
آگاه سازی خانواده ها
گام بعدی سامان دهی

خسرو داوودی، مؤلف کتاب های درسی و  آموزشی معتقد است، پاسخ گویی به نیازهای متنوع دانش آموزان، مهم ترین ضرورت تولید 
آثار  آموزشــی و کمک درسی است. البته به این شرط که در راستای برنامة درســی باشند. او می گوید گرچه طرح سامان دهی منابع 
آموزشــی و تربیتی روند رو به رشــدی را طی کرده است، اما ارتباط با والدین برای آگاه ساختن آن ها از منابع استاندارد و نیز تغییر 

نظام آموزشی به کیفی و توصیفی می تواند این روند را تسریع کند.

 به نظر شــما، منابع کمک آموزشی در فرایند یاددهی 
یادگیری تا چه اندازه نقش آفرین هستند؟ 

ضرورت کتاب کمک آموزشــی خیلی مورد سؤال است. در نظام 
آموزش وپرورش ما که نظامی متمرکز اســت و ما تنها یک برنامۀ 
درسی ملی و یک کتاب درســی ملی داریم، طبیعتاً تنها کتاب 
نمی تواند پاسخ گوی همۀ نیازهای اقشــار دانش آموزی ما باشد. 
مــا طیف وســیعی از دانش آموزان را داریم. اگر یک ســر طیف 
دانش آمــوزان را افــرادی در نظــر بگیریم 
که معلمــان و امکانــات و شــرایط خوبی 
ندارند و ســاعات آموزشی شــان از ســطح 
اســتاندارد پایین تر است و سر دیگر طیف را 
دانش آموزانی در نظر بگیریم که از امکانات، 
اســتعداد، مدرسه و معلم خوبی برخوردارند، 
می بینیم که نیازهــا متنوع اند. این در حالی 
است که برنامۀ درسی و کتاب درسی براساس 
قشر متوسط تنظیم می شود. در این صورت 
بچه هایی که ضعیف انــد و از امکانات اندکی 
برخوردارند، نیازهای جدیدی برایشان تعریف 
می شود تا خودشــان را به سطح متوسطی برســانند که کتاب 
برایشان تعریف کرده اســت. از سوی دیگر، دانش آموزانی که در 
قشر باال قرار می گیرند، کتاب درسی برایشان کافی نیست و برای 
آن ها هم نیازهای جدیدی تعریف می شود که بعد از کتاب درسی 
چه کنند. با توجه به این توضیح، وقتی نظام آموزشی ما متمرکز 
است، بهتر است با کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی به هر 

دو طرف این طیف کمک کنیم. 

 صاحب نظــران متفق اند که منابع کمک درســی در 
سال های گذشته، رشد بی رویه و نامطلوبی داشته است. 

ریشة این اتفاق را در چه می بینید؟

فرهنگ عمومی جامعۀ ما، فرهنگ مقایسه ای در همۀ ابعاد است. 
مردم دائماً داشته ها و نداشته های خود را با هم مقایسه می کنند. 
البته این فرهنگ خوبی نیســت، اما این واقعیت وجود دارد. در 
مــورد آموزش هم همیــن اتفاق می افتد. همۀ والدین دوســت 
دارند فرزندشــان در کنکور رتبۀ خوبی داشته باشد و به این فکر 
نمی کنند که او چه توانایی و اســتعدادی دارد. از ســوی دیگر، 
فرهنگ مردســاالری و زن ساالری جای خود را به فرزندساالری 
داده اســت که از هــر چیز بهترین را می خواهــد. توجیه کردن 
والدین برای این موضوع که فرزند آن ها چه سطحی دارد، خیلی 
سخت است. در این فرهنگ، مطالبۀ اولیا زیاد است و حتی دقت 
نمی کنند که چه کتابی برای فرزندشان مناسب است. به همین 
دلیل با خریدهای زیاد کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی از 
سوی والدین مواجه هستیم. به گونه ای که حتی اگر مدرسه هم در 
این زمینه اقدامی نکند، والدین مطالبه می کنند. در مدرسه های 
غیردولتی این روند به شــکل فزاینده ای رو به افزایش است. در 
مدرســه های دولتی هم والدین این تفکــر را دارند که با کتاب، 
فرزندشان موفق می شود. در چنین فرهنگی است که مصرف باال 

می رود و به تبع آن عرضه بیشتر می شود. 

 همان طور که گفتید، خانواده ها ســهم مهمی در این 
موضوع دارند. برای روشن ساختن ذهن آن ها چه راهکاری 

را می توان پیشنهاد کرد؟
به نظر می رسد بهترین کار فرهنگ سازی و آموزش والدین است. 
عالوه بر این، طرح ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی باید در 
بخــش ارتباط با خانواده ها فعال تر باشــد و معرفی این بخش به 
خانواده ها شــکل بهتری به خود بگیرد. تاکنون طرح سامان دهی 
بیشتر بر روی کارشناسان، معلمان و ناشران متمرکز شده است 
و والدین کمتر مخاطب قرار گرفته اند. اگر بتوانیم راهکاری ایجاد 
کنیم که در طرح سامان دهی به والدین هم توجه بیشتری صورت 
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پای صحبت خسرو داوودی، مؤلف کتاب های درسی و آموزشی ریاضی

همة والدین دوست دارند 
فرزندشان در کنکور 

رتبة خوبی داشته باشد 
و به این فکر نمی کنند 

که او چه توانایی و 
استعدادی دارد و حتی 

دقت نمی کنند که چه 
کتابی برای فرزندشان 

مناسب است
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گیرد و توصیه هایی برای والدین ارائه شود، می توان بخشی از این 
مشکل را حل کرد.  البته مدرسه ها هم وظیفه دارند در این زمینه 
کار کننــد و به والدین آگاهی دهند. عــالوه بر این، موضوعاتی 
هستند که به فرهنگ عمومی جامعه باز می گردند. در این زمینه 
هم نظام باید تصمیماتی بگیرد تا فرهنگ اصالح شود و نُرم های 

جامعه تغییر کنند. 

 از نظر شما، مهم ترین ویژگی منابع آموزشی استاندارد 
چیست؟

وقتی نام کمک درســی یا  آموزشــی روی کتابی قرار می گیرد، 
طبیعتاً مهم ترین موضوع این اســت که در راستای برنامۀ درسی 
باشد. یعنی محتوای کتاب به برنامۀ درسی کمک کند؛ اما اتفاقی 
که در جامعه می افتد نشان می دهد این موضوع برای مردم مهم 
نیســت. منظور از مردم، هم خریدار و هم ناشر است. هیچ کدام 
از آن ها به این توجه ندارند که کتاب در راســتای برنامۀ درسی 
هســت یا نه. بلکه این موضوع را مورد توجه قرار می دهند که آیا 
کتاب در ارزشیابی های مرسوم جامعه به دانش آموز کمک می کند 
یا نه. برخی کتاب ها مثاًل به موفقیت در کنکور دانش آموز کمک 
می کنند؛ گرچه استانداردهای کتاب آموزشی مطلوب را ندارند. 
من فکر می کنم این مشــکل زمانی حل می شود که ما در نظام 
ارزشیابی مان تجدیدنظر کنیم و کیفیت آن را باال ببریم. آن وقت 
است که جامعه به طور خودکار به سمت کتاب آموزشی مناسب 
می رود. مثال وضعیت دورة ابتدایی در این زمینه مناسب است. 

ما ســال ها با ناشــران صحبــت می کردیم که کتاب آموزشــی 
اســتاندارد چه مطلوبیتی دارد. اما اکنون تا حد 

زیــادی این مشــکل در دورة ابتدایی حل 
شده، چون نظام ارزشــیابی تغییر کرده 
است. در واقع این دوره از حالت امتحانی 
خارج شــده و به سمت ارزشیابی کیفی 
و توصیفی حرکت کرده اســت. اکنون 
کتاب های کاری که برای دورة دبســتان 
نوشــته می شــوندـ  به خصوص در حوزة 

ریاضی ـ نســبت به گذشته بهتر و 
با کیفیت تر هستند و من عامل 

این موضوع را در اصالح نظام 
ارزشــیابی می دانم. اگر در 

دوره هــای تحصیلی بعد 
هــم نظام ارزشــیابی 

تغییر کند، مطمئناً 
کتاب هایی که 

تولید می شوند به مطلوبیت مدنظر ما نزدیک تر خواهند بود.

 به نظر شما منابع غیراستاندارد چه آسیبی به یادگیرنده 
و فرایند یاددهی یادگیری می زنند؟

آسیب دو نوع است. زمانی کتابی در راستای برنامۀ درسی نیست 
که می توان آن را آســیب تلقی کرد؛ اما به نظر من آســیب آن 
مخرب نیســت.  در نظام آموزشی ما شــاید کتابی از نظر برنامۀ 
درســی خوب نباشد، اما به ارزشــیابی کمک  کند. در این بخش 
نه والدین مقصرند و نه ناشــران. این نــوع کتاب ها را نمی توان 
گفت چون آســیب زا هستند، باید حذف شــوند. نگاه ما از ابتدا 
در بخش سامان دهی به آینده است. ما می خواهیم به این حد از 
مطلوبیت برســیم، اما دلیل اینکه تا به حال نرسیده ایم این است 
که ارزشــیابی مان تغییر نکرده است. اما نوع دیگری از آسیب ها 
که مخرب هســتند مربوط به کتاب های حل المسائل است. این 
کتاب هــا حتی به کنکور و امتحان نهایی دانش آموزان هم کمک 
نمی کنند. پس به نظر می رســد باید کتاب های غیراســتاندارد 
را از هــم تفکیک کنیم. یک دســته کتاب هایی که مخرب اند و 
به ارزشــیابی دانش آموزان هم کمک نمی کنند و دســتۀ دیگر 
کتاب هایی که از نظر ما غیراســتاندارد هســتند اما فعاًل به نظام 

ارزشیابی آموزشی ما کمک می کنند. 

 شــما روند فعالیت های ســامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی را چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شــما نقطة 

ایده آل فعالیت های این بخش کجاست؟ 
به نظر من طرح ســامان دهی روند مثبتی داشته، اما سرعتش کم 
است. عمده مشکل هم به طرح سامان دهی برنمی گردد. به این 
موضوع مربوط می شود که بخش ارزشیابی هم باید به کمک 
بیاید. اما موضوعی که می تواند مستقل از ارزشیابی و نظام 
آموزشی به کار کیفیت ببخشد، این است که ما باید به سمتی 
حرکت کنیم که خروجی طرح ســامان دهی بهتر معرفی 
شود. مثاًل در کتاب درســی یا در آموزش و پرورش تبلیغ 
بهتری برای آن ها صورت بگیرد تا مدرسه ها به تدریج از 
منابع استاندارد استفاده کنند. ما نباید استفاده از 
هر نوع کتاب کمک آموزشی و کمک درسی 
را در مدرســه ها ممنــوع کنیــم، بلکه 
باید اســتفاده از کتاب تأیید شده و 
استاندارد را تشویق کنیم. همچنین 
وقتی به مناسبت هفتۀ کتاب چند 
هزار نمایشگاه برگزار می کنیم، باید 
کتاب های این نمایشگاه را از میان 
کتاب های اســتاندارد و تأیید شده 
انتخاب کنیم. اگر این اتفاقات بیفتند، 
به رشد ســریع تر طرح سامان دهی 

کمک می شود. 
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