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فریبا کیا

جوانه و گام های طی شده

پنجاه و ششمین شمارة جوانه پیش روی شماست. محتوای این 
شماره مرورو تحلیل بخشی از مهم ترین رویدادها و تجاربی است 
که در بهار امس��ال به منظور پیشبرد اهداف و مأموریت های این 
نشریه اتفاق افتاده اند. بررسی دیدگاه های افراد و مؤسسات درون 
س��ازمان و بخش غیردولتی که ما را در تحقق این مس��یر یاری 
می رس��انند و همچنین نقد و بررس��ی پیشنهادهای کارشناسان 
ب��رای اعتالی اهداف و تقریب بیش��تر نظرگاه های برنامه ریزان و 

مجریان، از دیگر اهداف این شماره از جوانه هستند.
برپایی باش��كوه چهاردهمین جش��نواره کتاب های آموزشی و 
تربیتی رش��د »ویژة کتاب های قرآنی« از مهم ترین رویدادهایی 
بود که مراس��م اختتامیۀ آن با حض��ور مؤلفان و تولیدکنندگان 
کتاب های قرآنی و تقدیر از آن ها، در چهاردهم اردیبهشت ماه، در 
س��الن »کوثر مسجد امام صادق )ع(« برگزار شد. مشارکت ده ها 
ناشر و ارائۀ صدها عنوان کتاب با محوریت قرآن و ارائه راهكارهای 
تازه برای توس��عه و بهبود کتاب های قرآنی و شیوه های حمایت 
از ناش��ران و هدای��ت آن ه��ا، مهم ترین برکات و دس��تاوردهای 
ای��ن حرکت مقدس س��ازمان بودند. حضور فعال و کارشناس��ی 
کارشناس��ان در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای 
بررسی مسائل بین بخشی و نحوة تعامالت سازمان با بخش های 
دیگر و بررس��ی نقاط ضعف و تولید منابع آموزشی و تربیتی، با 
مشارکت بخش غیردولتی، از مهم ترین نكاتی بود که با برگزاری 
جلسات مش��ترک و مالقات های انفرادی و برگزاری نشست های 
تخصصی در این نمایش��گاه اتف��اق افتاد. برگ��زاری کارگاه های 
تخصصی برای تولید کنندگان سایر محصوالت و منابع آموزشی 
و تربیت��ی از دیگ��ر ابتكاراتی بود که در بهار س��ال 96 در حوزة 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی و استانداردسازی کتاب ها و 

محصوالت به منصۀ ظهور درآمد.
راهنماهای جدی��د تولید کتاب های آموزش��ی و تربیتی برای 
مؤلفان و ناشران، به منظور تسهیل و تقریب نظرات کارشناسان 
و تولیدکنن��دگان نیز در بهار س��ال جاری تنظیم ش��د. هر یك 
از مواردی که به اختصار ذکر ش��د، بخش��ی از تالش کارکنان و 
همكاران سخت کوش سازمان برای تحقق اهداف استانداردسازی 
منابع آموزش��ی و تربیتی است. اما معترفیم، راه نرفته در مسیر 

طوالنی بسیار اس��ت و ظرفیت های قابل توجهی درون و بیرون 
س��ازمان برای سامان دهی و توس��عۀ منابع آموزشی و تربیتی و 
تحقق اهداف مصوبۀ 828 ش��ورای عالی آموزش وپرورش وجود 
دارد. فرهنگ سازی برای اس��تفاده از منابع استاندارد و استفادة 
روزاف��زون از برنامه ها و نرم افزارهای مناس��ب برای به س��ازی و 
روزآمدسازی شیوه های داوری کتاب ها و تعامل با داوران از دیگر 
برنامه هایی هس��تند که بخشی از آن ها انجام شده اند و تكمیل و 

اصالح آن ها در دستور کار و برنامه های آتی قرار دارد. 
امید است آنچه اتفاق افتاد مرضّی درگاه حضرت حق قرار گیرد 
و دس��ت ها و اندیشه های کارشناس��ان و همكاران در این تالش 

همراه و یاور ما باشد.
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محمد دشتی

تمسک به قرآن 
تنها راه نجات
و رستگاری

سخنان حجت االسالم والمسلمین  
دکتر محی الدین بهرام محمدیان 

در مراسم پایانی چهاردهمین 
جشنوارة کتاب های آموزشی )ویژة کتاب های قرآنی(

معارف آسمانی قرآن در نظام تعلیم وتربیت 
هم مهجور مانده است

در آموزش وپ��رورش در این س��ال های اخیر انصاف��اً کارهای 
زیادی به برکت انقالب اس��المی صورت گرفته اس��ت و البته که 
م��ن هر چه می گوی��م و همۀ این توصیف ها، ب��ه برکت انقالب 
اسالمی اس��ت. ب��ه خاطر دارم ک��ه خودم در ح��دود 13 یا 14 
س��الگی روش روخوانی قرآن و بعدها روش تدریس می گفتم. از 
جیبمان خرج می کردی��م و کلی حرص و جوش می خوردیم تا 

بتوانیم به چهار نفر »ا، ب، ت« یاد بدهیم. 
معموالً هم در مس��اجد مأمورانی � که بعض��اً هم از نیروهای 
بازنشس��ته ژاندارمری بودند � می آمدند و مزاحم کار می ش��دند 
و س��ؤال می کردند که در بی��ن حرف هایت، فالن جمله یا فالن 

کلمه چه بود؟ منظورت از بیان آن چیست؟ 
خدا بیامرزد آقای کیاوش را. ایش��ان برای اینكه صدای بلند را 
کوتاه می کنیم، روش��ی داشت و می گفت مثاًل سران را می بریم 
و همین عبارت »سران را می بریم« یك حاشیۀ سیاسی درست 
ک��رده بود که می آمدند و می پرس��یدند که منظ��ور از بیان این 

عبارت چیست. 
امروز این همه سالمتی و آرامش خاطر و اینكه اگر کاری انجام 
می ش��ود، همه از ما تش��كر می کنند، به برکت انقالب اسالمی  

حاصل شده است. اصاًل در آن شرایط، بنده و امثال بنده فرصت 
و مجال پیدا نمی کردیم که بخواهیم برای یك جمعیت میلیونی 
حرف بزنیم و کار کنیم. اگر احیاناً فرصتی هم حاصل می ش��د و 
دو تا کتاب از جنس قرآنی می نوش��تیم، باید آن را می دادیم در 
کوچۀ حاجی نائب ناصر خس��رو از آن نقاشی های پرده خانه ای 
برایش می کشیدند و حرف و صحبت های امروزی مانند طراحی، 

گرافیك و صفحه آرایی برای چنان آثاری اصاًل متصور نبود.
این نعمت ها جای خودش��ان را دارند و بابت آن ها ش��كرگذار 
هس��تیم ک��ه خداوند این نعمت ها را عنایت ک��رد و این انقالب 
شكل گرفت. البته آقای محمود حكیمی  را من در اینجا می بینم 
و در مجلس قرآنی ما حضور دارند و احساس می کنم که وظیفه 
دارم به آقای حكیمی  هم ابراز ارادت کنم. خاطرم هست، اولین 
کتاب��ی که از ایش��ان خوان��دم، کتاب »اش��راف زادة قهرمان« و 
درب��ارة یك معلم قرآن بود که از ط��رف پیامبر به مدینه اعزام 
ش��ده بود. بعد هم کتاب سوگند مقدس را از ایشان خواندم که 
تصویر روی جلد آن "مش��ت گره کرده ای" بود و بعد که کتاب 
»پیكار سرنوشت« را مطالعه کردم، آرزو کردم ای کاش من هم 
می توانس��تم برای مبارزه به جزیرة »میندانائوی فیلیپین« بروم. 
اما حاال به برکت انقالب اس��المی  همۀ این ها یكجا به ما ارزانی 

داشته شده است که باید از آن قدرشناسی کنیم. 

درآیی�ن اختتامی�ة چهاردهمین جش�نواره کتاب های آموزش�ی 
و تربیت�ی رش�د )وی�ژة کتاب ه�ای قرآن�ی( ك�ه روز دوش�نبه )4 
اردیبهش�ت ماه( هم زمان با ش�ب مبعث رس�ول اکرم)ص( در تاالر 
کوثر مس�جد امام صادق)ع( برگزار شد، حجت االسالم و المسلمین 
دکتر محمدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی به ایراد سخن پرداخت كه مشروح آن از نظر شما می گذرد:  
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در آموزش وپرورش هم کارهای خوبی انجام شده است و وقتی 
ب��ه آنچه انجام گرفته، نگاه می کنم، به این نتیجه می رس��م که 
بای��د از تك تك کس��انی که این کارها را انجام داده اند، تش��كر 
کرد و امروز نوبت ما رس��یده اس��ت تا این کارها را ادامه دهیم. 
ام��ا وقتی ب��ه کارهای نك��رده و افق مورد نظر ن��گاه می کنیم، 
می بینیم باید از محضر و س��احت قرآن اعت��ذار بجوییم و عذر 
تقصیر به پیشگاه قرآن و پیامبر بیاوریم. کارهای زیادی صورت 
گرفته اس��ت، اما آنچه هم که مانده اس��ت، عظیم و قابل توجه 
اس��ت و واقعاً اگر هیچ کس هم سؤال نكند، برای ما در پیشگاه 
وجدان خودمان قابل قبول و پذیرش نیست. 
اگر فقط به همین حدیث »حاس��بوا قبل ان 
تحاس��بوا« توجه کنیم و وج��دان خودمان 
را قاض��ی قرار دهیم نخواهی��م پذیرفت که 
با این همه نش��ر و پخ��ش و این همه دبدبه 
و کبكبه ه��ای فرهنگ��ی و ادعاهایی که در 
حوزة مفاهیم و ادبیات قرآنی داریم، س��هم 
کتاب های قرآنی ما � همان گونه که دوستان 
اش��اره کردند � خیلی کم و ناچیز است. در 
ای��ن میان، داوران ما گفته ان��د که 313 اثر 
مناسب شناخته شده و به جشنواره راه یافته 
اس��ت. حتی اگر فرض کنیم که برخی آثار 
از دی��د داوران ما به دالی��ل متفاوت پنهان 
مانده اند، ب��از هم این تع��داد اثر خیلی کم 
اس��ت. ما حداقل 12 میلیون جمعیت دانش آموزی داریم و باید 
محاسبه کنیم، اگر برای این جمعیت دانش آموزی سرانۀ کتاب 
قرآنی قائل باش��یم، به چه عددی خواهیم رس��ید و آثار موجود 

چه بخش کوچكی از این سرانۀ بزرگ خواهند بود. 
ما برای رسیدن به آن سرانه چه تعداد کتاب باید تولید کنیم؟ 
آموزش قرآن یك بخش اس��ت، مفاهیم قرآن یك بخش است، 
معارف و فنون قرآن یك بخش دیگر است، ادبیات قرآنی و قصه 
و ش��عر یك بخش اس��ت. حاال باید ببینیم ما برای این بخش ها 
چقدر کار کرده ایم. با نتایجی که از آثار همین جشنواره حاصل 
شده است، به نظر می رسد که ما کم کاری کرده ایم. البته اولین 
مخاطب این صحبت هم خودمان هس��تیم. ما و من محمدیان 
در این خصوص کم کار کرده ایم و قرآن حق بس��یار بزرگ تری 

بر گردن ما دارد. 
آقای فیض )معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش( 
جمل��ه ای را بی��ان کردند و من هم به آن معتقدم. ما در همین 
اقل ها هم کم کار کرده ایم. دوستان قرآنی وزارت آموزش وپرورش 
هم حضور دارند و من هم بارها عرض کرده ام که اول مهجوریت 
قرآن در آموزش وپرورش این اس��ت که بچه های ما که از کالس 
سوم ابتدایی گذر می کنند، هنوز روخوانی قرآن در آن ها تثبیت 

نش��ده اس��ت. در مورد دانش آموزانی که از دورة ابتدایی بیرون 
می آیند، هنوز روان خوانی قرآن تثبت نش��ده است. آنانی که از 
دورة متوس��طۀ اول می آیند، مفاهیم قرآن در آنان تثبیت نشده 
اس��ت و آن هایی هم که از دبیرس��تان فارغ التحصیل می شوند، 
هنوز مهارت های قرآنی در آنان تثبیت نشده است. ما این را در 
برنامۀ درس��ی ملی پیش بینی کرده ایم و کار را باید این چنین 
ببینیم: روخوانی، روان خوانی، آشنایی با مفاهیم و مهارت آموزی. 

این یكی از مهجوریت های قرآن در نظام تعلیم وتربیت است. 
سال قبل هم گفتم که درجۀ باالتر از این مهجوریت آن است 
ک��ه ما با این مه��ارت و مفاهیم زندگی نمی کنیم، چون بحث و 
ه��دف ما که تنها حفظ، روخوانی و روان خوانی قرآن نیس��ت و 
عم��ل کردن به قرآن الزمۀ کار اس��ت. از این باالتر این اس��ت 
ک��ه قرآن اساس��اً در نظام، مبنای برنامه ریزی درس��ی ما نبوده  
اس��ت؛ یك تكانی با س��ند تحول و برنامۀ درس��ی ملی خورده 
اس��ت. مثاًل ما چند نظریۀ اقتصادی قرآنی داریم؟ اقتصاددان ها 
و برنامه ریزان اقتصادی ما در این کش��ور چقدر بر مبنای زکات، 
صدق��ات، انفاقات و تبرعات برنامه ریزی می کنند؟ یا اینكه نظام 
قرض الحس��نه در کجای نظام اقتصادی ما جای خودش را پیدا 
کرده است؟ ما در نظام اقتصادی یك قرض الحسنه با ده ها جور 
کار م��زد، دیرک��رد و غیر دیرکرد داریم ک��ه داد مراجع را � که 
صاحب نظران این حوزه هستند � درآورده است. بعد هم عده ای 
آمده ان��د و می گویند آقایان مراجع بروند و فتوای خودش��ان را 

بدهند که اینجا حوزة علم است.
در برنامه ریزی های سیاس��ی ما، توسعۀ سیاسی بر چه مبنایی 
اس��ت و چه کس��ی می تواند ادعا کند که این برنامه ریزی ها بر 
مبنای قرآن است؟ قرآن مشارکت مردمی  را چنین گفته است؟ 
قاعدة شورا را ما این چنین پیش بینی کردیم؟ حقوق مردم را بر 
والیان و حقوق والیان را بر مردم این چنین پیش بینی و نهادینه 
کرده ای��م و کلی گویی نكرده ایم؟ نه مثل اینكه بخواهد حرفی را 
روی منبر برای عم��وم بیان کند و چون روی منبر همه � مثل 
م��ن � حرف می زنند و من ه��م حرف می زنم، اما اینكه نهادینه 

شده باشد و بگوییم امری نهادینه شده، چیز دیگری است.
یك��ی از مهجوریت های قرآن این اس��ت که قرآن در کش��ور 
ما هنوز به عن��وان مبنای برنامه ریزی ها و سیاس��ت گذاری های 
م��ا به صورت کالن م��ورد توج��ه و عنایت قرار نگرفته اس��ت. 
حجت االسالم والمس��لمین حمید محمدی اینجا هستند و من 
می گویم که »منش��ور قرآنی« باید به ای��ن موضوع توجه کند. 
روخوانی و روان خوانی تابع این سیاست گزاری های اساسی است 
ک��ه به قول موالنا، اگر این حاصل ش��ود، آن هم حاصل خواهد 
شد و اگر کشاورز موفق شود که گندم را برداشت کند، کاه هم 
برداش��ت خواهد کرد. اگر این مبنا درست شود، آن هم حاصل 

خواهد شد. 

محمدیان: با این همه 
نشر و پخش و این همه 

دبدبه و کبکبه های 
فرهنگی و ادعاهایی 

که در حوزة مفاهیم و 
ادبیات قرآنی داریم، 

سهم کتاب های قرآنی ما 
� همان گونه که دوستان 
اشاره کردند � خیلی کم 

و ناچیز است
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توجه به اصل مش��كالت در آموزش وپرورش برای حل مسائل 
خیلی مهم است. چند سال قبل و پیش از نوشتن سند بنیادین 
تح��ول در آموزش وپرورش و س��ند ملی برنامۀ درس��ی، من به 
دوس��تان می گفتم که ما در آموزش وپ��رورش در این خصوص 
چند مش��كل داریم. یعنی وقتی س��ند تحول را می نوشتیم، سه 

جبهۀ مقاومت در مقابل آن وجود داشت: 
یكی از این نظرات مخالف، مربوط به س��لطنت طلب ها بود که 
نمی خواستند چنین س��ندی نوشته شود. دیگری هم مقدسین 
بی حكومت بودند که راضی نبودند چنین س��ندی نوشته شود. 

سومین گروه هم لیبرال دموکرات ها بودند. 
از وقتی که س��ند نوش��ته شد هم همین س��ه گروه به دنبال 
مش��كل آفرینی اند که یا می خواهند س��ند را تضعیف کنند یا به 
دنبال تحریف آن هستند و یا می کوشند چیزی را به آن تحمیل 
کنند.  امروز ش��ما می بینید که بعضی جاها برای س��ند تحول 
بنیادین رقیب تراش��ی می ش��ود تا این استعدادها و توانایی ها به 
جای دیگری برود. من نمی گویم این سند کامل و بر مبنای قرآن 
تنظیم شده است، اما اعتقاد دارم نمی  از یم قرآن بر آن نشسته 
است. در حوزة ادبیات فارسی، در حوزة مطالعات اجتماعی و در 
حوزة علوم چنی��ن نگاهی داریم؛ ولی عده ای به همین نگاه هم 
اش��كال می کنند که ادبیات ش��ما همه اش تعلیمات دینی شده 
اس��ت. گاه هم دوستانی � که خدواند ان شاءهلل همۀ ما را نسبت 
به زمان خود آگاه کند � که انتظار دیگری از آن ها می رود، شك 
و ش��بهه هایی را پمپاژ می کنند که آدم با خودش می گوید چه 

کشیدند آن بزرگانی که در تاریخ بوده اند!
اما امروز تنها راه نجات، راه خالص و راه رس��تگاری این است 
که به قرآن تمسك کنیم. اگرچه جمع کنونی ما جمع کوچكی 
اس��ت، اما همین جمع با این عزمی که برای توسعۀ آموزش های 
قرآن��ی و س��امان دهی بازار نش��ر این حوزه دارد، ان ش��اءهلل در 
آینده ای نزدیك، نتایج خوبی به دس��ت خواهد آورد. البته باید 
راه و روش درس��ت پایداری را بدانیم و با انتخاب های درست و 
خوب، مس��یر صحیحی را در این خص��وص دنبال کنیم. خألها 
را بای��د پر کنیم و از تكرار مك��ررات خودداری ورزیم. البته من 
اعتق��اد ندارم که تكرار همیش��ه بد اس��ت، ولی بای��د از تكرار 
مكررات بی معنا بپرهیزیم و کارهای نو و بدیع انجام دهیم. امام 
صادق علیه الّس��الم فرمودند: »باِدُروا أوالدکم بِالَحدیِث َقبَل أن 
یَسِبَقُكم إلَیِهُم الُمرِجَئُۀ«. منظور از این »بالحدیث« در این فراز 
از س��خن امام معصوم، تنها سخن گفتن نیست و پدیده های نو 
مورد نظر است. رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله می فرمایند: »... 
إذا الَتَبَس��ت علَیُكُم الفتن َکِقَطِع اللَّیِل الُمظلِِم فعلَیُكم بالقرآِن«. 

قرآن راهگشاست و مسیر را به شما نشان می دهد.
ای��ن حرفی که می زنم باید از خودم ش��روع کنم. به قول امام 
جمعه ها: »اوصیكم و نفسی بتقوی اهلل«. حضرت عباسی و راست 

حس��ینی بیاییم کار قرآن را با دنیا معامله نكنیم. اگر همه چیز 
را ب��ا دنیا معامله می کنی��م، حداقل قرآن را قاط��ی این کارها 
نكنی��م و برای نش��ر و تولید کتاب های قرآن��ی حق التحریر کذا 
و کذا نخواهیم. ما خودمان در یك دوره ای برای پیش دبس��تان 
در ای��ن زمینه کاری را تولید و چاپ کردیم و برخی دوس��تان 
حرفشان این بود که پشت جلد این کتاب و حق الزحمۀ آن باید 
میلیونی محاسبه ش��ود، چون در شمارگان میلیونی چاپ شده 
اس��ت. صحبت ما هم این بود که بابا: خوش انصاف! اگر این کار 
در قالب کتاب درسی جاپ نمی شد و در پیشخوان کتاب فروشی 
عرضه می شد که چنین ش��مارگانی نداشت. با همه چیز معامله 
کنیم، حالل! اما با قرآن چاپ کردن، قرآن تفسیر کردن و چاپ 

کتاب قرآنی معامله نكنیم. 
این حرف مرا بش��نوید و این جس��ارت را 
بر من ببخش��ید. خدمت آقای محمدی که 
مصدر کار هس��تند، ع��رض می کنم و روی 
خطابم بیشتر با ایش��ان است. گزارش های 
ده��ان پرکن و گوش پرک��ن و گزارش های 
مفصلی را ک��ه توی آن ها کمی  آب بس��ته 
ش��ده است، نپذیریم. این در حالی است که 
گاهی خودمان این شكل کار را می پذیریم. 
خب مؤونۀ ما همین 313  کتاب اس��ت که 

این 313 کتاب از سوی 77 ناشر منتشر شده اند. البته استعداد 
ما بیش��تر از این است، اما آنچه انجام ش��ده و مؤونۀ ما همین 

اس��ت. 
وقتی تلفنی با آقای قرائتی صحبت کردم، از جهتی متأس��ف 
شدم که ایش��ان به دلیل سفر به عتبات عالیات در این مجلس 
حض��ور ندارند. ام��ا از جهتی هم خوش حالم، چون اگر ایش��ان 
حضور داش��ت و این گزارش ها را در مورد آثار قرآنی می شنید، 
دس��ت به عصایش می ب��رد و فریادش از چنی��ن وضعیتی بلند 
می ش��د. فردا هم اعتراضش را در تلویزیون می گفت. حاال آقای 
متوس��ل هم  اندکی  اندازة این مس��ائل را ک��م می کند و بعد به 

ایشان انتقال می دهد. ما باید در این زمینه خیلی کار کنیم. 
درخواس��ت من از دوستانم در آموزش وپرورش این است که 
به آنچه انجام گرفته است، بسنده نكنند و در طراحی و اجرای 
برنامه ها بیش��تر به فضاها و متن قرآن نزدیك ش��وند. امسال 
هم این س��الن را که جنب مسجد حضرت امام صادق)ع( قرار 
دارد، ب��رای برگزاری مراس��م این جش��نواره انتخاب کرده ایم 
ت��ا بگوییم، همۀ اجزای یك برنامۀ قرآن��ی باید با هم چفت و 
هماهنگ باش��ند. در پایان سخن از تش��ریف فرمایی و حضور 
هم��ۀ عزیزان در ای��ن جمع صمیمی  س��پاس گزاری می کنیم 
و خداون��د بزرگ را بابت هم��ۀ نعمت هایی که ب��ه ما عنایت 

کرده اند، ش��اکریم 

محمدیان: 
اما امروز تنها راه 
نجات، راه خالص و راه 
رستگاری این است که 
به قرآن تمسک کنیم
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چقدر نسبت به سواد قرآنی 
جامعه حساسیم؟

چهارمین جش�نوارة کتاب های قرآنی، امس�ال برای دومین بار به کتاب های قرآنی اختصاص یافت. داوران در این دوره 313 کتاب را 
به عنوان آثار مناس�ب تش�خیص دادند و از میان آن ها نیز 14 اثر برگزیده و تقدیری انتخاب کردند. این آثار در اختتامیة جشنواره که 
هم زمان با بعثت رسول اکرم)ص( برگزار شد، معرفی و تقدیر شدند. حساسیت به سواد قرآنی جامعه، نیاز جامعة امروز به کالم الهی و 

وحی، و نیز کمبود آثار قرآنی برای جمعیت دانش آموزی کشور، از جمله موضوعاتی بودند که در این برنامه به آن ها اشاره شد. 

در ابت��دای ای��ن برنام��ه، محمد 
ناص��ری، دبی��ر دومین جش��نوارة 
کتاب های قرآنی، و مدیرکل »دفتر 
آموزشی«،  تكنولوژی  و  انتش��ارات 
آث��ار  معرف��ی  گس��ترش  درب��ارة 
استاندارد به جامعه گفت: »استحضار 
دارید ک��ه آموزش وپرورش بیش از 

17 سال است که بنا به وظیفۀ ذاتی خود مبنی بر معرفی آثاری 
که در تعمیق و توس��عه مفاهیم برنامۀ درسی فعالیت می کنند، 
تالش های متنوعی دارد. یكی از آن ها انتخاب آثار برتر و معرفی 
آن ها به جامعه اس��ت. در س��ال های اخیر ای��ن موضوع با عمق 
بیش��تری توس��عه پیدا کرد و اگر در فرایند اج��رای این برنامه 
در س��ال های قبل  مشكالتی وجود داش��ت، هرچه زمان جلوتر 
می رود، مش��كالت کمتر می شوند و سعی شده است کارها بهتر 

پیش بروند.« 

وی اف��زود: »ام��روز وزارت آموزش وپرورش به ج��ز گردآوری 
آثار موجود در حوزة نش��ر، بررس��ی و شناسایی آن ها و انتخاب 
بهترینش��ان، به ش��كل های گوناگون از آن ه��ا حمایت می کند. 
یكی از موضوعاتی که ناش��ران به آن نقد داش��تند، این بود که 
فهرس��تگان معرفی آثار مناسب، غیر از بارگذاری در سایت های 
مرتبط، باید به نحو مطلوبی به دس��ت مدارس برس��د. این امر از 
س��ال گذشته انجام ش��ده است و فهرس��تگان به همۀ مدارس 
کش��ور ارسال می شود. عالوه بر این، بهتریِن آن ها در کتاب های 
درس��ی معرفی می ش��وند. همچنین، در بخش پرورشی وزارت 
آموزش وپ��رورش نیز خرید کتاب ها ب��رای تجهیز کتابخانه های 

مدارس عمدتاً از این مسیر اتفاق می افتد.« 

بازار تلخ 
مدی��رکل دفتر انتش��ارات و تكنولوژی آموزش��ی درخصوص 
عملكرد بازار کتاب های کمك آموزش��ی گفت: »ما در حوزة نشر 

محمد ناصری در اختتامیة جشنواره كتاب های قرآنی مطرح کرد:

ش
زار

گ

سمانه آزاد
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ناصری: آیا آن قدر که 
به فکر باال بردن سواد 
رسانه ای و دیجیتال 
هستیم، به سواد قرآنی 
جامعه هم حساس ایم؟

مالحظاتی داریم که باید آن ها را در نظر بگیریم. اوالً متأس��فیم 
ک��ه در جامع��ه بازاری با عن��وان بازار کتاب های کمك درس��ی 
وجود دارد که توس��ط تبلیغات گسترده حمایت می شود. ذائقۀ 
دانش آموزان به شكل بیمارگونه ای به این بازار معطوف می شود 
و اولی��ا ه��م از این موضوع حمایت می کنن��د. همكاران محترم 
فرهنگی هم به ناچار در این بازار ورود پیدا می کنند. در نهایت 
این بازار موجب ش��ده است، ش��یرینی خواندن کتاب ها چه در 
حوزه قرآن چه حوزه های دیگر از بین برود. این آفتی اس��ت که 
بای��د قبل از هر چیز به آن اذع��ان کنیم. البته آموزش وپرورش 
قدم هایی برای س��امان دادن به این بازار بی س��امان برداش��ته 

است.«
وی درباره آثار رس��یده به این دوره از جش��نواره توضیح داد: 
»در دوره اول جشنواره که دو سال قبل برگزار شد حدود 300 
کتاب منتش��ر شده در چهار س��ال بررسی شدند که عدد و رقم 
کمی بود. اما در این دوره از جش��نواره 600 کتاب منتشر شده 
در دو س��ال 1393 و 1394 بررس��ی ش��دند که 313 عنوان از 
آن ها مناسب تش��خیص داده شدند. این تعداد کتاب مربوط به 
77 ناشر اس��ت. یعنی از ده ها و صدها ناشری که فعالیت دارند 
تنها 77 ناش��ر در حوزة نشر آثار قرآنی فعالیت می کنند. اولین 
س��ؤالی که به ذهن می رس��د این اس��ت که آیا از میان ناشران 
کش��ور تنها این تعداد باید نس��بت به قرآن ادای دین کنند؟ از 
جهت دیگر بیشتر این ناشران شهرستانی هستند و سهم ناشران 
تهرانی کمتر اس��ت. 35 درصد کِل کتاب ها هم مربوط به شهر 
مقدس قم است که باید به ناشران قمی به خاطر گام های بلندی 
که برمی دارند تبریك گفت. از میان 313 اثر مناسب، تنها 105 
اثر مربوط به بخش کودک و نوجوان و دانش آموزان بود. که در 
ش��رایط کنونی و ش��مارگان میلیونی آثار کودک و نوجوان این 
تعداد کتاب یك عالمت س��ؤال بزرگ است. در ارتباط با تولید 
کتاب های قرآنی تالش هایی صورت می گیرد اما این تالش ها به 
هیچ وجه درخور یك جامع��ه قرآنی که داعیه ارزش های قرآنی 

را دارد نیست.« 
ناصری درباره رصد فعالیت های ناش��ران آموزش وپرورش نیز 

گفت: »در این بین ما فعالیت ناشران وزارت آموزش وپرورش را 
هم می بینیم. یعنی باید ببینیم انتشارات مدرسه، منادی تربیت، 
کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و انجمن اولیا و مربیان 
که اساس��اً وظایف مهمی دارند در کجای این پازل قرار دارند و 
چه نقش��ی ایفا می کنند؟ این از جمله سؤاالتی است که در این 

جشنواره به آن پاسخ داده می شود.« 

حساسیت به سواد قرآنی جامعه
دبی��ر دومین جش��نوارة کتاب های قرآن��ی در ادامه به برخی 
مش��كالت و خألهای کتاب های قرآنی اشاره کرد و گفت: »بعد 
از بررس��ی و داوری آثار، داوران نكات مهمی را در بیانیه ها ارائه 

کردن��د که چن��د نكته از آن ه��ا قابل ذکر 
اس��ت.  مسائلی در کتاب های قرآنی وجود 
دارد که قابل توجه اس��ت و باید برای رفع 
آن ها تالش کرد. یكی از مش��كالت، تكرار 
مكررات  اس��ت. یعنی کتاب های مش��ابه 
در ای��ن حوزه زیاد می بینی��م و کتاب ها و 
موضوعات فراوانی که می تواند مورد توجه 
ق��رار بگیرد اما ای��ن کار صورت نمی گیرد. 
نكت��ۀ بعدی قالب ه��ای تك��راری و کمتر 

نوآورانه اس��ت. این را بگذارید در کنار نثر و زبانی که نمی تواند 
با مخاطب ارتباط برقرار کند. این هم یكی از مش��كالتی اس��ت 
که به جد باید به آن پرداخته ش��ود. نكته بعدی این اس��ت که 
نویس��نده و مؤل��ف باید دغدغۀ مخاطبان و س��واد ذهن و زبان 
مخاطب را بشناسد. اما می بینیم که این دغدغه وجود ندارد چرا 
که کتاب هایی منتش��ر می شود که ارتباط مخاطب و نویسنده و 

کتاب چندان برقرار نیست.« 
ناص��ری با اش��اره به رویك��رد متعادلی که بای��د به مباحث 
متعدد و متنوع قرآنی وجود داش��ته باش��د گفت: »آنقدر که 
م��ا این روزها دنبال آنیم که س��واد رس��انه ای و دیجیتالی را 
باال ببریم، به عنوان کس��انی که در این کشور و فضا و در این 
ش��رایطی که نیازمند کار فرهنگی هس��تیم، چقدر نسبت به 

س��واد قرآنی جامعه حس��اس ایم؟« 
وی تأکی��د کرد: »امیدواریم با برنامه ریزی و ارتباط بیش��تر با 
محافل قرآنی، همكاری ادامه پیدا کند و ش��رایط بهتری در این 
زمینه فراهم شود. ما دعا می کنیم کتاب های قرآنی در درجه ای 
از اعتب��ار و جذابیت تولید ش��وند که مخاطب��ان دهان به دهان 
ُمبلّ��غ این کتاب ها ش��وند؛ چرا که کتاب خ��وب خواننده اش را 
پی��دا می کند. در حوزه کودک و نوجوان در این زمینه خألهای 
بس��یاری دیده می شود و احس��اس فقر در این زمینه می کنیم. 
ان شاءاهلل این جشنواره بتواند ارتباط های بیشتری برقرار کند و 
موجب ارتقای کمی و کیفی ش��ود تا کتاب های تأثیرگذاری به 

جامعه عرضه کنیم.«
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به دنبال فعالیت های هم افزا برای انس با قرآن هستیم 
فعالیت های قرآنی آموزش وپرورش 
و بخش ه��ای گوناگون آن از نكاتی 
بود که دکتر فیض معاون پرورشی 
و فرهنگ��ی وزارت آموزش وپرورش 
به آن اش��اره ک��رد. وی گفت: »در 
وزارت آموزش وپ��رورش دو ح��وزة 
فعالی��ت قرآنی وج��ود دارد. یكی 

فعالیت قرآن��ی درون آموزش وپرورش یكی 
ه��م فعالی��ت مربوط ب��ه آم��وزش عمومی 
قرآنی اس��ت که تحت عنوان »کمیس��یون 
توس��عۀ آم��وزش عمومی ق��رآن کریم« که 
زیرمجموع��ۀ ش��ورای عالی توس��عۀ قرآنی 
اس��ت فعالیت می کند. قرار بر این است که 
آموزش وپ��رورش و این کمیس��یون، مقولۀ 
آم��وزش عمومی ق��رآن کریم را در س��طح 
کشور با کمك سایر دستگاه ها مانند وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی، س��ازمان اوقاف و 
سازمان تبلیغات اس��المی به انجام برساند. 
فعالیت های��ی که ب��ا هم س��ازگار و هم افزا 
باش��ند و بتوانند آموزش عمومی قرآن را در 
سطح کش��ور با اس��تفاده از ظرفیت های دولتی و غیردولتی  � 

به خصوص بخش ظرفیت ه��ای مردمی مانند کانون های قرآنی، 
هیئت های مذهبی، جلس��ات قرآنی محافل و مس��اجد و... � به 
مرحله ای برسانند که همۀ مردم در انس با قرآن بتوانند مراحل 
مقدماتی را طی کنند. فعالیت ه��ای درون آموزش وپرورش هم 
فعالیت هایی اس��ت که در زمینۀ آموزش رس��می قرآن صورت 
می گیرد. که ای��ن فعالیت ها در قالب کالس درس، فعالیت های 
فوق برنامه مانند دارالقرآن ها، مسابقات قرآن و فعالیت هایی در 

زمینه بین المللی است.« 
وی پس از اشاره به گستردگی فعالیت های قرآنی افزود: »اگر 
به مبانی معرفتیمان مانند نامه امام علی)ع( به امام حس��ن)ع(  
دقت کنیم می بینیم که ایشان در این نامه خطاب به فرزندشان 
فرموده ان��د: »م��ن آموزش ت��و را از قرآن آغاز ک��رده ام.« قطعاً 
منظور حضرت علی)ع( به این معناس��ت ک��ه محتوای قرآن را 
منتقل  کنیم تا مس��یرها مشخص ش��ود. حال ما به دانش آموز 
چه یاد می دهیم؟ ما وقت دانش آموز را در مدرس��ه با یك سری 
ش��ن و ماس��ه پر می کنیم و بعد می بینیم ک��ه دانش آموز هنوز 
امكان تدبر در قرآن را پیدا نكرده و نمی تواند از قرآن اس��تفاده 
کند. می گویند نمی توانیم از س��اعات ریاضی و فیزیك و دانش 
اجتماع��ی و جغرافیا کم کنی��م. اما امام عل��ی)ع( به فرزندش 
می فرمایند: »من آموزش تو را با قرآن ش��روع کردم.« حاال اگر 
ادعا می کنیم قرار است در جمهوری اسالمی قرآن محور باشد، 

کی، کجا و چگونه باید این اتفاق بیفتد؟«

متوسل: نیاز امروز به 
قرآن و وحی برای پروا 
و تقوا خیلی بیشتر از 
عصر گذشته است و 
طبیعتًا ترویج معارف 

قرآنی می تواند این رشد 
و بالندگی را در میان 

نسل ما روز به روز بیشتر 
کند.
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دکت��ر فیض با اش��اره به تأثی��ر کنكور بر برنامه ریزی درس��ی 
در آموزش وپ��رورش اف��زود: »پیش فرض ما این اس��ت که باید 
دانش آم��وز  را به کنكوری که دیگران به آموزش وپرورش تكلیف 
کرده اند برس��انیم. کنكور انتظار دارد دانش آموز موازنۀ شیمیایی 
و انتگ��رال را بداند پس باید آن ه��ا را آموزش دهیم. دیگر وقتی 
نمی ماند که قرآن را بگوییم و این همان مدل معكوسی است که 
ام��ام علی می فرماید پوس��تین  وارونه به تن کرده ایم. ما در مدل 
آموزش وپرورش متأسفانه پوستین  وارونه به تن کردیم. امیدوارم 
برنامه هایی از قبیل این جش��نواره جهت پوستین آموزشی ما را 

اصالح کند.«

نیاز به قرآن و وحی برای پروا و تقوا
حجت االسالم محمود متوسل نیز 
در بخش دیگ��ری از این برنامه با 
اش��اره به کتاب »تفس��یر نور« اثر 
حجت االس��الم قرائت��ی و انتش��ار 
آن به ص��ورت یك جل��دی گف��ت: 
»چنان ک��ه می دانید آق��ای قرائتی 
مجموعه تفسیر 10 جلدی را تحت 

عنوان تفس��یر ن��ور فراهم کرده اند. به تالش برخی دوس��تان در 
مؤسس��ه درس هایی از قرآن این 10 جلد خالصه و در یك جلد 
منتش��ر ش��ده اس��ت. در این کتاب 25 هزار نكته از تفسیر نور 

استخراج شده تا عموم مردم بتوانند استفاده کنند.«
وی ک��ه به نمایندگی از س��وی حجت االس��الم قرائتی در این 
مراس��م شرکت داشت، با انتخاب آیه 164 آل عمران نكاتی را از 
کتاب جدید درباره این آیه قرائت کرد. وی گفت: »در این کتاب، 
45 نكته برای این آیه ذکر شده است که به برخی اشاره می کنم. 
نكته اول اینكه بعثت پیامبران از بهترین هدیه های آسمانی است. 
گرچه بعثت برای همۀ مردم اس��ت اما تنها مؤمنان از هدایت آن 

بهره می گیرند. لذا منت خداوند اختصاص به مؤمنان دارد. نكته 
بعدی اینكه تالوت آیات قرآن وس��یله تزکیه اس��ت. به تعبیری 
تالوت و آموزش قرآن مقدم است بر هرگونه تزکیه و تعلیم و به 
تعبیری بستر آن اس��ت. تزکیه و تعلیم سرلوحه برنامه انبیاست 
و رش��د و خودسازی باید در سایه مكتب انبیا و آیات الهی باشد. 
ریاضت ها و رهبانیت هایی که سرچشمه اش آیات الهی و معلمش 
انبیا نباش��د یك انحراف اس��ت. نكته بعدی آنكه در محیط های 
گن��اه آلود و مردمان گم��راه نیز می توان کار ک��رد. چرا که کار 
پیامب��ر تزکیه و تعلیم بود. امیدواری��م خداوند به ما توفیق دهد 
بتوانیم با معرفت بیشتر نسبت به قرآن کریم و معارف بلند قرآن، 
که س��عی شده در این کتاب یك جلدی در دسترس همۀ مردم 

باشد، خودمان و نسل مان را بیشتر آشنا کنیم.«
حجت االس��الم با اشاره به ضرورت و نیاز به کالم الهی در عصر 
حاضر گفت: »الزم اس��ت دوستان را به این نكته توجه دهم که 
متأس��فانه علم گرای��ی و عقل گرایی در عصر حاضر باعث ش��ده 
نس��ل ما در نیاز به قرآن و وحی دچار تردید و تشكیك شود. در 
حالی که حقیقت این است که اگر جامعۀ عصر پیامبر نیاز به وحی 
داشت، جامعه امروز بسیار بیشتر نیاز به کالم الهی دارد. اگر آن 
زمان افرادی که توان و قدرت داش��تند می توانستند جنگ هایی 
به راه بیندازند و افراد با شمش��یر یكدیگر را می کش��تند، ما در 
دنیایی هس��تیم که قدرت در اختیار کس��انی است که می توانند 
با زدن یك دکمه یك ش��هر یا کشور را نابود کنند. نیاز امروز به 
قرآن و وحی برای پروا و تقوا خیلی بیش��تر از عصر گذشته است 
و طبیعتاً ترویج معارف قرآنی می تواند این رشد و بالندگی را در 

میان نسل ما روز به روز بیشتر کند.«
در ادام��ۀ برنام��ه، حجت االس��الم دکت��ر محی الدی��ن بهرام 
محمدی��ان، معاون وزیر و رئیس س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی نیز سخنانی ایراد نمود که مشروح آن در همین شماره 

به نظر شما رسیده است.
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چهارده برگزیدٔه جشنوارٔه چهاردهم

ش
زار

گ

بهروز رضایی

مراسم اختتامیة چهاردهمین جشنوارة کتاب های آموزش و تربیتی رشد � ویژة کتاب های قرآنی � روز چهارم اردیبهشت ماه در تاالر 
همایش های کوثر مسجد امام صادق علیه السالم برگزار و آثار برگزیده در دو بخش دانش آموزی و بزرگ سال معرفی شدند.

در ابتدای این مراس��م، محمد ناصری، دبیر جشنواره، گزارشی 
از روند جش��نواره ارائه داد و از ناشران کتاب های قرآنی خواست 
تولی��دات خ��ود را خصوصاً در ح��وزة کودک و نوج��وان تنوع و 
وس��عت بخش��ند. دکتر مهدی فیض، معاون پرورشی و فرهنگی 
وزارت آموزش وپرورش، دیگر س��خنران این مراسم، برنامه ریزی 
برای گس��ترش آموزش های قرآن��ی را مورد تأکید قرار داد. دکتر 
محمدیان، معاون وزیر و رئیس س��ازمان پژوهش نیز بر استفاده 
از قرآن در برنامه های کشور و مردم پای فشرد. در بخشی از این 
مراس��م نیز از حجت االسالم  والمسلمین محسن قرائتی به دلیل 
خدمات قرآنی اش تقدیر شد. در همین شماره از نشریه، گزارشی 
از مراس��م اختتامیه تقدیم شما شده اس��ت. در این صفحات به 

معرفی آثار برگزیده و تقدیری این دوره از جشنواره می پردازیم:
 

آثار برگزیدة بخش دانش آموزی
در گروه داوری  آم�وزش قرآن بخش »دانش آموزی«، عنوان 
برگزیده و تندیس جش��نواره به کت��اب »گنجینۀ نور 1: حفظ 
313 پیام قرآنی در هفت سطح«، تألیف رضا نباتی، از انتشارات 
ندای آس��مانی تعلق گرفت. حمید محم��دی و همكارانش نیز 
برای تألیف مجموعۀ س��ه جلدی »فهم زب��ان قرآن: درس نامۀ 
ترجم��ه و مفاهیم قرآن کریم بر محور س��وره ها« از انتش��ارات 
دارالعل��م جایزة دوم و عنوان تقدیری جش��نواره را به  دس��ت 

آوردند.

گروه داوری ادبیات داستانی و قرآن جشنواره که از گروه های 
بخ��ش دانش آموزی جش��نواره بود، از میان چه��ار نامزدی که 
معرفی کرده  بود، کتاب برگزیده نداشت و به جای آن عناوینی 

از دو مجموعه را مورد تقدیر قرار داد.
چهار عنوان از مجموعۀ »قصه هایی از حضرت محمد)ص(«، 
با عناوین: »ب��ا پدر بزرگ«، »پیامبری«، »دعوت خویش��ان« 
و »دعوت همگان به اس��الم«، نوش��تۀ محمدرضا سرش��ار، از 
انتش��ارات قدیان��ی و دو عنوان از مجموع��ۀ »قصه های پیامبر 
و فرزندانش« )مجموعۀ اول و پنجم( نوش��تۀ نقی س��لیمانی، 
از مؤسس��ۀ انتش��ارات امیرکبیر کتاب هایی بودن��د که عنوان 
تقدی��ری این دوره از جش��نواره را در گروه ادبیات داس��تانی 

کس��ب کردند.

اما در گروه داوری معارف و مفاهیم قرآنی بخش دانش آموزی 
چهاردهمین جشنواره، س��میه افشار موفق شد به خاطر تألیف 
»خاطرات من و س��ورة حمد«، از انتش��ارات ق��رآن و اهل بیت 
نبوت)ع(، تندیس جش��نواره و عنوان کتاب برگزیده را به خود 
اختص��اص دهد. در همین گروه، مجموع��ۀ چهار جلدی »بوی 
گل  محمدی« )راه او، به سوی او، بهشت او و مهربانی او( تألیف 
س��عید روح افزا، از کان��ون پرورش فكری ک��ودکان و نوجوانان 

عنوان کتاب تقدیری جشنواره را از آن  خود کرد.

مروری بر كتاب های برگزيده و تقديری چهاردهمين جشنوارٔه كتاب رشد
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آثار برگزیدة بخش بزرگ سال 
در گروه داوری آموزش قرآن »بخش بزرگ سال«، مجموعۀ 
س��ه جلدی »درس نامۀ ترجمه و تفسیر قرآن کریم؛ فهم زبان 
ق��رآن«، تألی��ف حمید محم��دی و همكارانش، از انتش��ارات 
دارالعلم، عن��وان کتاب برگزیده و تندیس جش��نواره را از آن 
خود کرد و »دانش نامۀ حفظ قرآن کریم«، تألیف عزیز فتحی، 
از انتش��ارات آراس، به عنوان کتاب تقدیری جش��نواره بسنده 

ک��رد.

گروه داوری تفس�یر و ترجمة بزرگ سال، از بین آثار دریافت 
شده، تندیس جشنواره و عنوان برگزیده را به کتاب »روش های 
تربیت اخالقی در المیزان«، تألیف سیداحمد فقیهی، از انتشارات 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( اعطا کرد و عنوان 
تقدی��ری را به کت��اب نظریه روح معنا در تفس��یر قرآن، تألیف 

حامد شیواپور، از انتشارات دانشگاه مفید اختصاص داد.

گروه داوران مفاهیم، موضوعات و علوم قرآنی که پرکارترین 
گروه داوری چهاردهمین جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی 
رش��د بود، از میان 12 کتاب نامزد خود، دو کتاب برگزیده و دو 

کتاب تقدیری معرفی کرد.
»گزیدة ش��ناخت نامه قرآن بر پای��ۀ قرآن و حدیث« و »کرائم 
قرآن در فضائل اهل  بیت علیهم الس��الم« تألیف محمد محمدی 
 ری شهری، از انتشارات مؤسسۀ فرهنگی دارالحدیث و »پرورش 
تفكر مش��اهده ای: نقش مش��اهده در تفك��ر«، تألیف احمدرضا 
اخوت و ش��هربانو کندی، از انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت)ع( 

دو کتاب برگزیدة این گروه بودند.
»معاد سرنوش��ت جاودانۀ انس��ان«، تألیف حس��ین مظاهری، 
از انتش��ارات مؤسس��ۀ فرهنگی مطالعاتی الزهرا)س(، و »سیرة 
پیامبر)ص( در براب��ر مخالفان از زبان قرآن«، تألیف علی محمد 
یزدی، از انتش��ارات پژوهش��گاه علوم و فرهنگ اسالمی نیز دو 

کتابی بودند که عنوان تقدیری جشنواره را از آن خود کردند.
گفتنی اس��ت سهم این گروه داوری، به دلیل تعداد کتاب های 

آن، دو برابر گروه های دیگر در نظر گرفته شده بود.
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هدف ما فهم روشمند 
قرآن است

پاي صحبت حجت االسالم حسین صدیقی، نویسندة آثار قرآنی

ان
دگ

گزی
 بر

و با
وگ

فت 
گ

عاطفه بزرگ نیا

 چه مدت برای آماده سازی این اثر کار کردید و در این 
راه با چه دشواری هایی مواجه بودید؟

از س��ال 1388 در دفت��ر قرآن و عت��رت حوزه های علمیۀ قم، 
برای تقویت آش��نایی طالب با مفاهی��م قرآنی، دوره های تربیت 
مربی ترجمه و مفاهیم قرآن طراحی ش��د که از منابع متعددی 
چون کتاب س��ه جلدی »ترجمه و مفاهیم« نگاش��تۀ اس��تادان 
بزرگوار مرحوم محدث، مرحوم عالمی و نیز استاد صفار هرندی 
اس��تفاده ش��د. در ادامه به این نتیجه رسیدیم که در این زمینه 
نیازمند اثری جامع تر و مناسب تر برای طالب هستیم. از این رو، 
در زمان مدیریت حجت االس��الم مقنی، با برخی استادان حوزه 
مذاک��ره و متنی را آماده کردیم که برای دو س��ال در دوره های 
قرآنی اس��تفاده ش��د. در مرحلۀ بعد، به کتاب »فهم زبان قرآن« 

اثر استاد محترم حجت االسالم حمید محمدی برخوردیم که آن 
را از نظر اهداف و ش��یوه ها بس��یار با کار خویش نزدیك یافتیم 
از این رو، تحت نظارت ایش��ان، مجموعۀ س��طح عالی فهم زبان 
قرآن را بازنویس��ی و کامل کردیم و در نهایت دورة چهار جلدی 
»درس نام��ۀ ترجمه و تفس��یر قرآن کریم« را برای اس��تفاده در 

حوزه های علمیۀ خواهران و برادران ارائه دادیم.

 این اثر به نظر شما چه کاربردهایی برای چه اقشاری 
خواهد داشت؟

ه��دف اصلی از تألی��ف این کتاب، فهم روش��مند قرآن کریم 
اس��ت. مراد از فهم روش��مند قرآن و مراحل آن را در درس اول 
جلد اول تبیین کردیم. ما در این مجموعه به دنبال این هستیم 
که عالوه بر محتوا، روش فهم قرآن نیز به خواننده منتقل شود. 
در واقع، جذابیت منحصربه فرد این اثر این است که بین مراحل 
مختلف فهم قرآن پیوند برقرار می کند. ما پش��ت صحنۀ تفسیر 
قرآن را به روی صحنه آوردیم تا مخاطب نقش دانش هایی چون 
لغ��ت، صرف، نح��و، بالغت و قواعد تفس��یری را در مراحل کار 
ببیند. این کتاب برای همۀ کس��انی که به دنبال فهم متقنی از 
قرآن هستند، به ویژه فرهنگیانی که با ادبیات عرب آشنایی اولیه 
دارند، مفید خواهد بود. همچنین، نكات مهم و کاربردی ترجمۀ 
قرآن که در چهار درس آغازین جلد چهارم بیان ش��ده اس��ت، 
بس��یار مورد توجه واقع شده اس��ت، به طوری که برخی مراکز 
علمی آن را به عنوان منبعی برای سطح کارشناسی ارشد ترجمۀ 
قرآن به کار می گیرند. از نظر تدوین نیز ویژگی های آموزش��ی و 

حسین صدیقی متولد 1363 در شهرستان بابل است. او که از سال 1385 تاکنون به تدریس در مدارس علمیة قم اشتغال دارد، بیش 
از 10 کتاب با موضوعات قرآنی منتشر کرده است که از آن میان می توان به مجموعه کتاب های »ذکر مبارک« با موضوع ترجمه و تفسیر 
قرآن، درس نامة ترجمه و تفسیر، و »زمزم حکمت« شامل ترجمه و شرح 110 حکمت نهج البالغه اشاره کرد. کتاب »درس نامة ترجمه و 
تفسیر قرآن کریم )سطح عالی فهم زبان قرآن(« از این نویسنده، عنوان اثر برگزیدة چهاردهمین جشنوارة کتاب های آموزشی تربیتی 

رشد، ویژة کتاب های قرآنی را به خود اختصاص داده است. 



پژوهش��ی درس نامه ای در آن رعایت شده و حتی فایل راهنمای 
تدریس آن هم موجود اس��ت که برای مدرسان این حوزه بسیار 

کاربرد دارد.

 فهم روش�مند قرآن کریم چگون�ه می تواند در زندگی 
شخصی و اجتماعی افراد مؤثر باشد؟

یك��ی از اهداف ما از ارتباط و ان��س با قرآن، تدبر در آیات و 
اس��تفاده از آن در زندگی اس��ت: »ِکتاٌب أَنَْزلْناُه إِلَْیَك ُمباَرٌک 
َر أُولُوا اْلَلْب��اب« )ص، 29( برای تأمین  وا آیاتِِه َو لَِیَتَذکَّ بَّ��رُ لَِیدَّ
این هدف، در پایان هر درس، بخش��ی ب��ا عنوان »قرآن کتاب 

زندگ��ی« آمده اس��ت که ت��الش دارد با اس��تخراج نكته های 
معرفت��ی � کارب��ردی از قرآن، نقش ق��رآن را در زندگی افراد 
متبلور سازد. در واقع، حفظ و تالوت قرآن که هردو امری زیبا 
و تأثیرگذارند، مقدمه ای هس��تند ب��ر پایه ریزی زندگی قرآنی، 
ه��دف نهایی ما نیز زندگی با قرآن اس��ت. امید ما این اس��ت 
ک��ه به مدد این اث��ر بتوانیم کار علمی و تحصیلی و تدریس��ی 
را ب��ا نگاه تربیتی و ترویج��ی و کاربردی درهم بیامیزیم. وقتی 
این دو با هم عجین ش��وند، با یك اثر علمی و پژوهش��ی قادر 
خواهی��م بود اص��ول و مهارت های زندگی قرآن��ی را به جامعه 

عرض��ه کنی��م.

مشغول طراحی يک جعبٔه 
حفظ قرآن مجيد هستم

پای صحبت عزیز فتحی، نویسندة آثار قرآنی

 کت�اب »دانش نامة حفظ ق�رآن کریم« به چه مداخل و 
موضوعاتی می پردازد؟

در ای��ن کتاب در ابتدا اس��اس علمی تحقی��ق را ارائه کرده ام 
و س��پس س��اختار کلی حافظه را با توجه به روان شناسی حفظ 
م��ورد توجه و واکاوی قرار داده ام. بعد از آن ش��ش روش علمی 
ب��رای حف��ظ قرآن مجید، ب��ا تلفیق روش های س��نتی و مدرن 
حف��ظ، ارائه کرده ام. در دانش نامۀ حفظ قرآن مش��خصاتی کلی 
از مصح��ف موضوعی را ارائه کرده ام و ش��یوة حفظ موضوعات را 
آورده ام. فص��ول کتاب عبارت اند از: تاریخچ��ۀ حفظ و حافظان 

اولیه، مقدمات حفظ قرآن، وس��ایل حفظ قرآن، ش��رایط حفظ 
ق��رآن، مراحل حف��ظ قرآن کریم و روش های س��نتی حفظ که 
مرحله به مرحله شخص را در مسیر حفظ کالم اهلل یاری می رساند.

 چه مدت برای آماده س�ازی این اثر کار کردید و با چه 
دشواری هایی در این راه مواجه بودید؟

بنده حدود پنج س��ال اس��ت که به صورت تخصصی در حوزة 
حفظ قرآن به لطف الهی مشغول به فعالیت هستم. طی سه سال 
موف��ق به تألیف و چاپ دانش نامۀ حفظ ش��دم و االن حدود دو 

عزیز فتحی متولد »کامیاران« و دبیر قرآن در »دبیرس�تان تیزهوش�ان ش�هید بهش�تی س�نندج« اس�ت. وی در دارالقرآن سنندج 
به تدریس تجوید و حفظ قرآن نیز مش�غول اس�ت. تاکنون هفت اثر کاماًل قرآنی از فتحی توس�ط نش�ر آراس و نش�ر احسان به چاپ 
رس�یده اس�ت که از آن میان می توان به  »دایرئ المعارف حروف قرآن«، »معجزات نجومی با ادلة ریاضی در قرآن« و »تجوید س�طح 1 
قرآن« اش�اره کرد. کتاب »دانش نامة حفظ قرآن کریم: پیشرفته ترین روش های حفظ قرآن« امسال از جمله آثار تقدیری چهاردهمین 

جشنواره کتاب های آموزشی تربیتی رشد ویژة کتاب های قرآنی بود. 

گو
ت و

گف
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سال است که مشغول طراحی یك جعبۀ حفظ قرآن مجید هستم 
ک��ه الحمدهلل مطالعات و طراحی آن بعد از دو س��ال تمام ش��ده 
اس��ت. برای تألیف کتاب دانش نامۀ حفظ با کمبود ش��دید منابع 
حفظ روبه رو بودم؛ به طوری که طی ش��ش م��اه گردآوری منابع، 
فقط حدود 20 جزوه و کتاب بس��یار مختصر و جزئی پیدا کردم 

که این ها فقط 10 درصد کتاب بنده را شامل می شود. 
هم��كاری نكردن انتش��اراتی ها در چاپ ای��ن اثر تخصصی هم 
مش��كل دیگر من بود؛ به طوری که مجبور ش��دم ب��رای چاپ از 
دیگران پول قرض کنم و این برای یك نویس��نده فاجعه اس��ت. 
االن هم متأس��فانه برای جعبۀ حفظ با مش��كل ثب��ت اختراع و 

سرمایه گذار مواجه هستم. 

 آیا هم�ة مخاطبان دانش آموزان و معلم می توانند برای 
حفظ قرآن از این کتاب یاری بگیرند؟

در کت��اب دانش نام��ۀ حفظ از ش��یوه ها و ش��گردهای علمی و 
آزموده ش��ده و عملی استفاده شده اس��ت که مخاطب به شرط 
درک معان��ی و مفاهیم و جمالت می تواند به راحتی با این کتاب 
ارتباط بگیرد و از ش��یوه ها و شگردها و روش ها به خوبی استفاده 
کن��د و به اهداف موردنظر خود برس��د. در این کتاب به ش��یوة 
بنیادین و ریشه ای از نقطۀ اول حفظ تا نقطۀ آخر شرطی سازی و 
تثبیت کامل به صورت ریشه ای موضوعات بسط داده شده اند و به 
فراخور مخاطبان در هر س��ن و مرحله ای، مطالب کامل و جامعی 
را ارائه می کند. لذا مخاطب به محض ورود به کتاب با ساختمان 
مجهز و چند طبقه ای روبه رو می شود که تمام امكانات و لوازم را 

در خود دارد.

 به نظر جناب عالی چه بخش هایی در حوزة نش�ر قرآنی 
خصوص�اً برای س�نین دانش آموزی نیازمن�د تقویت و کار 

بیشتر است؟
به نظر بنده حلقۀ گم شدة آموزش وپرورش برای ترویج فرهنگ 
قرآنی، همین موضوع حفظ قرآن مجید اس��ت. زیرا مقولۀ حفظ، 
ارتباط مس��تقیم با روخوانی، روان خوانی، تجوید، معنی و مفهوم، 
تفس��یر و در نهایت تربیت قرآنی و اس��المی دارد. لذا با حفظ دو 
جزء آخر )29 و 30( قرآن در س��طح ابتدایی، دانش آموز می تواند 
دریای��ی از مفاهیم، معانی و تفاس��یر را نیز ی��اد گرفته و حتی با 

قرآن انس بگیرد.
بنده از مدیران رده باال و کارگزاران کشور این تقاضا را دارم که 
برای ورود به دورة اول دبیرستان، دو جزء قرآن را از دانش آموزان 
ابتدایی بخواهند و برای ورود به دورة دوم دبیرستان چهار جزء و 
برای ورود به دانشگاه پنج جزء قرآن را شرط ورود قرار دهند. این 
روند در بس��یاری از کشورهای اسالمی وجود دارد و باعث انس با 
قرآن و تربیت قرآنی خواهد شد. دانش آموزی که در طول دوران 
تحصیل تا کنكور هزاران فرمول و جملۀ درسی را حفظ می کند. 
به راحتی می تواند پنج جزء قرآن را که 100 صفحه است، حفظ 

کند.
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بنای ساختار وجودی 
انسان بر تفكر قرآنی
پای صحبت شهربانو کندی، نویسندة آثار قرآنی

ش�هربانو کندی. متولد 1358 در ش�هر تهران، دارای مدرک کارشناس�ی ریاضی محض از دانش�گاه تهران و کارشناسی ارشد علوم 
قرآن و حدیث از دانش�گاه عالمه طباطبایی اس�ت. عالوه بر کتاب »پرورش تفکر مش�اهده ای: نقش مشاهده در تفکر« که امسال جزء 
برگزیدگان چهاردهمین جش�نوارة کتاب های آموزش�ی تربیتی رشد ویژه کتاب های قرآنی بود، »صحیفة فاطمیه« نیز از کندی به چاپ 

رسیده که محصول تالش او در گردآوری ادعیة حضرت فاطمه علیهاالسالم بوده است.

 کت�اب »پرورش تفکر مش�اهده ای: نقش مش�اهده در 
تفکر« را معرفی کنید.

این کتاب در معرفی مراتب مشاهده، تفصیلی از انواع مشاهده و 
مهارت های تقویت و طهارت هر نوع مشاهده را بیان داشته است 

و سعی دارد از این منظر مسیری به سوی تفكر بگشاید.

 از منظر کتاب، بعد از کسب این مهارت ها برای رسیدن 
به سعادت نیازمند طی چه مراحلی هستیم؟

این کتاب خود برپایۀ مطالبی دربارة س��اختار وجودی انسان 
و تفك��ر قرآنی بنا ش��ده و بهتر اس��ت در س��یری از منظومۀ 
تفكر مورد اس��تفاده قرار گیرد. در زمینۀ تفكر مشاهده ای هم 
تنه��ا کتابی نیس��ت که می ت��وان در نظر داش��ت، اما توجه به 
اهمیت مش��اهدة عقلی در ادامۀ مش��اهدة حس��ی و خیالی و 
نقش مش��اهده در ساختار مدیریتی انس��ان، ضروری بود و به 
ای��ن منظور باید مهارت ه��ای متعددی را تنظی��م کرد. بدون 
مهارت ه��ای مفصل و متعدد این نوع تفكر خیلی در دس��ترس 

و کارب��ردی نخواه��د ب��ود.

 ای�ن اث�ر از چه نظ�ر می تواند ب�رای قش�ر دانش آموز 
)نوجوان( و معلم کاربرد داشته باشد؟

این کتاب برای معلم و دانش آموز در دورة دبیرس��تان می تواند 
مفید باشد، به ش��رطی که مهارت های آن به صورت تمرین هایی 
بیشتر ارائه شوند. عالوه بر این، باید سیری برای آموزش منظومۀ 
تفك��ر ب��ه معلم و دانش آموز در نظر داش��ت که ای��ن کتاب تنها 

بخشی از آن منظومه خواهد بود.

 به نظر جناب عالی آموزه ه�ای قرآنی چگونه می توانند 
راهگشای نظام آموزشی ما در پرورش نسل جدید باشد؟ 

به نظر بنده که تخصص چندانی در این زمینه ندارم و به عقیدة 
بس��یاری از متخصصین این فن، بنیان ها، راهبردها و مهارت های 
آموزش در تمامی سنین و مراحل رشد از »ثقلین« قابل استخراج 
اس��ت و آموزش وپرورش، به دلیل اهمیت رس��الت آن در تربیت 
نس��ل توحیدی در ای��ن مورد از اولویت برخوردار اس��ت. در این 
مورد باید اساس تربیت را بر استخراج روش آن از قرآن گذاشت. 
با نوشتن یك کتاب یا برگزاری یك دوره و از این قبیل حرکت ها، 
به موازات محت��وای موجود آموزش وپرورش ک��ه نیازمند تحول 

اساسی و بنیادی است، کار مؤثری صورت نخواهد پذیرفت.

 کارکردن در حوزة قرآنی خصوصًا تالش در  زمینة فهم 
بهتر قرآن کریم چه آثاری در زندگی ش�خصی و اجتماعی 

شما داشته است؟
ه��ر توضیحی در این باره بدهم، یقیناً حق مطلب را ادا نكرده ام 

بنابراین ترجیح می دهم در این مورد به روایت زیر اشاره کنم:
ِ علیه الس��الم َمن َقَرأَ الُقرآَن َفُهَو َغِنیٌّ َو اَل َفقَر  »َقاَل أَبُو َعبِد اهللَّ

بَعَدُه َو إاِلَّ َما بِِه ِغًنی«   
ه��ر که قرآن را بخواند، بی نیاز ش��ود و پس از آن نیازی ندارد، 

وگرنه به هیچ بی نیازی دست نیابد.
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آموزش خوب مجال کشف می دهد
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ریحانه  رفیعی
لیال  عابدینی

در بخش اول نشست، حمیدرضا 
امیری، س��ردبیر مجل��ۀ ریاضی و 
کارش��ناس مس��ئول گروه درسی 
ریاض��ی دفت��ر تألیف ب��ه اهمیت 
تألی��ف و تدوین بس��تۀ آموزش��ی 
اش��اره کرد و گف��ت: »فكر کردن 
به یك بس��تۀ آموزشی بسیار بهتر 

از یك کتاب آموزش��ی است. بخش��ی از این بستۀ آموزشی در 
حال حاضر توس��ط سازمان پژوهش تهیه  شده و بخش دیگر را 
می توان  به کمك ناشران، مؤلفان، دبیران و همكاران، با نظارت 

و داوری و هدایت سازمان پژوهش، تهیه کرد.
وی افزود: »آنچه مسلّم است، تا حدود زیادی در جریان تغییر 
رویكرد کتاب های درس��ی قرار گرفته اید. بر ما روش�ن است 
ک�ه این کتاب های درس�ی، آن گونه که شایس�ته اس�ت، 
در ام�ر یادگیری تمام و کمال نیس�تند و ما با کتاب های 
کمک آموزش�ی سعی در تس�هیل موضوع و کمک به آن 

داریم.«
امی��ری با بیان ی��ك تجربه دربارة کتاب های  آموزش��ی گفت: 
»س��ال قبل یك کتاب کمك درسی  در زمینۀ ریاضیات پایۀ نهم 
از یك ناشر برای داوری به دست من رسید که چهار بار تجدید 
چاپ ش��ده بود و هر بار ده هزار تیراژ داشت و حال برای چاپ 
پنجم آماده می ش��د. این کتاب در ارزیابی بنده و کارشناس��ان 
دیگر، واقعأ فاجعه بود و هیچ تطبیقی با کتاب درس��ی نداشت؛ 
یعنی چهل هزار دانش آموز کامأل به بیراهه رفته بودند. در واقع، 
از فایل اولیۀ موجود در س��ایت که غیرقابل استناد بود استفاده 

شده و این اتفاق افتاده بود.«
حمیدرض��ا امیری با تأکید بر نبودن رقاب��ت بین دفتر تألیف 
س��ازمان پژوه��ش با مؤلف��ان، راهكاره��ای موج��ود در تألیف 
کتاب ه��ای کمك آموزش��ی را بیان ک��رد و گف��ت: »در تألیف 
کتاب های کمك درس��ی، کتاب درس��ی باید محور اصلی باشد؛ 
اهداف کتاب و برنامۀ درس��ی ملی حفظ و رعایت شود؛ مؤلفان 
و ناش��ران با دفتر تألیف و سازمان پژوهش تعامل داشته باشند؛ 
و همچنی��ن مؤلفان فرم های ارزیاب��ی و مالک های داوری را در 

وب گاه samanketab.roshdmag.ir مدنظ��ر ق��رار دهند و برای 
تألیف از نس��خۀ قابل اس��تناد و کامل ش��دة س��ازمان پژوهش 

استفاده کنند.«
وی در ادامه به پرسش های مؤلفان پاسخ داد:

ابتدا خانم آرام فر از انتش��ارات تخته س��یاه پرس��ید: »یكی 
از مالک ه��ای دفت��ر تألیف که امتیاز باالیی نیز دارد، نداش��تن 
جواب س��ؤال ها در کتاب های کار است. کتاب های سال دهم ما 
بدون جواب تألیف شدند و معلمان، والدین و دانش آموزان هیچ 
اس��تقبالی نكردند. در این صورت، دفتر انتش��ارات چه راهكاری 
ب��رای حمایت از مؤلف دارد؟ دیگر اینكه، ما کتاب های جدید را 
براساس شرایط ش��ما تألیف می کنیم، ولی آموزش وپرورش در 
مرحلۀ تأیید آن را تغییر می دهد و این تغییراِت پش��ت س��رهم 
برای ناش��ر ضرر به بار م��ی آورد. چه دلیلی ب��رای این موضوع 

دارید؟
امیری در پاس��خ گفت: »کتاب کار متعلق به دانش آموز است. 
اگر برای آن ها راه حل بگذاریم، دانش آموز دیگر به مس��ائل فكر 
نمی کند و از آخر کتاب پاس��خ را می نویس��د. بعضی از مس��ائل 
اثباتی هس��تند. راه حل ارائه ندهید. برای مثال، می توانید پاسخ 
نهایی را ذکر کنید. دربارة تغییر مواردی در کتاب درس��ی باید 
گفت، این تغییرات در پایۀ دهم بسیار جزئی و سطحی و در حد 
اصالح شدن یك جمله، حذف یك تمرین تكراری یا افزودن یك 
پاراگراف هس��تند و کیفیت و محت��وا تغییر نمی کند و تغییرات 
کلی نداشته ایم؛ طوری که کتاب های قبلی قابل استفاده است.

خانم صالحی، نیز از انتشارات ریاضی دانان زمان، هم پرسید: 
»امسال کدام کتاب ها شامل تغییرات می شوند؟ 

وی در پاس��خ گفت: »امس��ال کتاب های هندس��ه، ریاضی 1 
و ریاضی انس��انی تغیی��رات خیلی 
جزئ��ی دارن��د. هم��ۀ گروه ه��ای 
عموم��ی و اختصاص��ی کتاب های 
جدید را به صورت پیش نویس پس 
از اعتباربخش��ی در خردادماه روی 

سایت قرار می دهند.
دومین س��خنران مراس��م دکتر 

در حاشیة سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با حضور كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، کارگاه آموزشی 
� تبیینی »رویکرد جدید برنامة درسی در کتاب های ریاضی« و به طور مشخص »کتاب های کمک درسی« برگزار شد. این كارگاه در دو 
بخش، با هدف هم اندیشی با داوران، معلمان، ناشران و مؤلفان در رابطه با ارائة الگوهای مناسب و استاندارد کمک آموزشی، در سرای 
اهل قلم ناشران آموزشی تشكیل شد. در این نشست، چهار نفر از کارشناسان دفتر به تبیین اهداف برنامة درس ریاضی و راهکارهای 

تألیف کتاب های  آموزشی مناسب، در این زمینه پرداختند. آنچه در این گزارش می خوانید، شرح مختصری از این نشست است.

گزارشی از كارگاه آموزشیـ  تبيينی رويكرد جديد برنامٔه درسی در كتاب های رياضی
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ریحانی، رئیس شورای برنامه ریزی و تألیف کتب درسی و عضو 
هیئت علمی دانش��گاه تربیت معلم ش��هید رجائی، رویكردهای 
نوی��ن آموزش��ی در برنامۀ درس ریاضی متوس��طۀ دوم را مورد 
بحث قرار داد. او ابتدا در رابطه با جنبه های فنی کار و تغییرات 
اساس��ی رویكردهای نوین آموزش��ی گفت: »آم��وزش خوب به 
معنای دادن مجال از طریقی منظم و اصولی به ش��اگرد اس��ت، 
به نحوی که مطالب را خودش کشف کند. در کتاب های ریاضی 
جدید سعی شده است فرصت و مجالی برای یادگیری در اختیار 

دانش آموزان قرار گیرد.«
 وی ب��ا ذکر اهداف آم��وزش ریاضی گفت: »نکتة اساس�ی 
در م�دارس ابتدایی، آش�ناکردن کودکان با ش�گردهای 
حل مس�ئله است. بهره برداری از مس��ئله های مشابه ساده تر، 
در حقیقت یك راهبرد نیس��ت، بلكه مجموعه ای از راهبردهای 

مشابه است.«
بخش�علی زاده،  شهرناز  دکتر 
دبی��ر و کارش��ناس تألی��ف کتاب 
ریاض��ی، و م��درس دانش��گاه های 
امیرکبیر و ش��هیدرجایی، به عنوان 
س��ومین کارش��ناس نشس��ت، در 
زمین��ۀ تبیین ویژگ��ی کتاب های 

کمك آموزشی گفت: »چیزی به نام کمك آموزشی نداریم، بلكه 
هر کتابی یك منبع آموزشی است، زیرا به کمِك آموزش وپرورش 
آمده است. این کتاب ها چند دسته هستند. کتاب های پشتیبان 
والدین، کتاب های پش��تیبان معلم، کتاب های پشتیبان مرتبط 
ب��ا فن��اوری، کتاب های پش��تیبان مرجع، کتاب ه��ای جنبی و 
سرگرمی و کتاب های کمك درسی که مهم ترین بخش و دغدغۀ 
ما هستند، همان گونه که از اسم آن ها پیداست، به درس خاصی 
کمك می کنند. این کتاب ها دو هدف اساسی دارند: اول تعمیق 

یادگیری، دوم تثبیت یادگیری.« 

وی افزود: »بس��یاری از مؤلفان کتاب های کمك درسی، فقط 
در قس��مت موضوعی به هم راس��تابودن با برنامۀ درسی توجه 

می کنند و به اهداف فرایندی بی توجه اند.«
در ادامه، شهرناز بخش��علی زاده گفت: »گاهی اوقات بعضی از 
مؤلفان و ناش��ران کتاب های کمك درسی سعی بر این دارند که 
سؤال های پیچیده و دشواری طراحی کنند. این هنر نیست که 
ناتوانی دانش آموز را در حل مس��ائل پیچیده به رخ او بكش��یم، 
اگر هدف این اس�ت که به دانش آم�وز کمک کنیم بتواند 
مس�ائل پیچیده را حل کن�د، باید با تعمی�ق یادگیری و 

گام به گام او را به این مرحله رسانده باشیم.«
وی افزود: »بحث دیگر، هم س��ویی با فرایندهاست. در ریاضی 
پن��ج فرایند وجود دارد که در مقول��ۀ یاددهی � یادگیری حائز 
اهمیت هس��تند: ح��ل مس��ئله، ارتباطات، اس��تدالل و اثبات، 
بازنمایی چندگانه و پیوندها و اتصاالت. بیش��تر کتاب ها در این 

قسمت امتیاز از دست می دهند.«
چهارمی��ن کارش��ناس نشس��ت، 
میرمعین�ی،  س�ادات  س�میه 
در رابط��ه با مس��ائل و مش��كالت 
کتاب ه��ای کمك درس��ی، ب��ا ذکر 
عوام��ل تأثیرگ��ذار بر رویك��رد یا 
پذیرش کتاب های کمك آموزش��ی 
وقتی  گفت: »کتاب کمك آموزشی 

مناس��ب اس��ت که در راس��تای اهداف برنامۀ درس��ی باشد و 
استانداردهای کتاب های آموزشی را پوشش دهد.«

وی هم راستا نبودن کتاب کمك درسی با اهداف برنامۀ درسی، 
وجود پاس��خ های تش��ریحی س��ؤاالت در انتهای کتاب  و وجود 
اش��كاالت و ایرادات ویرایش��ی را که موجب بدفهمی می شود، 
از عم��ده موارد پرتك��راری عنوان کرد که باع��ث رد کتاب های 

کمك  درسی شده اند.«
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بخش خصوصی، طرح »تاک« را با الگویی تازه اجرا می کند
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بخش اول
تبادل نظر با اهل نشر به منظور هم افزایی با اهداف  آموزشی

در ابت��دای جلس��ه، فریب�ا کیا، 
معاون دفتر انتش��ارات و تكنولوژی 
آموزش��ی، ب��ا بی��ان اهمی��ت کار 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
گفت: »دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزش��ی با مدیریت س��امان دهی 
مناب��ع آموزش��ی و تربیتی بیش از 

ش��ش دوره اس��ت که از فرصت برگزاری نمایش��گاه بین المللی 
کتاب برای تش��كیل نشست ها و کارگاه های آموزشی در راستای 
ایجاد تعامل الزم و شایسته بین بخش خصوصی و متولیان تولید 
محتوا برای مخاطبان آموزش وپرورش از 6 تا 18 سال و همچنین 
مخاطبان زیر 6 سال و دوره های پیش دبستانی و کودک استفاده 
می کند. این نشس��ت ها معموالً براس��اس نیازسنجی های انجام 
شده در واحد بررس��ی محتوای کمك آموزشی دفتر انتشارات و 

تكنولوژی آموزشی صورت می پذیرند.«
وی افزود: »این نشس��ت در بخش اول نظرات کارشناس��ان و 
ارزیابان کتاب های کار مربی � کودک و مش��كالت و مس��ائل آن 

در ارزیاب��ی را مدنظر ق��رار می دهد و در بخ��ش دیگر به ایجاد 
راهكارهای��ی به منظور شناس��ایی کتاب های مناس��ب و معرفی 
آن ها برای بهره گیری دوره های پیش دبس��تانی می پردازد که از 
این رهگذر، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز در جهت 
هم افزای��ی با هدف های��ی که برای این دوره ها پیش بینی ش��ده 

است، از نظرات دوستان استفاده می کند. 

درباره طرح »تربیت اوان کودکی«
در ادام��ۀ این نشس��ت، دکت��ر ابراهیم طالیی، رئیس س��ابق 
پژوهش��گاه مطالعات آموزش وپرورش و مدیر موسس��ۀ مطالعات 
ک��ودک و والدگ��ری 0 ت��ا 6 س��ال، در رابطه با اس��تانداردها و 
معیاره��ای تولید کتاب های آموزش��ی در حوزه 0 تا 6 س��ال و 
ی��ا تولد تا ورود به دبس��تان گفت: »در دی م��اه 95 در مجلس 
ش��ورای اسالمی قانونی تصویب ش��د با عنوان »قانون مدارس و 
مؤسس��ات غیرانتفاع��ی و غیردولتی«. یك بن��د از آن به تربیت 
و آموزش پیش از دبس��تان مربوط اس��ت و به طور مشخص ذکر 
کرده است که برنامه ریزی محتوا و طراحی برنامه برعهدة وزارت 
آموزش و پرورش اس��ت، ولی اجرا می تواند توس��ط بخش هایی از 
جمله بهزیس��تی، آموزش وپرورش، ش��هرداری و بخش هایی که 

یکی دیگر از کارگاه های برگزار ش�دة دفتر انتش�ارات و تکنولوژی آموزش�ی درحاشیة سی امین نمایش�گاه بین المللی کتاب تهران، 
کارگاه آموزش�ی � تبیین�ی ب�ا موضوع »ویژگی کتاب ه�ای کار کودک � مربی دورة پیش دبس�تانی« بود. در این نشس�ت كه با حضور 
همکاران دفتر انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و جمعی از پدیدآورندگان، مؤلفان و مدیران تألیف و ناشران آموزشی 

در دو بخش برگزار شد، دربارة تولید کتاب های کمک آموزشی دورة پیش دبستانی بحث و تبادل نظر شد.

گزارشی از كارگاه استانداردها و معیارهای تولید كتاب های آموزشی پیش دبستانی
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مهارت الزم برای ورود به بخش پیش از دبس��تان را دارند، انجام 
شود. برای اجرای این قانون، آموزش و پرورش قراردادی با دانشگاه 
تربیت مدرس منعقد کرده تا آن دانش��گاه برنامۀ درس��ی 0 تا 6 
س��ال را طراحی کند. بر این اس��اس طرحی به نام »تاک« )که 
مختصر ش��ده تربیت اوان کودکی اس��ت( تهیه و نهادها و مراکز 
پژوهشی تحت همین عنوان راه اندازی کرد. معادل انگلیسی آن 
ECE اس��ت که دانش��گاه تربیت مدرس ایران به طور تخصصی 

عضو این سازمان  شده  است.«
طالی��ی با اب��راز نگران��ی از ورود دولت به ای��ن موضوع گفت: 
»امید است که دورة 0 تا 6 سال فقط به دست بخش خصوصی 
س��پرده ش��ود، زیرا هرکجا دولت به موض��وع ورود پیدا کرده و 
از دس��ت بخش خصوصی و غیردولتی گرفته ش��ده، مشكالتی 
پیش آمده اس��ت؛ البته اس��تانداردها باید توسط دولت و وزارت 
آموزش و پ��رورش تعیین و اس��تخراج ش��وند و بخش خصوصی 

براساس آن ها اقدام کند.«
وی افزود: »فراخوانی هم داده ش��ده است که بخش غیردولتی 
یعنی ناش��ران، متخصصان، NGO ها و یا هر ارگان و بخشی که 
در ح��وزة 0 تا 6 فعالیت می کند، ب��رای همكاری اعالم آمادگی 
کند تا با همكاری آن ها »تربیت اوان کودکی« با الگویی متفاوت 
از آنچه در حوزة 0 تا 18 س��ال جاری است طراحی شود؛ یعنی 
در واق��ع طرح موض��وع اولیه با مش��ارکت بخش های غیردولتی 

شكل بگیرد.«
ابراهی��م طالی��ی با بی��ان کلیت ط��رح از  مدعوین خواس��ت 
ب��ا اظهارنظر و هم فكری و ارائۀ نظرها و پیش��نهادها نس��بت به 
طراح��ی برنامه و تربیت مربی��ان آن، فضا و مكان مراکز پیش از 
دبستان و مهدکودک ها و نیز برنامۀ درسی مربی و بحث اقتصاد 
حوزة پیش دبستانی، مجریان طرح را یاری کنند تا همۀ بخش ها 

هم زمان آماده باشند و کل  بسته یك جا آماده شود.

آموزش پیش از دبستان به شوهای آموزشی تبدیل نشود
وی با اش��اره ب��ه 30 ایدة متفاوت ک��ه از بخش های گوناگون 
به س��ازمان رس��یده اند گفت: »ایده های رسیده باید سامان دهی 
شوند. نباید اجازه داد حوزة 0 تا 6 سال هم به شوهای آموزشی 
و یك فعالیت بازاری تبدیل ش��ود. از نظر بحث اقتصادی، اجرای 
این برنامه، تربیت مربی شایس��ته، تأمی��ن مكان و فضا، و تولید 
محص��والت همگی به پول نیاز دارند. هزینه های منابع مالی را یا 
باید دولت تقبل کند که میانگین سرانۀ آموزشی برای هر کودک 
این سن در دنیا س��االنه حدود 10 میلیون تومان است یا اینكه 
دولت باید در همان حوزة 6 تا 18 س��ال خودش فعالیت کند و 
ب��ه حوزة 0 تا 6 س��ال ورود پیدا نكن��د و بخش خصوصی آن را 
برعه��ده بگیرد و همۀ منابع آن را تأمی��ن کند. در کنار آن باید 
اندیشید از چه فرمولی استفاده کنیم تا کودکان آسیب نبینند و 
آنچه در حوزة 6 تا 18 سال مشهود است، در حوزة 0 تا 6 سال 

اتفاق نیفتد.«
ابراهی��م طالیی آخرین فرصت اعالم طرح ها و ایده ها را تا اول 

مهرماه 96 اعالم کرد و گفت: »از دوستان خواهشمندیم طرح و 
ایدة خود را کامل و مفصل ارائه کنند و همۀ جوانب را بس��نجند 

و کلی مطرح نكنند.«

آموزش پیش از دبستان کتاب نمی خواهد
در ادامۀ نشس��ت، قربانی مقدم، عضو ش��ورای مدنی مدارس 
کش��ور، پرس��ید: »آموزش و پرورش همۀ دروس به غیر از درس 
ورزش و همۀ رشته ها و علوم را به کتاب تبدیل کرده است. برای 
زیر 6 س��ال بحث ها حسی و لمسی هستند، پس چرا باید بحث 
کت��اب مط��رح و آموزش ها به کتاب تبدیل ش��ود؟ این تفكرات 
مبنایی هستند و به برنامه ریزی و مبانی نظری نیاز دارند. اگر قرار 

باشد بر منوال همیشگی پیش برود، چه فرقی خواهد داشت؟«
طالیی در پاس��خ گفت: »من هم با ش��ما موافق هس��تم. فقط 
ب��رای اطالع خدمتتان ع��رض کنم که از س��ال 90 روی بحث 
مبانی نظری 0 تا 6 س��ال ش��روع به کار کرده ایم. فلسفۀ تربیت 
اوان کودکی، روان شناسی اوان کودکی، جامعه شناسی کودک در 
ایران، کودکی در زرند کرمان، کودکی در آستانه و داده های ملی 
جمع آوری ش��دند و در طول چهار س��ال مطالعه ای طولی تحت 
عنوان »مطالع��ۀ کودکی در ایران« در م��ورد 500 کودک 3 تا 
13 س��اله انجام شده است. اتفاقاً ما به شدت به دنبال محصوالت 
غیرکتابی هس��تیم؛ یا به صورت رس��انه دیجیتال یا بازی یا ابزار 
آموزش��ی. بخش خصوصی بازار و والد را بهتر از آموزش و پرورش 
می شناس��د. به همین علت چارچوب فكری این بخش را با انگارة 

جدیدی طراحی خواهیم کرد.«
س��پس هام�ون س�بطی، مدیر 
مسئول انجمن ناش��ران گفت: »ما 
همیش��ه طب��ق یك س��نت فكری 
می اندیشیم و رفتار می کنیم. زمانی 
ک��ه صحبت از ناش��ران آموزش��ی 
می ش��ود، همان ذهنیتی که ش��ما 
فرمودید تصور می شود که تا حدی 

نی��ز قابل قبول اس��ت. آسیب شناس��ی آنچه  ش��ما از آن راضی 
نیستید، دغدغۀ ما نیز هست.

کتاب را کنار نگذارید 
خانم نوزرآدان، از مؤلفان، پیشنهاد داد:  برای اجرای این طرح 
یك برنامۀ آزمایشی در گوشه ای از تهران یا شهرستان ها در نظر 

گرفته شود تا معایب پیدا و برطرف گردد. 
وی خط��اب به دکتر طالیی افزود: »ش��ما خودت��ان با کتاب 
آم��وزش دیده و ی��اد گرفته اید. اگر ما فرهنگی��ان کتاب را کنار 
بگذاریم، اش��تباه بزرگی کرده ایم؛ حتی برای مادران کم س��واد و 
بی س��واد می توان با زبانی س��اده و روان نوشت تا مهارت کسب 

کنند.
دکتر طالیی در پاسخ گفت: »من هم موافقم که این برنامه به 
صورت آزمایش��ی اجرا شود. لذا به این نكته توجه کنید که این 
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برنامه، فقط درس��ی نیست، بلكه برای کمك به مربی نیز هست. 
اجرای این طرح به عهدة بخش غیردولتی اس��ت و اس��تانداردها 
رعایت می ش��ود. توانایی کودکان در حل مسائل مشترک تفاوت 
دارد و ای��ن طبیعی اس��ت. روش رش��د کردن بچه ه��ا متفاوت 
است. استانداردسازی شایس��تگی مربی پیش از دبستان توسط 
آموزش و پرورش تعیین می ش��ود. ب��ه همین علت در ابتدا عرض 
ک��ردم ک��ه این طرح بای��د به صورت بس��ته اجرا و هم��ۀ موارد 

برنامه ریزی شود.«

بخش دوم
دوره پیش دبستانی به صورت غیرمتمرکز برگزار می شود

در بخش دوم کارگاه، کارشناس��ان دورة پیش دبس��تانی دفتر 
تألیف، خانم ها فاضلی و قنبری، در رابطه با محورها و معیارهای 
تألیف کتاب کار مربی � کودک پیش دبستانی به بحث پرداختند. 
ابتدا رقیه قنبری در رابطه با رد ش��دن کتاب های کار کودک � 
مربی ارس��الی به دفتر انتش��ارات گفت: »این کتاب ها براساس 
ش��اخص های عمومی و ش��اخص های اختصاصی بررسی و  در 
مع��رض قضاوت داوران قرار می گیرن��د. اکثر کتاب ها در بخش 
ش��اخص های اختصاصی دچار مش��كل هس��تند. ما یك کتاب 
راهنما به ناشران معرفی کرده ایم تا براساس آن بتوانند به تولید 

کتاب بپردازند.«
در ادامۀ نشس��ت فاضل��ی، دیگر 
کارش��ناس دفتر تألیف، از ناشرانی 
که کتاب  هایش��ان رد ش��ده است 
خواس��ت در ص��ورت تمای��ل ب��ه 
دانستن ایرادهای کتاب ها، فرم های 
ارزیاب��ی را ببینن��د تا ای��راد کار را 

دریابند.
یك��ی از ناش��ران در ای��ن زمینه 
گفت: »درخصوص ارزیابی معیارها، 

ابع��اد گوناگونی وج��ود دارد تا محتوایی برای دورة دبس��تان یا 
پیش از دبس��تان تنظیم ش��ود و در اختیار نوآموزان قرار گیرد. 
در حال حاضر، متأس��فانه خود ادارات آموزش و پرورش استان ها 
مجموعه هایی را تدوین و مدارس را مجبور به اس��تفاده از آن ها 
کرده اس��ت. این محتواها واقعاً ضعیف اند و اصول کلی را رعایت 
نكرده اند، چطور می ش��ود این محتواها اجبار و محتواهای دیگر 

رد  شود؟
کارش��ناس  فاضل��ی،  ش��یرین 
دفت��ر تألی��ف، در پاس��خ گف��ت: 
پیش دبس��تانی تنها دوره ای اس��ت 
ک��ه به ص��ورت غیرمتمرک��ز اداره 
آموزش و پرورش  نظ��ام  می ش��ود، 
ب��رای دورة پیش دبس��تانی به این 
صورت است که هر استان محتوایی 
را ب��رای ای��ن دوره تهیه و آن را به 

مدارس ارائه می ده��د. محتوای این مقطع را به طور قطع خود 
آموزش و پرورش تهیه می کند.

ناش��ر دیگری پرس��ید: »چرا کتاب های نامناسبی که سازمان 
پژوه��ش رد کرده اس��ت، در بازار وجود دارن��د در حالی که این 
کتاب ه��ا ف��روش باالی��ی نیز دارن��د و حتی به چ��اپ دوم نیز 

رسیده  اند؟
فریبا کیا در جواب این س��ؤال گفت: »حق با شماست، ولی 
س��ازمان پژوهش متولی محتوا و نظارت اس��ت، استانداردها 
را تعیی��ن می کن��د و در رابط��ه ب��ا پیش دبس��تانی به صورت 
غیرمتمرکز و متناس��ب با ش��رایط بومی فرهنگی هر اس��تان 
و ب��ا محوری��ت راهنم��ای فعالیت ک��ه در ش��ورای عالی به 
تصویب رسیده اس��ت عمل می کند. فروش و عرضۀ تولیدات 
نامناس��ب از حیطۀ وظایف س��ازمان پژوهش خارج است و ما 
هم می پذیریم که غیرقانونی اس��ت. بخش ه��ای نظارتی باید 
ب��ه کم��ك بیایند. البته تا زمانی که خ��ود مربی یا والدین به 
آگاهی و باور نرس��ند که منابع آموزش��ی تولید شده مناسب 
نیستند، حتی بخش های نظارتی نیز نمی   توانند کاری کنند.«
وی افزود: »هر آنچه در مس��یر اطالع رس��انی باشد، سازمان 
پژوهش س��عی در انجام آن دارد؛ از جمله حضور ش��ش ساله 
در نمایش��گاه کت��اب، برگ��زاری نشس��ت ها و کارگاه ها، توزیع 
کتاب نامه و انتشار فهرستگان منابع آموزشی مناسب در سراسر 
ایران. هرچند قبول داریم کافی نیست، اما سعی در ارتقای آن 
داری��م. همین نشس��ت، گامی در جهت تعامل و  رفع مس��ائل 
و مش��كالت ناش��ران، مؤلفان و خانواده هاس��ت. ما در بررسی 
کتاب های مناس��ب بین 800 ناشر، مش��اهده کردیم که بیش 
از 70 درصد کتاب های مناس��ب متعلق به 45 ناشر است. یك 
جلس��ۀ هم اندیشی با این ناشران برگزار کردیم. از سال گذشته 
فهرس��تگان به تمام مدارس ارسال می شود که رکوردی باال در 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی محسوب می شود. منظور از عنوان 
»غیرمرتبط« نیز بخش��ی غیر مرتبط زمانی اس��ت که اغلب در 
هم��ان مرحله ثبت کتاب غربالگری می ش��ود؛  و کتاب هایی که 
چاپ اول همان س��ال یا یك سال قبل از آن نباشند، غیرمرتبِط 
زمانی محس��وب می ش��وند .  کتاب هایی هم که از لحاظ سطح 
علمی یا مباحث تخصصی پیچیده، مثاًل مناسب دانشگاه باشند 
نه مدرسه، غیرمرتبِط موضوعی عنوان می گیرند و مطلقاً به این 
معنا نیست که مناسب یا مفید نیستند؛ بلكه بدین معنی است 

که برای آن دوره مناس��ب نیس��تند.«

رقیه قنبری، کارشناس کتاب های 
دوره پیش دبستانی

شیرین فاضلی، کارشناس کتاب های 
دوره پیش دبستانی
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كتاب  كار نباید آزادی مخاطب را سلب کند
آثاری که در طول سال به دبیرخانة جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد می رسند، توسط داوران و ارزیابان بررسی می شوند. 
میزان هماهنگی این آثار با اهداف برنامة درسی یکی از مهم ترین معیارهایی است که باعث می شود اثری مناسب یا نامناسب تشخیص 
داده شود. از این رو، آگاهی داوران از برنامة درسی اهمیت به سزایی دارد. عالوه بر این، ناشران و مؤلفان انتظار دارند نقاط قوت و ضعف 
آثارشان به وضوح بیان شود. از این رو، داوران به آمادگی هایی نیاز دارند که قرار است در سلسله نشست هایی به آن ها پرداخته شود. 
در نشست داوران پیش دبستان، اشکاالت داوری ها، نقش داوران در آسیب شناسی و شناسایی خألها، و نیز ویژگی های تولید محتوای 

استاندارد و ماندگار برای کودکان بررسی شد.

ش
زار

گ

سمانه آزاد

دورة پیش دبستان فعالیت محور است
فریبا کیا، معاون دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، با اعالم اینكه 
قرار است در سلسله نشست هایی، با داوران و ارزیابان آثار، موضوعات 
مورد نیاز آن ها بررسی شود، گفت: »اولین نشست داوران را به دورة 
پیش دبس��تان اختصاص دادیم که نش��ان از اهمیت این دوره دارد. 
یافته ها نش��ان می دهند، حدود 40 تا 45 درصد یادگیری در سن 
قبل از چهار سالگی و 25 درصد آن در چهار تا شش سالگی اتفاق 
می افتد. بر این  اس��اس می توان گفت توجه به این دوره تا چه حد 
ضرورت دارد و به تبع آن منابع آموزش��ی که برای این گروه سنی 

تهیه و تولید می شود اهمیت مضاعفی می یابد.«
وی با بیان اینكه دوره پیش دبس��تان فعالیت محور اس��ت، گفت: 
»می دانید که دورة پیش دبس��تان جزو آموزش رس��می نیس��ت و 
برنامۀ درس��ی ندارد، بلكه برنامۀ فعالی��ت دارد. بنابراین، محور این 
دوره فعالیت است نه آموزش مستقیم.  حدود 12 گروه فعالیتی در 
راهنمای فعالیت پیش دبستان مصوب شورای عالی تعریف شده اند 
ک��ه برای عمدة آن ه��ا کتاب های داس��تانی و فعالیت های گروهی 
معرفی شده است. این منابع کودک را آماده می کنند و مهارت های 

الزم را به او آموزش می دهند تا او با اشتیاق وارد مدرسه شود.« 
کی��ا اف��زود: »تحقیق��ات نش��ان می ده��د، کودکانی ک��ه دورة 
پیش دبستان را طی می کنند، در امتحانات پایان سال نتیجه بهتری 
می گیرن��د، از مهارت های اجتماعی بهت��ری برخوردارند، ارتباطات 
اجتماعی بهتری دارند و در کارهای گروهی و مش��ارکتی به نسبت 
دیگران موفق ترند. همۀ این ها باعث ش��د وزارت آموزش وپرورش و 
به طور مشخص سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در بخشی از 
فعالیت خود، عالوه بر تولیدات رسمی که کتاب های رسمی هستند 
و مجالت رشد که پشتیبان آن بخش اند، مجلۀ رشد پیش دبستان را 
که به طور اختصاصی برای مربیان پیش بینی شده است منتشر کند. 
عالوه بر این، در بخش س��امان دهی منابع آموزشی و تربیتی، کتاب 
دورة پیش دبستان را هم در سرفصل کارهای سامان دهی قرار داده 
 است، به طوری که اکنون ما کتاب نامه ای مختص دورة پیش دبستان 
داریم که به معرفی منابع مناسب و استاندارد این دوره می پردازد.« 

معاون دفتر انتش��ارات و تكنولوژی آموزش��ی خطاب به داوران و 
ارزیابان آثار گفت: »ش��ما عالوه بر متخصص دورة پیش دبس��تان، 
ارزی��اب و داور تولید محتوای این دوره هس��تید و منابع از س��وی 

شما ارزیابی و بررسی و به مخاطبان معرفی 
می ش��وند. ما در این نشس��ت قصد داریم به 
بخش��ی از آنچه احساس می کنیم داوران به 
آن ها نیاز دارند نگاهی داشته باشیم. عالوه بر 
این، به عنوان دبیرخانۀ سامان دهی که متولی 
بحث ارزیابی منابع آموزشی است، بازخوردی 
را که از ناش��ران دریافت کرده ایم، به ش��ما 

برسانیم.« 

داوران و شناسایی خألها
کیا در ادامه با اش��اره به تحلیل داوری های 
انجام ش��دة ارزیابان گفت: »م��ا داوری ها را 
بررسی و احساس کردیم مسئله هایی وجود 
دارد. یكی از مواردی که به آن برخوردیم، این 
بود که در برخ��ی موضوعات، با وجود اینكه 
کتاب های رسیده بس��یار زیاد بودند، داوران 

هیچ کتابی را مناسب معرفی نكرده بودند. نقشی که داوران در این 
زمینه می توانند ایفا کنند، آسیب شناس��ی و شناسایی خألهاست. 
مثاًل از 42 عنوان کتاب کار کودک - مربی 41 عنوان آن نامناسب 

بوده است. این موضوع جای سؤال دارد.«
وی افزود: »در برخی موضوعات پیش دبس��تان کتاب زیاد است، 
ولی کتاب مناسب بسیار کم است. از طرف دیگر، با توجه به نقش 
هدایتی م��ان، باید ارزیابی مان طوری باش��د که مؤل��ف را به نقاط 
ضعفش رهنمون کنیم. ما با چنین نگاهی داوری ها را بررسی کردیم. 
در برخی از داوری ها این کاستی بود که داوران دربارة علت نامناسب 
بودن  اثر، پاسخ های کلی ارائه داده اند. در این صورت ما نمی توانیم 

نقش هدایت گری مان را ایفا کنیم و پاسخ گوی مؤلف باشیم.«
معاون دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، با بیان اینكه مصادیق 

در نشست با ارزیابان آثار گروه پیش دبستانی مطرح شد:

مفیدی: »در حین تولید 
محتوا اصل بر توجه به 
بازخوردها و واکنش هایی 
است که از گروه مخاطب 
و گروه تولیدکننده 
گرفته می شود. این 
از جمله اولویت های 
اساسی در تولید 
کتاب های علمی، تربیتی، 
آموزشی و داستانی برای 
کودکان است
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نبود ارتباط با برنامۀ دورة پیش دبستان و نیز نقاط قوت اثر باید در 
داوری مدنظر قرار گیرد، گفت: »ما به طور اتفاقی چند نمونه از آن 
داوری ها را که پاسخ کلی داده اند و چند نمونه از آن ها را که پاسخ 

کامل داده اند بررسی کردیم.
ارزیابان محترم ما دربارة هر 41 عنوان کتاب کار رد شده، دالیل 
رد را ناهماهنگی با برنامۀ دورة پیش دبستان نوشته اند. شاید به نظر 
شما این منطقی باشد، اما پاسخ هدایت گری به مؤلف و ناشر نیست. 
حداقل باید مصادیقی عنوان ش��وند. فقط در شش مورد از این 41 
مورد نكاتی به این پاس��خ کلی اضافه ش��ده اند. مثالً نبود تنوع در 
فعالیت ها یا نبود فضای مناسب بروز خالقیت. بنابراین، دالیل باید 

برای مؤلف و ناشر قانع کننده باشند.«

تأثیر نگاه تربیتی در تولید محتوا
در ادامه این نشس��ت دکتر فرخنده مفیدی، س��ردبیر فصل نامۀ 
رشد پیش دبستانی، به چرایی و چگونگی تولید محتوا برای کودکان 
اش��اره کرد. وی گفت: »تولید محتوا برای کودکان مشغلۀ بسیاری 
از افراد اس��ت و طیف وس��یعی از افراد عالقه مند دنیا در این حوزه 
فعالیت دارند. اما متأس��فانه این تصور هم در برخی ایجاد شده که 

نوش��تن برای کودکان ساده است و 
هر کس می تواند از زاویۀ فكری خود 

برای کودکان بنویسد.«
وی درب��ارة تأثیر ن��گاه تربیتی در 
تولی��د محتوا برای ک��ودکان گفت: 
»برای تولید محتوا باید ابتدا بدانیم 
تربیت چه انسانی مدنظرمان است و 

قرار اس��ت چگونه و در چه مسیری حرکت کند. آیا این مسیر و 
حرکت باید تجویزی ذهن ما باشد؟ ما باید به والدین و جامعه القا 
کنیم که یاد بگیرد و حتماً این مسیر را برای یادگیری طی کند؟ 
آیا تصویری که از محبت، عشق، خانواده، مرگ و... پیدا می کند، 
باید به صورت تجویزی القا ش��ود یا خیر؟ پس اگر می نویس��یم و 
می خواهیم القای فكر کنیم، باید نگاهمان به این موضوع باش��د 
که تربیت چه انس��انی موردنظر اس��ت. انس��انی می خواهیم که 
بیاندیشد؟ درونگرا یا برونگرا باشد؟ به اندیشه های دیگران احترام 
بگذارد؟ ارزش��مندی فرهنگ خود را احساس کند؟ یا با دیگران 

زندگی و ارتباط برقرار کند؟«

تیم های تحقیقاتی، بازوی توانای تولید محتوا
عضو هیئت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی در ادامه به تجربۀ 
جهانی در تولید محتوا برای کودکان اش��اره کرد. و گفت: »مراحل 
کلیدی برای تولید محتوا، قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید 

محتواست. من شاهدم برای پروراندن شخصیتی خاص که محبوبیت 
جهانی پیدا می کند، قبل از تولی��د چه اقداماتی صورت می گیرد. 
همچنی��ن، حین کار که قرار اس��ت ش��خصیت را در قالب تولید 
محتوا بپرورانند، خوِد مربیان کودک، با در نظر گرفتن ویژگی های 
همه جانبۀ کودکان، والدین و افراد متخصص دخیل هستند. حتی 
ممكن اس��ت برای نوشتن کتابی یك جامعه شناس، روان شناس و 
متخصص تعلیم وتربیت و حتی مردم شناس هم حضور داشته باشد.

ب��رای کتاب هایی ک��ه زوایای روان شناس��ی و روان پزش��كی را 
مطرح می کنند، قطعاً از حضور آن ها اس��تفاده می کنند. این نشان 
می ده��د که در مرحلۀ قبل از تولی��د محتوا ما کار خیلی عمیقی 
انجام نمی دهیم؛ حتی وقتی می خواهیم کودک با موضوعاتی مانند 
خوش��بختی، دنیا، مسائل محیط زیس��ت، مذهبی یا جنسی آشنا 
شود. مطمئناً این مسائل نمی توانند از زاویۀ دید یك نفر ارائه شوند. 
بنابراین، تیم های تحقیقاتی و پژوهشی بازوهای توانایی برای تولید 

محتوا هستند.«
دکتر مفیدی افزود: »عالوه بر استانداردهای شكلی و فنی، قبل از 
تولید محتوا از نگاه کارشناسان استفاده می کنند و اگر می خواهند 
بحران اجتماعی مثل طالق ی��ا اعتیاد یا بیماری خاصی را مطرح 
کنن��د، از یك گروه اس��تفاده می کنند. اکنون در برخی کش��ورها 
سیاست های ضدقلدری و زورگویی در بسیاری از مراکز آموزشی، از 
پیش دبستان تا سطوح باالتر، دنبال می  شود. در پشت آن سیاست، 
نوشتن کتاب هایی در رابطه با قلدری و زورگویی و تهیۀ نمونه های 
اجتماعی این کتاب ها شكل گرفته و پژوهش های متعددی انجام 
ش��ده که قبل از تولید چنین محتوایی زمین��ۀ کار را فراهم کرده 

است.«
در حی��ن تولید محتوا نیز فرایندی طی می ش��ود. دکتر مفیدی 
دربارة این فرایند توضیح داد: »در حین تولید محتوا اصل بر توجه 
ب��ه بازخوردها و واکنش هایی اس��ت که از گ��روه مخاطب و گروه 
تولیدکننده گرفته می ش��ود. این از جمله اولویت های اساس��ی در 
تولید کتاب های علمی، تربیتی، آموزشی و داستانی برای کودکان 
است. اما چند درصد از نویسندگان ما در حین تولید محتوا چنین 
کاری می کنند؟ مثاًل بزرگ ترین واقعۀ دهۀ جدید، تولید محتوای 
آموزشی تربیتی برای کودکان مراکز پیش دبستان براساس مصوبات 
است. چند درصد نویسندگان توانسته اند از بازخوردها و واکنش های 
علمی متخصصان و کارشناس��ان بهره بگیرن��د؟ با احترام به همۀ 
کارهای انجام شده، آیا این نگرش وجود دارد که با نگاه به دیگران 
خ��ود را اصالح کنند. در دنیا در ای��ن مرحله اصالحات فراوانی در 
تولیدات شكل می گیرد. گاهی در آن گروه ها والدین هستند. تكلیف 
آن ها این اس��ت ک��ه کتاب ها را برای ک��ودکان بخوانند و پیش از 
آنكه کتاب فراگیر شود، بازخوردهای والدین و کودکان گرفته شود. 
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آن ها حتی روی کلماتی که به ذهن کودکان باید سپرده شود کار 
می کنند تا کلماتی با تأثیر منفی نباشند. کلماتی باشد که لذت و 
شادی را ایجاد کند، تفكر انتقادی و خاطره ایجاد کند و نه بیزاری 
و نف��رت. گاهی کتاب های مان را به عنوان کارش��ناس می خوانیم. 
مثاًل اگر کتاب دربارة خوش��بختی است، کلماتی که نشان دهندة 
خوشبختی باشند بسیار کم اس��ت. زیبایی را به زشتی تمام ارائه 
می کنند و محبت را که باید چون سرچش��مۀ جوش��انی باشد در 

کتاب نمی بینیم.«
دکتر مفیدی در ادامه با اشاره به اینكه حتی پس از تولید محتوا 
هم کار تمام نش��ده اس��ت، گفت: »مرحلۀ بعد از تولید محتوا، که 
در آن قسمت اعظم کار شكل گرفته، لزوماً پایان کار نیست، بلكه 
ش��روع جدیدی اس��ت. پس از تولید محت��وا، آن را به درصدی از 
کارشناس��ان و افراد تیم منتخب ارس��ال می کنند تا از زاویۀ فنی، 
نگارش��ی، محتوایی و علمی و تأثیرگذاری، اطالعات الزم را کسب 

کنند.
حتی گاه کتاب ها به دانشگاه ها فرستاده می شوند. به همین دلیل 
اس��ت که ماندگاری بس��یاری از این کتاب ها چنان است که روح 
ی��ك جامعه را ش��كل می دهد. به همین دلی��ل هم برخی جوامع 

کتاب هایی دارند که به آن ها می بالند.«

پیروی از ریشه های آثار ماندگار
در ادامۀ نشس��ت، دکت��ر فرخنده مفیدی به دالی��ل ماندگاری 
برخی از آثار اشاره کرد که باید سرمشق تولید محتوا قرار بگیرند. 
وی در این باره گفت: »همۀ ش��ما با اسامی فردریك فروبل و ماریا 
مونته سوری آشنا هستید. ماندگاری دیدگاه های علمی و پژوهشی 
این دو چیس��ت؟ چه مالحظاتی داش��تند که ما هنوز می توانیم از 
آن ه��ا در زمینۀ تولیدات علمی و آموزش��ی درس بگیریم؟ فروبل 
آلمانی، مربی بزرگ و بنیان گذار کودکس��تان است که اصل توجه 
او به بازی اس��ت. به جرئت می توان گفت، بعد از فروبل کسی کار 
جدیدتری دربارة بازی انجام نداده است. وی بازی را هم درمان و هم 
حل مس��ئله، هم آموزش، شادی آفرین و هم تربیت کننده می داند. 
بازی از زاویۀ دید فروبل موضوعی است که باید در همۀ مراحل کار 
با کودک مورد توجه قرار بگیرد. هر نوع تربیتی، اگر بازی را محور 
قرار دهد، قطعاً پسندکودک و والدین می تواند باشد. کتاب فروبل 
»بازی های مادرانه« است که در آن ابتدا هدف بازی مورد توجه قرار 
گرفته و بعد محتوا با وس��واس خاصی برای این گروه سنی تولید 
ش��ده است. وقتی به این کار در آن روزگار فكر می کنید، می بینید 
که فروبل به ما این ایده را می دهد که نوشتن برای کودکان نباید به 
گونه ای باشد که هدف را فراموش کنیم. هر جا هم کالم قاصر شود، 

تصاویر باید به کار برده شوند تا بتوانند ذهن کودک را بپرورانند.«
ویژگی آثار مونته سوری موضوع دیگری بود که دکتر مفیدی به آن 
اشاره کرد. وی گفت: »یكی دیگر از بزرگان ماریا مونته سوری است. 
نگاه او این است که هیچ نوع تولید آموزشی و تربیتی برای کودکان 
نباید از حواس به دور باش��د. در واقع، تربیت حسی نماد واقعی کار 
مونته سوری است. یعنی همۀ حواس کودک باید شكل داده شوند. 

در کتاب کلمات باید چنان گویا باش��ند ک��ه او را به دنیایی ببرند 
که گرچه االن نمی بیند، اما بتواند حس کند. یعنی قدرت مشاهده 
دهد. بتواند لمس کند، تجربه کند و... مونته سوری این ایده را به ما 
می دهد که حواس کودک باید محور اساس��ی تولیدات آموزشی و 
تربیتی ما قرار بگیرد. در واقع کلمات و واژگان و ساختار نگارشی و 
مفاهیم باید به گونه ای باشند که طریق حس کردن، شنیدن درست، 

گفتن درست و تجربه و لمس درست را به کودک بگویند.« 
سردبیر فصل نامۀ رشد پیش دبستانی افزود: »این افراد پیشكسوتانی 
هس��تند که دنبال کردن فكر و اندیشۀ آن ها ما را به جایی می برد 

که وقتی دست به قلم می بریم، از زاویۀ نگاه 
کودک همه چیز را ببینیم. واقعیت این است 
که منابع آموزش��ی و تربیت��ی وظیفه دارند 
ادامه دهندة راهی باش��ند که تفكر انتقادی 
را در مخاط��ب ایجاد کند، دید وس��یعی به 
کودک بدهد، برایش سؤال ایجاد کند و او را 

به چالش برای کنجكاوی بیشتر وادارد. 
اگر بتوانیم چنی��ن نگاهی به تولید محتوا 
داش��ته باش��یم، به طور طبیعی از دید یك 
ارزی��اب بدون تعص��ب و آگاه، بس��یاری از 
کتاب هایمان چیزهایی دارند که ما به آن ها 

توجه نمی کنیم.« 

کتاب کار نباید آزادی مخاطب را سلب کند
مفیدی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود دربارة کتاب های 
کار ک��ودک و ویژگی های آن ها مواردی را یادآور ش��د. او گفت: 
»مشكل ما با بسیاری از کتاب هایی که به شكل تجاری در بازار 
وجود دارند این اس��ت که تكلی��ف و وظیفه ای را برای مخاطب 
تعیی��ن می کنند. ما از این کتاب ها فقط می توانیم الهام بگیریم. 
چون واقعیت این اس��ت ک��ه همگان خالق نیس��تند و ما باید 
ب��رای افردی که چیزی ب��رای کار با کودک در دس��ت ندارند، 
نس��خه هایی داشته باشیم. البته این بدان معنی نیست که برای 

همۀ کودکان به صورت یكنواخت کارساز باشد.«
مفیدی افزود: »کتاب های کار باید به گونه ای باشند که خالقیت 
مربی��ان و کودکان را هم به کار بیندازن��د. به عبارت بهتر، ایجاد 
سؤال کنند. راه های دیگر کار با کودک را ارائه  دهند. این بازی ها 
نقطه های راهنما هستند. مثاًل اگر وسیلۀ آن بازی را که در کتاب 
ارائه شده است در اختیار نداشتید، می توانید برای بازی دیگری 
از آن الهام بگیرید. این بدان معناست که آدم ها باید آزاد باشند. 
بازی های آموزش��ی ما ش��كل تكلیفی پیدا کرده ان��د و آزادی را 
می گیرند. در حالی که مخاطب باید در زمان و مكان امكان مانور 
داشته باشد. من معتقدم، این کتاب ها می توانند خوب باشند، به 

شرطی که راه های دیگر اندیشیدن را آزاد بگذارند.«
ادامۀ این نشست به پرسش و پاسخ میان داوران و کارشناسان 
از جمل��ه خان��م الله ضیای��ی تصویرگر خردس��االن و کودکان 

اختصاص یافت.

مفیدی: منابع آموزشی 
و تربیتی وظیفه دارند 
ادامه دهندة راهی باشند 
که تفکر انتقادی را در 
مخاطب ایجاد کند، دید 
وسیعی به کودک بدهد، 
برایش سؤال ایجاد کند 
و او را به چالش برای 
کنجکاوی بیشتر وادارد
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نقش تکنولوژی آموزشی در مدارس آینده

ش
زار

گ

اسما  سبحاني

ابت��دا  نشس��ت  ای��ن  ابت��دای  در 
تاریخچۀ  فیلم کوتاه��ی درخص��وص 
تكنول��وژی آموزش��ی در جهان پخش 
شد. پس از آن س��عید بدیعی، معاون 
دفتر انتش��ارات و تكنولوژی آموزشی، 
با اش��اره به مصوبۀ 828 شورای عالی 
آموزش وپرورش مبنی بر س��امان دهی 

مناب��ع آموزش��ی و تربیتی، گفت: »آنچه در ای��ن آیین نامه مورد 
بحث ماست، مجموعه ای از فعالیت های نظام مند و سازمان یافته 
اس��ت که به هدایت، حمایت و پشتیبانی از ناشران، نویسندگان 
و تولیدکنن��دگان در تولید و انتش��ار و توزیع مواد و رس��انه های 
آموزشی � تربیتی مبتنی بر اهداف برنامۀ درسی و قوانین مصوب 

آموزش وپرورش، می پردازد.«
وی افزود: »براساس معیارهای عمومی و معیارهای اختصاصی 
ذکر شده در مصوبۀ 828، معیارهای عمومی برای تمام رسانه ها 
ثابت است و می تواند فیلم، نرم افزار، وسیلۀ کمك آموزشی، کتاب 
یا هر چیز دیگر باشد، بنابراین، هر آنچه در بستۀ آموزشی از آن 
اس��م برده می شود، دو بخش دارد که بسته به نوع رسانه تعیین 

می شود: استانداردهای عمومی و استانداردهای اختصاصی.«
بدیعی از جذابیت ش��كل ظاهری، خالقیت و نوآوری به عنوان 
معیارهای عمومی نام برد و گفت: »در تمام رس��انه های آموزشی 
مانند نرم افزار، فیلم آموزش��ی یا کمك آموزش��ی باید معیارهای 

عمومی رعایت شوند.«
معاون دفتر تكنولوژی آموزشی افزود: »معیارهای استانداردهای 
اختصاصِی نرم افزارها را سازمان پژوهش و برنامه ریزی با همكاری 

معاونت های دیگر در وزارت خانه ها تهیه کرده و در شورای علمی 
سازمان به تصویب رسانده است.« بر این اساس، ابتدا توجه ویژه 
به مخاطب و س��پس استفاده کننده موردنظر است.  در آخر نیز 
محل اس��تفاده و محیط انتشار بررسی می شود. با توجه به اینكه 
در محیط ه��ای برخط )آن الین( محدودیت هایی وجود دارند، از 
ای��ن لحاظ باید هم کیفیت  و هم حجم را کاهش داد تا نرم افزار 

بتواند در اینترنت کشور پخش و منتشر شود. 
وی س��پس به نرم افزارهای آموزشی تربیتی ویژة دانش آموزان 
اش��اره کرد و افزود: آنچه در جمع بندی نرم افزارهای موجود در 
کش��ور به آن رس��یدیم، این اس��ت که در حال حاضر در کشور 
حدود 10 الی 11 مدل نرم افزار آموزش��ی تولید می ش��ود. برای 
مثال نرم افزار خودآم��وز؛ نرم افزارهایی که صفر تا صد موضوعی 
را آم��وزش می دهند و ب��رای دانش آموزان ضعیف مناس��ب اند، 
متأس��فانه 90 درص��د تولیدات بخش خصوص��ی و بیش از 50 
درص��د تولیدات خود س��ازمان پژوهش در س��ال های گذش��ته 
نرم اف��زار خودآم��وز بوده اس��ت. یكی از دالیلی ک��ه معلمان در 
کالس درس از نرم افزارها استقبال نمی کنند این است که بحث 
خودآموز دارند. این نرم افزارها بیش��تر برای دانش آموزانی خوب 
هس��تند که از تحصیل بازمانده اند یا به هر دلیلی نمی توانند در 

کالس درس حاضر شوند.
نرم افزاره��ای مكمل آموزش��ی که ای��ن روزها اس��م آن ها را 
نرم افزارهای همراه کتاب گذاش��ته اند نیز نرم افزارهایی هس��تند 
که برای پوش��ش دادن بخشی از کتاب به کار می روند که رسانۀ 
مكتوب نمی تواند آن را خوب پوش��ش دهد. پس نیازی نیس��ت 
تم��ام کتاب خط به خط منتقل ش��ود. دیدگاه تولیدی س��ازمان 

ورود نرم افزارهای آموزش�ی اس�تاندارد به کالس درس، به عنوان رس�انه ای کمکی برای معلمان یا دانش آموزان، یکی از دغدغه های 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی است. ضرورت تعامل با سازندگان این منابع و مواد کمک آموزشی و 
عالقه مندی شرکت های سازندة سخت افزارها و نرم افزارهای آموزشی ما را بر آن داشت با حضور مسئوالن دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزش�ی و تعدادی از ناش�ران، نویس�ندگان و تولیدكنندگان مواد و رسانه های آموزش�ی � تربیتی كارگاهی با عنوان استانداردهاي 

نرم افزارهای آموزشی برگزار كنیم. گزارش حاضر خالصه ای از این كارگاه است.

گزارشی از كارگاه استانداردهای نرم افزارهای آموزشی

|  رشد جوانه | شمارة 56 | تابستان 1396 24



پژوهش بیشتر در این راستا، یعنی تولید مكمل آموزشی، است. 
بدیعی در ادامه از نرم افزارهای فرهنگ و دایرئ المعارف نام برد 
و خاطرنش��ان کرد: »این مدل نرم افزارها کمتر تولید می شوند و 
مش��خصۀ اصلی آن ها بانك جامعی اس��ت از محتوای مرتبط با 
یك موضوع و مهم ترین ویژگی که باید داش��ته باشند این است 
که قابل جس��ت وجو باش��ند. یعنی بتوانیم به راحتی به موضوع 
موردنظر دس��ت پیدا کنیم. نرم افزارهای بازی و س��رگرمی ویژة 
دانش آموزان نیز از نرم افزارهایی هس��تند که واقعاً تأثیرگذارند، 
دانش آم��وزان، به خص��وص در دورة ابتدای��ی، عالقه مندن��د که 
از طری��ق بازی کردن آم��وزش ببینند و ی��اد بگیرند. بازی های 

هدفمند مدنظر است.«
وی س��پس به نرم افزارهای تمرین و تكلیف اشاره کرد و افزود: 
»امروزه این نرم افزارها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. البته 
لوح های فش��رده هم که مثاًل به عنوان تكلیف عید به دانش آموز 
داده می ش��دند، مش��كل داش��تند، چون پاس��خ ها را در جلوی 
پرس��ش ها نمی شد نوشت و جای دیگری باید ذخیره می کردند. 
این برای دانش آموزان و والدین مش��كالتی در پی داش��ت که به 
اعتراض منجر می شد. مورد دیگر، نرم افزارهای شبیه ساز کارگاه 
هس��تند که دربارة آزمایش��اتی که واقع��اً خطرناک اند و امكان 
آزمایش آن ها برای بچه ها وجود ندارد، کمك ش��ایانی محسوب 

می شوند.«
بدیع��ی از کتاب ه��ای الكترونیكی هم به عن��وان یكی دیگر از 
نرم افزارهای��ی ک��ه در مدارس راه یافته اس��ت نام ب��رد و گفت: 
»چندین ش��رکت به تولید ای��ن نرم افزاره��ا پرداخته اند. این ها 
ابزار خوبی برای معلمان هس��تند تا در کالس درس، محتوایی را 
آم��وزش و نمایش بدهند و به جای اینكه دانش آموزان کتابی را 

باز کنند، روی صفحۀ برد هوشمند نمایش آن را ببینند.«
اجزای آموزش��ی موضوع بخش دیگری از صحبت های بدیعی 
بود: »اجزای کوچك آموزشی کمك شایانی به آموزش می کنند. 
در این روش، کل کتاب پیاده س��ازی نمی شود و تنها بخش های 
کوچكی از آن پیاده می ش��ود. این جزء آموزش��ی می تواند یك 
انیمیش��ن کوتاه یا یك کار تعاملی کوچك باش��د. حتی ممكن 

است یك فیلم کوتاه باشد و چندان محدود نیست.«
معاون دفتر انتش��ارات و تكنولوژی آموزش��ی خاطرنشان کرد: 
»در بررسی نرم افزارها عمومأ سه عنصر  »بحث فنی، بحث محتوا 
و بحث طراحی آموزش��ی« ارزیابی می ش��ود. در این استاندارد، 
عنص��ر چهارمی به نام »طراحی هنری« نیز اضافه ش��ده اس��ت 
که در قس��مت طراحی آموزش��ی بخش فنی به صورت ترکیبی 
دیده می ش��د و در حال حاضر، چون س��ازمان پژوهش در بحث 
زیباس��ازی و اس��تفاده از رس��م الخط متحد کار می کند، بحث 

طراحی هنری جدا شده است.«
بدیعی در بحث طراحی آموزشی نیز گفت: »مهم ترین ضعف ما 
و شرکت ها در این قسمت است. شرکت ها شاید به لحاظ فنی و 
محتوایی خیلی خوب عمل کنند، ولی چیزی که عموماً فراموش 
می ش��ود، این است که شرکت ها باید یك طراح آموزشی یا یك 

تكنولوژیست آموزشی داشته باشند، اما معموالً خودشان رأساً در 
این مورد اقدام می کنند و این باعث تولید نرم افزارهایی می شود 

که لطمات سنگینی به بدنۀ آموزشی وارد می کنند.«
در ادامۀ نشست، حاضران سؤاالتی مطرح کردند و سعید بدیعی 
به آن ها پاس��خ داد. در پایان جلس��ه هم فریب��ا کیا، معاون دفتر 
انتشارات و تكنولوژی آموزشی، با ابراز خرسندی از استقبال خوب 
کارشناس��ان و داوران از کارگاه آموزش��ی، در بحث سامان دهی 
منابع مكتوب و غیرمكتوب گفت: »پیش از این، بخش غیرمكتوب 
یعنی نرم افزارها و فیلم در قسمت تكنولوژی بررسی می شد، ولی 
با مصوبۀ 828 قرار شد منابع آموزشی و تربیتی، اعم از مكتوب و 
غیرمكتوب، به صورت یك جا و با هم دیده ش��وند و سیاست دفتر 

تكنولوژی این شد که در حوزة یك معاونت باشند.«
وی افزود: »اولین س��ؤالی که در این زمینه مطرح می شود، این 
اس��ت که داوران مش��غول کار چقدر با دفتر تعامل دارند و چقدر 
از فعالیت ه��ای دفتر تكنولوژی آگاه اند و در فراین��د کار داوری از 

نظرات تعاملی آن ه��ا بهره می گیرند. در این 
گفت وگو و تعامل ش��خصیت های حقیقی و 
حقوقی چقدر س��ازوکار را می شناسند؟ چرا 
بعضی کارها چندبار رفت و برگش��ت دارند و 
بارها دیده شده است که هزینه های دریافت 
ش��ده از تولید کننده ها یك چه��ارم هزینۀ 

واقعی نیست.«
کیا با تأکید بر ضرورت تعامل بین سازمان 
با ش��رکت های تولید کنندة نرم افزار آموزشی 
خاطرنشان کرد: » این سؤال ها که زمان صرف 
ش��ده برای بررسی نرم افزار تولید شده بر چه 

اساس و معیاری محاسبه می شود و چه منطق تعریف شده ای وجود 
دارد تا همه اتفاق نظر داش��ته باش��ند و این اثر با چه استانداردی 
بررسی می شود، همۀ از ضرورت های تشكیل این جلسات هستند. 
ان شاءاهلل بتوانیم جلسات را به صورت مستمر و ساالنه برگزار کنیم.«
وی ب��ا بیان ل��زوم به روز ک��ردن اطالعات و آم��ار و آگاهی از 
تولیدات س��ایر معلمان یا ش��رکت ها و محصوالت گفت: »به روز 
کردن دانسته های ما باید با آگاهی از محصوالتی باشد که تولید 
می شوند. الزم است همۀ محصوالتی که در سال نشان استاندارد 
و اعتبارنام��ه دریافت کرده باش��ند، در ی��ك روز با حضور خود 
داوران ارائه شوند. چنین نمایشگاه کارگاه ها و نشست هایی بسیار 

کاربردی و پربازده خواهند بود.
کیا در پایان خاطرنش��ان ک��رد: »در این دفتر، مصوبۀ 828 به 
معنای واقعی، شاقول اجرای سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 
و اس��اس کار در سامان دهی »داوری« و »ارزیابی« و رکن، نشان 
و نماد کار داوری است که بخش اعظم آن به صداقت، صراحت، 
س��المت، تخصص و توانمندی شما بزرگواران وابسته است و ما 
هم در خود دفتر، در تعامل با ش��ما، در قالب نشست و کارگاه و 
جنبه های مشورتی، ان شاءاهلل بتوانیم به این قسمت از جنبه های 

کار قوت ببخشیم.

كیا: اساس کار در 
سامان دهی داوری و 
ارزیابی است که بخش 
اعظم آن به صداقت، 
صراحت،  سالمت، 
تخصص و توانمندی 
ارزیابان وابسته است
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تصویرگری دینی زیرمجموعٔه هنر دینی است

ش
زار

گ

سهیال  عابدینی

تصویرگری دینی زیرمجموعة هنر دینی است
در ابتدای نشس��ت، کاظم طالیی، تصویرگر و مس��ئول سرای 
اه��ل قلم کودک و نوجوان، درخص��وص تصویرگری کتاب های 
علم��ی  گفت: در گذش��ته، کتاب ه��ای علمی ک��ه در ایران و 
خاورمیانه تولید می ش��دند، به تصوی��ر اهمیت می دادند و متن 
با کمك تصویرسازی، تشریح می شد، یكی از بهترین روش های 
انتقال مفهوم در کتاب های علمی استفاده از تصویرسازی علمی 
اس��ت که بین ناش��ران بزرگ دنیا اهمیت ویژه ای دارد و کمك 
می کن��د بار حج��م مطالب کمتر و با یك تصوی��ر و در فرصتی 

کوتاه مطالب زیادی منتقل شود.«
طالیی در توصیف تصویرس��ازی علم��ی به عنوان علمی میان 
رشته ای افزود: »امروزه ابزار سه بعدی به صورت حجمی تصویر 
را جلوی چش��م قرار می دهد. شما می توانید تصویر را بچرخانید 
و بهتری��ن زاویه را انتخاب کنید. به ای��ن ترتیب، تخصص های 
میان رش��ته ای در  کنار نویسنده موجب تولید کتاب های علمی 

دقیق می شوند.«
وی اولی��ن قدم در تولید کتاب ه��ای علمی را ایده عنوان کرد 
و گفت: »ما باید به نویس��نده براساس س��ابقۀ او اعتماد داشته 
باش��یم و نقاش��ی باید به همراه تصویرگر و مدیر هنری بستری 
را در اختیار نویس��نده قرار دهد ت��ا او به بهترین نحو مطالب را 
منتق��ل کند. عالوه بر این، تصویرگر علمی باید به موضوعی که 
کار می کند عالقه مند باشد و نویسنده و تصویرگر باید با هم در 

تعامل باشند تا کار دقیق و علمی انجام شود.«
طالی��ی تن��وع تصویر ب��رای جذابی��ت کار را مهم دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: »انتخاب فونت، مدخل، لید و پارتیشن بندی 
تیترها بسیار مهم است. کتابی که خوب تولید شود می تواند در 

عرصۀ بین المللی عرضه شود.«
وی سپس سمت و سوی بحث را به طرف تصویرگری مذهبی 
برگرداند و با اش��اره به برخی دش��واری ها، در پایان گفت: »در 
حال حاضر نشر طالیی در حال تدوین کتاب فرهنگ نامۀ ادیان 
دربارة چهار دین بزرگ دنیا )اسالم، مسیحیت، یهود و زرتشت( 

می باشد.
در ادام��ۀ نشس��ِت چالش های تصویرگ��ری مذهبی، غالم رضا 
حیدری ابهری، نویسندة متون دینی در حوزة کودک و نوجوان، 
به آسیب شناسی موضوع اختالف نظر کودکان با کارشناسان در 
مورد طرح ی��ا رنگ تصاویر کتاب های مذهبی پرداخت و گفت: 
»اوالً تص��ورات م��ا از بحث دین خیلی کلیش��ه ای و تصوری به 
مانند یك کاالی فرهنگی اس��ت؛ ان��گارة خیلی قدیمی و کهنۀ 
تاریخ گذش��ته است. موضوع دوم زیبایی اس��ت. نیاز به زیبایی 
باید برآورده ش��ود. نكتۀ س��وم این اس��ت ک��ه اطالعات دینی 
تصویرگران ضعیف است؛ گاهی دوستان اطالعات دینی مناسب 

ندارند. چیزی می کشند و چیز دیگری برداشت می شود.«
س��یدعلی محمد رفیعی، کارش��ناس و منتقد کتاب، به تفاوت 
تصویرگری با نقاش��ی اش��اره کرد: تصویرگر ب��ه چهار محدوده 

هم زمان با برگزاری نمایش�گاه بین المللی کتاب تهران، کارگاه های آموزش�ی سرای اهل قلم کودک و نوجوان، وابسته به خانة كتاب، 
نیز با موضوعات متعددی برگزار ش�دند تا پلی باش�ند برای ارتباط هرچه بیشتر بین بخش خصوصی و ناشران و تولیدکنندگان كتاب؛ 

در اینجا گزارش یکی از این کارگاه ها با موضوع »بررسی چالش های تصویرگری مذهبی« به اجمال بیان می شود.

گزارشی از نشست »بررسی چالش های تصویرگری مذهبی« با صاحب نظران
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متعه��د اس��ت: 1. متن تصوی��ر در خدمت مت��ن؛ 2. مخاطب؛ 
3. اطالع��ات عمومی مرتبط با تصویرگ��ری؛ 4. اطالعات دینی 

مرتبط با متن.«
رفیعی خاطرنش��ان کرد: »تصویرگری دین��ی زیرمجموعۀ هنر 
دینی است و اینكه در تصویرگری دینی چه کار می خواهیم بكنیم، 
برمی گردد به اطالعات دینی، اندیش��ۀ دینی، پیام دینی، احساس 
دینی، تخیل دینی و تغیر دینی. در ضمن باید به روان شناسی رشد 
دقت داش��ت. تصویرسازی ذبح اسماعیل برای کودک 3 تا 5 سال 
مناسب نیست. بنابراین، تصویرگر باید عالوه بر روان شناسی رشد و 

روان شناسی دینی کودک، سبك و تكنیك نیز بداند. 
وی اف��زود: »اگر برای نوج��وان کار می کنید، در یك جاهایی 
نباید تصویرگری کنید، چون قدرت تخیل قوی اس��ت و تصویر 
نوجوان نباید محدود ش��ود، بلك��ه اطالعات باید واقعی و جدید 
باش��ند. اگر در قصه و متن می گوید فرش��ته مجسم شده است، 

آن وقت، می توان فرشته را کشید.«
س��یدعلی محم��د رفیعی دربارة س��ن مطرح ش��دن موضوع 
فرش��ته ها، گفت: »پرس��ش کودک در مورد چیزی نشانۀ رشد 
اس��ت و طرح این موضوع که فرش��ته بر قلب نازل ش��ده، اصاًل 

مناسب رشد کودک نیست، بلكه برای نوجوان مناسب است.«
وی در پاس��خ به سؤال ضرورت چهره نگاری اولیای دین پاسخ 
داد: »این را متن و هدف متن تعیین می کند. گاهی متن دربارة 
اخالقیات است، مثل بخشش یك گناه در قالب داستان بینوایان 

و این هم در واقع همان هدف های دینی را دارد.«

غالم رضا حیدری ابهری در بخش دیگری از س��خنان خویش، 
در پاسخ به ضرورت چهره نگاری سیمای پیامبر اکرم)ص( گفت: 
»نیازی به ترس��یم چهرة پیامبر نیست. می توانیم لبخند بچه ای 
را ترس��یم کنیم که در حال نگاه کردن به صورت ایش��ان است 
ت��ا از روی واکنش بچه، حالت چهرة حض��رت را حدس بزنیم. 
نویس��نده باید اهدافش از متن را بگوید و انتظارش را بنویسد تا 

براساس آن تصویر طراحی شود.«
پ��س از آن، میرعظیم��ی، از اعضای واحد ک��ودک و نوجوان 
ارش��اد درخصوص مجوز کتاب ها در مورد نقش فرش��ته گفت:  

»در صورتی که فرش��ته صورت زیبا داشته 
باش��د و جنسیت آن مشخص نباشد و بال 
داشته باش��د، س��خت گیری نمی شود. در 
ضمن، تصویرهایی که درب��ارة پیامبران و 
ائمۀ اطهار طراحی می شوند، باید در شأن 
آن ها باشند. آناتومی معمول بدن را نشان 
دهن��د، ولی صورت نورانی باش��د و چهره 

مشخص نباشد.«
رفیعی نیز در این مورد خاطرنش��ان کرد: »سه ویژگی باید در 
تصویرگری امامان رعایت شود: واقع گرایی، زیبایی و فرزانگی.«

در پای��ان، طالیی گفت: »هم��ۀ تصویرگران عال��م می توانند 
تصویرگ��ری دینی کنند، به ش��رط اینكه علما و پژوهش��گران، 
تصویرگران و نویسندگان و حتی مخاطبان به اجماع بگویند که 

تصویرشان موهن نیست!«

رفیعي: سه ویژگی باید 
در تصویرگری امامان 
رعایت شود: واقع گرایی، 
زیبایی و فرزانگی
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نیازسنجی، الزمٔه تولید كتاب های علمی

ش
زار

گ

سهیال عابدینی

در ابتدای این نشس��ت، محمود سالک دربارة وضعیت ترجمه و 
تألیف گفت: »امروزه بازار ما با انباش��تگی ترجمۀ کتاب های علمی 
مواجه است و انگیزة بچه ها، به دلیل گسترش شبكه های اینترنت، 
نس��بت به خرید کتاب های علمی کم ش��ده اس��ت. بچه ها بیشتر 
ترجیح می دهند از اینترنت برای یافتن مطلب استفاده کنند. برای 

جست وجوی تحقیقات کالسی هم به سراغ آن می روند.«
وی با تأکید بر حمایت از ناش��ران و مؤلفان آموزش��ی خاطرنشان 
کرد: »طی چند سال گذش��ته، تالشمان این بود که مؤلفان بسیار 
اندک در این حوزه را تشویق کنیم ادامه بدهند. از تألیف هم حمایت 
کردیم. نتیجه این شد که در داوری کتاب های علمی در حوزة تألیف، 

کتاب های بسیار خوبی می آید و داوری را سخت می کند.«
سالك ضمن ابراز خرس��ندی از توجه ناشران به تولید کتاب های 
مناسب گفت: »خوشبختانه باب تألیف در جامعۀ ما باز شده است و 
ناشران توجه بیشتری به تألیف می کنند و به نسبت سال های گذشته 
موانع تألیف در ایران خیلی کمتر شده و این باعث خوش حالی است.«

وی افزود: »تألیف کتاب های علمی یك کار گروهی است و به یك 
تیم کارشناس نیاز دارد؛ کارشناسانی از رشته های مختلف که بتوانند 

در تعامل با هم کار کنند.«
مجید عمیق، دیگر کارش��ناس این نشست، گفت: »ابتدا باید 
تعریفی از کتاب های داس��تانی و غیرداس��تانی ارائه دهیم. یكی 
از مش��كالت ما مشكالت زیرساختی است. مسئلۀ تأمین بودجه 
برای تألیف هم هس��ت؛ چون بودجه باید باشد تا محقق دربارة 
موضوع��ات تحقیق کند و ما بتوانیم کپی رایت مطالب را به بقیۀ 
کشورها بفروشیم. ما منابع علمی زیادی در کشور داریم که باید 
از آن ها استفاده کنیم. اش��باع بازار از کتاب های ترجمه به این 
دلیل است که وقتی ناش��ری در کشور ما کتابی تولید می کند، 

ناشران دیگر پشت سر او راه می افتند.«
امیر صالحی طالقانی، دیگر مؤلف حاضر در نشس��ت، با اش��اره به 
استقبال ناشران از چاپ کتاب های ترجمه شده گفت: »دلیل اقبال 
ناش��ران از کتاب هاي ترجمه،  تنبلی مؤلف��ان و قیمت اندک کتاب 
خارجی اس��ت، چون کتاب را مفت به دس��ت می آوریم و اس��كن و 
بعد ترجمه و چاپ می کنیم. امروزه بچه های ما از کتاب های تألیفی 
استقبال می کنند. ما از نیازهای بچه ها تعریفی نداریم. باید نقشه ای 

داشته باشیم که حرف های ناگفته را بگوییم.«
آقای طالیی نیز گفت: »باید دربارة مسائل جدید کتاب تولید کنیم. 
مثالً نانو که می ش��ود آن را بارها و بارها گفت، ولی هربار از زاویه و 
نگاهی جدید. گاهی دربارة مسائلی مثل بدن انسان بارها گفته شده، 
ولی می ش��ود با نگاه نو آن ها را دوباره بیان کرد. ناشران می توانند با 

زاویه و نگاه جدید کتاب علمی چاپ کنند.«
س��الك در پاسخ به این سؤال که پروسۀ تولید کتاب علمی و نیز 
مسیر درست چیست، گفت: »نیازسنجی در تولید کتاب بسیار مهم 
اس��ت. تولیدکنندة ما باید بداند نیاز واقعی مخاطب چیست. این به 

حمایت وزارت ارشاد و تشكل های حرفه ای نشر نیازمند است.«
وی خاطرنشان کرد: »ناش��ران نوپا مسیر و برنامه الزم دارند. این 
برنامه در جشنواره ها و داوری ها بسیار کمك کننده خواهد بود؛ طوری 
که متوجه می شویم در چه زمینه هایی کار شده و در چه زمینه هایی 

نشده؛ کار نشر باید با عشق و عالقه انجام شود.«
طالی��ی، در پایان، فرایند تولید کتاب های علمی را نیازس��نجی، 
آشنایی با علم، شناخت مخاطب، داشتن پژوهشكدة نشر برای کمك 
به ناشران، داشتن تیم تألیف و داشتن دید وسیع و بین المللی عنوان 
ک��رد و گفت: »البته نگاه به داخل کش��ور و توجه به نیاز کودکان و 

نوجوانان ایرانی در اولویت است.«

نشست نشر كتاب های علمی با حضور مجید عمیق، محمود سالك و امیر صالحی طالقانی، در سرای اهل قلم كودك و نوجوان، از نشست هاي 
برگزار شده در حاشیة سی امین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران بود که در اینجا خالصه ای از نشست مذکور از نظر شما می گذرد.

گزارشی از نشست »نشر كتاب های علمی« در سرای اهل قلم كودک و نوجوان
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هدف آموزشی خلق می شود، نه وضع

انگیزه های برخاسته و انگیزه های برساخته
دکت��ر کریمی در ابتدا با بیان اینكه هرچه به افق تعلیم وتربیت 
نزدیك تر می ش��ویم، گوی��ی از آن دورتر می ش��ویم، گفت: »در 
تعلیم وتربی��ت ی��ك پارادایم یا س��امانۀ باورش��ناختی داریم که 
به صورت ناخودآگاه ما را س��امان می دهد. ما ممكن است آگاهانه 
چی��زی را بگوییم، اما در عم��ل ناآگاهانه اتف��اق دیگری بیفتد. 
آگاهی ما صورت ما و ناآگاهی ما س��یرت ماس��ت. این اس��ت که 
فروید می گوید، ک��ودک از »فرامن« والدین تبعیت می کند نه از 
»من« والدین. من نقاب و صورت است، فرامن ناخودآگاه ماست. 
ناخودآگاه پارادایم وجه ناهوشیار باورهای ماست. خودمان به آن 

آگاه نیستیم و به ما جهت می دهند.«
دکتر کریمی با اعالم اینكه بح��ث اصلی دربارة مخروط وارونۀ 
نظام آموزشی و ارتباط Education و Learning است گفت: 
»یك تف��اوت بنیادی بین تعلیم وتربیت ج��اری با تعلیم وتربیت 
واقع��ی وجود دارد. ما دانش آموزان را تش��ویق می کنیم به درس 
خواندن، نمره گرفتن، قبول شدن، مدرک گرفتن، کارنامه، آینده، 
موفقیت و... این ها همه انگیزه های بیرونی برساخته هستند. دو نوع 
انگیزه هس��ت: انگیزه های برخاسته و انگیزه های بر ساخته. مرگ 
آموزش وپرورش در ایجاد انگیزه های برساخته است. می بینید که 
چگونه س��ازوکار های تقویت را تزریق می کنیم ولی کمتر نتیجه 

می گیریم! چرا که معلم و دانش آموز هر دو منفعل اند!«

روش خالق بدون منش خالق ایجاد نمی شود
دکتر کریمی در ادامه با اش��اره به تفاوت برنامه ریزی درس��ی و 
طراحی آموزش��ی گفت: »معلم تبدیل ش��ده به ماشین انتقال و 
دانش آموز هم مخزن انفعال. غیر از این است که در امتحان نهایی 

داده باید با ستانده برابر باشد؟«
وی با اشاره به تفاوت کنش پذیر و منفعل بودن با کنش ور بودن 
 active به معنای نشستن نیست و لولیدن با Passive« :گفت
بودن فرق دارد. در لولیدن مصرف کردن انرژی هس��ت و چیزی 
دیگر در آن نیس��ت. بعضی از ذرات خیلی حرکت دارند، ولی برد 
 active در مقابل passive .ندارند و اکتیو محس��وب نمی شوند

ق��رار دارد. passive یعنی کنش پذیر و منفعل و active یعنی 
کنش مند و کنش ور. ما بعضاً active هستیم، اما از نوع لولیدنی 
نه از نوع کنش��ی. معلم هم در اینجا مداخله  ای ندارد. اسم این را 
نی��ز روش آموزش خالق می گذاری��م، در صورتی که بدون منش 
خالق نمی توانی��م روش خالق ایجاد کنی��م. صدها روش فعال، 
ب��دون منش فعال، در فرایند آموزش خالق بی تأثیر اس��ت. باید 

منش فعال داشت تا بتوان روش فعال خلق کرد.« 
وی در ادامه افزود: »بحث ما از passive بودن این اس��ت که 
ف��رد حرف های خیلی خوب می ش��نود، ولی محص��ول یا همان 
مرواری��دی که به دنبالش هس��تیم بیرون نمی ده��د. زنبور انواع 
گل ها را می خورد، عسل خلق می کند. این همان مرواریدی است 
که باید حاصل شود. این همان active بودن است. active یك 

خلق جدید است که حاصل کنجكاوی درونی است.« 
گابریل مارسل دنیای جدیدی به روی ما باز می کند. او می گوید: 
دو نوع تفكر اولیه و ثانویه داریم. تفكر اولیه این است که دانش آموز 
تفكر را براساس انتظارات تنظیم می کند. دکارت می گفت می ا ندیشم 
پس هستم. ولی ما نمی اندیشیم، ما را می اندیشانند، پس هستیم. 
ما بچه ها را می اندیشانیم. ولی در حالت دوم دانش آموز می اندیشد. 
شهید مطهری می گوید من ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن 
را به من بیاموزد نه اندیشه ها را. گابریل مارسل می گوید تفكر اولیه 

تفكر هدفمند است.«

فریده نورمحمدی

داز
م ان

ش
چ

یکی از برنامه های نشس�ت س�االنة کارشناس�ان دفتر انتش�ارات وتکنولوژی آموزش�ی، در تنکابن )فروردین 96( س�خنرانی دکتر 
عبدالعظیم کریمی بود. وی در س�خنانی، دربارة انگیزه های بیرونی و درونی، نقش معلم در طراحی آموزش�ی، خلق هدف های تربیتی و 

نه وضع آ ن ها و اهمیت تقویت تفکر ثانویه در دانش آموزان سخن گفت. خالصه ای از مباحث این نشست را می خوانید. 

سخنرانی دكتر عبدالعظيم كريمی با عنوان »بهره برداری از يافته های تيمز و پرلز در  مجالت رشد«
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هدف آموزشی خلق می شود، نه وضع
تفاوت خلق هدف با وضع هدف نكتۀ دیگری بود که کریمی به 
آن اش��اره کرد. وی دراین باره گفت: »جان دیویی می گوید هدف 
وضع نمی شود، خلق می شود. هرگاه ما در آموزش و پرورش هدف 
وض��ع کنیم، هدف را نابود کرده  ایم. ه��دف در تعامل با متربی و 
متعلم فی البداهه در میدان تعلیم و تربیت خلق می شود؛ آن هم 
به ص��ورت نامرئی، نه اینكه به صورت رس��می تدوین و تصویب 
بش��ود. آنچه به عنوان هدف رسمی و تعریف شده ارائه می کنیم، 

نمی تواند هدف باشد.
 هدف ه��ای تربیتی به محض وضع ش��دن 
حذف می شوند. هدف خلق می شود نه وضع. 
پس دانش آم��وزی که مجل��ه ای را بی هدف 

می خواند، کارش هدفمند است.«
 وی ب��ا ذک��ر مثالی گفت: »ف��رق play و 
game درهدفمندی و بی هدفی آن اس��ت. 
play یعن��ی ب��ازی بی هدف ک��ه هدف در 
خود آن اس��ت. game بازی هدفمند است. 
game سم است و play خالقیت. وقتی ما 
 ،play می کنیم به جای game آم��وزش را
همین می شود که می بینیم. وقتی در مدارس بیزاری و فرار و افت 
تحصیلی خود را نشان می دهد، زور بازوی نمره وکارنامه وآفرین 
و هزارآفرین به میدان می آیند تا ماش��ین خاموش و بدون موتور 
بكسل شود. موتور همان نیروی درونی است. بچه و معلم، هر دو، 
را بكسل می کنیم. معلم را با گروه و ارتقا و پایه و دانش آموز را هم 
با کارنامه و نمره. کافی اس��ت این تقویت کننده ها نباشند. همه 

چیز خاموش می شود.«

کودک، محقق کنجکاو
دکت��ر کریمی در ادام��ه به تفاوت آموزش وپ��رورش رفلكتی و 
رفلكس��ی اش��اره کرد. در این باره توضیح داد: »ماکسل می گوید، 
ه��دف اولی��ه رس��می هدفمن��د وکاربردی اس��ت. ای��ن همان 
آموزش وپرورش رفلكسی و بازتابی است. آموزش وپرورش رفلكسی 
داریم و آموزش وپرورش رفلكتی، تأملی. رفلكس در مقابل رفلكت 
قرار می گیرد. رفلكت و تأمل به قول ابراهیم ادهم که گفت تأمل 
حج اس��ت، یك نكته را بگیر و صدبار دورش طواف کن. ماکسل 
می گوید، کودک قبل از مدرسه تفكر ثانویه دارد، یعنی یك تفكر 
بی هدف. کودک فرایندمدار محض است، هدف ندارد و تحقیقش 

کنجكاوی محض است. 
نمی گوید چی��زی را یاد بگیریم برای اینك��ه جایی به دردمان 
می خ��ورد. دو ن��وع تحقیق داریم، یكی بیس��یك یكی کاربردی. 
تحقیق بیسیك تحقیق فقط برای کنجكاوی است.کاری به کاربرد 
و حل مشكالت ابنای بش��ری ندارد. کودک یك محقق بیسیك 
است؛ عاری از هرگونه غرض و مرض و هدف و محدودیت. حتی 
تنبیه هم می ش��ود به خاطر کنجكاوی اش و ب��از ادامه می دهد. 

موتورش هنوز روشن است. آن وقت می آید توی آموزش وپرورش، 
ما دست به کار می شویم. 

پ��س تفكر ثانویه تفكر آزاد خودانگیخت��ه و خودجوش و فعال 
و خالق اس��ت. ماکسل می گوید، کودک با این اشتها وارد جهان 
می ش��ود و بعد از پایان مدرسه و گرفتن دیپلم نیم کرة چپ مغز 
او فربه تر می ش��ود، چرا؟ چون هدفمند می شود. ولی خداوند اول 
ما را متعادل خلق کرده است. جنبه راست مغز همان جنبه خود 

انگیخته، آزاد، موسیقایی و بدون مرز است.«
دکتر کریمی ب��ا بیان اینكه تفكر کودک بی مرز اس��ت، گفت: 
»اینجاس��ت ک��ه یادگی��ری )learning( اتف��اق می افتد. اینجا 
فاعلیت از کودک اس��ت. ماکس��ل می گوید، یادگیری واقعی این 
مسیر را طی می کند. حال مجالتمان، مقاالتمان و نوشته هایمان 
نباید به گونه ای باش��ند که بپرس��یم آیا پیام خاصی دارند یا نه؟ 
خداوند در قرآن وقتی می خواهد چیزی را نش��ان دهد، توجه ما 
را به چیزهای دور و بر که دم دس��تی هستند و خیلی ارزشمندند 
جلب می کند. مثاًل می گوید به ش��تر نگاه کن. یا به تین و زیتون 
قس��م می خورد. اما ما می گوییم باید یك پیام کاماًل جدی در آن 

باشد.«
وی افزود: »در قصه ها و پیام ها، آنچه به هنر حذف ش��ود، مهم 
اس��ت؛ حذف برای جذب. به قول داستایوفس��كی، ستون سفید 
سیاه ترین ستون است، چون خواننده باید آن را حدس بزند. آنچه 
در نوشته حذف می شود، جذب می شود و آنچه در نوشته می آید 
پوک اس��ت. اتفاقاً س��هم خواننده همین کش��ف و حدس است. 
آنچه به هنر حذف می ش��ود، جذب می شود. اگر در قصه هایمان 
چیزهایی را حذف کنیم، آن وقت دانش آموز خلق می کند. ولی ما 
معموالً می گوییم نكند دانش آموز طور دیگری بفهمد؟ پس بگذار 
حس��ابی به او بفهمانم! جیمز جویس کتابش را نزد بیست و سه 
ناشر برد. کسی حاضر نشد چاپش کند، ولی وقتی چاپ شد، در 
ظرف یك سال بیست وسه بار چاپ شد. پس از آن، ناشری برای 
صفحات توضیح و تصویر رنگی چاپ کرد. جویس عصبانی ش��د 
و گف��ت تو به من خیانت کردی. تمام چیزهایی که من س��ال ها 
زحمت کش��یدم حذف بكن��م در تصوی��ر آورده ای! چرا قرآن در 
پرده است و چرا باید ایمان به غیب داشته باشیم؟ الذین یومنون 
بالغیب. شما هر چه تصور می کنید از غیب، باز آن غیب نیست.«

شروع از نیاز و ختم به مصلحت
دکتر کریمی در ادامه گفت: »مطالعه ای روی فیلم های دهه های 
س��ی و چهل قبل از انقالب داش��تم. در دهۀ س��ی، فیلم »الت 
جوانم��رد« اثرش از همۀ فیلم ها روی جوانان و نوجوانان بیش��تر 
بوده است. فیلم بعدی که نقش تأثیرگذاری داشت فیلم »قیصر« 
بود به کارگردانی مس��عود کیمیایی. بعد از اکران این فیلم ده ها 
سال مدل موی جوانان، کت و شلوار، مدل کفش و نظام پوششی 
آرایشی قیصری شد. این فیلم دو ساعته توانست بر مورفولوژی و 
سایكولوژی و ادبیات کالمی ما بیست سال سایه بیندازد! حاال ما 

هرگاه ما در آموزش و 
پرورش هدف وضع کنیم، 

هدف را نابود کرده  ایم. 
هدف در تعامل با متربی 

و متعلم فی البداهه در 
میدان تعلیم و تربیت 

خلق می شود
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سی سال است کار می کنیم، اما دو ساعت اثر نگذاشته ایم. این ها 
در بستر زمانی خود اتفاق می افتند. ویكتور هوگو می گوید، هیچ 
اندیشه ای مسلط نمی شود، مگر زمانش فرا برسد. آن زمان تختی 
الگو بود. ما هم باید از جایی شروع کنیم که بچه ها دوست دارند 
و به آنجا برسیم که مصلحتشان است. این همان حدیث است که 

می فرماید از ناحیۀ نیاز افراد وارد شوید.«
 دکت��ر کریمی با اش��اره ب��ه اینكه در س��ند تح��ول بنیادین 
آموزش وپرورش بیست و س��ه هدف بر شمرده شده است گفت: 
»در ده��ۀ نود ژاپنی ها دربارة خصوصیات ش��هروند هزارة س��وم 
مطالعه کردند و به ویژگی هایی رس��یدند از جمله وطن پرس��تی، 
نظم، پشتكار، صداقت، مقاومت، اراده، نشاط، شادی و مؤلفه هایی 
از این قبیل که در نهایت چهل هزار خصوصیت ش��د. سپس این 
خصوصیات را با مدل های پیچیدة آماری به چهل هزار خصوصیت، 

بعد چهار هزار، س��پس چهارصد خصوصیت و پس از آن چهل و 
چه��ار ویژگی و در نهایت به یك ویژگی تبدیل کردند و آن یكی 
هم »zest« اس��ت که در فرهنگ ژاپنی یك نوع »وجد درونی« 
و »ش��وق درون زا« است. zest یعنی شوق دانستن که ریشه اش 

فطری و درونی است.
تفكر با ش��گفتی آغاز می شود. با کنجكاوی که ریشه اش فطری 
و درونی اس��ت. حاال ببینید کس��ی که ش��وق دارد، امید دارد و 
خوش بین اس��ت، از مشكالت نمی ترس��د. Cultivation هم از 
ریش��ۀ culture به معنای بذر درون��ی می آید؛ چیزی که درون 
زمی��ن وجود دارد؛ در مقاب��ل Education به معنای انتقال. به 
قول جبران خلیل جبران »تعلیم وتربیت دانه ای اس��ت در درون 
اف��راد که ما باید پ��رورش بدهیم« نه اینكه دان��ه ای از بیرون در 

درون افراد بگذاریم.«
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كتاب های چندموضوعی استاندارد

شت
ددا

یا

ناهید بریری
در سال های اخیر، اکثر آموزگاران و والدین دانش آموزان، نسبت به  
بهره گیری از این رسانه های آموزشی برای تكمیل آموخته ها، تمرین، 
تثبیت و کسب مهارت در انجام فعالیت های درسی و آموزشی توجه 
ویژه ای نشان داده اند. این موضوع توجه ناشران و مؤلفان را به تولید 
مجموعه هایی ب��ا ویژگی های متفاوت و در عین حال ارزش��مند، 
به صورت کتاب های تك جلدی تا مجموعه های چندجلدی، و حتی 
یك دورة تحصیلی جلب کرده است. این مجموعه ها که در مواردی 
چندموضوعی هم هس��تند، در صورتی مفید و مؤثر واقع می شوند 
که ارتباط بین محتوای تولید ش��ده با محتوای کتاب های درسی 
که منبع اصلی آموزش محس��وب می شوند حفظ شود. به منظور 
بهره مندی بیش��تر و بهتر دانش آم��وزان از این مجموعه ها، رعایت 

شاخص هایی در تألیف و تولید آن ها باید مد نظر قرار گیرد: 
ویژگی های فیزیکی: ش��امل طرح روی جل��د، انطباق آن با 
محتوای موردنظر، تناس��ب با ویژگی های س��نی، ذهنی، فكری، 
عاطف��ی و روانی مخاطبان )اکثر ناش��ران طرح��ی ثابت را برای 
یك دورة شش سالۀ تحصیلی انتخاب می کنند(. در حالی که هر 
ردة س��نی ویژگی های خاص خود را دارد و رعایت این موضوع، 
ع��الوه بر اینك��ه احترام به مخاطب محس��وب می ش��ود، توجه 
مخاط��ب را جلب و انگیزة اس��تفاده از کتاب ه��ای مذکور را نیز 
بیش��تر می کند. شایان ذکر اس��ت، محتوای دروس در هر پایه ، 
عالوه بر داش��تن ارتباط طولی و عرضی در یك دورة تحصیلی، 

حد و مرز مشخص و متفاوتی از سایر پایه ها هم دارد. 

مقدمه: برای دانش آموز، معلم و اولیا. توضیح دربارة س��اختار 
کتاب، نحوة انجام دادن تمرین ها، دسته بندی فعالیت ها و نكات 

ضروری دیگر، موضوعی مهم و بسیار قابل توجه است.
فهرس�ت: وجود فهرس��ت و دس��ته بندی موضوعی و محتوایی، 
راهنمای دانش آموزان در استفادة مناسب از محتوای تدوین شده است. 
کیفی�ت کاغ�ذ: مرغوبیت کاغذ به کار رفته در این دس��ته از 
کتاب ها که لزوماً باید بارها استفاده شوند امری انكارناپذیر است. 
حروف )نوع، اندازه(: در تنظیم محتوا توجه به گروه سنی و 
توانایی های آنان از موارد اساسی در بهره گیری مناسب تر از محتوا 
محسوب می شود. برای دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی، 
به لحاظ ویژگی های س��نی و دیداری )بینایی( بهتر است فاصلۀ 
خطوط بیش��تر، اندازة حروف بزرگ تر و نوع خط هم مناس��ب با 

این گروه انتخاب شود و از خطوط مختلف استفاده نشود.
تع�داد صفح�ات: تنظیم محتوا با توجه به گروه س��نی، پایۀ 
تحصیلی و توان علمی و ذهنی دانش آموز از مزایای مهم و مورد 
توجه آن محسوب می شود. تعداد صفحات زیاد در تنظیم محتوا 
در هر ردة س��نی حجم را س��نگین و غیرقابل استفاده می کند. 
نكتۀ مهم توانایی جس��می دانش آموز در حمل و جابه جایی هر 
کتاب و ابزار آموزش��ی است. تدوین محتوا در حجم زیاد موجب 

دلسردی و بی توجهی دانش آموز در برخورد اول خواهد بود. 
قط�ع کتاب: معموالً در تنظیم محتوا از قطع A4  اس��تفاده 
می کنند تا بتوانند تمرین های بیشتری ارائه دهند. در این صورت 

رسانه های آموزشی به عنوان ابزارهای تسهیل گر، یاری رسان معلمان در توسعة یادگیری ها، تثبیت و تعمیق آموخته های دانش آموزان 
در دس�ت یابی به اهداف آموزش�ی از پیش تعیین شده و از اجزای اصلی آموزش و یادگیری محسوب می شوند. کتاب های کمک درسی 

و کمک آموزشی هم در بین این ابزارها نقش مهم و عمده ای برعهده دارند.

فرصت اندیشیدن و به کار بستن آموخته ها را نگیریم
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باید به س��فیدخوانی صفحات، حاشیۀ کاغذ، فاصلۀ بین خطوط 
و... هم توجه کافی شود.  

تصوی�ر: وج��ود تصویردر متن و محتوا از ن��كات مهم و مورد 
توجه اس��ت. اس��تفاده از تصویر در دورة ابتدایی به لحاظ کمك 
به تصویرس��ازی ذهنی در دانش آموزان است تا اطالعات بیشتر 
و بهتری دربارة موضوع به او بدهد. به همین دلیل، اس��تفاده از 
تصاویر مرتبط با موضوع، واضح، روشن و در صورت نیاز رنگی، از 

بهترین و کامل ترین ابزارهای آموزشی محسوب می شود. 
از م��وارد مه��م، پرهی��ز از تصاویر بی ارتباط ب��ه موضوع، فقط 
برای جلب توجه یا در بس��یاری موارد اشغال کردن فضای خالی 
صفحات است که هم از زیبایی کار می کاهد و هم بی توجهی های 

بعدی را به دنبال خواهد داشت.

حجم کتاب ها را س�نگین نکنید: نكت��ۀ قابل توجه در تولید 
کتاب های چندموضوعی این است که چون چند موضوع درسی در 
یك مجموعه تنظیم و ارائه می شوند، حجم کتاب ها بسیار سنگین تر 
از کتاب های کار معمولی اس��ت و اکثراً موضوعات درسی هم وزن 
و ه��م ارزش در یك مجلد عرضه می ش��وند. برای مثال: درس های 
ریاضی��ات، علوم تجرب��ی، ادبیات فارس��ی و در م��واردی هم تمام 
موضوعات درسی یك پایه که شامل ریاضیات، علوم تجربی، ادبیات 
فارسی، هدیه های آسمان، کار و فناوری، تفكر و پژوهش، مطالعات 
اجتماعی و احتماالً هنر و کاردستی است که در نهایت حجم این 

محتوا بسیار زیاد و قطع آن هم برای یك پایۀ تحصیلی، حتی ششم 
ابتدایی، چندان مناسب و درخور نخواهد بود. 

خالصة درس ها را ارائه دهید: ارائۀ خالصۀ درس ها، نكات مهم 
هر بح��ث و درس یا فصل، در ابتدای کتاب یا هر بخش، از موارد 
بسیار مهم و ضروری است که بسیار مورد استقبال دانش آموزان، 
اولیای آنان و در م��واردی حتی آموزگاران پایه هم قرار می گیرد. 
این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که شاید دانش آموز موضوع 
خاصی را به خوبی درک نكرده و نیاموخته باش��د. تأکید بیشتر در 

این موارد، ارزش آموزشی محتوا را افزون می کند. 
پاسخ کامل سوال ها را ندهید: از موارد شایع، ارائۀ پاسخ های 
سؤاالت در انتهای هر فصل یا پایان کتاب است. شاید به این وسیله 
بخواهیم دانش آموز، اولیای مدرسه و حتی والدین را در یافتن پاسخ 
درست راهنمایی کنیم، ولی به این ترتیب  از ارزش و اعتبار مجموعه 
کاسته و دیگر فرصتی برای اندیشیدن،  فكرکردن، کاربرد آموخته ها 
و... باق��ی نمی گذاریم. کتاب های خوب چن��د موضوعی، در عین 
راهنمایی دانش آموزان، فرصتی برای اندیشیدن، تفكر، استدالل و 
کسب نتایج مناس��ب و درست از آموخته ها فراهم می کنند. شاید 
روش منطقی و معقوالنه، تنظیم پاس��خ ها در مجموعه ای جداگانه 
همراه با کتاب تألیف ش��ده باشد. البته بیشتر پاسخ نامه هایی مورد 
اقبال قرار می گیرند که با ارائۀ دلیل و به صورت مستدل و منطقی 
فقط دانش آموز را به سوی یافتن پاسخ راهنمایی کنند، نه آن دسته 

از کتاب ها که صرفاً پاسخ نامه هستند.

33   رشد جوانه | شمارة 56 | تابستان 1396 |



گاه
دید

دبیرخانه  سامان دهی 
منابع آموزشی و تربیتی

سامان دهی در کالم ناشران کمک آموزشی

سؤال  ها
1. از نگاه ش�ما، گام بعدی سامان دهی برای تکمیل حرکت 

خود چیست؟
2. چه راه کارهایی برای افزایش مش�ارکت ناشران و تعامل 
بیشتر با حوزة سامان دهی منابع آموزشی پیشنهاد می کنید؟
3. معاون�ت س�امان دهی در کدام ی�ک از برنامه ه�ای زیر 

موفق تر بوده است؟ چرا چنین برداشتی دارید؟
الف( ایجاد سامانۀ ارزیابی کتاب های آموزشی و تربیتی.

ب( برگزاری جشنواره های کتاب رشد برای ایجاد تحرک و پویایی 
در ناشران و مؤلفان کتاب های آموزشی و تربیتی.

ج( حضور در نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران، به منظور تعامل 
نزدیك تر. 

د( برگزاری کارگاه ها و نشس��ت های تبیی��ن رویكرد برنامه های 
درسی برای ناشران.

4. چه پیشنهادهایی برای هرچه بهتر شدن ارتباط وزارت 
آموزش وپرورش با ناشران دارید؟

جواب ها

نادر قدیانی، مدیرمسئول 
انتشارات قدیانی  

1. ش��ناخت نیازهای علمی، آموزشی و فرهنگی و تالش برای 
تولی��د این گونه کتاب ها، همچنین اس��تاندارد ک��ردن محتوای 
کتاب ها می تواند گام اصلی برای تكمیل حوزة سامان دهی منابع 

آموزشی باشد.
2.  تبادل نظر میان صاحبان فكر و اندیش��ه با ناشران در زمینۀ 
اصول و معیارهای تولید کتاب، برگزاری نشست های تخصصی و 

ارزش گذاری بر کتاب های مرجع و پژوهشی.  
3. گزینۀ ب، زیرا جشنواره های کتاب رشد، آثار برتر را شناسایی 
و به مردم معرفی می کنند و با این کار نویس��ندگان و ناش��ران 
را به تولی��د و تألیف کتاب های مناس��ب و منطبق با معیارهای 
استاندارد آموزشی تشویق می کند. البته ارزیابی کتاب ها نیز مؤثر 
است. با معرفی کتاب های مناسب، ناشران و مؤلفان با معیارهای 

کتاب های اس��تاندارد و پر محتوا آشنا می شوند و به سوی تولید 
کتاب های مناسب سوق می یابند. 

4. بدون شك حاصل زحمات حوزة سامان دهی منابع آموزشی 
در »س��امانۀ کنت��رل کیفیت منابع آموزش��ی و تربیتی« جهت 
معرفی ب��ه مخاطبان قرار می گیرد که این اقدام قابل تحس��ین 
است. اما متأس��فانه برای تبلیغ این سامانه اقدام مناسبی نشده 
اس��ت. به نظر من س��اخت تیزر تبلیغاتی و پخش مكرر توسط 
صداوس��یما می توان��د گام مؤثری در شناس��اندن این س��ایت و 

کتاب های مورد تأیید به دانش آموزان، والدین و معلمان باشد.

سیدرفیع احمد جواهری
مدیر مسئول انتشارات ابوعطا

1. با توجه به عملكرد س��امان دهی و نامی که دارد، حرکت آن 
را خ��وب ارزیابی می کنم و نقطه ضعفی که به چش��م می خورد، 
هماهنگی بی��ن نبود بخش های مختلف آن اس��ت. یعنی اینكه 
در خود س��ازمان قول خرید کتاب بدون ارزیابی در »انتش��ارات 
تربیت« و »نمایش��گاه ی��اد یار مهربان« داده ش��د، اما در عمل 
چنین اتفاقی نیفتاد و مس��ئولین هر بخش همان روال گذش��تۀ 
خود را طی کردند. به نظرم در گام بعدی بهتر است این حرکت 
منسجم تر و عملیاتی تر به ش��كل کامل اجرا شود، چرا که برای 

ناشران می تواند جذابیت بیشتری داشته باشد.
2. الزم اس��ت ترتیبی اتخاذ ش��ود که معلمان، دانش آموزان، 
اس��تادان و عالقه مندان بتوانند در س��ایت آن س��ازمان محترم 

کتاب های تأیید شده را ببینند و با آن ها آشنا شوند.
3. می ت��وان گفت در تمام زمینه ها کار و حرکت رو به رش��د 
ب��وده، ولی در بند الف کار بهتر انجام ش��ده اس��ت دلیلش هم 
می تواند این باش��د که کار در این قسمت جدی تر گرفته شده و 
زمان بیش��تری برای این کار وجود دارد ولی در بندهای ب، ج و 

د کار فصلی است و همین باعث استقبال کم افراد شده است.
4. برای افزایش مش��ارکت ناش��ران با هدف اجرایی شدن کار، 
پیش��نهاد می کنم حرکتی در قالب مس��ابقه و اهدای جایزه به 
افرادی که بیش��ترین بازدید را داش��ته باشند و یا راهكارهایی از 

این دست بتواند جذابیت الزم را ایجاد کند.

این صفحه مجالی برای درج دیدگاه های ناش�ران دربارة س�امان دهی است.  آنچه در ادامه می خوانید، پاسخ دو تن از مدیران مسئول 
ناشران کتاب های کمک آموزشی به پرسش های نشریه جوانه درباره سامان دهی است. 
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كتابخانه ای فراتر از دیوارهای مدرسه!

 خان�م صادقی، با توجه به اینکه مطالعه در پیش�برد 
اهداف تعلیم وتربیت مؤثر است، چقدر به مطالعه اهمیت 

می دهید و خودتان چقدر مطالعه می کنید؟
مطالعه را از خانه ش��روع کرده ام. به اتفاق همسر و دو فرزندم 
هر روز به مدت یك س��اعت مطالعه می کنی��م. در پایان هفته، 
آنچه را که  خوانده ایم، به بحث می گذاریم. هدفم نهادینه کردن 
فرهنگ مطالعه در فرزندانم اس��ت. با توجه به اینكه شبكه های 
مجازی متأس��فانه موجب شده اند که والدین نتوانند مثل سابق 
با فرزندانشان تعامل داش��ته باشند، این گونه مطالعه و بحث به 
استحكام بنای خانواده خیلی کمك می کند. ما پنجشنبه شب ها 
بح��ث نقد از رفتار یكدیگ��ر را داریم و این باعث افزایش روحیۀ 
انتقادپذیری می شود. یك ش��ب مطالعۀ کتاب داریم، یك شب 

قرائت نهج البالغه داریم و یك شب تالوت قرآن.
 آیا مس�ئولیت مدیریت به ش�ما فرص�ت مطالعه در 

مدرسه را هم می دهد؟
بل��ه، در آنجا م��ن تمام مجالت رش��د »س��ازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش��ی« را حتماً مطالعه و بعضی نكات را با رنگ 
فس��فری مشخص می کنم تا در جلسات شورای دبیران به نقد و 

نظر همكاران بگذارم. در طول سال هم تصویر بریده هایی از این 
مجالت را برای اط��الع دانش آموزان در تابلو اعالنات می زنیم و 
در پایان هر ماه هم آزمونی از همین بریده مجالت رشد از آن ها 
می گیری��م و به برگزیدگان جایزه می دهیم. الزم به ذکر اس��ت، 

صددر صد دانش آموزان ما مشترک مجالت رشد هستند.
 در م�ورد کتابخانة مدرس�ه تان توضیح بفرمایید که 
چ�ه تعداد کتاب دارید و عنوان های آن ها بیش�تر در چه 

موضوعاتی هستند؟
با توجه به اینكه مدرسه امسال وارد پنجمین سال فعالیت خود 
می شود و هنوز نوپاس��ت، حدود 2000 جلد کتاب داریم. قصۀ 
افتتاح کتابخانه هم این اس��ت که در اولین سال تأسیس، یعنی 
س��ال 1390، یكی از اولیا به نام آقای هوشمند که عضو هیئت 
علمی دانش��گاه آزاد اس��المی کرمان بودند، در جلسۀ »انجمن 
اولیا و مربیان مدرس��ه«، بزرگواران��ه چكی به مبلغ 70 میلیون 
ریال در وجه مدرس��ه صادر کردند و حتی در چك شان عبارت 
»جه��ت تجهیز کتابخانۀ آموزش��گاه« را درج کردند. لذا تقریباً 
می ت��وان گفت که تم��ام امكاناتی که اینج��ا می بینید، از میز و 
صندلی و قفسه های کتاب گرفته تا بحث آزمون آنالین که یكی 

با توجه به اهمیت اطالع از نقطه نظرات همكاران عزیز فرهنگی در اقصانقاط كش�ور، به ویژه مدیران محترم مدارس، به دیدار س�ركار 
خانم افسانه صادقی، مدیر »دبیرستان فرزانگان« )متوسطة اول( ناحیة یک کرمان رفتیم كه با 25 سال سابقة کار، 22 سال مداوم در 
پس�ت مدیریت  مدارس كرمان خدمت كرده اس�ت. به رسم میهمان نوازی كه خصلت مردم دیار كریمان است، ما را به گرمی می پذیرد. 
تعریف جدیت و تالش  وی را در توس�عة فرهنگ مطالعة دانش آموزان از زبان همكارانش در ادارة كل آموزش وپرورش اس�تان كرمان 

شنیده بودم و در همین زمینه به گفت وگویی دوستانه با ایشان نشستم كه حاصل آن را در ادامه می خوانید.

معصومه شجاعی

گو
ت و

گف

پای صحبت افسانه صادقی، مدیر دبیرستان فرزانگان کرمان
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دو سال بعد انجام گرفت، به واسطۀ همت آن بزرگوار انجام شد. 
م��ا هم به پاس خدمات ارزندة ایش��ان، در روز افتتاح، کتابخانه 
را به نام فرزندان دوقلوی آقای هوش��مند، دانا و دنیا نامیدیم تا 
سپاسی باش��د از کار خیر و خداپسندانۀ ایش��ان. غیر از آن دو 
ه��زار جلد کتابی که عرض ک��ردم، االن کتابخانۀ مجازی را هم 
راه اندازی کرده ایم که کاماًل برخط اس��ت و هر 380 دانش آموز 
این مدرس��ه عضو آن هس��تند. عالوه بر ای��ن، برخی والدین که 
خودش��ان دانشجو هس��تند، یا به دالیلی به مطالعه نیاز دارند، 
عضو کتابخانۀ مجازی ما هستند و از امكاناتی که فراهم کرده ایم 

استفاده و قدردانی می کنند.
 ش�ما با چ�ه روش هایی دانش آم�وزان خودتان را به 

مطالعه عالقه مند می کنید؟
یك��ی از روش های م��ا در بحث مطالعۀ غیردرس��ی، توجه به 
عالق��ۀ بچه ها در انتخ��اب موضوعات کتاب هاس��ت. لذا از خود 
بچه ها می پرس��یم که بیش��تر چه موضوعاتی را می پس��ندند تا 
کتاب های مناس��بی برایش��ان خریداری کنیم. عالوه بر این، از 
معلمان مدرس��ه هم در این مورد نظرخواهی می کنیم و اگر به 
اتفاق، روی خرید کتابی نظر مخالف یا موافق داش��ته باشند، به 
آن ترتیب اثر می دهیم. در ابتدای هر سال هم فرمی در اختیار 
همكارانمان می گذاریم تا هر کتابی که به تناسب تدریس مورد 
نیازش��ان بود، به ما اعالم کنند تا خریداری کنیم. البته در این 
مورد هم��كاران ما عالوه ب��ر کتاب هایی ک��ه معرفی می کنند، 
به کتاب های کمك آموزش��ی م��ورد تأیید س��ازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی هم توجه دارند.
 تجهیز کتابخانة مدرس�ه چقدر در توس�عة فرهنگ 

مطالعة دانش آموزان مؤثر بوده است؟
هم در توس��عۀ فرهنگ مطالعه مؤثر بوده است و هم در تولید 
محتوای الكترونیكی که با جرئت می توانم بگویم، مدرسۀ ما که 
در ای��ن مورد حرف اول و آخر را در ناحیه می زند! عالوه براین، 
ط��رح دیگری به نام »طرح امان��ی کتاب« داریم که با همكاری 
سازمان تبلیغات اسالمی استان انجام می شود. به  این صورت که 
مادر یكی از دانش آموزان که در س��ازمان تبلیغات حضور دارد، 
هر هفته با تعدادی از کتاب های آن سازمان به مدرسه می آید و 
آن ها را تحویل کتابخانه می دهد و هفتۀ بعد کتاب ها را با تعداد 
دیگ��ری کتاب عوض می کند. از این طرح هم بچه ها اس��تقبال 
خوبی می کنند. این مورد تحت نظر معاون پرورش��ی مدرس��ه و 

مسئول کتابخانه مدیریت می شود.
 آی�ا معلم�ان مدرس�ه را هم ب�ه مطالع�ه عالقه مند 

کرده اید؟
بله، اما طبیعتأ مقاومت هم همیش��ه وجود دارد؛ مخصوصأ با 
توجه به مشغلۀ زیادی که در این گونه مدارس وجود دارد. وقت 
ما بیش��تر صرف طرح سؤال و شرکت در جلسات فوق برنامه ای 
می ش��ود که ناگزیریم در مدرسه برگزار کنیم. ولی یكی دیگر از 
اقدامات ما برای توس��عۀ فرهنگ مطالعۀ همكاران این است که 

در اولین جلسۀ شورای دبیران در مهرماه هرسال، یك کتاب به 
همكاران هدیه می دهیم. مثأل سال گذشته کتاب »روان شناسی 
رشد« دکتر شریفی و سال قبل از آن کتاب »روش های یاددهی 
� یادگی��ری« دکتر فضلی خانی را هدیه دادیم و در هر جلس��ۀ 
شورای دبیران از یك گروه خواستیم، یك فصل از کتاب را نقد 
و بررس��ی کنند و در اردیبهش��ت از همان کتاب آزمونی برگزار 

کردیم و به برگزیدگان هدیه دادیم.
 ش�ما گفتید که والدین هم در کتابخانة مجازی شما 

عضویت دارند. هدفتان از این طرح چیست؟
70 درص��د والدین عضوند. من معتقدم عالقه مندی والدین به 
مطالعه تأثیر به س��زایی در توسعۀ فرهنگ مطالعۀ فرزندان دارد. 
ضمناً اگر والدین به کتابی از کتابخانه هم نیاز داش��ته باش��ند، 
می توانند به اس��م دانش آموز آن را بگیرند و استفاده کنند. سال 
گذشته کتابی را برای مطالعه به والدین دادیم و پس از یك ماه، 
از محتوای آن که به بحث نوجوانان و آش��نایی با دورة حس��اس 
نوجوان��ی پرداخته بود، آزمونی به مناس��بت ده��ۀ فجر برگزار 

کردیم که با استقبال گستردة والدین رو به رو شد.
 در بازدید از کالس ها متوجه ش�دم در همة کالس ها 

قفسة کتاب هست. در این مورد توضیح بفرمایید.
این ها کتابخانه های کالس��ی ما هستند و برای این کتابخانه ها 
ه��م عض��و می گیریم. جالب اینك��ه اگر دانش آم��وزی کتاب را 
س��ر موعد مقرر برنگرداند، جریمه اش خری��د یك کتاب برای 

کتابخانۀ کالسی است.
ی�ا  درس�ی  کم�ک  کتاب ه�ای  درب�ارة  نظرت�ان   
ذه�ن  االن  از  ش�ما  آی�ا  چیس�ت؟  کمک آموزش�ی 
دانش آموزانت�ان را ک�ه در متوس�طة دوم درگی�ر کنکور 
می شوند، آماده نمی کنید که به مطالعة کتاب های درسی 

بیشتر از مطالعة کتاب های تست کنکور اهمیت دهند؟
بن��ای کار ما و محور اصلی کار آموزش��ی مدرس��ه یكی بحث 

  رقیه هاشمی، کتابدار مدرسه
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پژوهش یا هم��ان کاربردی کردن آموزش ی��ا بحث آموزش در 
عمق اس��ت که اصلی ترین کارماس��ت، و بعد هم تولید محتوای 
الكترونیكی اس��ت. من به جرئت می توانم بگویم، با وجود 380 
دانش آموز در مدرسه، ما 700 محتوای الكترونیكی داریم؛ یعنی 
ب��ه ازای هر دانش آموز حدود دو محتوای الكترونیكی. چنان که 
در جش��نوارة محتوای الكترونیك��ی 240 نفر از دانش آموزان ما 
ش��رکت کردند. بچه ها و بعضی از همكارانمان در جشنوارة رشد 
هم مرتب شرکت می کنند. سال گذشته یكی از همكاران ما در 

این جشنواره رتبه برتر کشوری کسب کرد. 
ام��ا درخصوص آمادگی بچه ها برای کنكور باید عرض کنم، ما 
در سال هفتم با والدینی که فرزندانشان وارد این دوره می شوند، 
خیلی چالش داریم. به طوری که مرتبأ از ما می پرسند: چرا برای 
بچه ها کالس تست نمی گذارید و چرا پنجشنبه ها با بچه ها تست 
کار نمی کنید؟ ما سعی کرده ایم این تفكر را در والدینمان از بین 
ببری��م که وظیفۀ ما در این مدرس��ه صرفأ برگزاری کالس های 
تس��ت زنی است. به جای آن ما کالس های برنامه نویسی رایانه و 

دیگر کالس های مهارت آموزی و کاربردی را برگزار می کنیم.
 به نظر ش�ما س�امان دهی منابع آموزشی تا چه حد 
توانس�ته اس�ت جل�وی ورود کتاب های نامناس�ب را به 
مدارس بگیرد و ناش�ران را متوجه ای�ن موضوع کند که 
به س�مت تولید کتاب های مورد تأیید سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی بروند؟
نمی توان��م بگویم که صددر ص��د موفق بوده ، اما بس��یار مؤثر 
بوده است. من خیلی از این کتاب ها را تابستان بررسی می  کنم 
تا از بهترین هایش��ان برای بچه ها اس��تفاده کنیم. اما متأسفانه 
والدین هنوز هم دنبال لقمۀ آم��اده برای دانش آموز می گردند. 
مثأل ترجیح می دهند به جای اینكه فرزندشان را به کالس های 
کنكور بفرس��تند، کتاب های تس��ت کنكور که جواب هم دارند، 

خریداری کنند. 
در صورت��ی که مطالعۀ کتاب های درس��ی اگر با دقت صورت 

بگیرد، بهترین منبع برای موفقیت در کنكور است.
 مطمئنأ در جریان تغییر کتاب های درس�ی هستید. 
این تغییرات چه تأثیری در کار معلمان و ناش�ران داشته 

است؟
تغییرات کتا ب های درسی پیامدهای خیلی خوبی داشته است 
و دارد: اوالً، معلم��ان دیگر ط��رح درس آماده ندارند و مجبورند 
ط��رح درس جدید آم��اده کنند. دیگر اینك��ه اطالعات والدین 
به روز می ش��ود. عالوه بر این، با تغییر ساختار آموزشی، ناشران 
هم در تولیداتش��ان تجدیدنظر می کنن��د و ای کاش بدانند که 
تهی��ۀ لقمۀ آماده نه به نفع آن هاس��ت و نه به درد دانش آموز و 

نظام آموزشی می خورد.
 خان�م صادق�ی ب�ا توجه به اینکه پس�ت س�ازمانی 
جداگانه برای کتابدار مدرسه پیش بینی نشده است، شما 

چطور یک نفر را به این کار گمارده اید؟

درس��ت است. ما س��ال گذشته کتاب دار رس��می داشتیم که 
خیلی عالی بود. اما متأس��فانه پس��ت کتاب دار مدرس��ه حذف 
ش��د و ما به یك��ی از همكارانمان ابالغ درون س��ازمانی دادیم 
که هیچ گونه رس��میتی هم ندارد. به هر حال وقتی مدرس��ه ای 
کتابخانه ای دارد با این همه عضو، باید کسی را هم داشته باشد 

که اعضا را سامان دهی کند و کتاب در اختیارشان بگذارد.
 شما گفتید که کتابخانة مجازی هم دارید. اگر ممکن 

است در این مورد هم توضیح بفرمایید.
بله، ما کتاب ها را روی س��ایت مدرسه بارگذاری می کنیم. در 
این مورد ترجیح می دهم همكارم که مس��ئول این کار اس��ت، 

توضیح دهند.
 خانم صادقی، در پایان اگر توصیه ای دارید، بفرمایید.
توصی��ه ام به دان��ش آم��وزان و اولیای محترم این اس��ت که 
فرهنگ مطالعه را ج��دی بگیرند و نگذارند کتاب ها در مدارس 
خاک بخورند و بی اس��تفاده بمانند. از ناشران آموزشی عزیز هم 
می خواه��م که دغدغه های آموزش وپ��رورش را به ویژه در بحث 
کتاب ه��ای کمك درس��ی در نظر بگیرند و در راس��تای اهداف 
تعلیم وتربیت کتاب تولید کنند تا همه بتوانیم در پرورش نسلی 
عزتمند گام برداریم و ش��اهد درخش��ش آن ه��ا در عرصه های 

علمی و فرهنگی جهان باشیم.

گپ و گفتی کوتاه با کتابدار مدرسه

 لطف�ًا خودت�ان را معرفی کنید و درب�ارة کتاب خانه 
مجازی توضیح بفرمایید.

من رقیه هاش��می کتاب دار مدرس��ه هس��تم. ما سال گذشته 
نرم اف��زاری خریداری و نصب کردیم ت��ا دانش آموزان و والدین 
بتوانند به صورت 24 س��اعته با اس��تفاده از اینترنت از کتابخانۀ 
مج��ازی ما اس��تفاده کنند. ابت��دا 10 هزار کت��اب الكترونیكی 
خریدی��م که تاکن��ون 4000 عنوان آن را در س��ایت بارگذاری 
کرده ای��م و هر س��ال به روز می ش��ود. س��قف حجم��ی هم که 
می توانیم بارگذاری کنیم، 10 گیگابایت است که البته در پایان 
هر س��ال کتاب های کمتر مراجعه ش��ده را حذف و کتاب های 
جدید را جایگزین می کنیم. خاصیت دیگر این س��ایت آن است 
که می توانیم میزان مطالعۀ دانش آموزان و نوع انتخاب کتاب ها 

را بررسی کنیم. 
 با توجه به بررسی سایت، بچه ها از کتاب الکترونیکی 

بیشتر استقبال می کنند یا کتاب کاغذی؟
با توجه به اینكه بعضی ناش��ران اجازة بارگذاری کتابش��ان را 
نمی دهند، مجبور می ش��ویم از خود کتاب استفاده کنیم. اما در 
مجموع استفاده از کتاب الكترونیكی برای بچه ها راحت تر است 

و هر زمان از شبانه روز که بخواهند می توانند کتاب بخوانند.
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در ستایش كتاب

شت
ددا

یا

اصغر ندیری

نوش��تن و اث��ر آن یعن��ی کت��اب، چون��ان موج��ودی زنده و 
س��اختارمند، توانسته اس��ت با انس��ان ها که عنوان دار »اشرف 
مخلوق��ات« هس��تند، ارتباط عمیق��ی ایجاد کند ت��ا آن جا که 
این برتری��ن مخلوق، گاه چنان خ��ود را در جهان تنها می یابد 
که چ��اره ای غیر از پناه بردن به کتاب ن��دارد. از این رو صنعت 
چاپ کتاب توانسته است زندگی انسان را متحول سازد و تاریخ 

هستی را حفظ نماید.
کت��اب از گذش��ته می آید، در حال حس می ش��ود و بر آینده 
س��ایه می افكن��د. کتاب نی��ز مانند کرة خاک و انس��ان خاکی، 
ح��وادث، خوش��ی ها، تهدیدات و موقعیت های خطیری از س��ر 
گذرانده اس��ت. کتاب در کن��ار آدم از ازل، مهر و نش��ان دارد. 
در کنار بالیدن کتاب و کتاب س��ازی، کتاب س��وزی هم بوده که  
آن را ب��ه مرز نابودی کش��انده، اما ناکارش نس��اخته وکتاب از 
زیر خاکس��تر دوباره حیاتی مضاعف یافته است. این یار مهربان 
توانس��ته پابه پای مادران، کودکان را به دنیای آرامش و رش��د 
برس��اند. اما به اعتباری، کتاب هیچ گاه آرامش خود را مانند این 
دوره و حضور در عصر رایانه و نفوذ گسترة مبانی »صفر و یك« 
در چالش ندیده است. آیا خواب کودک ما و کودکی ما مشوش 

خواهد شد؟
از حدود نزدیك به دو دهه پیش، این خیال که صفحۀ حقیقی، 
لذت ناشی از نوشتن و خواندن، و رایحۀ همراهی با کاغذ جایش 
را به دنیای مجازی و توهم زای دیجیتالی می دهد، بس��یاری از 
دوس��تان کتاب و دلبس��تگان آن را به نگرانی انداخته است که: 

»چه بر سر کتاب و کاغذ خواهد آمد؟!«
باید اعتراف کرد، تنها دلش��ورة کتاب و دوست دارانش نابودی 
جنگل و منبع تولید کاغذ نیست که فراتر از آن، با پایین آمدن 
ش��مارگان کتاب و بی هنری کتاب س��ازان، دارد کتاب س��وزی 
پنهان رخ می دهد. صفر و یك دش��من الفبا نیس��ت و نمی تواند 
باشد، بلكه این دو در مرحله ای، زمانی می خواهند تا یكدیگر را 

حمایت و تقویت کنند.
کتاب ه��ای جدی��د در هیب��ت صفح��ات قاب��ل ورق زدن در 
رس��انه های نو، مانن��د رایانه های کوچك یا گوش��ی های همراه، 
خ��ود را نش��ان می دهند و باید اعت��راف کرد ک��ه قابلیت های 
چندرسانه ای و گرافیكی هم به گونه ای سحرآمیز کاربر را طلسم 

می کنند و با خود می برند. 

چرا کتاب می نویسیم؟
نویسنده ها می نویسند چون می خواهند حرفی بزنند، نظریه ای 
بدهند یا از ش��ر افكار سیل آس��ایی که گاه مزاحم است، به این 
طری��ق خالصی یابند. کت��اب در اینجا نقش همراهی و مرهم و 

محرم بودن را ایفا می کند. سپس این مخاطب یا خوانندة کتاب 
اس��ت که نقش خود را ایفا می کند. یعنی کار تكمیل نش��ده و 
ادامه اش با خوانندة مطالب است  )یك چرخه را در نظر بگیرید(.

کتاب ها چگونه دعوت به خواندن می کنند؟
چكیدة یك اثر یا کتاب یكی از راه های این دعوت است:

1. چكی��ده به خواننده در ارزیابی م��درک و ارتباط بالقوة آن 
ب��ا موضوع یا موضوعات مورد نظر او، کمك می کند. این مدرک 

ممكن است یك گزارش، مجله، مقاله، رساله، یا کتاب باشد. 
2. افراد تحصیل کرده و دانش پژوه همیش��ه س��عی می کنند، 
اطالع��ات خ��ود را ب��ه روز نگه دارن��د و با توجه به تع��داد زیاد 
مكتوبات و مقاالت منتش��ر ش��ده، مطالعۀ همه میسر و ممكن 

نیست. چكیده ها در این خصوص نقش مهمی ایفا می کنند. 
3. حجم کم و س��اختار منس��جم چكی��ده خوانن��ده را قادر 
می س��ازد، مطلب را در وقت کمتر و با س��رعت جذب بیشتری 

مطالعه کند.
4. راحت تری��ن راه انتخاب یك مقاله، موضوع آن اس��ت. ولی 
چون موضوع معموالً به صورت یك عبارت کوتاه نوشته می شود، 
ممكن اس��ت مبهم باش��د. چكیده در عی��ن کوتاهی، اطالعات 

دقیقی را در بر دارد که در انتخاب مؤثر است.

جلد کتاب، چه س��خت و چه ن��رم، در خود ویژگی هایی دارد. 
ویترینی اس��ت حاکی از نشان ها و آگاهی هایی که به خواننده و 
عالقه من��دان می دهد. کتابی را می بینید که در معرفی آن روی 

جلد می نویسد:
در این کتاب می خوانید ...

در این کتاب یاد می گیرید ...
روش های غلبه بر...

و یكی هم می نویس��د: »این کت��اب را یك بار بخرید و چندبار 
بخوانید.«

آیا هر کتابی خواندنی است؟
حال با دیدن جمله های باال گریزی بزنیم به سخنی حكیمانه 
از تاریخ نگار وکاتب زبردس��ت غزنوی��ان، ابوالفضل بیهقی، دبیر. 
هر چند نقدهایی بر آن هست، اما در زمان خود بسیار نغز بوده 
اس��ت. بیهقی در کتاب کم نظیر خود »تاریخ بیهقی« می گوید: 
»غرض من از نبشتن این اخبار آن است تا خوانندگان را از من 
فایده ای حاصل آید و مگر کس��ی را از این به کار آید... و غرض 
درآوردن حكایات آن باش��د تا تاریخ بدان آراسته گردد و دیگر، 
تا هر کس که خرد دارد و همتی، با آن خرد یار شود و از روزگار 
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مس��اعدت یابد... و هیچ نبشته ای نیست که به یك بار خواندن 
نیرزد« )بیهقی، 1350: 11(.

نتیجه: بازی دو سر بُرد
ناش��ران و نویسندگان نباید نگرانی به خود راه دهند، زیرا نشر 
دیجیتال به کمك نش��ر چاپی می ش��تابد. توسعۀ نشر دیجیتال 
را می ت��وان ادامۀ رون��د تغییر و تحول در صنعت چاپ و نش��ر 
دنیا دانس��ت. به این معنی که انتشار کتاب به صورت دیجیتال، 
مانن��د انواع گوناگ��ون چاپ و نحوه های متف��اوت عرضۀ محتوا 
به مخاطب، یكی از مراحل رش��د و توس��عۀ صنعت چاپ است. 
امروزه، تمامی صنایع به دنبال س��رعت یافتن امور به واس��طۀ 
فناوری های جدید و  دائم در حال تغییرند. صنعت نش��ر هم از 

سایر صنایع متفاوت نیست و تحول می یابد. 
غالباً گفته می ش��ود، مهم ترین عاملی که س��بب ورود صنعت 
چاپ به عرصۀ دیجیتال شد، سرعت ارائۀ محتوا بود. همان طور 
که با تحول صنعت چاپ در زمان گوتنبرگ، مقیاِس نسخه هاِی 
یك کتاب چندین برابر شد، نشر دیجیتال هم فرصتی است که 
به کمك آن می توان، کتابی را با ش��مارگانی نامحدود و در یك 
زمان محدود منتش��ر کرد. به همین دلیل هم ممكن اس��ت در 
آینده، دیجیتال کل بازار را بگیرد و کس��ی کتاب چاپی را به یاد 
نیاورد. زیرا این نیاز مخاطبانی است که به دستگاه های هوشمند 
مجهز شده اند و می خواهند محتواِی یك کتاب را در دستگاهی 

که همراه خود دارند، داشته باشند.

مهم ترین اولویت برای توسعۀ نشر دیجیتال پوشش دادن سطح 
مخاطب بیشتر بوده  است. بحث دیگری که در این حوزه مطرح 
می ش��ود، مسئولیت اجتماعی است. حفاظت از محیط زیست، با 
تكیه بر تولید س��بز، مس��ئولیت و وظیفۀ اجتماعی ماست. نشر 
دیجیتال س��بب می شود که ما به مواد ش��یمیایی کمتری نیاز 
داش��ته باش��یم و نیازمان به کاغذ هم به طور کلی برطرف شود. 
بنابراین، از منابع طبیعی کمتر استفاده می کنیم و در راه حفظ 
محیط زیس��ت قدم برمی داریم. همچنین، در این زمینه مسئلۀ 
توزیع کتاب هم پیش می آید که  ناش��ران سراس��ر جهان با این 
مش��كل مواجه اند؛ مش��كلی که از طریق نس��خه های دیجیتال 

کتاب به راحتی رفع می شود.
اما مضحك است که بپرسیم: آیا کتاب و روزنامه بهتر است یا 
ناشران و خبرگزاری هایی که در دنیای مجازی مشغول فعالیت 
هس��تند؟ زیرا هر ک��دام کارکردهای مخصوص��ی دارند. باید به 
عالقه مندان کتاب گفت که بسط نشر دیجیتال به معنی حذف 
کردن، کم رنگ کردن و یا نادیده انگاش��تِن نشر مكتوب نیست، 
بلكه مكملی برای نشر مكتوب محسوب می شود. نشر دیجیتال، 
به زعم بس��یاری از کارشناس��ان، نقطۀ قوتی برای نشر مكتوب 
به ش��مار می رود، زیرا خدماتی ارائه می کند که به نوعی می توان 

آن ها را ضمیمه های نشر مكتوب دانست..

منبع
تاریخ بیهقی )1350(. خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دبیر. تصحیح دکتر علی اکبر 

فیاض. دانشگاه. مشهد.
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راهنمای تدوین و انتشار کتاب های عربی
معرفی اجمالی سند راهنمای تولید کتاب های آموزشی عربی

سند
ک 

ز ی
ی ا

رش
گزا

دبیرخانه 
سامان دهی 
منابع آموزشی 
و تربیتی

منابع آموزشی تکمیلی بخشی مهم از منابع آموزشی و تربیتی به شمارمی آیند که باتوجه به تفاوت های فردی فراگیران می توانند با 
فراهم آوردن موقعیت های جدید یادگیری به تعمیق، تثبیت و توسعه یادگیری، افزایش سواد علمی و ارتقای شایستگی های آنان یاری 
رسانند و نقشی مؤثر در ارتقای كیفیت یاددهی-یادگیری ایفا نمایند. تحقق این امر منوط به همسویی محتوای منابع غیردرسی تولید 
شده با اهداف حوزه های تربیت و یادگیری و برنامة درسی ملی است. سند راهنمای تولید کتاب های آموزشی عربی، در همین  راستا و 

بر اساس بند ب ماده 4 آیین نامة مذکور، تدوین شده است.

مقّدمه
در مقدمۀ سند راهنمای زبان عربی، به جایگاه کلیدی و خاص 

زبان عربی در زبان و ادبیات فارسی اشاره شده است. 
زب��ان عرب��ی کلید فهم قرآن و حدیث اس��ت. زب��ان و ادبیات 
فارس��ی با این زبان کاماًل درآمیخته اس��ت و کتاب های بزرگان 
ادب فارس��ی سرش��ار از واژگان و ترکیبات عربی است. آموزش 
زبان عربی در ایران، پس از ورود اسالم به ایران، آغاز شد و بسیار 
بهتر از دیگر کش��ورهای مس��لمان پیش رفت. ایرانیان پرچمدار 
تعلیم زبان عربی بودند و طرفه آن که نخس��تین و شاید بهترین 

کتاب های آموزش عربی به دست این مردم نوشته شد.
در دورة معاص��ر، آم��وزش زبان عربی از دارالفنون آغاز ش��د و 
تدری��س آن پی��ش از پیروزی انقالب اس��المی نی��ز در مدارس 
کش��ور جریان داشت. در آن سال ها، آموزش عربی بیشتر بر پایه 
تدریس نكات دس��توری اس��توار بود و خواندن متن های ادبی و 
دینی س��هم اندکی از آموزش را دربرمی گرفت. پس از انقالب با 
آن که آموزش این زبان بر اس��اس اصل ش��انزدهم قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ایران ، به صورت الزام درآمد، کوشش مهمی 
در طراح��ی کتاب ها صورت نگرفت و همان کتاب ها با مختصری 

تغییر در سال های نخستین انقالب اسالمی تدریس شد.

ضرورت و اهّمّیت برنامه درسی عربی
در ای��ن مقدم��ه نكات��ی را در ضرورت و اهّمّی��ت درس عربی 
برش��مرده اس��ت. مطابق این س��ند، آموزش زبان عربی اهمیت 
دارد زیرا: زبان عربی کلیِد فهم قرآن و معارف اس��المی اس��ت؛ 
زبان نخست جهان اسالم و مایه پیوند و هم دلی میان مسلمانان 
جهان است؛ از زبان های رسمی سازمان ملل مّتحد و زبان رسمی 
بیش از بیس��ت کشور مسلمان است؛ در بسیاری از دانشگاه های 
جهان دارای کرس��ی است و حتی برای یادگیری درست زبان و 
ادبیات فارسی آش��نایی با آن الزم است. زیرا بسیاری از واژگان 
و اصطالحات رایج در فارس��ی ریشه عربی داشته و درصد باالیی 
از اصطالح��ات ریاضی��ات، فلس��فه و دیگر دانش ها ریش��ه های 
عربی دارند یا ش��كل عربی شده کلمات فارسی اند. در این بخش 

همچنین کوشیده شده است نسبت اهداف برنامه دوره متوسطه 
با اهداف برنامه درسی و تطابِق آن با سند تحّول بنیادین، برنامه 
درسی ملّی و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نشان داده شود.

رویکرد برنامه درسی
مطابق س��ند مذکور، برنامۀ کالن آم��وزش زبان عربی، توجه به 
فهم عبارت و متن و دریافت معانی و مفاهیم موجود در آن است. 
رویك��رد پرورش مهارت های زبان��ی به منظور فهم عبارات و متون 
اس��المی،  باید در تمامی اه��داف، اصول و اجزای برنامۀ درس��ی 
مّدنظر قرار گیرد. در ای��ن رویكرد، درک مطلب، کاربرد واژگان و 
جمله سازی و آشنایی با واژگان پرکاربرد اهمیت بیش تری یافته اند 
و قاعده محوری جای خود را به متن محوری س��پرده است. به این 
منظور از حجم قواعد کاسته و از قواعدی که نادیده گرفتن آن ها، 

آسیبی به رویكرد فهم متن وارد نمی سازد چشم پوشی می شود.
برنامۀ درسی زبان عربی انتظار دارد دانش آموزان بتوانند در پایان 
سه سال نخس��ت به فهم عبارات کوتاه و ساده به کار رفته در متون 
دینی و ادبی و در پایان سه س��ال دوم به فهم ساختارها و متونی با 
گستردگی بیشتر نسبت به دوره اّول دست یابند. با توّجه به رویكرد 
فهم عبارت در سه س��ال اول متوسطه و فهم متن در متوّسطه دوم، 
مهارت سخن گفتن در حّد نیاز و در حّد جمله های ساده و پرکاربرد 
حاصل می شود و در این میان به این مهارت نیز توجه الزم می گردد.

اصول کلی حاکم بر برنامه درسی زبان عربی
با توّجه به رویكرد برنامه درس��ی عرب��ی، روح حاکم بر برنامه، 
فهم عبارات و متون و توانایی به کارگیری درحّد نیاز و ساده این 
زبان به عنوان یك زبان بین المللی و زبان نخس��ت جهان اس��الم 
می باش��د. از این رو برای برآورده کردن این رویكرد باید اصول و 
معیارهایی مشّخص، مّد نظر برنامه ریزان درسی و تولیدکنندگان 
محتوا، دبیران و دیگر عوامل مؤثّر در فرایند آموزش قرار گیرد. 

این اصول عبارتند از:
1. اجزای برنامه با اصِل توّجه به ارزش ها و آموزه های اس��المی 
س��ازگاری دارد. هر متنی که ب��ه تحقق ارزش های آیینی کمك 

»از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات فارسی کاماًل با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دورة ابتدایی 
تا پایان دورة متوسطه در همۀ کالس ها و در همه رشته ها تدریس شود.« �  اصل 16 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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کند و در راس��تای اهداف برنامه باش��د، ش��الوده محتوای کتب 
درسی عربی را تشكیل می دهد.

2. محتوا با توّجه ب��ه نیازها، عالیق و توانایی دانش آموزان و با 
توجه ب��ه اهداف عمومی دوره تحصیل��ی و موضوعات اخالقی و 

تربیتی تولید می شود.
3. س��ه درس دینی، قرآن و عرب��ی در عین ارتباطی که با هم 
دارند، به عنوان سه درس مستقل شناخته می شوند؛ اما در فرایند 
تولید و اجرای برنامه، به ارتباط افقی و عمودی آن ها توجه ویژه 
ص��ورت میگیرد. اس��تقالل درس عرب��ی از دروس دینی و قرآن 

عالوه بر قانون اساسی، در سند تحّول بنیادین نیز آمده است.
4. در آموزش زب��ان، به قواعد صرفی، نحوی و بالغی پرکاربرد 

در راستای فهم عبارت و متون بسنده میشود. 
5. در رش��ته های غیرانسانی و معارف اس��المی آموزش، نحوه 
ساختن و بهره گیری از س��اختارهای صرفی و نحوی در صورتی 
موضوعی��ت دارد ک��ه به فهم عب��ارت و متن کم��ك کند؛ ولی 
در رش��ته علوم و معارف اس��المی و ادبیات و علوم انس��انی این 

ساختارها آموزش داده می شود.
6. برنام��ه درس��ی زبان عرب��ی می تواند با اس��تناد ب��ه نتایج 

پژوهش های معتبر تا ده درصد اصالح شود.
7. در ه��ر پایه آموخته های پیش��ین در زمینه واژگان و قواعد 

تقویت می گردد.

اصول حاکم بر برنامه در بخش های گوناگون کتاب درسی
واژگان: در دورة سه س��الۀ نخس��ت تقریباً 830 واژة پرکاربرد 
آموزش داده می ش��ود. در دورة سه سالۀ دوم متوّسطه در هر پایه 
حداق��ل 300 واژه آموزش داده می ش��ود )در رش��ته معارف در 
هر پایه تقریباً 600 واژه آموزش داده می ش��ود(. واژگانی که در 
فارس��ی کاربرد فراوان دارند یا در قواعد به آن ها اشاره می شود؛ 

بخشی از قواعد هستند و واژه جدید قلمداد نمی شوند.
س�اختار جمله ها: ضمن آن که س��اختار جمله با متناسب با 
توانایی دانش آموزان در ترجمه آن است، آموزشی بودِن ساختار 

جمله بر رعایت نكات ادبی و بالغی اولویت دارد.
موضوع�ات مت�ن و عبارت ها: متون و عب��ارات به کارگرفته 
شده از تنوع موضوعی برخوردار و حاوی مفاهیم ارزشی، اخالقی 
و علمی باش��ند و در حّد امكان، ش��واهدی داّل بر موضوع درس 
در آن ها وجود داش��ته باش��د؛ ضمن این که باید از تصّنعی شدن 

متون پیش گیری کرد.
تمرین ه�ا: بر تمرین های کاربردی که منجر به یادگیری زبان 
ش��ود، تأکید ش��ود و حتی االمكان تنوع کافی در شكل، عنوان و 

مضمون تمرین ها لحاظ شود.
قواع�د: ش��رح قواعد به صورت کوت��اه، مختص��ر و مفید ارائه 
ش��ود. )زیرا آموزش قواعد فی نفس��ه هدِف آموزشی نیست؛ بلكه 

وسیله ای در خدمت درک مطلب است(.
آموزش ترجمه: در این گروه بخش��ی به نام کارگاه ترجمه در 

نظر گرفته و نكات اساسی فّن ترجمه در آن ارائه شود. 

آرایه ه�ای ادب�ی: در دورة دوم متوّس��طه، آرایه ه��ای ادبی 
مشترک در دو زبان فارسی و عربی طرح شود.

فّعالیت های ف�وق برنامه: تدوین کتاب های��ی به زبان عربی 
با موضوعاتی مانند »داس��تان های کوت��اه« و »آیا می دانید که« 
برای تقویت وضعیت آموزش عربی؛ تهیه نرم افزارهای آموزش��ی 
و توانمندس��ازی س��ایت ها و وبالگ های آموزشی از فعالیت های 
فوق برنامه ای اس��ت که ناشران و تولید کنندگان منابع آموزشی 

می توانند در آن هنرنمایی کنند.

وسعت و توالی مفاهیم 
یك��ی دیگر از محوره��ای مهم و مفصل مورد توجه در س��ند 
مذک��ور، مبحث وس��عت و توالی مفاهیم هر پایه اس��ت. در این 
بخ��ش از س��ند، مفاهیم م��ورد توجه در هر ی��ك از بخش های 
واژگان، ترجم��ه )و قواعد(، متون و مكالمه به تفكیك پایه آورده 
ش��ده اس��ت. با توجه به آن که هرگونه تلخیص��ی در این زمینه 
موجب نقص در معرفی می شود، برای آگاهی کامل از این بخش، 
باید به س��ند اصلی مراجعه کرد. با این وصف خواندن نكات کلی 

راجع به بخش های متون و مكالمه، خالی از لطف نیست.
مت��ون کتاب های عرب��ی کارب��ردی، س��ودمند، مطابق عالقه 
دانش آموز، به روز، ش��اد و امیدبخش اس��ت. در گزینش متون به 
شرایط سّنی دانش آموز توّجه می گردد. دانش آموز دورة متوسطه 
اول فردی ش��اداب، هیجانی، خیال پرداز و بلندپرواز است که در 
پی پیشرفت و در جست وجوی کماالت و موفقیت و عالقه مند به 

متون علمی و کسب اطالعات به روز و جالب است.
در بخش مكالمه، دانش آموز باید قادر باشد در سه سال نخست، 
درحّد رفع نیاز، توانایی س��خن گفتن و فهم زبان را حاصل کند. 
در س��ه سال دوم این مهارت بیش��تر خواهد شد و فرد افزون بر 
رفع نیازهای اّولّیه باید از این توانایی برخوردار شود که مباحثی 

در زمینه اثبات و یا رّد یك مطلب انجام دهد. 
از آنجا که درس عربی در دو رش��تۀ ادبّیات و علوم انس��انی و 
علوم و معارف اس��المی اختصاصی است، آموزش در این رشته ها 
پیش��رفته تر خواهد بود و باید دانش آموز همان گونه که در بخش 
علمی آموزش��ی اهداف دوره متوّس��طه اول مصوب شورای عالی 
آمده است )بند 5 و 7(، بتواند از رسانه های ارتباطی برای کسب 

اّطالعات استفاده کند.
در برنامۀ درس��ی عربی نقش »صرف« مهم تر از »نحو« اس��ت. 
به این دلیل که برای یك دانش آموز ایرانی صرف بیش��تر از نحو 
اهمی��ت دارد. این نكته در مورد ی��ك دانش آموز عرب برعكس 

است و برای او نحو مهم تر است.
پ��اره ای از مباحث صرفی و نحوی که در فهم زبان کمتر نقش 
دارند و بیشتر رنگ و بوی قاعده دارند، در سه سالۀ دوم متوسطه 
در عرب��ی عمومی تدریس نمی ش��ود؛ مانند: بحث انواع بناء، غیر 

منصرف، معتاّلت و مهموز و مضاعف، مستثنی و تمییز.
 بسیاری از مباحث صرف و نحو در کارگاه ترجمه و با نگاه فهم 

عبارت و نه با نگاه قاعده محوری می آید.

41   رشد جوانه | شمارة 56 | تابستان 1396 |



روش ها و منابع یاددهی – یادگیری
الف. اصول یاددهی- یادگیری

اصول یاددهی- یادگیری براس��اس رویكرد، اهداف و اصول 
برنامه تعیین می ش��ود؛ اما با عنایت به آنچه در برنامه درسی 
زبان عربی مّدنظر قرار گرفته اس��ت اصول یاددهی-یادگیری 

به گونه ای سامان داده می شود که:
1. آموزش به صورت فّع�ال و با مشارکت گروهی دانش آموزان 

اجرا شود.
2. چگونه آموختن و چگونه اندیشیدن و چگونگی پرداختن 

به حّل مسئله، به دانش آموز آموزش داده شود.
3. معلّ��م ب��رای اطمینان یافتن نس��بت به اعتب��ار فرایند 
یاددهی-یادگیری، عالوه بر ارزش یابی دانش آموزان نس��بت 

به ارزش یابی از فّعالیت های خویش مبادرت کند.
4. آم��وزش زبان عربی با هدف پ��رورش مهارت های زبانی 
صورت می گی��رد. در این میان نقش ترجم��ه و فهم عبارات 
و متون برجس��ته می گردد. در س��ه سال نخس��ت به ویژه در 
پایه اول متوس��طه اول، هدف آن است که دانش آموز درست 
بخواند و معنای فارس��ی عبارات عرب��ی را بفهمد. باید به یاد 
داش��ت هرجا س��خن از قواعد آمده است، قاعدة محض مورد 
نظر نیس��ت؛ بلكه هدف آن است که با مطالعه آن نكته، فهم 

زبان حاصل گردد.
5. در ش��یوه های نوین آموزش عربی ب��ه مهارت خواندن و 

شنیدار بیشتر توجه می شود.
6. س��نجش مهارت های زبانی بر این مبنا صورت می گیرد: 
روان خوان��ی، ترجمۀ عبارات از عربی به فارس��ی و یادگیری 
عبارات و مصطلحات پربس��امد و مهّم زبان عربی برای تقویت 
مهارت س��خن گفتن )به صورت پرسش و پاسخ میان دبیر و 
دانش آموز یا در میان دانش آموزان(. در مورد مهارت نوش��تن 
از آنجاکه الفبای فارس��ی و عربی تقریباً یكی است، ارجاع به 

وجوه تمایز و اختالفات امالیی کفایت می کند.
ب. شیوه ها و فعالیت های مناسب یاددهی- یادگیری:
شیوه های مناس��ب یاددهی- یادگیری با توّجه به اهداف و 
رویكرده��ای برنامه انتخاب و به کار گرفته می ش��ود. در این 
برنام��ه تنها ب��ه اصول کلّی ش��یوه های یادده��ی- یادگیری 
اش��اره و برای آشنایی با روش ها و الگوهای تدریس به منابع 
تخصصی، مانند کتاب راهنمای معلّم ارجاع داده ش��ده است. 

این شیوه ها در بخش های مختلف چنین برشمرده شده اند:
قرائ�ت: در درس عرب��ی روخوانی جای��گاه خاّصی دارد. از 
ای��ن رو معلّ��م بای��د از توانای��ی درس��ت خوانی و روان خوانی 
برخوردار باش��د تا بتواند متناس��ب با رویكرد اهداف و اصول 

برنامه، آموزش دهد.
ترجم�ه: با توّجه به اهّمیت ترجمه در اهداف آموزش زبان 
عرب��ی، الزم اس��ت از الگوها و روش های مؤثّ��ر برای آموزش 
ترجمه بهره گرفته ش��ود. گاهی اس��تفاده از زبان فارسی در 
تفهیم مطالب کارساز است. مانند تطبیق انواع فعل در فارسی 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی«  ارزیابی از كتاب های كار و تمرین زبان عربی

حداکثر معیارها و سنجه هاردیف
امتیاز

وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی )نبود تضاد بین متن و اهداف(

6بین محتوای كتاب با برنامه درسی عربی هماهنگی وجود دارد.1

5موجب تقویت و اشاعة برنامه درسی عربی است.2

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

به فّعالّیت های مختلف فكری در چارچوب مهارت های چهارگانه زبانی برای درگیر 3
2كردن حواّس فراگیر توّجه نموده است

در محتوای استفاده شده به باورهای دینی و فرهنگی به منظور تقویت ایمان و 4
2اخالق توّجه شده است.

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

2متون و عبارت های کتاب از نظر صرف و نحو و کاربرد واژگان صحیح و معتبر است.5

متناسب بودن سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

2به پیش دانسته های مخاطب توّجه شده است.6

2سازمان دهی محتوای کتاب با رشد عقالنی مخاطب سازگاری دارد.7

توجه به تفاوت سبك های یادگیری مخاطبان در فرایند یادگیری

2از انواع سبک های یادگیری، در ارائه محتوا استفاده شده است.8

2کتاب در زمینه آموزش و انتقال اّطالعات، نگارشی ساده و به دور از پیچیدگی دارد.9

ایجاد فرصت تعامل با مخاطب 

2به برانگیختن حّس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمک می کند.10

بخش های کمکی تعاملی مانند لوح فشرده، وب گاه پشتیبان، شبکه موبایلی و 11
2موارد همانند دارد.

تناسب ساختار فیزیكی کتاب )اعم از قطع، اندازه، تعداد صفحات و اندازة قلم( با  سن مخاطب و كیفیت 
چاپ آن

2طرح رو و پشت جلد و عنوان كتاب جّذاب و پرمعناست.12

2قطع و حجم کتاب متناسب با مخاطب است.13

نوع قلم، اندازه و صفحه آرایی، به گونه ای است که موجب جّذابّیت، انگیزه و ایجاد 14
2نظم فکری می گردد.

برخورداری نثر از زبان فارسی معیار و دارای لحن مشفقانه

2محتوا برای تفهیم مطالب گویا، خالصه و جّذاب است.15

1رسم الخّط مصّوب آموزش و پرورش رعایت شده است16

واژگان مناسب به كار گرفته شده و معادل مصّوِب واژه های بیگانه نیز آورده شده 17
1است.

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

2شكل ها و تصویرها گیرایی، زیبایی و كیفّیت مناسب دارند.18

1در تصاویر تعادل جنسّیتی رعایت شده است.19

2در تصویرها به مسائل فرهنگی توّجه شایسته و بایسته شده است.20

1تصاویر و شکل ها به انتقال سریع تر و مؤّثرتر مفاهیم کمک می کنند.21

تناسب محتوا با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

4در زندگی حال و آیندة مخاطب کاربرد دارد.22

2به فهم متون دینی و ادبی کمک می کند.23
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و عرب��ی. بخش فّن ترجمه به منظور آموزش مفاهیم بنیادین 
فنون ترجمه، در کتب درسی می آید.

قواع�د: کاربردی بودن قواعد به عنوان اصلی اساس��ی باید 
مورد توّجه ج��ّدی برنامه ریزان، نویس��ندگان و معلّمان قرار 
گی��رد. در بخش تدری��س، توّجه به کارب��رد قواعد در جمله 
و یافت��ن ش��واهد از متن، م��ورد تأکید اس��ت. در این زمینه 
ض��رورت دارد از تأکی��د بر حفظ قواعد، پرهی��ز گردد. اتّخاذ 
الگ��وی دانش آموزمح��ور، تأکید ب��ر روش های اکتش��افی و 
پرسش و پاس��خ در این بخش در یادگیری مؤثّر است. توّجه 
ب��ه آموخته های پیش��ین دانش آم��وزان، پیون��د دادن قواعد 
زبان عربی به دس��تور زبان فارس��ی یا انگلیس��ی و استشهاد 
ب��ه مثال های قرآنی و روایی در این حیطه، توصیه می ش��ود. 
بخش��ی از مباحث دس��توری تأثیر چندانی در دریافت معنی 
ندارن��د. از آنجا ک��ه رویكرد کتاب های جدی��د عربی بر پایۀ 
مهارت ه��ای چهارگان��ه زبانی و متن محور اس��ت، قواعد باید 
خدمت گ��زار فهم عبارات و متون باش��ند و فی نفس��ه هدف 

نیستند.
تمرینات: پاس��خ دادن به تمرینات هر درس نشانگر میزان 
موّف�قیت معلّ��م و دانش آموز در فراین��د یاددهی- یادگیری 
است. لذا اتّخاذ روش های فعال و مشارکتی در انجام تمرینات 
امری گریزناپذیر اس��ت. معل��م در این بخش نقش مصّحح را 

ایفا می نماید. 

ارزش یابی )مبانی، روش ها و ابزارها(
ارزش یابی و اصول حاکم بر آن

 ارزش یاب��ی یكی از ارکان برنامه درسی و بخش��ی مهم از 
فرآیند آموزش اس��ت. طبعاً در کتاب های آموزش��ی نیز این 
بخش باید به دقت طراحی شود. اساساً در کتاب های آموزشی 
غیردرس��ی که معموالً منبعی خودآموز محس��وب می شوند، 
پرس��ش ها و فعالیت های اصولی و مناسب بهترین آینه برای 
بازتاب آموخته های مخاطب اند و از طریق ارزش یابی اس��ت 
ک��ه او می تواند تصویر دقیقی از آموخته هایش ترس��یم کند. 
در کتاب های ویژة معلمان نیز می توان با طراحی ارزش یابی 
مناس��ب به او در کسب موفقیت یاری رساند. یك ارزش یابی 
اصول��ی )که برخی مس��تقیم و برخی غیرمس��تقیم به کتاب 

آموزشی مربوط می شوند( باید واجد مشخصات زیر باشد: 
ارزش یابی در خدمت آموزش باشد؛

سطوح مختلف یادگیری در آن مّد نظر قرار  گیرد؛
از تأکید محض بر حفظیات پرهیز  شود؛

ب��ه ان��واع ارزش یابی تش��خیصی، مس��تمر و پایان��ی ب��ه 
اندازه الزم توجه  شود؛

ارزش یابی مستمر به عنوان اصل اساسی در فرآیند یاددهی- 
یادگیری باشد؛

ارزش یابی مستمر همچنان در کارنامۀ دانش آموزان جایگاه 
داشته باشد؛

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری  در تهیة  محتوای كتاب

2با ذکر منابع و مآخذ، حقوق كتاب درسی و دیگر كتاب ها رعایت شده است.24

2شناسنامه کتاب و فهرست موضوعی بر اساس طبقه بندی فیپا ارائه شده است.25

فراهم آوردن فرصت شكوفایی فطرت و استعداد های دانش آموزان

3برای شکوفایی توانمندی ها  و  استعدادهای دانش آموزان فرصت مناسب را  فراهم کرده است.26

4توانایی شکوفا ساختِن سرشت زبان آموزی مخاطب را دارد.27

ایجاد فرصت برای به کار بستن یافته های علوم گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموز

4متون و عبارات در تقویت دانش و مهارت زبانی مخاطب مؤّثر است.28

4محتوای كتاب در زندگی دانش آموز كاربرد دارد.29

عمق بخشی به درك دانش آموزان در ارتباط با مطالب كتاب درسی و برنامة درسی

3محتوا موجب تثبیت آموخته ها شده است.30

3درک دانش آموزان را در ارتباط با کتاب و برنامه درسی عربی تعمیق بخشیده است.31

پرورش مهارت های الزم و مرتبط با كتاب های درسی

3مهارت ترجمه از عربی به فارسی را تقویت کرده است.32

3مهارت مكالمه را تقویت کرده است.33

3در واژه شناسی و كاربرد واژگان موجب تثبیت و تعمیق آموخته هاست.34

3توانایی درك مطلب را افزایش داده است.35

3قواعد را در خدمت فهم متن قرار داده است.36

فراهم آوردن زمینة تثبیت استحكام و استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان

2تمرین  بخش واژگان، فرآیند یادگیری را استمرار داده است.37

2تمرینات بخش قواعد مطابق اهداف كتاب درسی هستند.38

2فّعالّیت های بخش مكالمه مفید، مؤّثر و كاربردی هستند.39

2تمرینات بخش درك مطلب كاربردی و مناسب هستند.40

2فّعالّیت های بخش مهارت های زبانی ترجمه، مطابق رویکرد هستند.41

فراهم آوردن موقعّیت های جدید و ارائه فّعالّیت های متنّوع یادگیری و فراتر از كتاب درسی

متون و عبارات فراتر از كتاب ولی در چارچوب واژگان و ساختار آموزشی كتاب 42
2درسی هستند.

متون و عبارات كتاب متنّوع اند و از متون و عبارات تكراری و كلیشه ای استفاده 43
2نشده است.

2در نگارش محتوا نوآوری و خاّلقّیت وجود دارد.44

1جدول، نمودار یا اینفوگراف دارد.45

فراهم آوردن زمینة پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان از طریق پیش بینی كارهای گروهی در فّعالّیت ها

2فّعالّیت گروهی تنظیم شده است.46

2فّعالّیت های متناسب با کار گروهی و ایفای نقش دارد.47

بسط و توسعه فّعالّیت های یادگیری دانش آموزان در محیط متنّوع محّل زندگی آن ها

2آموخته ها در زندگی فردی دانش آموز و در محیط های متنّوع مؤّثر است.48

2آموخته های زبانی در فهم عبارت و متن سودمند است.49

2قدرت تقویت فّعالّیت های یادگیری فراگیر را در مكالمه دارد. 50

تقویت شایستگی های پایه در مخاطب از طریق طّراحی موقعّیت های آموزشی و تربیتی مناسب

محتوای كتاب با سازمان دهی و طّراحی موقعّیت های آموزشی و تربیتی مناسب 51
2شایستگی های پایه را تقویت نموده است.

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی
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در ارزش یابی مس��تمر از روش های کتبی، شفاهی و توصیفی 
استفاده  شود؛

در ارزش یابی کتبی حّتی االمكان از دادن عین عبارات کتاب 
پرهی��ز  ش��ود؛ ام��ا ای��ن کار موج��ب اخت��الل در ارزش یاب��ی 

پیشرفت تحصیلی دانش آموز نگردد.
در به کارگیری ابزار ارزش یابی، از پرس��ش های کوتاه پاس��خ، 
بلندپاسخ، چندگزینه ای، تصحیح کردنی، جورچین، وصل کردنی 

و انتخاب کردنی استفاده شود. 

انواع الگوهای ارزش یابی
چنان ک��ه در بند 4، اش��اره ش��د در ارزش یابی الزم اس��ت از 
الگوهای تشخیصی، مس��تمر و پایانی بهره گرفته شود. برای هر 

یك از این ارزش یابی ها می توان نمونه هایی را قید کرد.
الف. ارزش یابی تشخیصی 

در ترجمۀ مت��ون از آموخته ه��ای قبلی دانش آم��وزان ارزش 
یابی شفاهی یا کتبی کوتاه پاسخ به عمل آید. 

در بخ��ش قواعد و تمرینات از آگاهی دانش آموزان نس��بت به 
قواعد پیش نیاز و نیز آگاهی آنان نس��بت به دستور زبان فارسی 

ارزش یابی تشخیصی به عمل آید.
ب. ارزش یابی مستمر: 

قرائت و پاسخ به پرسش های شفاهی 
ترجمه عربی به فارس��ی )فارس��ی به عربی باید بس��یار ساده 

باشد(؛
درک مطلب

قواع��د )از حفظیات و تعاری��ف خودداری ش��ود؛ کاربرد مهم 
است.(؛

فعالیت های فوق برنامه، حّل کتاب کار، پژوهش، وبالگ نویسی.
توصیه هایی در این خصوص: 

ارزش یابی قرائت
به کیفیت خواندن عبارات خبری، اس��تفهامی، تعجبی و ندائی 

توجه می  شود.
ارزش یابی ترجمه

ارزش یابی در زمینه ترجمه باید متنّوع باشد )متضاد، مترادف، 
کلم��ه ناهماهنگ، ترجمه کلمات زیرخ��ط دار در جمله، ترجمه 

ناقص و...(؛
معی�ار ترجم�ة صحی�ح، عبارت اس��ت از پای بن��دی ب��ه 
عبارت اصلی و کم و زیاد نكردن عبارت مگر در مواقع ضروری؛

تعری��ب برخ��ی از جم��الت س��اده و نیز برگردان واژه ه��ا و 
ترکیب های فارس��ی به عربی به منظور تثبیت یادگیری در س��ه 
س��ال دوم متوسطه به ویژه در دو رشتۀ علوم و معارف اسالمی و 

ادبیات و علوم انسانی، قابل اجراست.
ارزش یابی درک مطلب

به منظور اجتن��اب از حفظ ترجمه متون و تمرینات کتاب، الز
م است سؤاالتی از عبارات خوانده شده از دانش آموزان پرسیده 
ش��ود تا مقدار توانایی آن��ان در درک مفاهیم به صورتی دقیق تر 

مورد ارزش یابی قرار گیرد؛ اما بهتر و منطقی تر اس��ت که متنی 
بیرون از کتاب داده ش��ود. این کار دش��وار است و باید طراح به 
واژه های خوانده ش��ده در کتاب های درسی احاطه داشته باشد و 
اگر ناچار ش��د از واژ ه های ناآش��نا بهره بگیرد، باید در پاورقی به 
معنایش اش��اره کند. درک مطلب حداق��ل 2 نمره دارد. در این 
بخش همه س��ؤاالت مطروحه باید در فضای درک مطلب باشد. 
طراح��ی ی��ك درک مطلب خوب، هنرنمای��ی و توانایی طراح را 
نشان می دهد. باید متن حداقل چهار سطر و به گونه ای باشد که 
بتوان از کلمات پرسشی متنوعی در طراحی سؤاالت بهره برد. 

پیرام��ون  طرح س��ؤاالتی  ب��ا  مت��ن،  خوان��دن  هن��گام  در 
کلمات هم خان��واده، مترادف و متضاد ک��ه احتماالً دانش آموزان 
آن ها را در مراحل پیش��ین خوانده اند، می توان از مقدار توانایی 

آنان به شكل بهتر و دقیق تر ارزش یابی به عمل آورد.
معل��م از عباراتی که دانش آموز خوان��ده، پرس��ش هایی طرح 
می کند و از او به عربی پاس��خ می خواهد. به کارگیری این روش 
و روش های مش��ابه مانع حفظ کردن مطالب و انتقال طوطی وار 

آن ها می شود. 
ب��ا اعمال تغییرات در مت��ن یا عبارتی ک��ه دانش آموز خوانده 
و س��پس پرس��ش هایی در این زمین��ه، می توان مق��دار توانایی 

دانش آموز را در حیطه درک مطلب بهتر ارزیابی نمود.
ارزش یابی قواعد

مثال های��ی ک��ه در تدریس قواع��د به کار می رود، بهتر اس��ت 
برگرفته از متون تدریس ش��ده کتاب درسی و حاوی بار ارزشی 

باشند. استفاده از مثال های کلیشه ای توصیه نمی شود.
ج. ارزش یابی پایانی: 

نتیجه این ارزش یابی در کنار ارزش یابی مس��تمر، نتیجۀ کار 
دانش آموز را تعیین می کند.

در مورد نحوة اجرای ارزش یابی مرحلۀ پایانی، به موارد مندرج 
در اصول حاکم بر ارزش یابی توجه شود.

روش ها و ابزارهای ارزش یابی 
ارزش یابی دروس عربی به دو روش کتبی و ش��فاهی صورت 
می گیرد. در بخش ترجمه، قواعد و تمرینات، اجرای هر دو روش 
میسر است؛ اما ارزش یابی دانش آموزان در بخش قرائت، به دلیل 
ماهیت آن، جز به روش ش��فاهی انجام ش��دنی نیست. در ارزش 
یابی مستمر انجام ارزش یابی شفاهی، افزون بر روش مشاهده در 
طول فرایند مورد تأکید اس��ت. همچنین سؤال های کوتاه پاسخ، 
بلند پاسخ، تكمیل کردنی، چندگزینه ای، وصل کردنی، جورچین و 
انتخاب کردن��ی از جمله ابزارهای کارآم��د در ارزش یابی درس 

عربی است. 
تجربه نش��ان داده اس��ت که نمونه س��ؤال کتاب های کار میان 
مدارس الگو می ش��ود. از این رو مدیران انتشارات باید به این امر 
مهم توجه کنند و در گزینش مؤلّفان حّساس تر و دقیق تر باشند. 
بهره گیری از تازه ترین یافته ها در طّراحی سودمند و نوین سؤال، 
باید در دس��تور کار انتشارات باشد. شاکلۀ اصلی طرح سؤال باید 
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شکل 1- دسته بندی انواع کتاب های آموزشی در حوزه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

طبق مصوبۀ دفتر تألیف باشد. در طرح سؤاالت امتحانی نیز باید 
از ش��یوه های معّماگونه ای که در سال های اخیر � به تقلید ناروا 
از کنكور � رایج شده و مسیر آموزش عربی را به انحراف کشانده 

است، دوری کرد.

انواع کتاب ها و منابع آموزشی و تربیتی
در بخش��ی از این س��ند به تعریف انواع منابع آموزشی مكتوب 
خصوصاً کتاب ها پرداخته اس��ت که در ای��ن مجال، به اجمال و 
اش��اره از آن می گذریم.  احتم��االً می دانید که به طور کلی منابع 
آموزش��ی و تربیتی به دو دسته تقسیم می گردند: مكتوب و غیر 
مكت��وب. ای��ن منابع اغلب برای دو دس��ته مخاطب اصلی تولید 

می شوند. دانش آموزان و معلمان.
مهم تری��ن گروه از منابع آموزش��ی مكتوب، کتاب ها هس��تند. 
بخش��ی مهم از کتاب های آموزشی نیز ممكن است کمك درسی 
باشند که به منظور تعمیق یا تثبیت مفاهیم، مهارت های اساسی 
و ایده های کلیدی کتاب درسی و معموالً برای یك پایه مشخص 
نوش��ته می ش��وند. این کتاب ها وابس��ته به کتاب درسی اند و با 
تغییر کتاب درس��ی باید تغییر کنند. کتاب های کمك درسی به 
دو گ��روه کتاب های کار و کتاب های تمرین تقس��یم می ش��وند. 
الزم به ذکر اس��ت، کتاب هایی که به حّل مس��تقیم تمرین های 
کتاب های درسی می پردازند، هیچ جایگاهی در میان کتاب های 

کمك درسی نخواهند داشت.
گروه دیگر از کتاب های آموزشی، منابع تکمیلی دانش آموز 
)دانش افزایی( هس��تند ک��ه دانش آموزان ب��رای افزایش دانش 
درب��اره یك موضوع مطالعه می کنند. این کتاب ها ممكن اس��ت 
ش��امل مطالبی مشابه کتاب های درسی باشند، اما معموالً دارای 

اطالعات فراتر از کتاب های درسی نیز هستند. 
کتاب های آموزش��ی ویژه معلمان و مربی��ان و والدین مطابق 
س��ند، کتاب های حمایت�ی خوانده ش��ده اند. کتاب هایی که 
به منظور ارتقای شایس��تگی های حرف��ه ای و تخصصی معلمان 
و کارشناس��ان و همچنی��ن آگاهی والدی��ن و همراهی آن ها با 
اه��داف آموزش تولید می ش��وند. باید توجه داش��ت کتاب های 
اخیر، سپردن بخش��ی از فرایند آموزش به والدین نیست، بلكه 
قصد آن ایج��اد فرصت تعامل والدین ب��ا دانش آموز در محیط 

خارج از مدرس��ه اس��ت.
در کتاب های جنبی و س�رگرمی معموالً با استفاده از قالب 
بازی و سرگرمی به آموزش و پرورش مهارت ها پرداخته می شود. 
موضوعات مطرح ش��ده در کتاب های مرجع غالباً فراتر از سطح 
یك پایه و حتی یك دوره تحصیلی است و شامل اطالعاتی جامع 
درباره موضوع کتاب است که در مراجعه مكرر و مستمر مخاطب 

خوانده می شود.
پوسترها و فلش کارت ها نیز با آن که کتاب نیستند، در زمره 

منابع مكتوب، قرار می گیرند.
در بخش دوم این سند برگه های ارزش یابی منابع آموزشی مكتوب 
خصوصاً نواع کتاب های آموزشی عربی اعم از دانش افزایی، حمایتی و 
کمك درسی آورده شده است. و در انتهایی ترین بخش سند )ضمیمه 

2(، برخی از اصطالحات به کار رفته در سند تعریف شده است.
در پای��ان ای��ن نوش��ته، ب��رای آش��نایی خوانن��دگان محترم 
ب��ا س��نجه های اختصاص��ی و وزن آن ه��ا در برگ��ه ارزش یابی 
کتاب های کار و تمرین زبان عربی برای نمونه آورده ش��ده است.
)صفحات42و43( این سندها پس از تصویب در شورای هماهنگی 

علمی سازمان در وب گاه سامان کتاب بارگذاری خواهد شد.

کتاب های آموزشی و تربیتی

کتاب های کمک آموزشی

کتاب های حمایتیکتاب های کاربرد فن آوریکتاب ها و منابع تکمیلی

کتاب های حمایتی معلم

فلش کارتپوسترکتاب های جنبی و سرگرمیکتاب های تکمیلی کتاب های مرجع

کتاب های حمایتی والدین

کتاب های کار و تمرین

کتاب های کمک درسی
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کمک به معلمان برای تولید و فروش منابع آموزشی
1. معلم�ان بهتری�ن متخصصان در آم�وزش دانش آموزان 
هستند. دفتر انتش�ارات و تکنولوژی آموزشی چه برنامه ای 
ب�رای حمایت از معلم�ان تولید کنن�دة مواد و رس�انه های 

آموزشی در مراحل طراحی، تولید انبوه و فروش دارد؟ 
معلمان زیادی ممكن اس��ت در کار نوش��تن کتاب یا طراحی 
نرم افزارها و س��اختن فیلم های آموزشی همكاری کنند. روشن 
اس��ت اگر معلمان به اندازه ای که در امر آموزش مهارت دارند، 
در تولید منابع آموزش��ی اس��تاندارد نیز مهارت به خرج دهند، 
مورد پش��تیبانی و حمایت س��ازمان پژوهش و دفتر انتش��ارات 
و تكنولوژی آموزش��ی قرار می گیرند. منابع اس��تاندارد � بسته 
ب��ه درج��ۀ کیف��ی محص��ول � در وب گاه ها، کتاب نامۀ رش��د، 
فهرس��تگان رشد و حتی کتاب های درسی معرفی می شوند و به 

جشنواره های رشد راه می یابند.
از س��وی دیگر، نقش آفرینی معلمان در تولید منابع آموزشی 
اس��تاندارد، ب��ه تألیف، کارگردان��ی یا برنامه نویس��ی و طراحی 
نرم افزار محدود نیس��ت. بی تردید، توجه به دیدگاه های معلمان 
در تولید منابع آموزش��ی، به عنوان افرادی که به طور مس��تقیم 
در فراین��د یاددهی نقش آفرینی می کنن��د، اهمیت زیادی دارد 
و محصول��ی در امر آموزش موفق تر خواهد بود که با مش��ورت 
معلمان تولید شده باشد، بنابراین، نمی توان تصور کرد محصولی 
تولید ش��ود و در آن از معلمان مجرب یاری گرفته نشده باشد. 
به این ترتیب، پش��تیبانی دفتر از منابع آموزش��ی اس��تاندارد و 

مناسب، پشتیبانی از معلمان عزیز است.

همکاری در تولید محصول مشترک با معلمان
2. آیا دفتر انتش�ارات و تکنولوژی آموزشی برنامه ای برای 
همکاری و تولید مش�ترک محصول ب�ا معلمان صاحب ایده 

دارد؟

پاسخ شما منفی است. دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی به 
جای تولید محصول بر منابع و مواد آموزشی تولید شده نظارت 
می کند و به منابع اس��تاندارد و مناس��ب پروانۀ ورود به مدرسه 

می دهد.

کتاب ها چند سال اعتبار دارند؟
3. منط�ق ص�دور تأییدیة دو س�اله به ویژه ب�رای کتاب ها 

چیست؟
تأییدیۀ صادر ش��ده برای کتاب های آموزش��ی و تربیتی »بدون 
زمان« است. البته خریداران این کتاب ها به این موضوع توجه نشان 
می دهند که کتاب های درسی تغییر می کنند و این موضوع به طور 
طبیعی در خرید کتاب های کمك درس��ی قدیمی تر اثر بازدارنده 
دارد. در منابع آموزش��ی غیرمكتوب نیز این اعتبار هم اکنون سه 
ساله داده می شود و این منابع تا سه سال اعتبار دارند مگر آنكه با 

تغییر کتاب درسی مربوط، اعتبار خود را از دست بدهند. 
اما اگر منظور ش��ما این اس��ت ک��ه چرا در ه��ر کتاب نامه یا 
فهرس��تگان رش��د فقط کتاب ه��ای چاپ اول دو س��ال معرفی 
می ش��ود، این به دلیل فراوانی کتاب ه��ا و محدودیت صفحات 
کتاب نامه است. بنابراین، کتاب هایی که در کتاب نامه های قبلی 
نیز معرفی شده اند، از نظر ما معتبر هستند و معلمان محترم با 
عنایت به محتوای کتاب و ش��رایط ش��اگردان خود می توانند از 

آن ها بهره  ببرند.

موانع موجود بر سر راه تمرکز زدایی
4. در راس�تای تمرک�ز زدای�ی بهتر اس�ت بررس�ی منابع 
آموزشی و تربیتی به استان ها واگذار شود. آیا تحقق این امر 
ممکن است؟ اگر خیر، چه موانعی در این زمینه وجود دارد؟

موض��وع مهم  این اس��ت که فع��اًل قانون ای��ن کار را برعهدة 
س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش��ی گذاشته است و باید 

این صفحه برای پاس�خ گویی به پرس�ش های معلمان، ناشران و همکاران طرح سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی در سراسر کشور 
ایجاد شده است. پرسش هایی که در این صفحه منتشر می شوند، در وهلة نخست به ارزیابان منابع آموزشی و کارمندان حوزة معاونت 
س�امان دهی نش�ان می دهد که چه ابهام ها و پرس�ش هایی دربارة فعالیت های آن ها وجود دارد؛ در وهلة دوم، به پرسش یک دوست و 
همکار و آنچه در ذهن او می گذرد پاس�خ می دهد. زدودن ابهام های احتمالی از ذهن دیگرانی که این پرس�ش را در ذهن دارند و آشنا 
کردن دقیق تر آنان با موضوع س�امان دهی نیز س�ومین کارکرد این صفحه اس�ت. در نخس�تین بخش، پرس�ش هایی از معلمان استان 
خراسان رضوی، همراه با پاسخ های آن ها، منتشر می شود. با تشکر از گروه تحلیل محتوای این استان، شما را به خواندن این پرسش ها 

و پاسخ ها دعوت می کنیم. 

دبیرخانه 
سامان دهی 
منابع آموزشی 
و تربیتی

پرسش ها و پاسخ هایی دربارة سامان دهی
پرسش های این شماره: استان خراسان رضوی
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قانون تازه ای مصوب ش��ود که این مسئولیت را بین استان های 
کش��ور توزیع کند یا کار ارزیابی به نحوی انجام ش��ود که نافی 
مسئولیت این سازمان نباشد. با این وصف، دور از انتظار نیست 
که سازمان ارزیابانی در استان ها داشته باشد. اما این امر نیازمند 
طراحی سازوکاری دقیق است تا اوالً یك منبع در دو جا بررسی 
نشود. ثانیاً سطح داوری ها چنان به هم نزدیك شود که اختالف 
قابل توجهی در نتایج دیده نش��ود. الزمۀ این کار یكسان کردن 

برداشت ها از معیارها و مالک های داوری است.

مهم ترین معیارها در تأیید کتاب های آموزشی
5. مهم ترین ش�اخص ها در بررسی مواد و رسانه ها و صدور 

تأییدیه چیستند؟
پاس��خ موجز دادن به این پرسش بسیار س��خت است. منابع 
مكتوب که اغلبش��ان کتاب هس��تند، ویژگی های خاص خود را 
می طلبند و منابع غیرمكت��وب مانند فیلم، نرم افزار و تجهیزات 

آموزشی هر یك استانداردهای خاص خود را دارند.
ام��ا با توج��ه به اینك��ه غالب منابع به ش��كل کت��اب  عرضه 
می ش��وند، در این جا خیلی موجز ب��ه ویژگی های الزم برای هر 

کتاب آموزشی )و از جمله کمك درسی( پرداخته می شود. 
کتاب پیش از هر چیزی نباید با برنامۀ درس��ی و رویكردهای 
آن در تضاد باش��د. کتاب ها نباید مانع از تفكر و خالقیت شوند 

)مثاًل نوش��تن پاس��خ  کامل برای پرس��ش های کت��اب موجب 
امتیاز منفی می ش��ود(. کتاب ها باید تا حد امكان از ش��یوه ها و 
قالب ه��ای نو و متنوع برای طرح مباحث اس��تفاده کنند؛ حجم 
کتاب، به خصوص در مقایس��ه با کتاب درس��ی مرب��وط، نباید 
خیلی زیاد باشد. باید در صورت امكان از نمودار،  نقشه و جدول 
برای تسهیل یادگیری اس��تفاده کرد. همچنین کتاب ها باید از 
غلط های علمی و تعریف های من درآوردی و غلط های ویرایشی 

مؤثرکه موجب بدفهمی می شوند،  عاری باشند.
اف��زون بر این ها، ظاهر کتاب ها نیز نباید خواننده را در فرایند 
مطالعه خس��ته کند. برای این منظور کتاب باید قلم مناس��ب و 
صفحه آرایی قابل قبول داشته باشد. مثاًل اندازة قلم نباید خیلی 

ریز یا صفحه آرایی نباید خیلی فشرده باشد.
اگر کتابی عاری از این مشكالت عمده باشد، کتابی مناسب و 
استاندارد خواهد بود. حتی برخی از اشكاالت ظاهری و فیزیكی 
کوچك، که در کیفیت محتوا اثر زیادی ندارند، قابل اغماض اند.
ای��ن ویژگی ها در اس��نادی ب��ا عنوان »س��ند راهنمای تولید 
کتاب های آموزش��ی« به تفكیك موضوعات درس��ی مورد بحث 
قرار گرفته است. این اسناد از طریق منوی وب گاه سامان کتاب 
به نش��انی http://samanketab.roshdmag.ir قابل دریافت و 
مطالعه اس��ت.  البته به زودی نس��خۀ به روز شدة این اسناد نیز 

ارائه خواهد شد.
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جشنوارٔه چهاردهم در آیینٔه رسانه
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