
قرن بیست ویكم، کنار بگذاریم. برای مثال، سیاست های تأمین مالی 
و پاسخ گوئی4، باید یكی سازی رشته ای و سواد خواندن دیجیتالی در 
آموزش خواندن و به کار بستن آن را پیش بینی کند. در غیراین صورت، 
تالش های اصالح طلبانه، احتماالً افرادی را که قصد کمك  داشتند از 

دست خواهند داد.
تدریس مطالب مرتبط با موضوعات درســی و توســعه حرفه ای، 
همچنین، باید به طور چشمگیری تغییر کند. تا زمانی که برنامه های 
درســی دربرگیرندة تدریس قاطع هنجارهای هر رشته در خواندن 
نباشند، برای معلمان دشوار اســت که این جنبۀ مهم از یادگیری 
مبتنی بر دروس را در برنامۀ کاری خود بگنجانند. به عالوه، مدارس 
باید فرصت هایی برای توسعه حرفه ای سازمان یافته و در دست اقدام 
فراهم آورند که بر مشكالت عملی بنا شده باشد و به معلمان کمك 
کند تا به هنگام تدریس خواندن با نگاه رشته ای به آن نگاه کنند. این 
توسعه حرفه ای، نباید تالش دیگری در وادار کردن همۀ معلمان به 
تدریس راهبری یكسان، صرف نظر از مناسبت آن با محتوای درسی 
خاص، باشد. بلكه، این راهبرد باید معلمان را به این تشخیص برساند 
که نقش خواندن در حوزه درسی خود را دریابند و این نقش به قدری 
آشكار و قابل اجرا شود که کلیۀ فراگیران کالس های درس آن ها را 
دربربگیرد. وقتی معلمان خود را برای ایفای نقش در تدریس خواندن 
رشته ای آماده کردند، به رهنمودهایی نیاز دارند تا چگونگی پرداختن 
به ســواد خواندن دیجیتالی را نیز یــاد بگیرند. به آن ها باید کمك 
کرد تا به این درک برسند که مطالبات متفاوت خواندن دیجیتالی 
از دانش آموزان چیســت. یادگیری اســتانداردها نیز باید ادامه پیدا 
کند تا به معلمان و دانش آموزان در شــناخت این رسانه جدید و در 
حال شــكوفایی در خواندن کمك کند. خواندن دیجیتالی، درست 
همان طور که در مورد خواندن نوجوانان به معنی کلی تر آن مصداق 
دارد، نباید به عنوان پیوست جدیدی بر وظایف آموزشی معلمان تلقی 
شود که از قبل بیش از حد اشباع شده است؛ بلكه باید به عنوان بخش 

اصلی یادگیری در کلیه حوزه های درسی به حساب آید.
در نهایت، یكی از بخش های چالش برانگیز معمای سواد خواندن 
در نوجوانان، طراحی سنجش هایی است که منعكس کنندة خواندن 
بعد از پایۀ سوم باشد. در حال حاضر، سنجش های فرایندی و پایانی 
از ســواد خواندن رشته ای و ســواد خواندن دیجیتالی وجود ندارد. 
سیاســت گذاران باید این کمبود را جبران کننــد، تا تغییراتی که 
به دنبال آن هستیم اتفاق بیفتد. با توجه به فضای فعلی در آموزش، 
اگر می خواهیم پیشــرفت واقعی در خواندن نوجوانان اتفاق بیفتد، 
باید شواهد مربوط به اثربخشی و داده هایی که مبنای تصمیم گیری 

هستند در اولویت قرار گیرند. 
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