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راهنماي تهيه ي آثار
اطالع رسانى،  هدف  با  جوانه»  «رشد  پژوهشى  و  تحليلى  آموزشى،  نشريه ى 
اشاعه ى يافته هاى علمى و ايده هاى نو و تبادل نظر و تجربه بين صاحب نظران در 
زمينه ى مباحث مربوط به فرايند توليد كتاب هاى آموزشى مناسب منتشر مى شود تا از 
اين طريق، پديدآورندگان در راستاى تحقق هدف هاى آموزش و پرورش، به صورت 
مستمر و پويا بر غناى دانش تجربه ى حرفه اى خود بيفزايند و با به كارگيرى بهينه ى 

ظرفيت هاى موجود، كيفيت توليد كتاب هاى آموزشى را ارتقاء بخشند.

راهنماى تهيه ى آثار
از استادان، صاحب نظران و انديشمندان محترم عرصه ى كتاب هاى آموزشى كه 
به منظور همراهى با اين فصل نامه، نوشته هاى خود را براى انتشار در «رشد جوانه» 

ارسال مى دارند، تقاضا مى شود، در حد امكان نكات زير را رعايت فرمايند:
 حجم مطالب از 8 صفحه ى تايپ شده و 13 صفحه ى دست نوشته تجاوز نكند.

 نوشته حاوى مقدمه اى كوتاه، سابقه ى موضوع، نتيجه و جمع بندى موضوع باشد.
 نسخه ى اصلى نوشته ارسال شود.

 نوشته ى ترجمه شده بايد با متن اصلى هم خوانى داشته باشد و متن اصلى همراه 
آن ارسال شود. چنان چه نوشته را خالصه مى كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.

 نوشته در مجله يا نشريه ى ديگرى به چاپ نرسيده باشد.
 محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، شكل ها و عكس ها، در متن مشخص شود.

 «رشد جوانه» در رد، قبول، ويرايش و تلخيص آثار رسيده آزاد است و از بازگرداندن 
آن ها نيز معذور است.

 آراى مندرج در «رشد جوانه» ضرورتًا مبين رأى و نظر «دبيرخانه ى سامان بخشى 
كتاب هاى آموزشى» نيست. بنابراين، مسئوليت پاسخ گويى به پرسش هاى خوانندگان 

با خود نويسنده يا مترجم است.
اطالعات منابع مورد استفاده براى تدوين اثر، به ترتيب زير تنظيم شود:

 نام نويسنده، نام اثر، نام مترجم، (اگر ترجمه باشد). نام مجله يا نشريه، شماره ى 
مجله، سال نشر، شماره ى صفحه.

يا  مترجم، درجه ى علمى  يا  نگارنده  نام خانوادگى  و  نام  به ضميمه ى  را  نوشته   
سمت، نشانى محل كار يا سكونت و شماره ى تلفن، به نشانى زير ارسال فرماييد:

تهران، پل كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى
پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشى، فصل نامه ى «رشد جوانه»
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 ويژة هشتمين جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد/ سمانه آزاد

فهرست
و جشنواره اي ديگر

صدور مجوز كتاب از وظايف آموزش و پرورش نيست
گفت و گو با دكتر محمديان معاون وزير و رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي/ مرتضى نصيرى

در آينده كتابهاي آموزشي با مهر استاندارد آموزش و پرورش منتشر مي شوند
در گفت و گوي دبير شوراي عالي آموزش و پرورش عنوان شد/ مرتضى نصيرى

جشنوارة رشد ذهنيت جامعه را نسبت به كتابهاي كمك آموزشي گسترش مي دهد
ناصري در گفت وگو با جوانه

جامعه پذيري كتاب خواني و مرجعيت معلم
ارزش يابي طرح سامان بخشي كتابهاي آموزشي- دوره ابتدايي/ دكتر محمود شهابي

اصول راهنماي تهية  بستة آموزشي 
به همراه جدول اجزاي بستة آموزشي / تهيه شده در دبيرخانه شوراي هماهنگي علمي، مهر ماه 1385

ويژگيهاي كتابهاي آموزشي فني و حرفه اي و كاردانش
مهندس داوود نجف زاده

طرح بازنگري در سندهاى راهنماي توليد كتابهاي آموزشي و مقايسه اي بين سندهاى جديد و قديم
دكتر محمود معافي

كودكان پيش دبستاني و گونه هاي كتاب آموزشي (بخش2)
جمال الدين اكرمي

تبديل دانش آموزان به ماشين حافظه دار
استفاده از كتابهاي غيراستاندارد/ سمانه آزاد

تازه ترين فهرست كتابهاي مناسب،در كتاب نامه هاي جديد رشد
آيا كتابهاي آموزشي در سال 1388 كيفي تر شده است؟

به بهانة انتشار تازه ترين كتاب نامه هاي رشد / بهروز رضايي كهريز
مصوبه هشتصدوبيست و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش

جاي خالي تأليف ارزشمند در جشنوارة رشد
 در گفت وگو با حسين الوندي، مسئول گروه كتابهاي علوم تجربي در جشنواره

غلبة ترجمه بر تأليف در كتابهاي حوزة  حرفه وفن
در گفت وگو با منير زارع زاده، مسئول گروه كتابهاي حوزة آموزشي حرفه وفن در جشنواره

حمايت از ناشران موفق كتابهاي مرجع
در گفت وگو با احمد احمدي، مسئول گروه كتابهاي مرجع در جشنواره

معرفي سوابق داوران هشتمين جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد
بيانية هيأت داوران هشتمين جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد



سردبيــريادداشت

بار ديگر، جشنواره اي ديگر براي كتابهاي آموزشي رشد برپا شد و اين بار، نوبت كتابهاي آموزشي 

دوره هاي ابتدايي و راهنمايي سه سال اخير است كه به داوري و تماشا گذاشته شوند و برترين ها 

برنامة آموزشي كشور،  ديده و معرفي  شوند. در واقع جشنواره فرصتي  با  و مناسب ترين هايشان 

براي ناشران كتابهاي آموزشي است كه داشته هاي خود را و نتيجة كوشش هاي دل سوزانة خود را 
رو كنند.

برگزاري برنامه هاي پاياني جشنواره، گرچه به يك روز و به يك بعد از ظهر خالصه مي شود، 

اما ثمرة كوششي پي گير و مستمر است كه مي توان گفت از فرداي پايان يافتن ششمين جشنواره، 

كه مختص كتابهاي آموزشي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي بود، آغاز شده است. بخش زيادي از 

كتاب  عنوان  و  بررسي شده  اين چند سال  است كه طي  كتابهايي  در جشنواره،  كتابهاي حاضر 

مناسب را به چنگ آورده اند. 

و  معلمان  كارشناسان،  از  زيادي  تعداد  ماحصل تالش  فشرده،  فرصت  اين  بگذريم،  كه  آن  از 

نامه نگاري  است؛  كنون  تا  پيش  سال  يك  از  برنامه ريزي،  و  پژوهش  سازمان  اداري  كارمندان 

دريافت  براي  پي گيري  پيش،  سالهاي  مناسب  كتابهاي  دسته بندي  آموزشي،  كتابهاي  ناشران  با 

كتابهاي تازه تر، مشورت و گفت وگو براي يافتن تركيب مناسب گروه هاي داوري، تشكيل گروه هاي 

داوري و بررسي مرحله به مرحلة كتاب ها و...

مقصود من از يادآوري زحمات و كوشش هاي همكارانم طرح اين پرسش است كه آيا همه چيز 

به همين برنامه و معرفي برگزيدگان ختم مي شود؟ اگر پاسخ مثبت است، بايد فكر كرد كه آيا ارزش 

اين همه زحمت و هزينه را دارد؛ و اگر جواب منفي است اين سؤال مطرح مي شود كه خروجي اين 

جشنواره چيست؟ آيا اين خروجي ها متناسب با همة تالش ها و منابع صرف شده است يا خير.

هدف طرح سامان بخشي كتابهاي آموزشي، معرفي كتابهاي مناسب و برگزيده است تا معلمان، 

خانواده ها و دانش آموزان بتوانند با تكيه بر كارشناسيهاي صورت گرفته، كتاب مورد نظر خود را 

و جشنواره اي ديگر
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آسان  تر تهيه كنند؛ به عبارت ديگر وقتي كه قرار است معلمان و دانش آموزان، احتماًال با آزمون و 

خطا براي يافتن كتاب مناسب صرف كنند، صرفه جويي شود و اين كار را كارشناسان آشنا با برنامة 
آموزشي به عهده بگيرند. 

خواهند  بيشتري  فروش  مناسب  كتابهاي  كند،  تكيه  و  اعتماد  كارشناس  نظر  به  خواننده  اگر 

داشت و اين موضوع باعث خواهد شد كه هم ناشران و مؤلفان انگيزة بيشتري براي توليد كتابهاي 

آموزشي مناسب تر پيدا كنند و هم كتابهاي نامناسب به مرور ميدان خود را از دست بدهند و در 

درازمدت، وضعيت كتابهاي آموزشي سامان پذيرد.

تا چه ميزان محقق شده است؟  از اجراي طرح،  از گذشت يك دهه  امروز و پس  اين هدف، 

ما براي پاسخ گويي به اين پرسش و اندازه گيري ميزان دست يابي خود به اين  هدف، نياز به چند 

شاخص و معيار داريم. پرسش هايي از اين دست مي تواند تصويري نسبي از موفقيت ما را نشان 

دهد: آيا اكنون ناشران به صورت خودجوش و با عالقه كتابهاي تازة خود را براي دبيرخانة سامان 

بخشي ارسال مي كنند يا هنوز الزم است از طرف دبيرخانة طرح با ناشران تماس گرفته  شود؟ آيا 

ناشران پي گير سرنوشت آثار خود هستند؟ آيا تأييد كارشناسان براي آنها اهميت دارد؟ آيا فروش 

كتابهاي مناسب و برگزيدة جشنواره هاي قبل باالتر رفته است؟ آيا انگيزه براي چاپ كتب مناسب 

و رعايت استانداردهاي ارائه شده بيشتر شده است؟ آيا خانواده ها، معلمها و دست اندركاران مسائل 

آموزشي و ساير مخاطبان با طرح سامان بخشي و خروجي هاي آن آشنا هستند؟ 

يك  در  كه  دقيق  پژوهشي  انجام  آن،  مانند  پرسش هايي  و  پرسش ها  اين  پاسخ  يافتن  براي 

و  كتاب خانه  مثل  آن  با  مرتبط  خروجي هاي  و  بخشي  سامان  طرح  ارزيابي  به  علمي  چارچوب 

جشنواره بپردازد و با نتايج تحليلي آن، راه را براي ادامة كار هموارتر و روشن تر سازد، ضروري به 

نظر مي آيد. به نظر مي رسد بدون اين بررسي و احتماًال بدون بازنگري متكي به يافته هاي پژوهشي، 

ادامة طرح منجر به همان نتايجي مي شود كه تا به حال شده است. 
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اشارهاشاره
گفت وگو  براي  توانستيم  باالخره  وزير،  معاون  فراوان  مشغله هاي  ميان  در 
انبوهي  ميان  در  دكتر محمديان  كنيم.  پا  و  ايشان يك ساعت وقت دست  با 
از كاغذ و كتاب نشسته بود و مطالعه مي كرد. چند دقيقه اي منتظر مانديم تا 

ايشان پاي ميز گفت وگو با ما بنشيند.
صحبت با حجت االسالم و المسلمين دكتر محي الدين بهرام محمديان، معاون 
مختلف  تحليلهاي  با  آموزشي،  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان  رييس  و  وزير 
به  جامعه  گرايش  علل  دربارة  بحث  و  آموزشي  كتابهاي  انتشار  چرايي  دربارة 
از فضاي «رفاقت» آموزش و  بود. محمديان  كتابها همراه  اين  سمت و سوي 
اين فضا هيچ گاه شكل  تأكيد داشت كه  و  ناشران خصوصي گفت  با  پرورش 

«رقابت» به خود نخواهد گرفت. 
وي سازمان پژوهش را نهادي سياست گذار و الگوساز مي داند و تأكيد دارد 
سامان دهي  درخصوص  پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  مصوبة  از  پس  كه 
آئين نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي (مواد و رسانه ها) ،  بازار پرتنش 

اين حوزه سامان بهتري خواهد يافت.

دكتر محمديان معاون وزير و رييس

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

صدور مجوز كتاب
از وظايف

آموزش و پرورش نيست

 مرتضى نصيرى
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اندازه در خصوص چاپ و نشر كتابهاي  اين  به  آقاي محمديان! سازمان شما كه   
آموزش  به  اختيار  تنفيذ  بر  مبني  دارد، چرا طرحي  و كمك آموزشي حساسيت  آموزشي 
انقالب  از چاپ كتابهاي آموزشي به «شوراي عالي  و پرورش براي صدور مجوز پيش 
فرهنگي» ارائه نمي دهد تا اين اختيار از وزارت ارشاد سلب- درحوزة كتابهاي آموزشي 

صرفاً- و به آموزش و پرورش واگذار شود؟ 
 تا به حال احساس نياز نشده است.

نياز نشده، چرا جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد   اگر احساس 
برگزار مي شود؟ آيا بهتر نيست به جاي برگزاري جشنواره، ساز و 
كاري در وزارت آموزش و پروش انديشيده شود تا به كتابهايي كه 

استانداردهاي الزم را دارند، مجوز داده شود و بالعكس؟!
 عهده دار صدور مجوز كتاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است و 

آموزش و پرورش تاكنون خود را راساً متولي انجام اين كار بر حسب وظايف از 
پيش تعيين شده نمي دانسته است. اين جزو وظايف ذاتي آموزش و پروش نيست. 

به نظر هم نمي رسيده كه چرخة توليد كتاب كمك آموزشي يا فضاي مراكز آموزش غيررسمي 
به قدري وسعت پيدا كند و فعاليتهايي شكل بگيرد كه در آن گردش مالي باال وسوسه انگيز شود. 
معموًال نگاه دست اندركاران توليد كتاب، چه درسي چه غير درسي، اعم از سياست گذاران و آنهايي 
كه در اين زمينه فعاليت  داشته اند، نگاه خدمت فرهنگي بوده است. دهه هاي قبل شايد چنين بوده 
كه كسي از تأليف كتاب سودي نمي برده است. ما مؤلفان بسياري داشته ايم كه حجم سرمايه گذاري آنها 
با ميزان بازگشت مالي سر به سر بوده است؛ اگر ضرر نكرده باشند! اما اخيراً با اين پديده مواجه هستيم كه 
برخي از ناشران، با وجود زمينه و بستر مساعد فرهنگي، به دنبال فعاليتهاي تجاري هستند. وقتي چيزي 
تجاري شد، مسائل عرضه و تقاضا و بازاريابي آن هم شكل مي گيرند. اما در اين سرمايه گذاريها، متأسفانه 
استانداردها رعايت نمي شوند و بدون سرمايه گذاري روي كارهاي پژوهشي، تنها به بازده بيشتر مالي فكر 

مي كنند. حداقل، بيش از سود بانكي، منفعت عايد آنها شود. 
ايجاد كرد. يا  افراد سودجو موانع قانوني  بايد براي  ايجاد شده است،  بازار آشفته  اين  حاال كه 
به تعبيري، شاخصها و نسابهاي قانوني را مشخص كرد. در عين حال بايد از افرادي كه كار را با 
صحت و سالمت انجام مي دهند، قدرداني كرد. جشنوارة سامان بخشي كتابهاي آموزشي رشد در 
سال هاي قبل كه سرمايه گذاري در كار كتاب چنين سودآوري نداشت، مي كوشيد كه ديگران را 
براي كمك به آموزش و پرورش در چاپ كتابهاي آموزشي ترغيب كند. در عين حال با شناسايي 
كتابهاي خوب، و معرفي و قدرداني از مولفان و ناشراني كه در اين زمينه كارهاي برجسته اي انجام 
داده بودند، سعي كرده است ناشران را تشويق و مخاطبان را در انتخاب كتاب كمك كند. امروز 

ما بايد فضاي 
اطالع رساني خوبي فراهم 
كنيم كه كتابهاي سره از 

ناسره تشخيص داده شوند و 
در نهايت، مشتري كتابهاي 
آموزشي با اطمينان به سراغ 

اين دست كتابها برود
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اين قسمت آخر ضرورت بيشتري پيدا كرده است. ما بايد فضاي اطالع رساني خوبي فراهم كنيم 
كه كتابهاي سره از ناسره تشخيص داده شوند و در نهايت، مشتري كتابهاي آموزشي با اطمينان 

به سراغ اين دست كتابها برود. 

 براي مشخص كردن سره از ناسره بايد نظارت داشت. اين نظارت را 
شما چگونه تفسير مي كنيد؟ بايد نظارت پيش از چاپ باشد يا پس از 

چاپ يا شما نظارت ديگري مد نظر داريد؟
 منظور از نظارت ايجاد بهداشت فكري و بهداشت رواني است تا مخاطب 
ما   دارد كه  اين جهت ضرورت  از  تهيه كند.  بتواند كتاب  اطمينان خاطر  با 
جشنواره را رونق دهيم تا به اين هدف برسيم. اما از جهت سياستهاي منعي 
و سلبي، و جلوگيري از چاپ كتاب، ما صالحيت اين كار را در وزارت ارشاد 

مي بينيم كه قانون او را عهده دار انجام اين كار كرده است.

 هيچ وقت هم نخواسته ايد كه اين اعمال مميزي در آموزش و پرورش اتفاق بيفتد؟
 نخير.

 چرا؟
 چون در وظايف ذاتي ما نيست. اگر هم بخواهيم انجام دهيم، سازمان و دفاتر خاص خود را 

طلب مي كند كه اين سازمان و دفاتر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موجود است. 

 وزارت ارشاد كارشناسهاي خود را دارد با زمينة فكري خاص خودشان كه جدا از 
دغدغه هاي شما است.

 مي توان تعاملي برقرار كرد. ما اگر بخواهيم سازمان جديدي ايجاد كنيم، به اين مفهوم است 
كه سازمان قديمي را به رسميت نمي شناسيم. در حالي كه اين طور نيست. ما فكر مي كنيم كه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اين حوزه صاحب صالحيت است. اما نسبت به اين موضوع كه 
دغدغه آفرين شده است بايد بخش ويژه تري فعال شود. مثًال در «سازمان قضايي كشور» هرگاه 
ديگري  قضايي  سازمان  مي آيد؛  وجود  به  آن  براي  خاصي  شعبة  مي افتاد،  اتفاق  جديدي  پديدة 
تشكيل نمي شود. تا به حال كتابهاي آموزشي و كمك آموزشي با اين شمارگان منتشر نمي شدند، 
اما هم اكنون شاهد آن هستيم و چون جنس موضوع «كتاب» است، بايد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي زمينه هاي الزم را ايجاد كند و اگر ضرورت دارد، از استانداردهاي آموزشي بهره گيرند. يقينًا 

سازمان پژوهش و وزارت آموزش و پرورش مي تواند اين تعامل را برقرار كند. 

اگر 
كتابي استانداردهاي 
الزم را نداشته باشد، 

مانع حضور آن در فضاهاي 
آموزشي مي شويم و يقيناً آنها 
را به عنوان كتابهاي غيرمفيد 

معرفي خواهيم كرد
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 اين تعامل تاكنون وجود داشته است؟
 تاكنون وزارت ارشاد در كميته هاي انتخاب كتاب، از نظارت كارشناسي صاحب نظران آموزشي 
هم استفاده كرده است.  ولي به نظر مي رسد كه اين موضوع بايد حالت رسمي تري به خود بگيرد. 
اگر زماني دستگاههاي سياست گذار باالدستي، مانند شوراي عالي انقالب فرهنگي، ضرورت بدانند 
كه وزارت آموزش و پرورش مجوز چاپ كتابهاي آموزشي و كمك آموزشي را پيش از چاپ صادر 
كند، بايد ساز و كار متناسب با آن فراهم شود تا بتوانيم اين مأموريت را انجام دهيم. به اعتقاد من، 
هدف گذاريهاي صورت گرفته براي معرفي كتابهاي خوب، تاكنون كفايت مي كرده است، اما بنا بر 
ضرورت، زاوية ديگري را هم پيش روي خود گشوده ايم. به اين مفهوم كه اگر كتابي استانداردهاي 
الزم را نداشته باشد، مانع حضور آن در فضاهاي آموزشي مي شويم و يقينًا آنها را به عنوان كتابهاي 
غيرمفيد معرفي خواهيم كرد. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هم انتظار مي رود كه نسبت به اين 

موضوع حساسيت بيشتري به خرج بدهد. و حتي براي آموزشگاهها دقت بيشتري داشته باشند.

گونه  اين  ترويج  به  خود  پرورش  و  آموزش  وزارت  كه  معتقدند  آنها  كارشناسان   
كتاب ها با توجه به نظام آموزشي كه دارد دامن مي زند. نظر شما چيست؟

 سياستهاي غلط آموزشي و يا سياستهايي كه به غلط ترويج مي شوند، شايد زمينه ساز باشند. 
گاهي از يك اثر خوب هم زمينة سوءاستفاده فراهم مي شود. بله، زماني ظرفيت دانشگاههاي ما كم 
بود و ما ناگزير بوديم براي اين كه دانشگاه از خيل مشتاقان دانشجو بپذيرد، آزمون سراسري برپا 
كنيم. نام اين ابزار «كنكور» است. كنكور هم ابزاري به نام تست را به خدمت گرفته است تا بتواند 
دست به انتخاب بزند. در سالهاي اول، كسي به اين فكر نبود كه تستها را چگونه بايد زد. ولي چند 
سالي كه مي گذرد، انسانها فعال مي شوند كه چگونه تست بزنيم. گروهي هم فعال مي شوند كه 
چگونه به تست زني ديگران كمك كنيم. همين پايه اي مي شود براي ايجاد مهارت در تست زني و 

براي آن دكان و مغازه هم راه مي اندازند. 
وقتي در آزمون سراسري، نتيجه سنجش دانش نباشد، بلكه ورود به دانشگاه مالك باشد، همه 
به دنبال اين هستند كه هم چون مسابقة فوتبال در ليگ برتر، نتيجه گرا باشند. در كنكور هم همة 
خانواده به دنبال نتيجه هستند. مي گويند: سواد باالي تو وقتي كه مدرك دانشگاهي نداري، به 
چه دردي مي خورد؟ حاال اين مدرك را چگونه بايد گرفت؟ مي بايد كتاب تست خريد. گاهي حتي 
مدرك فروشي هم رواج پيدا مي كند. اين به دليل سياستهاي نادرست و يا استفادة غلط از سياستهاي 
آموزشي است. خوب راه چاره چيست؟ فكر مي كنم كه بايد ارزش يابيها را كيفي، تكويني و توصيفي 
كنيم. شايد يكي از راهكارها اين باشد كه به جاي برپايي مسابقه اي اين چنيني، نمره هاي كالسي 
مالك باشند. ولي نهايتًا براي پايان دادن به اين مقوله به يك روش مؤثر نياز است؛ آن هم اين 
كه به درس خواندن نگاه تربيتي و فرهنگي داشته باشيم. اگر چنين باشد، اينها خود به خود حذف 
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مي شوند. در غير اين صورت افتخار ما تنها داشتن يك ورق كاغذ است. در حالي كه اگر فرهنگي 
و تربيتي باشد، آن وقت آدمهايي عزيز خواهند بود كه فهم و سواد دارند.

 اين اتفاق مي افتد؟
 چرا نبايد بيفتد؟! تا به حال در سنت مرضية فرهنگي ما بوده است. متأسفانه از زماني كه دولت 
مدرن با آموزش و پرورش جديد به كشور وارد شد، اين ناهنجاريها شكل گرفت. مي گويند زماني كه 
وزارت معارف بنيان نهاده شد، يكي از علماي آن زمان در مسجد سپه ساالر مجلس ختم برپا كرد. 
نامي از متوفا نبود، اما امضاي صاحب مجلس كه آن شخص عالم بود همه را به مجلس كشاند. در 
آن جا بود كه اعالم كرد: «مات العلم». فوت علم را به مردم تسليت مي گويد! بعد تشريح مي كند كه 
از اين پس كسي عالم است كه  اين كاغذ را داشته باشد. پس علم مرد! اگر نظامي حاكم شود كه 

كتاب خواندن در آن مالك تشخص باشد و نه داشتن مدرك، اين مشكالت حذف مي شود.

 نقش خانواده در اين زمينه چيست؟
 نقش خانواده از هر شخص و گروه ديگري پررنگ تر است. ببينيد اگر شما و من از فرزندانمان 
پرسيديم كه امروز از معلم چه سؤالهاي كردي و براي سؤال كردن ارزش قائل باشيم، نه اين كه 
بپرسيم امروز چندتا 20 گرفتي، اين در آينده مي تواند موجبات نگاه عميق علمي را در دانش آموز 
فعال كند. در گذشته هم اين چنين بود كه شاگردي پيش استاد منزلت داشت كه بيشتر سؤال كند. 

سؤال بيشتر يعني كنكاش روي يك مسئله و رسيدن به چرايي كه ارزشمند است.

و  طرح  پروش  و  آموزش  عالي  شواري  در  اخيراً  كه  مصوبه اي  دربارة  دكتر  آقاي   
تصويب شده است، صحبت كنيد. بفرماييد كه چگونه قصد استانداردسازي داريد و در 

نهايت اين كه آيا به ورطة سليقه گرايي نخواهيد افتاد؟
 مصوبه از دل جشنواره بيرون آمد. يعني بعد از 10 سال برگزاري اين جشنواره و رو به رو شدن 
با حجم عظيمي از توليدات آموزشي و كمك آموزشي، به نظر رسيد كه بايد يك منشأ قانوني داشته 
باشيم و از يك مرجع قانوني حكمي را بگيريم كه اين نظارت ما نظارت استصوابي نباشد، بلكه 
الزام آور باشد. به اين دليل، اين مصوبه رأي آورد و ان شاهللا كه به همين زوديها از سوي جناب آقاي 

رييس جمهور براي اجرا توشيح و ابالغ شود. 

 استانداردها را چه كسي تعيين مي كند؟ داوران جشنواره اين كار را خواهند كرد يا 
گروه خاصي در جاي مشخصي آيين نامه و ضوابط استاندارد كتابهاي آموزشي را تنظيم 

خواهند كرد؟
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را   داوران ما داوراني هستند كه سابقة فرهنگي و علمي دارند. يعني هم آموزش و پروش 
ما  اولويتهاي  كه  مي دانند  فرهنگي  لحاظ  به  هم  و  دارند  اشراف  درسي  برنامة  به  و  مي شناسند 
كدام اند. اين داوران در بخشهاي گوناگون، گروه داوري جشنواره را تشكيل مي دهند. گروه داوران 

طي چند دوره برگزاري جشنواره، معيارهايي را تصويب كرده اند كه در داوري جشنواره 
به عنوان قانون اعالم شده است. پس اين خط كش وجود دارد. حاال خط كش 

را چگونه بخوانيم كه سليقه اي خوانده نشود، مانده است به آن معيارهايي 
كه مصوب خواهند شد. اگر اين استانداردها و معيارها قابل اندازه گيري و 
شناسايي باشند، استحكام بيشتري دارند. اما اگر قابل تفسير باشند، يقينًا 
سليقه در اعمال آنها دخالت خواهد داشت. البته بايد دانست كه در حوزة 
فرهنگ هيچ وقت نمي شود گفت آن چه را كه من پسنديدم، شما هم 
بايد بپسنديد. اما حتي اگر نگاه سليقه اي هم تا حدودي حاكم شود، ما 

صد در صد مي توانيم مطمئن باشيم آن كتابي كه مهر استاندارد دارد، غير 
علمي نيست. بنابراين مخاطب انتخاب سالم تر و راحت تري خواهد داشت.

«دفتر  عنوان  با  دفتري  آيا  كرده ايد؟  پيش بيني  را  فضايي  چه  كار  اين  اجراي  براي   
استانداردسازي» متولد خواهد شد؟ يا در يكي از بخشهاي موجود اين كار انجام مي شود؟

ما دو  اكنون  بود. هم  تأثيرگذار خواهد  اجراي آن  براي  ما  آماده شدن  ابالغ مصوبه در  نوع   
حوزة استاندارد داريم: يكي در بخش كتاب كه همين جشنواره است و ديگري درخصوص وسايل 
اگر كسي بخواهد  براي مثال،  استاندارد داريم.  به عنوان دفتر  كمك آموزشي. آن جا هم دفتري 
داشته  وجود  او  محصوالت  بودن  استاندارد  تأييديه  بايد  بفروشد،  مدارس  به  آزمايشگاهي  وسيلة  
باشد. در معاونت فناوري اطالعات و ارتباطات آموزشي چنين دفتري وجود دارد. «دفتر انتشارات 
كمك آموزشي» هم در معاونت ما با برگزاري جشنوارة كتاب رشد، عمًال به توصية آثار مطلوب به 
مخاطبان دست مي زند كه در آينده با اجرايي شدن اين مصوبه، ما منع خريد و تجهيز هم خواهيم 

داشت. ما تا به حال كتاب مقبول داشته ايم، اما از اين به بعد مردود خواهيم داشت. 

اقدام  به توليد كتابهاي پرمحتوا در اين حوزه   چرا وزارت آموزش و پرورش خود 
نمي كند؟

 ما سياست گذار و متولي آموزش رسمي هستيم، آموزش غيررسمي به عهدة ما نيست. از سوي 
ديگر قصد داريم، آن چه را كه بعد حاكميتي ندارد، به بخش خصوصي واگذار كنيم. ما اگر هم در 
مواردي دخالت مي كنيم، براي نمونه سازي است. مثًال ما به انتشار مجله دست مي زنيم، چرا؟ چون 
بخش خصوصي راغب به انجام اين كار نيست. مي گويد  بازگشت سرمايه ندارد. بنابراين ما اين كار 

گروه 
داوران طي چند دوره 

برگزاري جشنواره، معيارهايي 
را تصويب كرده اند كه در داوري 

جشنواره به عنوان قانون اعالم شده 
است. پس اين خط كش وجود دارد 
حاال خط كش را چگونه بخوانيم كه 
سليقه اي خوانده نشود، مانده است 

به آن معيارهايي كه مصوب 
خواهند شد
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را انجام مي دهيم. در مورد كتابهاي كمك آموزشي هم ما سه مركز توليد كتاب داريم: نشر تربيت؛ 
نشر مدرسه؛ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. اين گروه براي نمونه سازي هستند تا ناشر 
خصوصي هم متوجه شود كه ما تمايل داريم، چه نوع كتابي را توليد شود و از چه نوع كتابي حمايت 
مي كنيم. بعضي از ناشران موفق در حوزة كودك و نوجوان هم، سابقة حضور در وزارت آموزش و 

پرورش را دارند؛ يعني از تجربة اين جا در بخش خصوصي بهره برده اند. 

هر  ازاي  به  گذشته  در سال  كه  مي دهند  نشان  بررسيها   
توليد  غيردرسي  كتاب  عنوان   9 تقريباً  درسي  كتاب  تعداد 
شده است (چاپ اول و مجدد). آموزش و پروش يك هزار 
كتاب  عنوان  هزار   9 بنابراين  و  دارد  درسي  كتاب  عنوان 
كمك درسي توليد شده است. به نظر مي رسد كه ساز و كار 
تك كتابي در نظام آموزش و پروش بايد كنار رود و بسته 

آموزشي جاي گزين شود؟ نظر شما چيست؟
 استحضار داريد كه از سالهاي قبل، شعار برنامة  درسي را به جاي كتاب 
درسي مطرح كرده ايم. امسال چند قدمي برداشته ايم، اما اميدوارم اين قدمها بيشتر 
شوند. ما وقتي مي گوييم كه بستة آموزشي، مرادمان اين است كه در كنار كتاب درسي بايد 
آثار ديگري هم وجود داشته باشند كه مخاطب با خواندن همة آنها به فهم كامل برسد. قبل از كتاب درسي بايد 
راهنماي برنامة درسي باشد. در كنار برنامة  درسي بايد راهنماي معلم باشد. همراه كتاب درسي بايد كتاب كار 
باشد. در كنار كتاب آموزشي بايد كتابهاي الكترونيكي يا چندرسانه اي باشند. در كنار كتاب درسي مجلة آموزشي و 

كمك آموزشي باشد. در كنار كتاب درسي برخي از تجهيزات آموزشي را بايد ارائه دهيم. 
اين چرخه هنوز معيوب است و همة موارد وجود ندارند. اما سياست ما اين است كه به اين سمت 
برويم. ما در برنامة درسي ملي هم همين سمت و سو را پيش گرفته ايم و براي اين كار حوزه هاي 
يادگري را متنوع خواهيم كرد. ما 11 حوزة يادگيري را در برنامة درسي ملي پيش بيني كرده ايم؛ مثل 
«تفكر و حكمت» كه قصد دارد فكر كردن را بياموزد، يا «آداب و مهارتهاي زندگي و آداب اجتماعي». 
نكتة دوم كه در برنامة درسي ملي به دنبال تغيير آن هستيم اين است كه محيط هاي يادگيري هم متنوع 
شوند. محيط كنوني ما محدود است به كالس درس! قصد داريم دانش آموز را از كالس درس بيرون 

ببريم. صدف كالس درس شكافته بشود تا گوهر وجودي دانش آموز بيرون بيايد.

 شما به نكته اي اشاره كرديد كه سؤال بعدي من بود. ما در برخورد با ناشران دريافتيم 
كه آنها مبتني بر تحليل خود به چاپ و نشر دست مي زنند. اگر ناشران بر اساس راهنماي 

برنامة درسي، مواد آموزشي گوناگوني را توليد كنند، نتيجة بهتري خواهيم گرفت.

قبل 
از كتاب درسي بايد 

راهنماي برنامة درسي باشد. در 
كنار برنامة  درسي بايد راهنماي معلم 

باشد. همراه كتاب درسي بايد كتاب كار 
باشد. در كنار كتاب آموزشي بايد كتابهاي 
الكترونيكي يا چندرسانه اي باشند. در كنار 

كتاب درسي مجلة آموزشي و كمك 
آموزشي باشد. در كنار كتاب درسي 

برخي از تجهيزات آموزشي 
را بايد ارائه دهيم
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 كامًال درست است. ما راهنماي برنامة درسي نداشتيم. از سال 1275 به اين طرف ما يك سند 
مادر آموزش و پروشي نداشته ايم. كتابهاي درسي ما هم كه راهنماي برنامه دارند، همه مصوب نبوده اند. 
ما االن دنبال اين هستيم كه همراه با برنامة درسي ملي، راهنماي آموزشي هم تصويب شود. بنابراين، 
برنامة درسي ملي برخي از فعاليتهاي ما را تحت الشعاع قرار مي دهد. از جمله اين كه محيط آموزشي ما 
از مدرسه بزرگ تر و كل جامعه را شامل مي شود. محيطهاي مجازي را هم در بر مي گيرد. اين اتفاقات 
الزامات جديدي را براي آموزش و پروش ايجاد مي كنند. زيرساختها تغيير مي يابند و غيره. بنابراين 

ما نيازمند ناشر و مؤلف غير آموزش و پروشي هستيم كه به فرايند آموزش كمك كند. 
اين كه كتابهاي متنوع و متعدد داشته باشيم، بد نيست. بله در بعضي گروههاي درسي كتاب 
بداند، مهندس  را خوب  اگر كسي علوم رياضي  زياد است. چرا؟ چون احساس مي شود  آموزشي 
مي شود. همين طور ادامه دارد تا كنكور كه تمركز روي كتابهايي است كه ضريب باالتري دارند. 
اينها باعث مي شوند كه توليد محتوا انجام نشود؛ چون در اين آثار نگاه تسهيل گرايانه حاكم است، 
نه تعميق بخش و تكميل گر! خيلي مشتاق هستم همكاران عزيزي كه كتاب آموزشي توليد مي كنند، 
نگاه خود را صرفًا به تسهيل سازي معطوف نكنند و به كمال بخشي هم فكر كنند. به عالوه پيشنهاد 
مي كنم كه روشهاي غيرمستقيم آموزش را هم تجربه كنند. منظور اين است كه كتابهاي آموزشي 
به موازات كتابهاي درسي پيش بروند، ولي نه اين كه صرفًا همان تعريفها را ارائه دهند. آيا نمي شود 
شكست نور را در يك داستان نشان داد؟ آيا نمي شود متن نمايشي نوشت كه يك موضوع سنگين 
تاريخي را تشريح كند؟ متأسفانه حضور برخي افراد كه صرفًا به دنبال صرفة اقتصادي هستند، باعث 

شده است كه اين نوع نگاه ها كمتر ظهور پيدا كنند. 

 بررسي هاي ما نشان مي دهند، مرجعيت معلم براي انتخاب كتاب توسط دانش آموزان 
و والدين بيشتر است. به نظر مي رسد كه ضروري است، معلمان براي معرفي كتاب به 

دانش آموزان آموزش ببينند تا با ديد بازتري اين كار را انجام دهند.
 خوش حالم كه در اين حوزه مرجعيت معلم هنوز اقتدار خود را دارد، چون در بعضي از حوزه ها 
مخدوش شده است. بر همين اساس در برنامة تربيت معلم كتابي را تدريس مي كنيم تحت عنوان 
مجموعه هاي  تشريح  آن،  در  آموزش  مورد  بحثهاي  از  يكي  كه  تربيتي»  ـ  فرهنگي  «مديريت 
آموزشي و از آن جمله كتاب است. هم چنين، درسي را پيش بيني كرده ايم كه خيلي اميدوار بودم، 
امسال در برنامة درسي ملي ارائه شود، به نام «نقد رسانه». ابتدا نقد فيلم و كتاب نام داشت، اما در 
نهايت به نقد رسانه تغيير نام يافت. فن انتخاب كتاب خود به يادگيري نياز دارد. خواندن كتاب هم 

به آموزش و يادگيري فنوني احتياج دارد كه در اين درس به آنها اشاره شده است. 

 سپاسگزارم.
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در گفت و گوي دبير شوراي عالي

 آموزش و پرورش عنوان شد

در آينده كتابهاي آموزشي
مهر استاندارد آموزش و پرورش 

منتشر مي شوند
اشارهاشاره

از هر  بيش  پرورش»  و  آموزش  عالى  «دبير شوراى  با  گفت وگو  جريان  در 
موضوع ديگري، تعليم و تربيت و ضرورت تعيين و تنقيح راهبردهاى آموزشى 
در كشور تأكيد شد. به باور مهنس مهنس مهدى نويد، مهدى نويد، آموزش و پرورش از آن دست 
مقوالت مهم و اثرگذارى است كه دامنة تأثير آن تقريباً تمامى آحاد جامعه را 
در بر مى گيرد. از اين رو مى توان آن را عصارة سياست گذاريهاى كالن كشور 
يا ناكامى آنها را به محك  دانست و نحوه عملكرد مسئوالن و ميزان موفقيت 

عملكرد آموزشى و پرورشى كشور سنجيد.
در  تحول  به  جامعه  اساسى  نياز  به  بارها  و  بارها  گفت وگو  اين  در  نويد 
رويكردهاى فرهنگى و تربيتى در آموزش و پرورش اشاره و تأكيد كرد: «اگر 
خواهان محقق شدن سند چشم انداز 20 سالة كشور هستيم، بايد آموزش 
و پرورش و زير مجموعه هاى آن، از قبيل نهادها و كتابهاى كمك آموزشى را 
متناسب با شرايط و مقتضيات زمان متحول كنيم و براى تحقق اين امر نياز به 

همراهى همه مسئوالن و فرهنگيان داريم.»
گفت وگوى ما با مهندس مهدى نويد، دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش، 
پيرامون اين محورها شكل گرفت؛ اگرچه در خالل مصاحبه دامنه بحث به ساير 

مقوالت مرتبط با آنها نيز كشيده شد.

 مرتضى نصيرى
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 در مورد سياستهاي كلي شوراي عالي آموزش و پرورش توضيح دهيد. آيا امروزه با 
گسترش دو وزارت خانة آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ ارشاد اسالمي، فعاليتهاي 

اين شورا تحت الشعاع قرار نگرفته است؟ سياست گذاريهاي آن به چه صورت است؟
و  خط  تعيين  و  سياست گذاري  مرجع  پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  بله؛   

قديمي  ترين شوراهاي  از  عالي  است. شوراي  پرورش  و  آموزش  براي   مشي 
بلندپاية كشور است كه قدمت آن به 113 سال مي رسد و به سال 1275 

كه  هنگامي  اما  مي گردد.  باز  داشتيم،  معارف»  «وزارت  كشور  در  كه 
وزارت فرهنگ در كشور شكل گرفت، اين شورا هم به «شوراي عالي 
فرهنگ» تبديل شد. پس از آن، وزارت فرهنگ به سه بخش تقسيم 
شد كه در سال 1343، وزارت آموزش و پرورش يكي از آن سه قسمت 
بود. از آن زمان اين شورا هم به شوراي عالي آموزش و پرورش تبديل 

شد. به تعبيري از زماني كه وزارت آموزش و پرورش مستقل شد، شوراي 
عالي آموزش و پرورش هم به وجود آمد و به تعبير ديگر، از روزي كه وزارت 

فرهنگ تشكيل شد، اين شورا منشأ سياست گذاري و تعيين مسير شد. 
شورا  اين  توسط  پرورش  و  آموزش  در  جاري  و  ساري  مقررات  و  قوانين  تمامي  تقريبًا 

تدوين و تصويب و در سيستم لحاظ شده است. در اين شورا، هم صاحب نظران و متخصصان 
تعليم و تربيت حضور دارند، هم دست اندركاران وزارت خانه و هم نمايندگان دستگاههاي ذي ربط. 
البته اساس نامة شورا در سال1380 در مجلس شوراي اسالمي تغييراتي پيدا كرد و ارتقاي سطح 
سازماني در آن به وجود آمد. قبل از آن، رياست شورا بر عهدة وزير آموزش و پرورش بود، اما از 
سال 1380 به بعد، رييس جمهور، رييس شورا شد و هشت نفر از وزرا به عضويت شورا در آمدند 
كه شامل وزيران آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، رييس سازمان مديريت، صنايع و معادن، و جهاد كشاورزي هستند؛ يعني مسئوالن 
نهادهايي كه به گونه اي عملكرد نظام آموزش و پرورش را تحت الشعاع قرار مي دهند. شايد اين 
تعبير درست باشد كه حضور اين افراد بر تحكم ماموريتي اين شورا تأثير دارد و قاعدتًا بر برونداد 
نظام مؤثر خواهد بود. شوراي عالي آموزش و پرورش تقريبًا نهادي فرادستگاهي است كه هم از 
وزارت آموزش و پرورش و معاونان وزير در آن عضويت دارند، و هم بيرون از آموزش و پرورش 

اعضايي در اين شورا حضور دارند.

و سياست گذاري  پژوهش  پرورش چيست؟  و  آموزش  عالي  اصلي شوراي   وظيفة 
است يا اين كه جنبة اجرايي هم در آن ديده شده است؟

 ببينيد،  اساسًا شورا جنبة اجرايي ندارد و نمي تواند به طور مستقيم وارد مرحلة اجرا و پياده 

به جاي اين كه بر 
محور و قاعدة «برد و باخت» 

به كارشناسي و داوري كتابهاي 
كمك آموزشي اقدام كنيم، از قاعدة 

«برد، برد» سود بجوبيم. چرا كه 
با اين كار، هم شما به سود خود 
مي رسيد و هم ما براي دغدغه ها 

و مسائلمان پاسخ پيدا 
خواهيم كرد
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تصويب  به  آن  قانون  يعني  است.  ديده شده  شورا  در  قانون گذاري  جنبة  اما  شود،  قوانين  كردن 
از اختيارات خود را در زمينة فعاليتهاي  مجلس محترم شوراي اسالمي رسيده و مجلس بخشي 
آموزشي و تربيتي مدارس و آموزش و پرورش به اين شورا واگذار كرده است. آن چه كه ما در شورا 
و بر اساس معاونتهاي ذي ربط تدوين و تصويب مي كنيم به تصويب آقاي رييس جمهور مي رسد. 
وقتي هم كه آقاي رئيس جمهور آن را امضا كردند، به قانون تبديل مي شود و تخطي از آن تخطي 

از قانون به حساب مي آيد. 
را  آموزشي  مؤسسات  و همة  قانون مي پردازيم  اين  ابالغ  به  ما  آن  از  پس 
براي همة مؤسسات  قانون مزبور  از آن مكلف مي كنيم. چون  تبعيت  به 
آموزشي الزم االجرا است، اگر بخواهم به سؤال شما پاسخ درست داده 
باشم، بايد بگويم كه شوراي عالي آموزش و پرورش در ميانة دو قوه 
واقع شده است. از طرفي مجلس به اين شورا اختياراتي واگذار كرده 
است و از طرف ديگر، قوة مجريه كه در رأس آن رييس جمهور قرار 
دارد، به تأييد و امضاي مصوبات آن مي پردازد. طبيعتا بعد از آن هم 
همة مؤسسات و مراكز تعليم و تربيت آن را اجرا و رعايت خواهند كرد 

و نمي توانند از مفاد تعيين شده عدول كنند.

 يكي از اين سياستها كه به تازگي توصيه شده، سامان دهي كتابهاي 
آموزشي و كمك آموزشي است.  در اين باره توضيح دهيد و بفرماييد كه چه نيازي شورا را 

به تصويب اين مصوبه ترغيب كرد؟
 اخيرا در مورد بحث مهم و تأثيرگذار كتابهاي آموزشي و كمك آموزشي مصوبه اي را طرح 
كرديم كه به نظر من اين مصوبه مي تواند تحول آفرين باشد؛ البته اگر دوستان ما به طور جدي وارد 
صحنه شوند و با توجه به روح حاكم بر اين مصوبه، بتوانند اهداف آن را عينيت ببخشند. همة ما 
مطلع هستيم كه هر مصوبه زماني به كارامدي كافي و الزم خود مي رسد كه قابليت اجرايي آن باال 

باشد و ضمانت اجرايي داشته باشد.

صورتي  چه  آن  روند  و  شد  احساس  طريق  چه  به  و  كجا  از  طرح  اين  ضرورت   
داشت؟

 سؤال بسيار خوبي مطرح كرديد. مي دانيم كه امروزه بخش غيردولتي در مورد توليد رسانه ها 
و مواد آموزشي، اعم از مكتوب و الكترونيك كه شامل بخشهاي ديداري و شنيداري است، بسيار 
فعال است و توليدات فراوان و گسترده اي دارد. اين ظرفيت برون سازماني براي شورا به عنوان يك 
رقيب مطرح است و مي تواند كارهاي آن را تضعيف كند؛ البته مي تواند يك رفيق هم باشد و مكمل 

متأسفانه 
اين ساماندهي چندان 

تحقق پيدا نكرده و تنها 
بخشي از آن توسط دوستان ما اجرا 
شده است. اين مصوبه تكليف بسيار 

سنگين تري را بر دوش سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي گذاشته كه 
نيازمند سازوكارهاي مديريتي است 

و بايد به طور جدي تري وارد 
صحنه  شوند
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كار ما به حساب بيايد. ما مي توانيم اين مجموعه توليدات مراكز متعدد و متنوع را، هم تهديدي 
براي آموزش و پرورش بدانيم و هم به عنوان يك فرصت به آن نگاه كنيم. اين جزو حساسيتهاي 
مهم و تأمل برانگيز اين شوراست كه بين اين دو قطب مثبت و منفي تعادل ايجاد كند و زمينة رشد 

كيفي كتابهاي آموزشي را فراهم كند.

 نگاه شما به اين ظرفيت برون سازماني به چه صورتي است؟ آيا شما به عنوان رقيب 
به بخش خصوصي نگاه مي كنيد يا خير؟ در مورد وضعيت دوگانة فرصت و تهديد در اين 

مصوبه توضيح دهيد؟
 ما در اين مصوبه نگاه فرصت گونه اي به اين مجموعه داشتيم و كوشيديم با حفظ اصول و 
مباني تعليم و تربيت از اين فرصت برون سازماني براي تحقق مأموريتهاي آموزش و پرورش كمك 
بگيريم. روح حاكم بر مجموعه به اين صورت است كه عرض كردم. در اين زمينه تجربة  بسيار 
خوب و موفقي در «سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» وزارت آموزش و پروش وجود داشت 
و آن تجربة سالهاي سال برگزاري جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي بود. طراحي آن جشنواره و 
تعاملي كه با بخش غيردولتي داريم، به ما نشان داد كه مي توانيم از اين ظرفيت حداكثر استفاده را 
ببريم، به گونه اي كه دوستان ما در آمارها بيان مي كنند، روزي كه اين جشنواره آغاز به كار كرد و 
ضوابط و معيارهاي مناسب و مطلوب براي اين دست كتابها تعيين و كتابهاي توليدي با آن معيارها 
سنجيده شد، تنها 18درصد آثار بر آن اصول منطبق بودند. اما امروزه اين رقم به باالي 40 درصد 
رسيده است. اين موضوع نشان مي دهد كه بخش غيردولتي خود را با شاخصها و استانداردهاي 

مدنظر آموزش و پرورش هماهنگ كرده است. 
من در مذاكره با مسئوالن و مديران متولي اين جشنواره و برخي ناشران فعال در اين حوزه، 
اصطالحي را به كار بردم و گفتم به جاي اين كه بر محور و قاعدة «برد و باخت» به كارشناسي و 
داوري كتابهاي كمك آموزشي اقدام كنيم، از قاعدة «برد، برد» سود بجوبيم. چرا كه با اين كار، هم 
شما به سود خود مي رسيد و هم ما براي دغدغه ها و مسائلمان پاسخ پيدا خواهيم كرد. شما به عنوان 
بخش غيردولتي و تجاري قاعدتًا به دنبال آن هستيد كه از سرمايه گذاري  خود بيشترين بهره و 
سود مادي را كسب كنيد، در عين اين كه دست به يك اقدام فرهنگي مي زنيد و اين با رسالت ما در 
شوراي عالي آموزش پرورش و وزارت خانه هم سو و هم جهت است. اگر ما اين نقاط مشترك را پيدا 
كنيم و با دقت و كارشناسي بر آن تكيه كنيم، هر دو به اهدافمان مي رسيم. خوش بختانه اين نگاه 
و حاكم كردن قاعدة «برد، برد» هر دو طرف را راضي كرد و امروز ما شاهد هم گرايي و هم افزايي 
اين دو نيرو هستيم؛ هر چند كه در هر دو گروه، افراد يا مؤسساتي هستند كه صرفا در پي اغراض و 
اهداف مادي و شخصي خود هستند و متأسفانه توليدات نحيف و غير استانداردي دارند كه با اهداف 
ما هم سو نيست و گاهي هم در نظام ما خلل ايجاد مي كند. به اين صورت كه ارتباطات ناصحيحي 
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با مديران و مراكز ما برقراري مي كنند و نظام تعليم و تربيت ما را مخدوش مي سازند.

 آن چه كه بازار كتابهاي كمك درسي را آشفته مي كند، سودجويي افرادي است كه 
بدون توجه به چارچوب فرهنگي و نحوة صحيح آموزش، به توليد و عرضة كتاب دست 

مي زنند. آيا شما در اين مصوبه به اين موضوع پرداخته ايد؟
تخلفات  چنين  جلوي  كه  دارد  مشخص  بند  يك  مصوبه  اين  و  مجموعه  اين  دقيقًا.  بله،   
آسيب زايي را مي گيرد. اين موضوع به قدري اهميت دارد كه بايد به طور جدي جلوي آن را گرفت 
با  را داد كه  بازار كتاب و مدارس  به  اجازة ورود  لوحهاي فشرده و رسانه هايي  به كتابها،  تنها  و 
استانداردها و شاخصهاي ما هم خواني داشته باشند. در اين مصوبه، شكل و شمايل قانوني و علمي 
بوده است كه زمينة رشد و  به طور جدي مدنظر  آموزشي  پرورشي و  فعاليتهاي  به  يافتن  دست 

ارتقاي سطح كيفي آموزش را فراهم مي كند.

 نهادهاى آموزشى غيردولتى كه در زمينة توليد كتابهاى آموزشى فعال هستند، در 
مقايسه با گذشته، آثار مطلوب ترى عرضه مى كنند. اما به نظر مى رسد كه در اين زمينه 
باشد.  دقيق تر  قانون سازيهاى  نيازمند  شايد  اين  و  داريم  فاصله  آرمانى  نقطة  تا  هنوز 

ارزيابى شما از اين موضوع چيست و آيا اساساً اين خأل و ضعف قانونى را مى پذيريد؟
 سؤال شما از اهميت بااليي برخوردار است و از درگيريهاي فكري و بحثهاي دائمي ما در اين 
شورا به حساب مي  آيد. متأسفانه اين ساماندهي چندان تحقق پيدا نكرده و تنها بخشي از آن توسط 
دوستان ما اجرا شده است. اين مصوبه تكليف بسيار سنگين تري را بر دوش سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي گذاشته كه نيازمند سازوكارهاي مديريتي است و بايد به طور جدي تري وارد 
صحنه  شوند. حتي در صورت نياز بايد با صدا و سيما، رسانه ها و وزارت ارشاد اسالمي هماهنگي 
داشته باشند. آنها هم كه بر بخش توليد نظارت دارند، به پي گيري اين بخش بپردازند و كساني كه 
در توزيع و پخش كتاب دست دارند، به ورود اين كتابها به مدارس توجه ويژه داشته باشند. اين كار 
ساز و كار مديريتي خاص خود را مي طلبد و با دو سه نفر كار پيش نمي رود. بايد حتمًا در تشكيالت 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، بخش خاصي به اين امر اختصاص داده شود. اعتباري نيز 
به آن اختصاص يابد و از نيروهاي كارامد و مجرب در آن استفاده شود. يعني يك سازوكار مديريتي 
شكل بگيرد كه بتواند اين بازار پر سود را سامان دهد. گردش مالي در اين حوزه بسيار باالست و 
اگر آموزش و پرورش آگاهانه و هوشيارانه وارد اين ميدان نشود، به دليل اين گردش مالي باال و 

حجم عمليات فراواني كه در اين بخش انجام مي  شود، نظام تعليم و تربيت  آسيب  مي بيند.

 شما به نقش جشنواره كتابهاي كمك آموزشي رشد اشاره كرديد. به اعتقاد شما 
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برگزاري جشنواره چه تأثيري بر اين سياستهاي كلي گذاشته است؟
 از كارهاي بسيار ارزشمند و مفيد فايده اي كه در دهة گذشته در سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي متولد شد، برگزاري جشنواره كتابهاي آموزشي رشد بوده است. ما قدردان دست اندركاران 

اين فعاليت اثربخش هستيم كه ذهنها را به معيارها معطوف كرد. اين موضوع، هم از 
منظر توليدكنندگان و هم از منظر مصرف كنندگان قابل بررسي است و از هر دو 

اين  از  باشيم كه  بايد دقت داشته  فراواني داشته است.  بهره ها و عوايد  جنبه 
مجموعه بتوانيم حداكثر استفاده را ببريم، چه در بخش توليد و چه در بخش 
مصرف. اين شاخصها و استانداردها، چه در نگاه محتوايي و چه در بحثهاي 
فني، موجب ايجاد هوشياري عمومي شده است. در واقع اين موضوع يك گام 
مثبت به شمار مي آيد و الزم است گامهاي ديگري برداريم تا اين مجموعه 

كامل شود.

 دربارة ساز و كارهاي مديريتي عالوه بر طرحهاي جامع و قابل اجرا، نيازمند 
افراد متخصص و كارشناس هستيم. آن هم تحت شرايطي كه بخش خصوصي در اين 

مسئله فعال است. ضرورت چنين اقداماتي را چه طور ارزيابي مي كنيد؟
 همان طور كه اشاره كردم، بايد ساز و كارهاي مديريتي آن را فراهم آورد و از نيروهاي مجرب 
كمك گرفت و متوجه بود كه مراكز توليد از طريق مجاري  ذيربط نظارت شوند و در توزيع و مصرف 
اين كتابها از آن رو كه به آموزش و پرورش مربوط هستند، كنترل صورت بگيرد. تصور من اين 
است كه به دليل اعتمادي كه خانوادهها به آموزش و پرورش دارند، اگر اين وزارت خانه مقتدرانه 
وارد ميدان شود و به طور صريح استانداردهاي خود را اعالم كند، مي تواند بازار عمومي و فرهنگ 

عمومي جامعه را هدايت كند.

بخش  بيشتر  توجه  است،  رؤيت  قابل  آموزشي  كمك  كتابهاي  مورد  در  كه  آن چه   
خصوصي  بخش  كه  نيست  آن  بيانگر  موضوع  اين  آيا  كتابهاست.  اين  به  خصوصي 

نيازسنجي درست تري نسبت به بخش دولتي دارد؟
 بله، يك بخش از قضيه مي تواند به اين موضوع برگردد. در واقع نياز سنجي اين گروهها و 
بخش غيردولتي خوب و جامع است و با معيارها و شاخصهايي كه ما در بخش دولتي و آموزش 
و پررش داريم، متفاوت است و يا در برخي مسائل قدري تفاوت دارد. اين موضوع مي تواند از اين 
نهادهاي  و  وزارت خانه  خود  و  پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  كه  بگيرد  قرار  توجه  مورد  منظر 
ذي ربط آن، عموم دانش آموزان را در سراسر كشور در بر مي گيرد و آنها را مورد توجه قرار مي دهد. 
اين در حالي است كه بخش خصوصي از اين مسئله تا حد زيادي فارغ است و غالبًا با طيف خاصي 

مراكز 
توليد از طريق 

مجاري  ذيربط نظارت 
شوند و در توزيع و مصرف 
اين كتابها از آن رو كه به 
آموزش و پرورش مربوط 

هستند، كنترل صورت 
بگيرد
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ارتباط پيدا مي كند. 
البته جدا از اين مسئله انتقاداتي هم به كار ما وارد است. مثًال يكي از نواقص و كاستيهاي ما اين 
است كه آموزش و پرورش يك نوع كتاب درسي را براي همه افراد در سن و مقطع مشخصي توليد 
مي  كند. اين موضوع خودش مي تواند مشكل  آفرين باشد؛ چرا كه سطح شناخت، جهان بيني و محيط 
پيراموني دانش آموزان در شهرهاي متفاوت يكسان نيست. اما از سوي ديگر، اين كار موجب وحدت 
رويه مي شود و ما را بر آن مي دارد كه در كتابها تنوعات و جذابيتهاي فراوان به كار بريم تا بتوانيم 
به تنوعات اقليمي، فرهنگي و اجتماعي با تمام تفاوتهايشان پاسخ بدهيم. حتي 
تفاوتها، موارد فردي را هم شامل مي شود. همين  به  اين تنوعات و توجه 

موضوع موجب مي شود كه بازار اين دست كتابها گرم باشد. 
مسئلة ديگري هم كه در اين حوزه   وجود دارد، بحث سازوكار نادرستي 
است كه در نظام آموزشي ما وجود دارد و آن هم بحث مسئله برانگيز و 
حساس كنكور است. كتابها بايد به اين موضوع هم پاسخ بدهند و البته 
بخش خصوصي به دليل سودآوري و داليل ديگر در اين حوزه فعال 
است. اما ما نمي توانيم به عنوان يك نهاد و ارگان دولتي به آن پاسخ 
دهيم. آنها انواع و اقسام كتاب تست، كتاب كار و سؤال و جواب تشريحي 
را توليد و به بازار عرضه مي كنند. اما ما چون در اساس با اين موضوع موافق 
نيستيم و اين طرز نگاه به كنكور را نمي پسنديم، هيچ كتاب تستي توليد نمي كنيم. و 

طبيعي است كه بازار اين فعاليتها به طور كلي در دست بخش خصوصي است.

 اين كه از يك سو ما مسئلة كنكور را مطرح مي كنيم و از سوي ديگر به عنوان يك 
نهاد سياست گذار به آن بي توجهي مي كنيم، نشان از يك تضاد در خط مشي  ما ندارد؟ 

 بله، همين طور است. اين كاستي و ضعفي است كه در نظام آموزش و پرورش وجود دارد. 
ادعاي ما هم اين نيست كه كار ما بي عيب است، در سالهاي اخير، خوش بختانه مجلس محترم 
براي رفع اين مشكل تدابيري انديشيده است. حتمًا در جريان هستيد كه قانون حذف كنكور به 
تصويب رسيده است و اگر به ياري خداوند عملياتي شود، اين مسئله و نقيصه رفع و حل مي شود. 

ما هم اميدواريم اجرايي شدن اين قانون به اين سياست دوگانة موجود پاسخ دهد.

 آقاي مهندس نويد، آن چيزي كه در طرح تصويبي به چشم مي خورد، جدا كردن 
كتابهاي كمك آموزشي و كمك درسي از يكديگر است. در فرهنگ عامه اين دو به يك 

معنا به كار مي روند. شما چه تفاوتي بين اين دو قائل هستيد؟
 سؤال بسيار خوبي طرح كرديد. ببينيد! ما مجموعه كتابي تحت عنوان كتابهاي درسي داريم 

بخش 
خصوصي انواع و 

اقسام كتاب تست، كتاب 
كار و سؤال و جواب تشريحي را 

توليد و به بازار عرضه مي كنند. اما ما 
چون در اساس با اين موضوع موافق 
نيستيم و اين طرز نگاه به كنكور را 

نمي پسنديم، هيچ كتاب تستي 
توليد نمي كنيم
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كه توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي توليد و در سطح مدارس كشور توزيع مي شود. 
از رياضي، فيزيك، فارسي و غيره. كتابهايي را كه حول محور اين كتابها توليد مي شوند و  اعم 
مكمل اين كتابها هستند، كتابهاي كمك درسي مي ناميم. در اين كتابها همان مفاهيم كتابهاي 
درسي وجود دارند، منتها به شيوه ديگري بيان شده اند و بسط و گسترش بيشتري دارد. براي مثال، 
اگر در كتاب درسي ما يك مثال براي مطلبي آورده شده، در آن كتابها 10 مثال آمده است. اين نوع 
كتابها كه مبتني بر سرفصل و موارد درسي  هستند، كتابهاي كمك درسي محسوب مي شوند. اما 
كتابهاي كمك آموزشي جدا از اين كتابها هستند. مثًال در مورد كتابهاي كمك درسي دورة دبستان، 
اكثر مطالب به طور داستاني و در قالبهاي جذاب و شيرين مطرح مي شوند و به اين وسيله، توانايي 
خواندن و نوشتن در بچه ها به وجود مي آيد و تقويت مي شود. اين كتابها از لحاظ هدف غايي و 

نهايي با ما هم خوان است، ولي شكل و شمايل آن مطابق كتاب فارسي ما نيست.

 توضيحات شما ناظر بر كدام وجه از اين آشفتگيهاست؟ آيا شما به كتابهاي كمك 
آموزشي و كمك درسي نظر داريد و هر دو را دچار اين مشكل مي دانيد؟ البته در كنكور 

اين وضعيت در هر دو صورت چندان مطلوب نيست. نظر شما چيست؟
 من هم با نظر شما كامال موافق هستم. در بحث كنكور كه بعضيها از تب كنكور ياد مي كنند، 
شما اين آشفتگي را مي بينيد. اما نقدها و انتقاداتي را كه من مطرح كردم، ناظر بر دو وجه كتابهاي 
كمك آموزشي و كمك درسي بود. مثًال در همان كتاب فارسي كه مثال زدم، مي بينم ناهم خوانيهاي 
زيادي از نظر اسلوب و روش با متن كتاب مي بينيم يا بدآموزيهاي اخالقي و براي كودكان دارند. 
حتي بعضي از داستانها و كتابهاي ترجمه شده بار غير فرهنگي و ضد فرهنگي براي كودكان دارد. 
جالب است كه اين كتابها در بازار عرضه مي شوند و به در مدارس ما هم راه مي يابند و فضاي ذهني 
و رفتاري دانش آموز را متاثر مي كند. اين مسائل بايد سر و سامان بگيرند و نمونه هايي كه اصول 

تربيتي را رعايت نكرده اند و ضد اخالق و فرهنگ هستند، بايد اصالح شوند.

 به نظر مي رسد كه اين اصالح كتابهاي كمك آموزشي و كمك درسي به نوعي با 
فعاليتهاي وزارت ارشاد همپوشاني پيدا مي كند؟

 بله همين طور است. ما مسئول نظارت بر فرايند توليد كتاب نيستيم و اين درست مسئوليت 
اصلي و اساسي وزارت ارشاد است. ما مي توانيم خواسته هاي خودمان را به آنها اعالم كنيم و از 
با وزارت ارشاد به  معيارها و استانداردهايمان ياد كنيم. خوش بختانه نوع مناسبات و مراودات ما 
گونه اي است كه آنها پذيراي نظرات و خواسته هاي ما هستند و مي پذيرند كه معيارهاي ما را در 

فرايند نظارت خود حاكم كنند.
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 اين خواستها و معيار و اصولي را كه شما مدنظر قرار مي دهيد و حتي آن را به وزارت 
ارشاد توصيه يا گوشزد مي كنيد، چه هدف اصلي و نهايي  را دنبال مي كند؟

زمينة  در  چه  و  كتاب  هم چون  مكتوب  رسانه هاي  زمينة  در  چه  كه  است  اين  من  تصور   
رسانه هاي الكترونيك نمي توانيم محدوديت ايجاد كنيم. چون كه فضاي اجتماعي ما اقتضاي توليد 
چنين آثاري را دارد. امروزه يادگيري نه در كالس درس و داخل مدرسه ها، كه در محيط اتفاق 
مي افتد. در محيط يادگيريها عوامل و مسائل پيدا و پنهاني بسياري دخالت دارند كه بخشي 
از آنها هم رسانه ها هستند؛ رسانه هايي كه شكل مكتوب آنها كتاب است و صورتهاي 
ما  اتفاق مي افتد. ديگر دست  فيلمها و سايتها  اينترنت، ماهواره ها،  ديگرشان در 

نيست كه اين عوامل را مديريت كنيم. 
ما بايد به سمت و سويي حركت كنيم كه نظام مصون بماند. صورت مطلوب 
و  نقادانه  تفكر  به  دانش آموز  كه  اين  است.  محيط  آدمهاي  مصون سازي  آن 
خودش  و  دهد  تشخيص  ناسره  از  را  سره  بتواند  كند،  پيدا  دست  شاخصهايي 
با اهميتي  توانايي نقد و مهارت خوب خواندن را داشته باشد. اين نكتة ظريف و 
است. يعني اگر كودك ما تشخيص دهد چه كتابي را بخواند و چه كتابي را نخواند، ما 
در جهت درستي حركت كرده ايم. اگر اين كتابها، فيلمها و موسيقيها در جهت رشد باشند، بچه ها 
هم به سوي رشد و تعالي پيش مي روند. نقطة مطلوب و حد نهايي ما اين است كه بتوانيم اين 
مدل مصونيت را در كودكان ايجاد كنيم كه مدل قرآني اش اين است كه بتوانيم تقوا را در آنان 

ايجاد و تقويت كنيم. 
اما يك پله پايين تر از آن بايد نظام را مديريت كنيم كه يا چنين رسانه هايي را توليد نكنيم، يا اگر 
توليد و عرضه شدند، به آنها تا جايي كه مخل تعليم و تربيت صحيح نباشند، ميدان كار و فعاليت 
بدهيم. اگر اين فرآيند، طراحي و به خوبي اجرا شود، حداقل مدارس ما را مصون مي كند و به دليل 
مقبوليت و مرجعيتي كه آموزش و پرورش در اذهان عمومي دارد، مي تواند جامعه را واكسينه كند. 
ما با اعالم كردن اين شاخصها و معيارها مي توانيم اعتماد مردم را جلب كنيم. اگر روزي بتوانيم 
چيزي شبيه مهر استاندارد روي كاالها براي كتابها دست و پا كنيم، به نقطة خوبي رسيده ايم. مهر 
استاندارد توليدكننده را محدود مي كند كه براي جلب بازار اصولي را رعايت كند. بنابراين اگر اين 
توانمندي ايجاد شود كه مهر سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي بيان نوعي استانداردسازي 
در ذهن مردم باشد، مخاطبان كتابي را مي خرند كه مهر استاندارد داشته باشد و به همين ترتيب، 
فيلم، مجله و سايتهاي خوب را با استاندارد مي سنجند. اين شرايط توليد كنند را مجاب مي كند كه 

كار را به نحو احسن انجام دهد.

اگر كودك ما 
تشخيص دهد چه 

كتابي را بخواند و چه 
كتابي را نخواند، ما در 
جهت درستي حركت 

كرده ايم
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اشارهاشاره
امروزه كمتر خانواده اي پيدا مي شود كه نسبت به مقولة آموزش و كتابهاي 
كمك آموزشي بي تفاوت باشد؛ چه اين موضوعي است كه به شكلي مستقيم و 
عميق بر امر آموزش كودكان تأثير مي گذارد. همين هم هست كه سامان دهي 
ناپذير،  اجتناب  طرزي  به  را  مطلوب  كمال  به سمت  حركت  و  موجود  وضعيت 
 به يكي از دغدغه هاي هميشگي و جدي مسئوالن ذي ربط تبديل كرده است. 
اساساً تأسيس و راه اندازي جشنواره اي به نام «كتابهاي آموزشي رشد» ، در 

ذات خود نوعي پاسخ به نياز روزامد و مهم تلقي مي شود.
بر  عالوه  كه  رشد  آموزشي  كمك  انتشارات  دفتر  مديركل  ناصري،  ناصري،محمد  محمد 
همكاري چندين ساله با اين جشنواره، سابقة سالها حضور در مدارس كشور و 
تدريس در دوره هاي گوناگون تحصيلي را در كارنامة خود دارد، در گفت وگو 
با ما پيرامون اين مسائل و نيز دستاوردها و چشم انداز آتي جشنوارة رشد 

سخن مي گويد:

ناصري در گفت وگو با جوانه

جشنوارة رشد
ذهنيت جامعه را نسبت به 
كتابهاي كمك آموزشي 

گسترش مي دهد

 احسان حضرتى
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 آقاي ناصري! در مورد مصوبة شوراي عالي آموزش كه به تازگي مراحل قانوني اش 
را طي كرده است، توضيح دهيد. با توجه به اين كه اميدواريهاي زيادي دربارة اين مصوبه 
ابراز شده است، لطفاً بفرماييد نقش و اهميت آن در موضوع سامان دهي وضعيت كتابهاي 

كمك آموزشي تا چه اندازه اي است؟
مصوبه  دارد.اين  متعددي  جنبه هاي  كه  كرديد  مطرح  خوبي  بسيار  سؤال   

هشتصد و بيست و هشتمين مصوبة شوراي عالي آموزش و پرورش است كه 
در تاريخ 2 شهريور سال جاري (1389)، بعد از مدتها، به تصويب رسيد. 
به اميد خدا قرار شد به رييس جمهور كه رييس شوراى عالي آموزش و 

پروش است، تقديم شود تا توسط ايشان ابالغ گردد.
آموزشي است و  از كتابهاي كمك  فراتر  اين مصوبه  دامنة شمول 
موضوعات بسياري را در برمي گيرد. اگر چه جشنوارة كتابهاي كمك 

آموزشي، طي ساليان متمادِي فعاليتهاي مهم و دامنه دار خود در زمينة 
اين  طراح  و  باني  درسي،  كمك  و  آموزشي  كمك  كتابهاي  سامان دهي 

جريان بود، اما در اين مصوبه، تمام مواد و رسانه هاي آموزشي قابل استفاده 
در آموزش، زير پوشش هستند و حدود آن تنها به كتاب و رسانه هاي مكتوب محدود 

نيز  ديگري  آموزشي  رسانه هاي  كتاب،  بر  عالوه  مدارس،  و  آموزشگاهها  در  اكنون  است.  نشده 
افزارها و فيلم هاى آموزشى و ساير رسانه هاي  وارد شده اند و امروزه نمي توان بي توجه به نرم 

الكترونيكي، كار آموزش را به خوبي پيش برد.
اين مصوبه از چند بابت اهميت دارد، اما به نظر من مهم ترين مزيت اش اين است كه عرصة 
فعاليت فعاالن حوزة رسانه هاي آموزشي را كه شامل تمام اجزاي نام برده مي شود، از ابتداي چرخة 
شده  تصريح  مصوبه  اين  در  واقع،  در  برمي گيرد.  در  است،  توزيع  كه  آن  انتهاي  تا  كتاب  توليد 
است كه ما براي توليد رسانه هاي متناسب با اهداف آموزش و پرورش ، نيازمند در نظر گرفتن 
استانداردهايي هستيم. اين استانداردها شامل دو بخش اساسي است: يا عمومي اند يا تخصصي. 
بخشي از استانداردهاي عمومي با ذكر جزئيات و اصول اساسي آن مورد توجه قرار گرفته و كل 
جريان استانداردسازي را به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي واگذار كرده است. اين سازمان 
را  مهم  دو  اين  سازمان  اين كه  در  است.  پرورش  و  آموزش  رسمي  درسي  كتابهاي  توليد  متولي 
طي مدت زماني بيش از نيم قرن انجام داده است، شكي نيست، اما بايد به اين نكته توجه كرد، 
دستگاههايى كه ملزم به اجراي اين قوانين هستند، تا به حال مطرح نشده بودند و از اين پس قرار 

است كه اين امر به تأييد سازمان پژوهش و برنامه ريزي برسد. 

آموزشي،  كتابهاي  استانداردهاي  تعيين  از  پيش  كه  است  اين  من   سؤال شخص 

اين 
مصوبه از چند بابت 

اهميت دارد، اما به نظر من 
مهم ترين مزيت اش اين است 
كه عرصة فعاليت فعاالن حوزة 

رسانه هاي آموزشي را كه شامل تمام 
اجزاي نام برده مي شود، از ابتداي 

چرخة توليد كتاب تا انتهاي 
آن كه توزيع است، در 

برمي گيرد
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مبناي عمل و داوري شما در آموزش و پرورش و جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي چه 
بوده است؟

 خوش بختانه در دفتر انتشارات كمك آموزشي، اين استانداردها را از سالهاى قبل مدنظر و در 
دست اجرا داشته ايم و طي اين 10 سال و مخصوصًا در زمينة سامان بخشي،  اين استانداردها را به 
تمام ناشران، مؤلفان، نويسندگان و تصويرسازان اعالم كرده ايم و براساس آنها هم داوري و نقد 
مي كنيم. از طرف ديگر هم، ما در آموزش و پرورش نهادهاي متعددي را در اين 

زمينه داريم كه بسيار هم فعال هستند.
ببينيد! ما كتابهاي شايسته و برتر را ارزيابي مي كنيم، اما امروزه تجهيز 
وزارت  پرورشي  معاونت  برعهدة  مدارس  و  آموزشگاهها  كتاب خانه هاي 
كمك  يا  درسي  كمك  كتاب  كه  هنگامي  است.  پرورش  و  آموزش 
آموزشي چاپ و منتشر مي شود، رسانة ملي آن را تبليغ مي كند. ممكن 
است اگر اين اتحاد و اتفاق نظر وجود نداشته باشد، مسائل و مشكالتي 
به وجود بيايد؛ كما اين كه به وجود هم آمده است. يعني اين كه ما مثًال 
كتابي را تأئيد نكرده به رسميت نمي شناسيم، اما ممكن است در سبد خريد 
مدير آموزشگاهي قرار گرفته و خريداري و در مدرسه توزيع شود و از آن طرف 
هم رسانة ملي آن كتاب را تبليغ كند و چرخة غلطي طي شود. نبود منبع و متولي، ضرورت 

وجود اين قانون و مصوبه را افزايش مي دهد تا از بروز چنين اختالالتي جلوگيري كند.

 به نظر مي رسد فقدان اين چرخة ارتباطي، مانع مهمي در علمي شدن بحث كتابهاي 
كمك آموزشي بوده است؟

حوزه  اين  در  كه  همة  كساني  و  سازمانها  نهادها،  شده،  تعيين  استانداردهاي  ارائه  با  بله،   
فعال هستند، بايد با يكديگر ارتباط داشته باشند و مانع ورود كتابها و سي ديهاي غيركارشناسي و 
نامطلوب به گردونة آموزشي شوند. بنابراين، اين ارتباط زنجيره وار بر مبناي اصول قانوني، اساس 
كار علمي و كارشناسانه است كه ظرفيت قانوني آن هم مورد عنايت و توجه مراجع قانوني قرار 

گرفته است.

مسائلي  چه  به  آموزشي  كمك  رسانه هاي  درخصوص  قانون  الزام  تأخير  دليل   
برمي گردد؟ در شرايطي كه امروز جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي رشد به دورة هشتم 

خودش رسيده، روند داوري، بدون استانداردهاي الزم، چه طور پيش رفته است؟ 
 در سال 1378 كه دفتر انتشارات كمك آموزشي از سوي سازمان پژوهش، مأمور برگزاري 
خبرگان،  و  كارشناسان  حضور  با  سال،  يك  طي  شد،  رشد  آموزشي  كمك  كتابهاي  جشنوارة 

با ارائه 
استانداردهاي تعيين 

شده، نهادها، سازمانها و 
همة  كساني كه در اين حوزه 

فعال هستند، بايد با يكديگر ارتباط 
داشته باشند و مانع ورود كتابها 

و سي ديهاي غيركارشناسي 
و نامطلوب به گردونة 

آموزشي شوند
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استانداردهاي الزم تعيين و مشخص شد و ما از آن وقت با اين استانداردها كتابها را مورد سنجش 
قرار داده ايم. در آن زمان، از ميان كتابهايي كه به دست ما رسيد، تنها 18 درصد با استانداردهاي 

ما و شروط الزم و كافي آن مطابقت داشت. 
اين مصوبه  اتفاقي كه در  اما  بوده اند.  استانداردها روشن و واضح  ما  بنابراين، در حيطة كاري 
افتاده، اين است كه استاندارد از سوي باالترين مقام اجرايي كشور، به طور عمومي و سراسري 
ابالغ مي شود، و گرنه در وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش سالها اين كار را اعمال كرده 
و انجام داده است. با اين مصوبه، سطح اين فعاليت از وزارت آموزش و پرورش باالتر مي رود و به 

سطح كشوري و ملى مي رسد.
نكتة ديگر هم اين است كه تجربة ده سالة  كتابهاي كمك آموزشي به جاي خودش مغتنم و 
محفوظ است، اما سؤال اين است كه مگر در بحث آموزش همه چيز به كتاب محدود است؟! اگر 
10 سال پيش ما دربارة سي ديهاي كمك آموزشي سخن مي گفتيم، كسي به آن توجه نمي كرد. اما 
امروز در تمام آموزشگاهها و مدارس، بار تعليم و تربيت تا حدي توسط رسانه هاي جديد به منزل 

مي رسد.

بوده  مصوبه  اين  به  توجه  مهم  دليل  آموزشي،  كمك  مواد  كردن  روزامد   ضرورت 
است؟

 بله. امروزه در كنار كتاب درسي، براي تعميق و توسعه و تعليم از نرم افزارهاى آموزشى نيز 
ابزارها و مواد ديگر آموزشي را هم  از كتاب آموزشي است و  استفاده مي شود. اين مصوبه فراتر 

شامل مي شود.

 شما در جايي اشاره كرده ايد كه كتابهاي كمك آموزشي به منظور ايجاد انگيزة علمى 
و رشد روابط اجتماعي دانش آموزان تهيه مي شوند. آيا رفع اين نيازها از سوي متولياني 

غير از سازمان آموزش و پرورش، نشانة ضعف كتاب درسي ما نيست؟
 سؤال خوب و ارزشمندي پرسيديد. كتاب درسي سطح متوسط دانش آموزان را در نظر دارد و 
الجرم اطالعاتش هم به دليل محدوديت زماني كه معلمان دارند و مجال اندكي كه اولياي مدرسه 
در اختيار دارند، چندان گسترده نيست و قرار است كه سطح متوسطي از مفاهيم را به دانش آموزان 
ارائه كنند. اما در همه جاي دنيا افراد با هم تفاوت دارند. مگر همة دانش آموزان در سطح يكساني 

قرار دارند؟
طبيعتًا اين طور نيست. بعضي ها فراتر از كتابها مي انديشند و باهوش ترند. برخي هم ديرياب تر 
اين  نياز داريم كه  برنامه درسى، به كتابهاي ديگري هم  و ديرفهم تر هستند. ما براي پشتيباني 
مفاهيم را توسعه دهند و عمق بخشند و يا مفاهيم را ساده سازي كنند. به اين دليل، كتابهاي درسي 
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عمود خيمه اي را تشكيل مي دهند كه در كنار آن، اجزاي ديگري به آن ياري مي رسانند؛ اعم از 
اين كه فراتر از كتاب درسي باشند يا مطالب همان كتاب را با شيوه هاي متفاوت بسط با ترفندهاي 

گوناگون، به دانش آموز ارائه كنند. 

 بسط و گسترش دادن كتابهاي آموزشي يا فراتر رفتن از حدود كتاب در حد معقولي، 
قابل پذيرش است، اما كتابهاي كمك آموزشي موجب فدا شدن مرجعيت معلم نمي شوند؟ 

آيا جاي گزين او نمي شوند؟
 اين موضوع دقيقًا به معلم بستگي دارد. معلم مي تواند تمام كتابهاي آموزشي و رسانه هاي 
تعليمي را ابزار خودش بداند و از تمام اين مواد آموزشي، با تسلط استفاده كند و پاسخ هر سؤال 
دانش آموز را به كتابي يا قسمتي از يك كتاب ارجاع دهد. به هر حال، وظيفة اصلي و اساسي معلم، 
وارد كالس  بهترين نحو است. مِن معلم وقتي  به  و  به شكل مطلوب  ارائه آن  و  طراحي درس 
مي شوم، بايد براى تدريس خودم، در يك زمان بندي مشخص و با طرح مشخصي بپردازم. اگر 
از اين كتابها،  اتفاق مي افتد و برخي  معلم بر كارش مسلط نباشد، موضوع مورد نظر سؤال شما 
«پخته خواري» را به معلم و دانش آموز مي آموزند. يعني حتي طرح درس و سؤالهاي اضافي را 

مي نويسد و معلم هم در مقام يك مّطلع و نه معلم، آنها را ارائه مي كند.
بنابراين، اگر معلمي معلم واقعي باشد، هرچه دستش بازتر باشد، با فراغ خاطر بيشتري از اين 
كتابها بهره مي برد. اما در صورت خالف، سؤال شما سرجاي خودش محفوظ است و از خالقيت 
معلم كم مي كند. معلم خالق معلمي است كه از هرچه به نفع كالس و درس است، استفاده مي كند 

و اصًال به دام اين بندها نمي افتد.

 در جايي ديگر، شما در اشاره به نقش حوزة كمك آموزشي، آن را وسيع تر از ذهنيت 
جامعه دانسته ايد. منظور شما از اين وسعت و گستردگي دقيقاً چيست؟ و چه حوزه هايي 

را دربر مي گيرد؟
 اين هم سؤال بسيار مهمي است و خواهش مي كنم شما روي آن مانور بدهيد. بايد ذهنيت 
جامعه نسبت به كتاب آموزشي تصحيح و تكميل شود و تغيير كند و عمق و غنا يابد. در تعريفي كه 
ما از كتاب آموزشي داريم حتى كتاب مرجع، دايره المعارف و... هم آموزشي است، در حالي كه جزو 
كتابهاي يك پايه خاص نيست. دانش آموز مي تواند براي هر موضوع خاص، به چند دايره المعارف 
به  به كتابهاي  آموزشي  نبايد  بنابراين، جامعه  آورد.  را به دست  رجوع كند و اطالعات گوناگوني 
تلويزيون  از  اين روزها سريال «مختارنامه»  نگاه كند.  با درس  عنوان كتابهاي همگام و مرتبط 
پخش مي شود. اگر يك كتاب شسته و رفتة خوب داستاني، زندگي مختار ثقفي را بگويد و در كتاب 
امام  به خون خواهي  بود كه  بشود كه مختار كسي  اين موضوع  به  اشارة  كوتاهي  تاريِخ مدرسه، 
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حسين(ع) قيام كرد، بحث آموزش وسعت مي گيرد. نقطة كانوني و اصل آن در كتاب آموزشي است، 
اما اين كتاب داستاني مختار هم مي تواند كتاب آموزشي مناسب باشد و همان طور كه مي دانيم، در 
شاخة ادبيات تعليمي قرار مي گيرد. اگر مثًال به همين موضوع مثل بعضي كتابهاي تست نگاه شود، 

تنبلي ذهني مي آورد. براي مثال، آنها مي گويند:  مختار ثقفي كه بود؟ و چهار گزينه ارائه 
مي كنند. يا مختار ثقفي چه كرد؟ و چهار گزينه و... .

بنابراين،  شود.  ارائه  دانش آموز  درك  و  فهم  با  متناسب  بايد  آموزشى  كتاب 
همة اين كتابها از يك منظر آموزشي هستند. اگر جامعه با اين نگاه به كتاب 
آموزشي نگاه كند، اين نگاه به ارتقاي فرهنگ كتاب خواني مي انجامد و ديگر 

به كتاب كمك درسى كه زيرشاخه اي از آن است، اكتفا نمي كند.

نابساماني  و  نامطلوب  وضعيت  آموزشي،  كمك  كتابهاي  حوزة  در   
وجود دارد كه البته مورد پذيرش مسئوالن امر هم هست و آنها زير بار آن 

رفته اند. مي خواهم بپرسم، دليل اين وضعيت، انگيزه هاي سودجويي و تجارت اين 
حوزه است يا داليل ديگري وجود دارد؟ هم چنين، سامان بخشي اين وضعيت نامطلوب 

وظيفة كيست؟
 هميشه در كنار اجناس واقعي، كاالهاي تقلبي نيز ساخته و عرضه مي شود. وقتي مردم به 
جنسي نياز داشته باشند و مطالبه كنند و آن جنس بازار پيدا كند، سودجويان، جنس تقلبي آن را 
نيز توليد مي كنند. كتاب هم به عنوان كااليي فرهنگي از اين امر مستثنا نيست. چون جامعه و 
دانش آموز و معلم به اين كتابها نياز دارند، آنها توليد مي شوند، اما وقتي سودجودها مي بينند عجب 
بازار پر منفعتي ايجاد شد، قيد استانداردها را مي زنند و كتابهايي مشابه توليد مي كنند كه از نظر 
ظاهري هم شكل و شمايل بسيار خوبي دارند. من كتابهاي كار غيراستاندارد را ديده ام؛ با كاغذ 
چهار رنگ! كتاب كار يعني اين كه دانش آموز مدادش را بردارد و آن را حل كند و كنار بگذارد. 
چه نيازي است كه شما آن را چهار رنگ توليد كنيد؟ معلوم است كه طرف به منفعت و سود و 
ظاهرسازى چشم داشته است. اما جلوگيري از توليد آن به عهدة كيست؟ به نظر من اين وظيفه، 
كه  مرجعي  مهم ترين  دانش آموز،  براي  برمي گردد.  او  علمي  مرجعيت  و  معلم  به  اساسًا  و  اوًال 
موضوعي را تأييد يا نفي مي كند، معلمش است. ما به همين دليل آمده ايم با توليد كتاب نامه هاي 
رشد، فرهنگ توصيفي بهترين كتابها را در مقاطع و پايه هاي گوناگون نشر داده ايم و به معلمان 
عزيز گفته ايم كه ما پشتيبان شما در امر آموزش صحيح هستيم. و اين گروه كارشناسي، با معرفى 
بهترين كتابها و توصيف آنها در خدمت شماست. معلم موفق هم با نگاه به آنها يا رفتن به پايگاه 
www.roshdmag.ir به انتخاب كتابهايي از ميان آنها دست مي زند. اشكالي هم ندارد كه در 
مدرسه اي كتاب انتخاب شود و در مدرسة ديگر فالن كتاب ديگر. اين به فراخور سطح فرهنگي و 

ما براي 
پشتيباني كردن  

برنامه درسى، به كتابهاي 
ديگري هم نياز داريم كه 

اين مفاهيم را توسعه دهند و 
عمق بخشند و يا مفاهيم را 

ساده سازي كنند
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اقليمي دانش آموزان و... متفاوت است.

 اصل و اساس اين وظيفة آموزشي چه روندي دارد؟ آيا در جشنوارة كتابهاي كمك 
آموزشي، ثمرات آن به بار نشسته است؟

 بله! دستاوردهاي قابل دفاعي دارد. دفتر انتشارات كمك آ موزشي طي اين ده سال به اين 
مهم اقدام كرده است. براساس مصوبه اي هم كه به آن اشاره كرديم، كًال سازمان پژوهش و برنامه 
ريزي آموزشى اين كار را برعهده گرفته است و وظيفة وزارت آموزش و پرورش است 

كه به درستي به آن سر و سامان بدهد.

 در مورد جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي در قالب 19 گروه، 2000 
كتاب در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي داوري شده اند. از ميان اين آثار، 

چه تعداد آثار تأليفي وجود دارد و چه اندازه اي ترجمه شده اند؟
 گرايش ما به تأليف است. ما امسال دو موضوع جديد را به كارمان اضافه و 
در چرخة داوري ها اعمال كرديم كه يكي كتاب هاى مرجع و ديگرى ICT است. 
در حوزه  احتماًال  و  است  ديگر  از حوزه هاي  غني تر   ICT در حوزه  ترجمه هاى خوب 
ICT، كتابهاي ترجمه اي امتياز بيشتري مي آورند. اما به طور كلي و بنابر داليل متعدد كه برخي 
از آنها مثل روز روشن است، تأليف مهم تر است. در تأليف، خالقيت، بومي بودن، ارتباط با فرهنگ 

و ارزشهاي ما و... بيشتر است.

 شما دبير هشمتين جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي رشد هستيد؛ در مورد گروه هاي 
داوري توضيح دهيد؟ به طور كلي به نظر مي رسد گرايش به ترجمه در كارها پررنگ تر 

است. نظر شما چيست؟
 من هيچ قضاوتي بر تأليفات اين حوزه نكرده ام. عرض من اين است كه تأليف بر ترجمه 
اين 19  بين  از  ما  است كه  اين  ديگر  نكتة  اختصاصي.  برخي حوزه هاي  در  دارد، مگر  ارجحيت 
رشته، به داوران محترم خودمان اين امكان را داده ايم كه يك نفر را به عنوان برگزيده و يك نفر 
را هم به عنوان تقديري انتخاب كنند. اين سؤال شما موقعي پاسخ داده خواهد شد كه ما نتيجة 
آراي داوران را ببينيم و بررسي كنيم كه مثًال چرا حوزة تأليف ما ضعيف است و اين موضوع بحثي 
تخصصي است و بهترين كساني كه مي توانند به آن جواب دهند، داوران ما هستند و من شما را به 
بيانية داوري كه به اميد خدا در 29 آذر و اختتامية جشنوارة كمك آموزشي عرضه خواهد شد، ارجاع 
مي دهم. آن جا دقيقاً گفته خواهد شد كه نقاط قوت و ضعف ما چيست و راهكارهاي پيشنهادي ما 

كدام است. اين مسائل توسط گروه هاي داوري بررسي مي شود و ان شاءاهللا ارائه خواهد شد.

در جشنوارة 
كتابهاي آموزشي، 

كار اصولي و علمي تر 
است به جهت اين كه 

استاندارهايمان مشخص 
است
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 امروزه جشنواره به دور هشتم خودش رسيده و طي ده سال فعاليت، ثمرات خوبي 
به بار آورده است. اما به نظر شما، روند جشنواره روبه رشد است و مي توانيم در دور نهم 

اين راهكارها را اعمال و اجرا كنيم؟
 به ياري خدا روند جشنواره روبه رشد بوده است. اما رشد، درجات مختلفي دارد. گاهي رشد 
مطلوب است و گاهي هم نسبي. شايد در هيچ جشنواره اي اهداف مورد نظر داوران و بيانيه ها به 
رشد مطلوب خودش نرسيده باشد. اما دليل من براي دارا بودن رشد نسبي اين حوزه آن است كه ما 
در جشنوارة اول اعالم كرده ايم كه 18 درصد كتابهاي ما مطابق استاندارد است. در جشنوارة هفتم، 

بالغ بر 50 درصد كتابها با استانداردها مطابق بوده است. 

 اصوالً جشنواره و از جمله جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي رشد، خصلت ترغيبي و 
تشويقي دارد و مبناي آن جنبه هاي تعزيري و پيگردهاي قانوني نيست. آيا اين مسئله به 

نوعي نمايانگر خأل قانوني در اين بخش نيست؟
 ببينيد، اين مسئله فراتر از جشنواره است و به روند اين جريان تا به امروز برمي گردد. ما اين 
و  به حمايت  توجه  با  و هم  آموزشي  كتابهاي  به  نسبت  با هدف سياست گذاري  را هم  جشنواره 
هدايت انجام مي دهيم. تا به امروز هم در، بر همين پاشنه چرخيده است و آن 18 درصد ده سال 
پيش، كه امروز به 50 درصد رسيده، به اين دليل بوده است. اما براي رفع مشكل 50 درصدي 
كتابهاي نامطلوب، مصوبة شوراي عالي آموزش و پرورش در بند 6 مي گويد: تمام كتابهايي كه قرار 
است وارد كتاب خانة مدارس شود، بايد حتمًا مهر استاندارد سازمان پژوهش را داشته باشد. اگر هم 
كتابهايي كه اين شرايط را ندارند، وارد كتاب خانه هاي مدارس شوند، پي گرد قانوني خواهد داشت. تا 
به امروز اين الزام وجود نداشته است، اما به اميد خدا در آينده از كيفيت نازل و مطامع مادي عده اي 

جلوگيري به عمل خواهد آمد. خوش بختانه اين موضوع هم در مصوبه پيش بيني شده است.

 سؤال آخر من دو بخش مجزا دارد:  اوالً اين كه خواسته هاي مسئوالن و برگزاركنندگان 
جشنوارة رشد تا چه اندازه براي جامعه شفاف سازي شده است؟ به عالوه چشم انداز 

فعاليتهاي آيندة شما و نقطة مطلوب اين عرصه كجاست؟
 البته من از سؤال هاي سنجيدة شما تشكر مي كنم. بايد بگويم، ما از امكاناتي كه داشته ايم، 
استفاده كرده ايم. يكي از امكانات ما اين بوده است كه از مجالت رشد به عنوان مجراي ارتباطي 
و آموزشي نگاهي بيندازيم به جامعة فرهنگي خودمان كه شامل دانش آموز و معلم است. اين كار 
را انجام داده آيم و البته بايد آن را بيشتر و غني تر كنيم. عالوه بر اين، ما «كتاب نامة رشد» را به 
100درصد هنرستان ها و 10درصد مدارس كل كشور ابالغ كرده ايم و به طور رايگان در اختيار 
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10درصد مدارس قرار داده ايم. كار ديگر ما اين است كه در پايگاه اينترنتي رشد در بخش سامان 
كتاب، همة كتابهاي تأييدي را مي آوريم و معرفي مي كنيم. عالوه بر آنها، سي ديهايي را نيز منتشر 
كرده ايم. اما در پاسخ به سؤال اول بايد بگويم، تصور ما اين است كه جامعه، هنوز به صورتي كه 
داريم كه اطالع رساني مان  اذعان  ما  ندارد.  اطالع  آن  از  است،  فعاليت  اين  حق 

كافي و وافي نيست. 
اما در بخش دوم بگويم كه چشم انداز آيندة ما بسيار روشن است و 
به مطالبة جامعه و نياز فرهنگيان آگاهي كافي داريم و در تشكيالت 
باالي سر  داريم.  ويژه  توجه  اين بخش ها  قدرتمندي  به  خودمان 
دفتر ما سازمان پژوهش و باالتر از آن آموزش و پرورش و باالتر 
و سعي  آنها خدمات مي دهيم  به  ما  دارد كه  قرار  از همه جامعه 
در توسعة آن داريم. زماني بود كه كتابهاي كمك آموزشي براي 
جامعه  امروزه  اما  باشد،  داشته  اهميت  كه  نبود  مسئله اي  بسياري 
درگير اين موضوع شده است. پس ما بايد بتوانيم به آن نيازها به خوبي 
پاسخ دهيم. به همين دليل چشم انداز ما در آينده چشم انداز روشني است 
و ما تالش داريم به سمت نقطة مطلوب پيش برويم. اگر آن الزامات قانوني را 

همه بپذيرند، در آينده وضع اين حوزه، مطلوب تر خواهد بود. 

مصوبة 
شوراي عالي آموزش 

و پرورش در بند 6 مي گويد: 
تمام كتابهايي كه قرار است وارد 
كتاب خانة مدارس شود، بايد حتماً 

مهر استاندارد اين سازمان و جشنواره 
را داشته باشد. اگر هم كتابهايي كه 
اين مهر و شرايط را ندارند، وارد 

كتاب خانه هاي مدارس شوند 
پي گرد قانوني خواهد 

داشت
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 جامعه پذيري كتاب خواني
و مرجعيت معلم

 دكتر محمود شهابي

ارزش يابي طرح سامان بخشي
كتابهاي آموزشي

دورة ابتدايي

مقدمه
ناشران كتابهاي آموزشي در چند سال اخير فعال ترين ناشران كشور بوده اند. درصد بسيار بااليي 
از  عده اي  اما  دارد.  اختصاص  كتابها  اين گونه  به  كشور،  كل  در  كتاب  تقاضاي  و  عرضه  آمار  از 
كارشناسان، از جمله كارشناسان وزارت آموزش و پرورش، محتواي برخي از اين كتابها را مطابق با 
استانداردهاي كتابهاي آموزشي نمي دانند و از اين كه معلمان، دانش آموزان و اولياي آنها در انتخاب 
و مطالعة كتابهاي مناسب اغلب اشتباه مي كنند، نگران اند و به نحوي خواستار نوعي مداخله در بازار 

عرضه و تقاضاي كتابهاي آموزشي هستند.
از اين رو در تابستان سال 1378، «دفتر انتشارات كمك آموزشي» طرحي را با عنوان «سامان بخشي 
كتابهاي آموزشي» تهيه كرد و پس از تصويب رياست «سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» به 
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اجرا درآورد. اهداف اصلي اين طرح عبارت اند از:
 هدايت و تشويق مؤلفان، مترجمان و ناشران كتابهاي آموزشي به توليد كتابهاي مورد نياز 

معلمان و دانش آموزان بر اساس ضوابط يا استانداردهاي آموزشي اعالم شده.
 ترغيب معلمان و دانش آموزان (يا اولياي دانش آموزان) به خريد و مطالعة كتابهاي 

آموزشي استاندارد.
براي نيل به اهداف فوق، دفتر انتشارات كمك آموزشي به عنوان متولي اجراي 

طرح مزبور، اقدامات زير را در فاصلة سالهاي 1379 تا نيمة اول سال 1383 
به انجام رسانده است:

 تشكيل دبيرخانه و شوراي طرح سامان بخشي كتابهاي آموزشي؛
انطباق  ميزان  بررسي  منظور  به  موضوعي  كارشناسي  تيمهاي  تشكيل   

كتابهاي آموزشي با معيارها يا استانداردهاي تعيين شده؛
دوره هاي  در  آموزشي  كتابهاي  اختصاصي  و  عمومي  استانداردهاي  تعيين   
تحصيلي و حوزه هاي درسي متفاوت و اعالم نيازهاي آموزشي به مؤلفان و ناشران؛

دوره هاي  تفكيك  به  آموزشي  كتابهاي  سه ساالنة  جشنواره هاي  اول  مرحلة  برگزاري   
تحصيلي؛

آذرماه  در  راهنمايي  و  ابتدايي  دوره هاي  آموزشي  كتابهاي  جشنوارة  دوم  مرحلة  برگزاري   
1383؛

درج  طريق  از  معلمان)  و  (دانش آموزان  مخاطبان  به  شده  تأييد  آموزشي  كتابهاي  معرفي   
مشخصات آنها در كتاب نامة رشد دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه؛

راهنمايي و  ابتدايي،  انتهاي كتابهاي درسي دوره هاي  آموزشي مناسب در   معرفي كتابهاي 
متوسطه براي استفادة دانش آموزان؛

 انتشار نشرية شوراي سامان بخشي كتابهاي آموزشي (جوانه) به تفكيك دوره هاي تحصيلي؛
.(www.samanketab.com) طراحي وب سايت اطالع رساني سامان كتاب 

 راه اندازي كارگاه آموزشي توليد كتابهاي آموزشي براي مؤلفان و ناشران؛
 هماهنگي با مؤسسة «منادي تربيت» براي خريد و توزيع كتابهاي آموزشي تأييد شده در 

مدارس، بدون داوري مجدد آنها؛
 انتشار خبرنامة آينه.

تعريف  آموزشي  كتابهاي  و مصرف  توليد  فرايند  دو  به  توجه  با  مؤلفه هاي طرح سامان بخشي 
شده اند. تعيين استانداردها و اعالم نيازهاي آموزشي به مؤلفان و ناشران و برگزاري جشنواره با 
هدف سامان دادن به فرايند توليد (شامل انتخاب موضوع از سوي ناشر و سفارش تأليف يا ترجمة آن 
به مؤلف يا مترجم، سازمان دهي محتوا، مصورسازي، نحوة نگارش، صفحه آرايي و چاپ) كتابهاي 

كميت 
و كيفيت مطالعه و 

كتاب خواني در سالهاي 
اخير، يكي از دغدغههاي 

اصلي والدين معلمان و حتي 
سياست گذاران آموزشي و 

فرهنگي كشور بوده 
است
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آموزشي، تا هم تعداد كتاب هاي آموزشي افزايش يابد (افزايش عملكرد بازار كتابهاي آموزشي) و 
هم كيفيت آنها غني تر شود. انتشار كتاب نامة رشد و معرفي كتابهاي تأييد شده در پايان كتابهاي 
درسي نيز، با هدف اطالع رساني و سامان دادن به فرايند مصرف كتابهاي آموزشي (انتخاب كتاب 
و  مطالعه  ميزان  به طوري كه هم  معلمان) طراحي شده اند؛  و  دانش آموزان  از سوي  مطالعه  براي 
كتاب خواني را در دانش آموزان و معلمان افزايش دهند و هم با مطالعة كتابهاي آموزشي مناسب و 
مرتبط با نيازهاي آموزشي آنان، فرايند يادگيري و ياددهي را در دانش آموزان و معلمان 

تقويت كنند و ذائقة مطالعاتي آنان را تغيير و يا ارتقا دهند.
مرحلة اول جشنوارة كتابهاي آموزشي در سالهاي 1379، 1380 و 1381 
به ترتيب براي دوره هاي آموزشي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه برگزار 

شده است.
 ،(1379 (سال  ابتدايي  دورة  آموزشي  كتابهاي  جشنوارة  اولين  در 
1900 عنوان كتاب آموزشي از سوي 100 ناشر دولتي و خصوصي در 
گروه هاي متفاوت علوم تجربي، زبان آموزي، آموزش رياضي، مطالعات 
كتابهاي  شد.  ارسال  جشنواره  دبيرخانة  به  اجتماعي  مطالعات  و  ديني 
دربرمي گيرند.  را  متفاوتي  گونه هاي  گروه ها،  اين  از  يك  هر  در  آموزشي 
كتابهاي  دانش آموزان،  براي  دانش افزايي  كتابهاي  از:  عبارت اند  اين گونه ها 
يادگيري، كتابهاي تمريني براي  گسترش مواد علمي و پرورش مهارتها، كتابهاي كار و فعاليت 
تثبت و تقويت، كتابهاي سنجش و ارزيابي، كتابهاي فعاليت محور، و كتابهاي دانش افزايي و مهارتي 

براي معلمان. در جشنوارة نخست، از 48 عنوان كتاب در پنج حوزة آموزشي تقدير شد.
مرحلة دوم جشنواره ها در آذرماه سال 1383 آغاز شد و در جريان آن، تمامي كتابهاي آموزشي 
چاپ اول دوره هاي پيش دبستاني، ابتدايي و راهنمايي كه در سالهاي 1379 تا 1382 در حوزه هاي 

درسي متفاوت چاپ شده بودند، توسط هيئت داوران جشنواره ارزيابي شدند.
لذا دفتر اول  اين طرح در يك پژوهش امكان پذير نيست.  ابعاد  بديهي است، ارزش يابي همة 
اين تحقيق ارزش يابانه به بُعد تقاضا يا الگوي مصرف كتابهاي آموزشي در ميان دانش آموزان و 
اولياي آنها اختصاص يافته است. ابعاد ديگر اين تحقيق در فازهاي بعدي تحقيق مورد بررسي قرار 

خواهند گرفت. 

بيان مسئله
والدين،  اصلي  دغدغه هاي  از  يكي  اخير،  سالهاي  در  كتاب خواني  و  مطالعه  كيفيت  و  كميت 
معلمان و حتي سياست گذاران آموزشي و فرهنگي كشور بوده است. اين نگراني به ويژه با پيدايش 
رسانه هاي نوين ارتباطي و اقبال روزافزون كودكان، نوجوان و جوانان به آنها، ابعاد گسترده تري 

سه 
متغير «ديدن 

كتاب نامة رشد توسط 
دانش آموزان»، «خواندن مجالت 

رشد دانش آموزي» و «ميزان ارتباط 
والدين با مدرسه»، هر سه روي 

پذيرش مرجعيت وزارت آموزش و 
پرورش هنگام انتخاب و خريد 

كتابهاي آموزشي مؤثر 
بوده اند
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يافته است. اهميت موضوع به حدي است كه تالش به منظور تشويق و ترغيب كودكان و نوجوانان 
به مطالعه در دستور كار بسياري از خانواده ها، مدارس، سازمانهاي رسانه اي و سازمانهاي رسمي 

آموزش و پرورش كشور قرار گرفته است.
يكي از اين تالشها، اجراي طرح «سامان بخشي كتابهاي آموزشي دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و 
متوسطه» است. اينك براي تصميم گيري در مورد ادامه يا توقف، و يا اصالح طرح سامان بخشي 

كتابهاي آموزشي دورة ابتدايي در سالهاي آينده، سؤاالت اساسي از اين قرارند: 
 اين طرح در دورة آموزشي ابتدايي، تا چه حد در دست يابي به اهداف خود در زمينة افزايش 
تقاضاي كتابهاي آموزشي، يعني ترغيب دانش آموزان و والدين آنان به خريد و مطالعة كتابهاي 

معرفي شده، موفق بوده است؟ 
 چه عواملي روي ميزان موفقيت آن مؤثر بوده اند؟ 

 براي اصالح نقاط ضعف احتمالي طرح، چه توصيه ها و پيشنهادهايي مي توان ارائه كرد؟
براي پاسخ گويي به اين سؤاالت بايد نظرات و رفتارهاي دانش آموزان و اولياي آنها مورد بررسي 
قرار گيرد و اثرات مورد انتظار «دفتر انتشارات كمك آموزشي» از ترغيب آنان به مصرف كتابهاي 
آموزشي استاندارد را مشخص كرد. در ادامه، تلقي محقق از اثرات مورد انتظار دفتر انتشارات كمك 

آموزشي كه متغيرهاي وابستة تحقيق نيز محسوب مي شوند، فهرست شده اند:
الف) انتخاب كتابهاي آموزشي مناسب از كتاب نامه و يا فهرستهاي كتابهاي برگزيده در انتهاي 

كتابهاي درسي دورة ابتدايي، از سوي دانش آموزان دورة ابتدايي و يا اولياي آنها.
ب) افزايش ميزان مطالعة كتابهاي آموزشي از سوي دانش آموزان.

ج) پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه كتابهاي آموزشي معرفي شده را مطالعه كرده اند.
د) رضايت دانش آموزان و اولياي آنان از كتابهاي معرفي شده.

سوي  از  درسي،  كتابهاي  انتهاي  يا  كتاب نامه  در  شده  معرفي  آموزشي  كتابهاي  خريد  هـ) 
دانش آموزان و اولياي آنها.

اهداف تحقيق
انتهاي  و  كتاب نامه  در  شده  معرفي  آموزشي  كتابهاي  انتخاب  بر  مؤثر  عوامل  شناسايي  الف) 

كتابهاي درسي و عوامل مؤثر بر آن.
ب) شناسايي ميزان مطالعة كتابهاي آموزشي از سوي دانش آموزان و عوامل مؤثر بر آن.

آموزشي  كتابهاي  اثربخشي  ميزان  از  آنها  اولياي  و  تهراني  دانش آموزان  ارزيابي  بررسي  ج) 
خريداري شده و عوامل مؤثر بر آن.

د) بررسي عملكرد تحصيلي دانش آموزان تهراني و ميزان تأثير مطالعة كتابهاي آموزشي روي 
آن.
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پرسشهاي پژوهشي
از چه  را  آموزشي مناسب  به كتابهاي  آنها، اطالعات مربوط  اولياي  و  تهراني  1. دانش آموزان 

منابعي جست و جو مي كنند؟
چه  تحت تأثير  آنها  اولياي  و  دانش آموزان  سوي  از  آموزشي  كتابهاي  جست و جوي  رفتار   .2

متغيرهايي است؟
3. دانش آموزان تهراني و اولياي آنها تا چه حد كتابهاي آموزشي را خريداري مي كنند؟

4. رفتار خريد كتابهاي آموزشي از سوي دانش آموزان و اولياي آنها، تحت تأثير چه متغيرهايي 
است؟

5. دانش آموزان تهراني تا چه حد كتابهاي آموزشي را مطالعه مي كنند؟
6. رفتار مطالعة كتابهاي آموزشي از سوي دانش آموزان تحت تأثير چه متغيرهايي است؟

7. ارزيابي دانش آموزان تهراني و اولياي آنها از ميزان اثربخشي كتابهاي آموزشي خريداري شده 
و مطالعه شده چگونه است؟

8. ارزيباي دانش آموزان تهراني و اولياي آنها از ميزان اثربخشي كتابهاي آموزشي خريداري شده 
و مطالعه شده، تحت تأثير چه متغيرهايي است؟

9. عملكرد تحصيلي دانش آموزان تهراني چگونه است؟
10. عملكرد تحصيلي دانش آموزان تهراني تحت تأثير چه متغيرهايي است؟

ضرورت انجام تحقيق
اجراي طرح سامان بخشي كتابهاي آموزشي، يكي از مؤلفه هاي اصالحات در آموزش و پرورش 
بازار عرضه و تقاضاي كتابهاي آموزشي صورت گرفته است. براي  است كه با هدف مداخله در 
اجراي اين طرح، انرژي، زمان و هزينه هاي نسبتًا زيادي صرف شده است. تنها دليل توجيه كنندة 
نتايج  يا  عوارض  توليد  عدم  و  انتظار،  مورد  نتايج  با  مطابق  آن  اثربخشي  طرحي،  چنين  تداوم 
نينديشيده و خالف انتظار است. الزمة نيل به شناخت معتبر و اتخاذ تصميم مناسب، اجراي يك 
پژوهش علمي معتبر در زمينة مورد بحث است. طرح پژوهش حاضر با توجه به ضرورت ياد شده، 

تهيه شده است. 

چارچوب نظري تحقيق
در اين تحقيق براي تعريف نظري «متغير وابسته»، يعني «الگوي مصرف كتابهاي آموزشي» از 
تعريف شيفمن و همكاران وي در خصوص ابعاد چهارگونة رفتار مصرفي (جست و جوي اطالعات، 

خريد، استفاده و ارزش يابي) استفاده كرده ايم.
اولياي آنها در حوزة كتابهاي  الگوي مصرف كتابهاي آموزشي يا رفتار مصرفي دانش آموان و 
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آموزشي را نمي توان فقط تابع سياستها و برنامه هاي ترويج مطالعه اي دانست كه در طرح سامان بخشي 
كتابهاي آموزشي گنجانده شده است. اين رفتار مصرفي در نهادهاي جامعه پذيركننده اي هم چون 
خانواده، مدرسه و كتاب خانه، و در فعاليتهاي فرهنگي دانش آموزان و اولياي آنها ريشه دارد. بنابراين 

الزم است، سهم هر يك از اين نهادها و فعاليتها در شكل دهي به الگوي مصرف كتابهاي 
آموزشي تعيين شود.

بدين منظور، از الگوي نظري گربرت كراي كمپ كه نقش خانواده، مدرسه 
براي  بورديو  نظرية  از  نيز  و  مي كند،  مطرح  جامعه پذيري  در  را  كتاب خانه  و 
بررسي تأثير سرماية اقتصادي و سرماية فرهنگي دانش آموزان و اولياي آنها بر 
الگوي مصرف كتابهاي آموزشي و بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان، استفاده 
كرده ايم. به عالوه، از يكي از مفروضات نظرية استفاده و خشنودي رسانه اي، به 

عنوان راهبرد پژوهش در شناسايي انگيزه ها و داليل خريد و استفاده از كتابهاي 
آموزشي، بهره برده ايم.

متغيرهاي برگرفته از رويكردهاي نظري فوق، در قالب يك مدل تلفيقي و ابداعي تدوين 
شده اند. اين مدل تمامي متغيرهاي دخيل در اين تحقيق را نشان مي دهد. (نمودار 1).

فرضيات تحقيق
براساس چارچوب نظري و مدل تحليلي تحقيق، فرضيات تحقيق به شرح زير طراحي شدند:

ـ  اقتصادي  موقعيت  و  تحصيلي  پاية  جنس،  (سن،  زمينه اي  يا  موقعيتي  متغيرهاي  بين   .1
اجتماعي) دانش آموزان تهراني و اولياي آنها از يك طرف، و الگوي مصرف كتابهاي آموزشي آنها 

و نيز عملكرد تحصيلي دانش آموزان از طرف ديگر، ارتباط وجود دارد. 
2. بين ميزان جامعه پذيري فرهنگي دانش آموزان تحت تأثير تربيت اولياي آنها (آموزش مستقيم 
و غيرمستقيم) از يك طرف و الگوي مصرف كتابهاي آموزشي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان از 

طرف ديگر، ارتباط وجود دارد.
3. بين ميزان مصرف رسانه هاي تصويري دانش آموزان از يك طرف و الگوي مصرف كتابهاي 

آموزشي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان از طرف ديگر، ارتباط وجود دارد.
از يك طرف و  بر ميزان مصرف رسانه هاي تصويري دانش آموزان  اوليا  بين ميزان كنترل   .4
الگوي مصرف كتابهاي آموزشي دانش آموزان و عملكرد تحصيلي آنها از طرف ديگر، ارتباط وجود 

دارد.
5. بين مصرف رسانه هاي مكتوب دانش آموزان از يك طرف و الگوي مصرف كتابهاي آموزشي 

و عملكرد تحصيلي آنها از سوي ديگر، ارتباط وجود دارد.
و  از يك طرف  فرزندشان  با مدرسة محل تحصيل  دانش آموزان  اولياي  ارتباط  ميزان  بين   .6

هر چه 
تعداد مجالت رشد 

مطالعه شده از سوي 
دانش آموزان باال مي رود 
تعداد كتابهاي آموزشي 
مطالعه شده توسط آنها 

نيز افزايش مي يابد
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الگوي مصرف كتابهاي آموزشي دانش آموزان و اولياي آنها و نيز عملكرد تحصيلي دانش آموزان از 
طرف ديگر، ارتباط وجود دارد.

7. بين ميزان آشنايي دانش آموزان و اولياي آنها با شيوه هاي تبليغ كتابهاي آموزشي از سوي 
وزارت آموزش و پرورش (درج مشخصات كتابهاي آموزشي مناسب در كتاب نامه هاي رشد و انتهاي 
كتابهاي درسي) از يك طرف و الگوي مصرف كتابهاي آموزشي آنها و عملكرد تحصيلي 

دانش آموزان از طرف ديگر، ارتباط وجود دارد.
8. بين معرفي كتابهاي آموزشي مناسب از سوي معلمان از يك طرف و 
الگوي مصرف كتابهاي آموزشي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان از طرف 

ديگر، ارتباط وجود دارد.
9. بين وجود كتاب خانه در مدرسه و عضويت دانش آموزان در آن از 
يك طرف و الگوي مصرف كتابهاي آموزشي و عملكرد تحصيلي آنها از 

سوي ديگر، ارتباط وجود دارد. 

جامعة آماري تحقيق
جامعة آماري اين پژوهش را براى دانش آموزان پسر و دختر شاغل به تحصيل در 
سال تحصيلي 84ـ1383 در پايه هاي تحصيلي چهارم و پنجم مدارس ابتدايي دولتي و غيرانتفاعي 
شهر تهران و اولياي آنان تشكيل داده اند. تعداد اعضاي جامعة آماري مزبور در سال تحصيلي 84 
ـ1383، بر اساس آمار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، بالغ بر 198/755 نفر دانش آموز بود. 

دانش آموزان پايه هاي تحصيلي اول، دوم و سوم از جامعة آماري تحقيق حذف شدند. 
در اين تحقيق از روش نمونه گيري «خوشه اي طبقه بندي شدة دو مرحله اي» استفاده شد.

الف) خالصة يافته هاي تحقيق
1. رفتار جست و جوي كتابهاي آموزشي از سوي دانش آموزان و اولياي آنها

يكي از انتظارات دفتر انتشارات كمك آموزشي و دبيرخانة طرح سامان بخشي كتابهاي آموزشي از 
اجراي طرح مذكور اين بوده است كه دانش آموزان و اولياي آنان هنگام خريد كتابهاي آموزشي، به 
توصية داوران يا كارشناسان وزارت آموزش و پرورش بيش از ساير توصيه كنندگان توجه كنند. نتايج 
تحقيق حاضر نشان داد كه اولياي دانش آموزان هنگام خريد كتابهاي آموزشي به ترتيب به اين 
منابع توجه مي كنند: توصية معلم فرزندشان در سال تحصيلي جاري، تشخيص شخصي، توصيه هاي 
معلمان سال قبل، استفادة فرزند بزرگ ترشان در سالهاي گذشته، توصية اقوام و بستگان، فهرست 
كتابهاي معرفي شده در انتهاي كتابهاي درسي، معرفي كتابهاي آموزشي در كتاب نامة رشد و در 
مطبوعات و مجالت كشور اعالم شده اند، در مقايسه با ساير منابع اثرگذاري روي انتخاب و خريد 

جامعة 
آماري اين پژوهش 

را براى دانش آموزان پسر و 
دختر شاغل به تحصيل در سال 
تحصيلي 84ـ1383 در پايه هاي 
تحصيلي چهارم و پنجم مدارس 

ابتدايي دولتي و غيرانتفاعي 
شهر تهران و اولياي آنان 

تشكيل داده اند

138
يز9

و پاي
ان 

ابست
 ت

32/
31

40



كتابهاي آموزشي، از اهميت كمتري برخوردار بوده اند.
به عالوه، دو متغير «ميزان آموزش فرهنگي مستقيم و غيرمستقيم دانش آموزان توسط والدين»، 
بر  آموزشي  كتابهاي  و خريد  انتخاب  يعني  وابسته،  متغير  تغييرات  در  را  بيشترين سهم  به ترتيب 
فرزندان خود  والديني كه  يعني  داشتند.  پرورش  و  آموزش  اساس توصيه هاي كارشناسان وزارت 
را بيشتر در معرض آموزش فرهنگي مستقيم و غيرمستقيم قرار مي دهند، بيش از بقية والدين به 
انتخاب و خريد كتاب توجه مي كنند. هم چنين، سه  توصيه هاي وزارت آموزش و پرورش هنگام 
متغير «ديدن كتاب نامة رشد توسط دانش آموزان»، «خواندن مجالت رشد دانش آموزان» و «ميزان 
ارتباط والدين با مدرسه»، هر سه روي پذيرش مرجعيت وزارت آموزش و پرورش هنگام انتخاب و 

خريد كتابهاي آموزشي مؤثر بوده اند.
2. رفتارهاي خريد كتابهاي آموزشي از سوي دانش آموزان و اولياي آنان

دومين انتظار دفتر انتشارات كمك آموزشي و دبيرخانة طرح سامان بخشي كتابهاي آموزشي از 
اجراي طرح، به رفتار خريد دانش آموزان و اولياي آنان مربوط مي شود. نتايج تحقيق حاضر نشان 

داد:
 دانش آموزان عمدتًا براي جبران ضعف خود در درسهاي رياضي و علوم، كتابهاي آموزشي 

خريداري مي كنند. 
 اولياي دانش آموزان نيز عمدتًا كتابهايي را براي فرزندان خود مي خرند كه توانايي علمي آنها 

را در درسهاي رياضي و علوم تقويت مي كند.
 اكثر دانش آموزان براساس فهرست كتابهاي آموزشي معرفي شده در انتهاي كتابهاي درسي، 
فهرست كتابهاي آموزشي در كتاب نامة رشد و عناوين آگهي شده در مجالت و مطبوعات كشور، 

دست به انتخاب و خريد كتابهاي آموزشي نمي زنند.
 خانواده هاي تهراني مورد مطالعه، در سال تحصيلي 84 ـ 1383 جمعًا 2111 كتاب آموزشــي 
براي فرزندان خود در پايه هاي تحصيلـي چهـارم و پنجـم دورة ابتدايي خريداري كرده اند. اكثر 
براي  آموزشي  ميانگين 4/4 كتاب  به طور  دانش آموزان در سال تحصيــلي84 ـ 1383،  اولياي 

فرزندان خود خريده اند.
 هر يك از خانواده هاي تهراني در سال تحصيلي 84 1383، به طور متوسط 68/470 ريال 

صرف خريد كتابهاي آموزشي براي فرزندان خود كرده اند.
 تعداد كتابهاي آموزشي خريداري شده توسط اوليا، بيش از تعداد كتابهاي آموزشي خريداري 

شده توسط خود دانش آموزان است.
 اولياي جوان تر بيش از ساير اوليا براي فرزندان خود كتابهاي آموزشي مي خرند.

 والديني كه فرزندان خود را بيشتر در معرض آموزش فرهنگي مستقيم قرار مي دهند، بيش از 
سايرين براي فرزندان خود كتابهاي آموزشي مي خرند.
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 هرچه موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي خانوادة دانش آموز باالتر مي رود، تعداد كتابهاي آموزشي 
خريداري شده توسط والدين هم افزايش مي يابد.

 هر چه تعداد مجالت رشد مطالعه شده توسط دانش آموزان افزايش مي يابد، تعداد كتابهاي 
آموزشي خريداري شده توسط والدين هم افزايش مي يابد.

 والديني كه روزنامه مي خوانند، كتابهاي آموزشي بيشتري خريداري مي كنند.
 دانش آموزاني كه عضو كتاب خانة مدرسة خود هستند، بيش از دانش آموزاني كه عضو كتاب خانه 

نيستند، كتابهاي آموزشي مي خرند.
 دانش آموزان پاية تحصيلي پنجم ابتدايي، بيش از دانش آموزان پاية چهارم ابتدايي كتابهاي 

آموزشي خريداري مي كنند.
 هر چه موقعيت اجتماعي ـ اقتصادري خانوادة دانش آموزان باالتر مي رود، مبلغ هزينه شده 

براي خريد كتابهاي آموزشي نيز افزايش مي يابد.
 هر چه تعداد مجالت شد مطالعه شده توسط دانش آموزان افزايش مي يابد، مبلغ هزينه شده 

براي خريد كتابهاي آموزشي نيز افزايش مي يابد. 
3. رفتار مطالعة كتابهاي آموزشي از سوي دانش آموزان

مطالعة  رفتار  به  سامان بخشي،  طرح  اجراي  از  آموزشي  كمك  انتشارات  دفتر  انتظار  سومين 
كتابهاي آموزشي از سوي دانش آموزان مربوط مي شود. نتايج تحقيق حاضر نشان داد:

 اكثر دانش آموزان در سال تحصيلي 84 ـ 1383 كتابهاي آموزشي را مطالعه كرده اند.
دانش آموزان  آموزشي مطالعه شده توسط  ميانگين كتابهاي   در سال تحصيلي 84 ـ1383، 

7/2 كتاب است.
 با ورود دانش آموزان به پايه هاي تحصيلي باالتر، تعداد كتابهاي آموزشي مورد مطالعة آنان 
نيز افزايش مي يابد و در مجموع، دانش آموزان تهراني در پنج پاية تحصيلي دورة ابتدايي، به طور 

متوسط 12 كتاب آموزشي مطالعه مي كنند.
 دانش آموزان پايه هاي تحصيلي چهارم و پنجم ابتدايي شهر تهران، هر هفته به طور متوسط 

3/6 ساعت صرف مطالعة كتابهاي آموزشي مي كنند.
 دانش آموزان مذكور در سال تحصيلي 84 ـ1383، به طور متوسط 10/8 كتاب از كتاب خانة 

مدرسه امانت گرفته اند.
سوي  از  شده  مطالعه  آموزشي  كتابهاي  تعداد  افزايش  باعث  مدارس  در  كتاب خانه  وجود   

دانش آموزان مي شود.
كتابهاي  تعداد  مي رود،  باال  دانش آموزان  از سوي  مطالعه شده  رشد  تعداد مجالت  چه  هر   

آموزشي مطالعه شده توسط آنها نيز افزايش مي يابد.
 هر چه بر ميزان ارتباط اولياي دانش آموزان با مدرسة فرزندشان افزوده مي شود، تعداد كتابهاي 
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آموزشي امانت گرفته از كتاب خانة مدرسه توسط دانش آموز نيز افزايش پيدا مي كند.
4. ارزش يابي دانش آموزان و اولياي آنها از ميزان اثربخشي كتابهاي آموزشي 

خريداري شده
از اجراي طرح سامان بخشي كتابهاي  انتشارات كمك آموزشي  انتظار دفتر  چهارمين 

تحقيق  نتايج  مي شود.  مربوط  آنها  اولياي  و  دانش آموزان  ارزش يابي  به  آموزشي، 
حاضر نشان داد:

كيفيت  از  زياد  و خيلي  زياد  در حد  دانش آموزان،  اولياي  از  نيمي  ث حدود 
كتابهاي آموزشي خريداري شده راضي هستند.

 حدود نيمي از دانش آموزان نيز تأثير مثبت مطالعة كتابهاي آموزشي بر 
پيشرفت تحصيلي خود را در حد زياد و خيلي زياد مي دانند.

 بيش از 58 درصد از اولياي دانش آموزان، تأثير مثبت كتابهاي آموزشي بر 
پيشرفت تحصيلي فرزندان خود را در حد زياد و خيلي زياد مي دانند.

 آن دسته از اولياي دانش آموزان كه ارتباط بيشتري با مدرسة فرزند خود دارند، بيشتر 
از سايرين از كتابهاي آموزشي خريداري شده براي فرزند خود راضي هستند.

 آن دسته از اولياي دانش آموزان كه فرزندان خود را در معرض آموزش فرهنگي مستقيم قرار 
مي دهند، بيشتر از سايرين به تأثير مثبت كتابهاي آموزشي خريداري شده بر پيشرفت تحصيلي 

فرزندان خود اعتقاد دارند. 
5. عملكرد تحصيلي دانش آموزان

موفقيت  افزايش  سامان بخشي،  طرح  اجراي  از  آموزشي  كمك  انتشارات  دفتر  انتظار  پنجمين 
تحصيلي دانش آموزان است. نتايج تحقيق نشان داد:

درس  جز  به  دروس،  همة  در  و  باالست  بسيار  آنها  معدل  و  دانش آموزان  امتحاني  نمرات   
رياضي، اين نمرات باالي 19 است.

 معدل تحصيلي دانش آموزان متعلق به خانواده هاي با موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي باال، بيش 
از بقية دانش آموزان است.

 معدل تحصيلي دانش آموزاني كه معلمان آنها كتابهاي آموزشي مناسب را در كالس درس به 
آنها معرفي كرده اند، باالتر از دانش آموزاني است كه معلمان آنها چنين كاري را نكرده اند.

ب) دستاوردهاي پژوهش
ايران  از معدود تالشها براي مطالعة تجربي جامعه پذيري كتاب خواني در  اين تحقيق يكي   .1
دانش آموزان  غيرمستقيم  و  مستقيم  فرهنگي  آموزش  مثل  متغيرها،  از  برخي  مي شود،  محسوب 
توسط اولياي آنها كه به صورت شاخصهاي تركيبي در اين تحقيق ساخته شده اند، براي اولين بار 

بيش از 
58 درصد از اولياي 
دانش آموزان، تأثير 

مثبت كتابهاي آموزشي بر 
پيشرفت تحصيلي فرزندان 
خود را در حد زياد و خيلي 

زياد مي دانند
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در ايران مطرح شده اند.
فرزندانشان، و هم  ترويج مطالعه در ميان  براي  والدين  فعاليتهاي  به  2. هم اطالعات مربوط 
اطالعات مربوط به الگوي مصرف كتابهاي آموزشي در ميان دانش آموزان و اولياي آنها و عوامل 

مؤثر بر آنها، از دستاوردهاي اين پژوهش محسوب مي شود.
3. اتكاي نظري پژوهش حاضر به مفهوم رفتار مصرفي شيمن و همكارانش، از جمله دستاوردهاي 

آن است.
4. اين پژوهش از سطح يك نظرسنجي فراتر رفته و در مدل تحليلي خود، متغيرهاي 
زيادي را گنجانده است. تبلور اين وضعيت را مي توان در تعداد متغيرهاي وارد شده 

در تحليل رگرسيون چند متغيره ديد كه گاه از 20 متغير نيز فراتر مي رود.
اين  موفقيتهاي  از  يكي  پژوهش،  پرسش نامه هاي  توزيع  يا  اجرا  شيوة   .5
تحقيق است. يعني پرسش نامه هاي مربوط به دانش آموزان و پرسش نامه هاي 

مربوط به والدين آنها، با نرخ پاسخ گويي بااليي به محقق عودت داده شد.
6. ضريب پاياني شاخصهاي تركيبي (بر اساس آلفا كرونباخ) بسيار باالست 
كه اين امر نشان دهندة دقت ابزار سنجش (پرسش نامه) و صحت شيوة اجراي آن 

است. 

ج) پيامدهاي نظري تحقيق
به  فردي،  بين  ارتباطات  و  شخصي  شفاهي،  منابع  به  تهراني  خانواده هاي  اتكاي  و  توجه   .1
منظور كسب اطالعات در مورد كتابهاي آموزشي مناسب، نشان دهندة استمرار فرهنگ شفاهي در 
ميان مردم ايران است. قرار گرفتن منابع اطالعاتي كتبي و رسمي هم چون كتاب نامه هاي رشد، 
فهرست كتابهاي آموزشي معرفي شده در انتهاي كتابهاي درسي، و آگهيهاي مندرج در مجالت و 
مطبوعات كشور، در انتهاي فهرست منابع اطالعاتي براي انتخاب و خريد كتابهاي آموزشي، مؤيد 
اين ادعاست. به عالوه، دانش آموزان نيز بر اساس فهرست كتابهاي آموزشي معرفي شده در انتهاي 
كتابهاي درسي و فهرست مندرج در كتاب نامه هاي رشد، و آگهيهاي مندرج در مطبوعات و مجالت 

كشور، دست به انتخاب و خريد كتاب نمي زنند. 
2. اين تحقيق بار ديگر نشان داد كه خانوادة ايراني هم چنان نقشي مهم و اساسي در جامعه پذيري 
كودكان به طور اعم، و جامعه پذيري كتاب خواني آنها به طور اخص بازي مي كند. دو متغير ميزان 
آموزش ميراث فرهنگي مستقيم و غيرمستقيم دانش آموزان توسط والدين، هم روي ميزان پذيرش 
مرجعيت وزارت آموزش و پرورش در تعيين كتابهاي مناسب تأثيرگذار بوده اند، و هم روي تعداد 
فرهنگي  سرماية  نقش  منعكس كنندة  نحوي  به  متغير  دو  اين  شده.  خريداري  آموزشي  كتابهاي 
نيز  خانواده ها  اقتصادي  مورد سرماية  در  امر  اين  نيز هستند.  مطالعه  ترويج  و  توسعه  در  خانواده 

اين تحقيق بار 
ديگر نشان داد كه 

خانوادة ايراني هم چنان 
نقشي مهم و اساسي در 
كتاب خواني به طور اخص 

بازي مي كند
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هم  و  شده  خريداري  آموزشي  كتابهاي  تعداد  هم  كه  معني  اين  به  شد.  تأييد  حاضر  تحقيق  در 
ساير  از  بيشتر  باالتر،  اجتماعي  طبقات  به  متعلق  خانواده هاي  در  دانش آموزان  تحصيلي  معدل 
خانواده هاست. يافته هاي تحقيق، مؤيد نظرية كتاب خواني كراي كمپ و نظرية سرماية فرهنگي يا 

باز توليد فرهنگي پيربورديو است.
ميزان  افزايش  در  مهمي  نقش  معلمان،  و  مدرسه  كه  مي دهد  نشان  حاضر  تحقيق  نتايج   .3
مطالعة دانش آموزان و افزايش موفقيت تحصيلي آنان ايفا مي كنند. به طوري كه دانش آموزان عضو 
وجود  گذشته،  اين  از  مي خرند.  آموزشي  كتابهاي  دانش آموزان  ساير  از  بيش  مدرسه،  كتاب خانة 
دانش آموزان  سوي  از  شده  مطالعه  آموزشي  كتابهاي  تعداد  افزايش  باعث  مدارس  در  كتاب خانه 

مي شود.
4. ميزان ارتباط اولياي دانش آموزان با مدرسه نيز، نقش مهمي در فرايند جامعه پذيري كتاب خواني 
ايفا مي كند. به طوري كه هرچه اين ارتباط بيشتر باشد، پذيرش مرجعيت وزارت آموزش و پرورش، 
در تعيين كتابهاي آموزشي مناسب از سوي اولياي دانش آموزان، تعداد كتابهاي علمي امانت گرفته 
از كتاب خانة مدرسه توسط دانش آموز، ميزان رضايت از كتابهاي آموزشي خريداري شده، و باور آنها 

به تأثير مثبت مطالعة اين كتابها روي پيشرفت تحصيلي، افزايش مي يابد.
5. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه خواندن مجالت رشد دانش آموز، روي ميزان پذيرش مرجعيت 
وزارت آموزش و پرورش در تعيين كتابهاي آموزشي مناسب اثرگذار است. به عالوه، هرچه كودكان 
از والدين خود  بيشتري هم  باشند، كتابهاي آموزشي  بيشتر اهل مطالعة مجالت رشد و روزنامه 

دريافت مي كنند.

د) پيامدهاي عملي يا توصيه هاي اجرايي تحقيق
1. با وجود اين كه منطق «جريان دو مرحله اي اطالعات» بر الگوي مصرف كتابهاي آموزشي 
دانش آموزان و اولياي آنان حاكم است، به نظر مي رسد براي معرفي كتابهاي آموزشي مناسب به 
بايد روي نقش رهبري فكري و مرجعيت  اول  آموزش و پرورش در درجة  دانش آموزان، وزارت 
معلمان مدارس سرمايه گذاري كند. چرا كه نتايج تحقيق نشان مي دهند، مصرف كنندگان ايراني 
يا  و  درسي  كتابهاي  انتهاي  يا  كتاب نامه  در  مندرج  توصيه هاي  از  مستقيمًا  آموزشي،  كتابهاي 
آگهيهاي مندرج در مطبوعات و مجالت كشور تأثير نمي پذيرند. بنابراين سياست معرفي كتابهاي 
درسي و مطبوعات كشور، هم چنان بايد تداوم يابد، اما براي اثربخش شدن آن بايد از ظرفيتها و 
اقتدار معلمان مدارس به عنوان رهبران فكري دانش آموزان در اين زمينه، نهايت بهره برداري را 

به عمل آورد.
2. با توجه به اين كه خريد كتابهاي آموزشي بر اساس نتايج تحقيق تا حد زيادي به توانايي مالي 
خانواده هاي تهراني وابسته است، ضرورت دارد، از طريق راههاي جاي گزين (مثًال اعطاي بنهاي 
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ويژة كتابهاي آموزشي به دانش آموزان و يا تقويت كتاب خانه هاي مدارس كشور)، ميان دانش آموزان 
متعلق به طبقات متفاوت اجتماعي، برابري آموزشي ايجاد شود.

3. مي توان از سياستهاي تشويقي براي ترغيب دانش آموزان به عضويت در كتاب خانة مدرسه و 
مطالعة كتابهاي موجود در آن استفاده كرد. ضمن اين كه تأسيس و تجهيز كتاب خانه هاي مدارس 

نيز بايد به طور جدي در دستور كار مسئوالن ذي ربط قرار گيرد.
4. راهكارهايي براي تعميق و توسعة همكاري بين خانه و مدرسه (اولياي دانش آموزان، معلمان 
ترويج  در  يكديگر  موفق  تجربيات  از  دانش آموزان  اولياي  هم  تا  شود  اتخاذ  مدارس)  مديران  و 
كتاب خواني در ميان فرزندان خوب بهره ببرند، و هم وزارت آموزش و پرورش سياستهاي تشويقي 
و ترويجي خود را از همين مجرا دنبال كند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهند كه آموزش فرهنگي 
در  مهمي  نقش  خانواده،  در  جامعه پذيري  اولية  سالهاي  در  دانش آموزان  غيرمستقيم  و  مستقيم 
شكل گيري فرهنگ مطالعه در كودكان ايفا مي كند. در جلسات اوليا و مربيان الزم است روي اين 

يافته هاي تحقيقي تأكيد، و مهارتهاي خود والدين در اين زمينه تقويت شود.

هـ) پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده 
1. از آن جا كه طرح سامان بخشي كتابهاي آموزشي با هدف مداخله در دو حوزة عرضه و تقاضاي 
كتابهاي آموزشي اجرا شده، تحقيق حاضر فقط به حوزة تقاضاي كتابهاي آموزشي، و آن هم فقط 
ميزان  از  دقيق تري  ارزش يابي  بتوان  اين كه  براي  است.  پرداخته  آنان  اولياي  و  دانش آموزان  به 
موفقيت اين طرح و اصالح نقاط ضعف احتمالي آن داشت، الزم است تحقيق مشابهي روي جامعة 
آماري معلمان دورة ابتدايي شهر تهران صورت گيرد تا پس از آن بتوان، وارد حوزة عرضة كتابهاي 
آموزشي شد و رفتار و نگرش ناشران، مؤلفان و مترجمان را نيز درخصوص طرح سامان بخشي مورد 

تحقيق قرار داد.
2. با توجه به الگوي مطالعة تجربي كه در تحقيق حاضر ارائه شده است، انجام مطالعات مشابهي 

در مورد كتابهاي آموزشي دوره هاي راهنمايي و متوسطه نيز پيشنهاد مي شود.

138
يز9

و پاي
ان 

ابست
 ت

32/
31

46



ش
مبخ

ز در
امبي

 : ك
رح

ط

138
يز9

و پاي
ان 

ابست
 ت

32/
31

47



اصول راهنماي
تهية  بستة آموزشي 

 تهيه شده در دبيرخانه شوراي هماهنگي علمي، مهر ماه 1385

اشارهاشاره
تحوالت و نوآوريهاي جديد در برنامه هاي مدارس و تأكيد بر يادگيري مهارتها 
و كاربرد دانش، استفاده از ابزارها، وسايل و فناوريها را در آموزش را هر 
چه بيش تر ضروري ساخته است.آموزش يك كالس درس يا اجراي يك برنامه 
درسي خاص، عالوه بر تواناييها و مهارتهاي معلم، مستلزم وجود شراط يادگيري 
خاصي است تا معلمان و دانش آموزان بتوانند با استفاده از ابزارها، وسايل، 
مواد و روشهاي مناسب، فرايند آموزشي را طي كنند و به هدفهاي مورد نظر 

دست يابند.
بوده  توجه  مورد  از گذشتة دور  آموزش،  در  و وسايل  ابزارها  از  استفاده 
از  استفاده  ابزارها،  و  وسايل  شدن  كامل تر  و  بشر  انديشة  رشد  است،با 
آنها رواج بيشتري يافت. چنان كه امروز رايانه به عنوان ابزاري مهم، كاربرد 

به همراه جدول اجزاي بستة آموزشي 
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وسيعي در آموزش دارد؛ در حالي كه زماني گچ و تختة سياه كاربرد بيشتري در 
آموزش داشت. عالوه بر اين، درگذشته سخت افزارها بيشتر مورد استفاده 
قرار مي گرفتند، در حالي كه امروزه نرم افزارها نيز مورد توجه قرار گرفته اند. 

سخت افزارها به تسهيل و تسريع آموزش كمك مي كنند و نرم افزارها 
به حل مشكالت و مسائل آموزشي.

با مطرح شدن نظريه هاي جديد يادگيري و تأكيد آنها بر نيازهاي 
يادگيرندگان، ارتباط آموزش با زندگي واقعي يادگيرنده، ايجاد 
شرايط واقعي براي يادگيري و توجه به رويكرد سيستمي در 
آموزش و كاربرد ابزارها و وسايل در آموزش، اهميت ويژه اي 
پيدا كرد. اين امر به تغيير ديدگاههاي جاري و پيدايش نگاهي 

جديد و جامع نسبت به ابزارها و وسايل آموزشي انجاميد،  در 
نتيجه، بستة آموزشي مطرح شد كه شامل مجموعه  منابع، مواد و 

ابزارهاي آموزش هماهنگ است كه براي نيل به هدف آموزش خاصي، 
سازمان يافته است.

***
بستة آموزشي با توجه به هدف آن، مي تواند براي يك برنامة درسي، يك دورة آموزشي يا يك 
كالس درس تهيه شود. بستة آموزشي ابتدا به عنوان راهبردي براي آموزش انفرادي مطرح شد. 
از  بهره گيري  با  ايشان  فردي  تفاوتهاي  در كالسهاي درس،  دانش آموزان  تراكم  افزايش  با  ولي 

اجزاي متفاوت بستة آموزشي مورد توجه قرار گرفت.
آموزشي  وسايل  و  مواد  سازمان دهي  مرحله  در  درسي  برنامة  يك  براي  آموزشي  بستة  توليد 
يا سازمان  توسط يك مركز  برنامه هاي درسي  متمركز كه  نظامهاي درسي  در  صورت مي گيرد. 
توليد مي شود، بستة آموزشي را برنامه ريزان آن مركز براي استفادة تمامي معلمان و دانش آموزان 
منظور  به  الزم  انعطاف  فاقد  برنامه ها،  ثبات  دليل  به  نظام  اين  مي كنند  تدوين  و  تهيه  مربوطه 
مشاركت معلمان و دانش آموزان در توليد بستة آموزشي است. ولي در نظامهاي درسي نيمه  متمركز، 
علي رغم توليد بستة آموزشي توسط برنامه ريزان، معلمان و دانش آموزان مي توانند نيازها، نوآوريها 
و اصالحات خود را به توليد كنندگان بستة آموزشي منعكس كنند هنگام استفاده از بسته آموزشي 
آنها را مورد توجه قرار دهند. در نظامهاي غيرمتمركز، معلمان خود به تهية برنامة درسي و يا بستة 
آموزشي براي كالس درس مي پردازند و يا مي توانند از ميان برنامه ها يا بسته هاي آموزشي موجود، 

برنامة مورد نظر خود را برگزينند. 
يادگيرندگان و  نيازهاي  به  به سياست توجه  با توجه  برنامه ريزي درسي كشور،  در نظام فعلي 
مشاركت گروه هاي مختلف در توليد مواد درسي، رويكرد نيمه متمركز مورد توجه است. اين روش 

بستة آموزشي 
با توجه به هدف آن 

مي تواند براي يك برنامة 
درسي، يك دورة آموزشي يا 
يك كالس درس تهيه شود
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انعطاف الزم را براي استفاده از نظرات معلمان و دانش آموزان در توليد و استفاد از  بستة آموزشي 
داراست.

بستة آموزشي ممكن است براي آموزش دانش آموزان يا براي كمك به معلمان در آموزش تهيه 
شود. موضوع اين راهنما، «بستة آموزشي معلم» است. بستة آموزشي معلم، عالوه بر ويژگيهاي 

«بستة آموزشي دانش آموز»، شامل نيازهاي معلمان براي هدايت كالس درس نيز هست.
ابزارها و وسايل آموزشي كه در بستة آموزشي قرار مي گيرند، رسانه هايي هستند كه به  مواد، 
انتقال پيام از فرستنده به گيرنده كمك مي كنند. رسانه ها از نظر نقشي كه در آموزش دارند، 

به دو دسته تقسيم مي شوند: 
 رسانه هاي معياري كه براي تعيين پيشرفت يادگيري يا اثربخشي آموزش 

به كار مي روند.
دانش آموز  و  معلم  ميان  رابطة  كنندة  تسهيل  كه  ميانجي  رسانه هاي   

هستند. 
رسانه ها از نظر نوع تعاملشان در آموزش نيز به دو دستة تعاملي يكطرفه و 
تعاملي دو طرفه تقسيم مي شوند.هم چنين، رسانه ها با توجه به نوع نظام آموزشي 

به پنج دسته تقسيم مي شوند:
وسايل  بر  متكي  نظام   .3 چاپي؛  وسايل  بر  متكي  نظام   .2 انسان؛  بر  متكي  نظام   .1

ديداري؛ 4. نظام متكي بر وسايل ديداري - شنيداري؛  5. نظام متكي بر رايانه. 
بستة آموزشي با توجه به رسانه هاي مورد نياز و نظام رسانه اي مورد نظر شكل مي گيرد. در نظام 

كنوني آموزش و پرورش، تلفيقي از نظامهاي فوق مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
 هر بستة آموزشي از اجزاي متنوعي تشكيل شده است. اين اجزا بر حسب عواملي كه داراي نقش 
مهمي هستند، طبقه بندي مي شوند. اجزاي بستة آموزشي هر برنامة درسي بر اساس پنج عامل به 

اين شرح تقسيم بندي مي شوند: 
 .4 ارزش يابي؛  به  مربوط  وسايل  و  مواد   .3 انفرادي؛  يادگيري  مواد   .2 معلم؛  راهنماي   .1
نمايشي مرجع؛  5. وسايل ديداري ـ شنيداري؛ 6. فضاها و مراكز و امكانات طبيعي، فرهنگي 

اقتصادي. و 
ابزارها، وسايل، مواد و تجهيزات مورد استفاده  براي آشنايي بيشتر با اجزاي بستة آموزشي، 

در درسهاي متفاوت در جدولي گردآوري شده است كه در پايان اين جزوه ارائه خواهد شد.
گيرد.  صورت  معيني  معيارهاي  و  مالكها  اساس  بر  بايد  آموزشي  بستة  اجزاي  انتخاب 
از: فلسفه و  انتخاب اجزاي بستة آموزشي معلم به كار مي روند عبارت اند  معيارهايي كه براي 
مهارتهاي  يادگيري،  اصول  محلي،  و  بومي  شرايط  فرهنگي،  تنوع  جامعه،  بر  حاكم  ارزشهاي 
اساسي (شناختي، فراشناختي و خالقيت)،شيوه هاي تلفيقي، مشاركت و تعامل، جلب انگيزش، 

بستة آموزشي 
معلم، عالوه بر 

ويژگيهاي «بستة آموزشي 
دانش آموز»، شامل نيازهاي 
معلمان براي هدايت كالس 

درس نيز هست
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و  دست رسي  سهولت  و  قابليت  بازخورد،  دريافت  امكان  ارزش يابي،  امكان  جذابيت،  و  تنوع 
كاربرد، و كيفيت و ابزارها و وسايل. مجموعة اين معيارها اصول حاكم بر تهية بستة آموزشي 
را تشكيل مي دهند كه در ادامه به شرح آنها مي پردازيم. اصول مذكور توسط «دفتر برنامه ريزي 
و تأليف كتب درسي» با استفاده از نظرات متخصصان، صاحب نظران و كارشناسان ذي ربط تهيه 

شده است.

اصول حاكم بر طراحي و توليد بستة آموزشي
 بستة آموزشي بايد امكانات، تفاوتها و نيازهاي فرهنگي، بومي و محلي را در سطح كشور مورد 

توجه قرار دهد.
 بستة آموزشي بايد شرايط اقتصادي جامعه را از نظر مهارتها و تواناييهاي مورد نياز مورد توجه 

قرار دهد.
 در طراحي و توليد بستة آموزشي مربوط به يك درس بايد رويكردهاي برنامة درسي آن مالك 

عمل باشد.
 در توليد بستة آموزشي، بايد فضاهاي طبيعي و امكانات و مراكز اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 

و چگونگي استفاده از آنها در فرآيند ياددهي- يادگيري، مورد توجه قرار گيرد.
سازمان دهي  مرتبط،  درس  و كالس  درسي  برنامة  نيازهاي  با  متناسب  بايد  آموزشي  بستة   

شود.
 در انتخاب اجراي بستة آموزشي، بايد فناوريهاي مناسب و كارآمد (قديم و جديد) به نحو مؤثر 

مورد استفاده قرار گيرند.
حوزه هاي  تلفيق  امكان  از  يادگيري،  مستقل  حوزه هاي  به  توجه  بايد ضمن  آموزشي  بستة   

گوناگون يادگيري و آموزش ارزشها در حوزة آموزشي مورد نظر، استفاده كند.
 بستة آموزشي بايد ضمن توجه به تفاوتهاي فردي دانش آموزان، نيازهاي ويژه، استعدادهاي 

برتر و ديرآموزان را نيز مورد توجه قرار دهد.
 اجزاي بستة آموزشي بايد از تنوع و جذابيت الزم برخوردار باشند تا امكان برانگيختن انگيزه هاي 

دروني را براي تحقق يادگيري عميق، گسترده و پايدار فراهم آيد.
 بستة آموزشي بايد فرصت خالقيت و نوآوريها را در فرايند ياددهي ـ يادگيري براي معلم و 

فراگيرنده مهيا سازد.
هم چنين بستة آموزشي بايد:

 امكان به كارگيري پژوهش را در حوزه هاي متفاوت يادگيري مهيا سازد.
 امكان رشد مهارتهاي شناختي و فراشناختي را در يادگيرندگان فراهم كند.

 به گونه اي تهيه شود كه امكان به كارگيري شيوه هاي مشاركتي و افزايش تعامل فراگيرندگان 
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با مدرسه و جامعه در سطح مدرسه و خارج از مدرسه فراهم آيد.
 عالوه بر كتابهاي درسي منابع ديگر را نيز در آموزش مورد توجه قرار دهد.

 فرصت ارزش يابي از پيشرفت يادگيري را به شكلهاي متنوع و متناسب،  با توجه به تفاوتهاي 
فردي و اهداف برنامة درسي فراهم كند.

 امكان دريافت بازخورد و ارزيابي مخاطبان را به منظور ارتقاي كيفيت آموزش به طور مستمر 
مهيا سازد.

 به گونه اي طراحي شود كه امكان توليد، تغيير و ارائة محتواهاي جاي گزين را براي معلمان 
و دانش آموزان فراهم آورد.

 بايد به گونه اي طراحي و سازماندهي شود كه:
 بتوان از اجزاي آن در محيطهاي گوناگون يادگيري استفاده كرد.

 استفاده از اجزاي آن، ايمني و سالمت كاربر را حفظ نمايند.
 اجزاي آن بايد از كيفيت و مرغوبيت الزم برخوردار باشند.

 بستة آموزشي بايد راهنماييها و آموزشهاي الزم را براي استفادة صحيح و بهينه از اجزاي آن 
ارائه دهد.

 براي تحقق عدالت آموزشي، فرصتها و امكانات الزم را متناسب با استعدادها و تواناييهاي 
دانش آموزان در اختيار ايشان قرار دهد.
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جدول 1. اجزاي بستة آموزشي*

نوع 
اجزاي بستة آموزشيمنابع

وضعيت اجراي 
بستة آموزشي درس 

.........................
در دورة تحصيلي
......................

مالحظات

اصلي

- كتاب راهنماي معلم
- كتاب دانش آموز

- كتاب كار دانش آموز: جدولهاي تمرين و فعاليتهايي كه براي هر درس به طور 
مجزا تدارك شده است.

-كتاب ارزش يابي : آزمونها و فرمهاي ارزيابي شامل پاسخ آزاد، چند گزينه اي، 
عملكردي و پاسخ مختلط

تكميلي

منابع چاپي
-كتابهاي كمك آموزشي چاپ مؤسسات خصوصي كه با عاليق و سليقه هاي 

دانش آموزان در درس مربوط هماهنگي بيش تري دارد.
-كتابهاي داستان، قصه و افسانه براي تقويت مفاهيم درسهاي كتاب

-مجالت و نشريات كمك آموزشي براي خانه (شامل فعاليتهاي مرتبط با برنامه 
درسي) يا براي تفريح و سرگرمي دانش آموزان و يا بهره گيري از اوقات فراغت 
ايشان براي دانش افزايي و مهارتهاي موردنظر، يا براي راهنمايي معلمان و اوليا 

و دانش آموزان.
-كتاب راهنماي مكانها و مؤسسات علمي، فرهنگي، تربيتي مرتبط با موضوعات 
يادگيري و نحوة استفاده از آنها، مانند موزه ها، پاركها، انجمنهاي علمي، ادبي، 

مساجد، بناهاي تاريخي و ... 
-كتاب شعر و سرود (براي شكل گيري مهارتهاي مربوط به درس و مهارتهاي 

زباني).
-كارتهاي آموزشي( كارتهاي نشانة ساخته شده براساس عاليق و مهارتهايي كه 

مفاهيم درس را تقويت مي كند).
- روزنامه ها و مجالت فرهنگي كثيراالنتشار مرتبط با موضوعات يادگيري

- كتابهاي مرتبط با فعاليتهاي رايج ميان مردم براي مطالعه و آموزش مفاهيم در 
درسهاي خاص؛ مانند داد و ستد در رياضي

- كتاب كار براي تكرار آموزشي (شامل تمرينهاي اضافي براي دانش آموزان خاص).
- كتاب كار براي غني سازي درس (جهت توسعة يادگيري، مهارتهاي تفكر و...).

- كتاب كار براي درسهاي مرتبط). 
- كتاب راهنماي چندزبانه (فهرستي از فعاليتهاي مرتبط با درس براي زبانهاي 

خارجي مورد نظر).
- كتاب مرجع (شامل لغات و اصطالحات كليدي مربوط به هر يك از درسها).

- كتاب راهبردهاي خواندن مرتبط با موضوعات و مباحث دروس.
- كتاب كار براي مرور روزانه (مرور نظامدار درسهاي قبل و مرور تركيبي آنها و مرور 

تسلطهاي سال قبل شامل مهارتها و مفاهيم كليدي درسهاي سال قبل).

* اجزاي اين جدول در برگيرندة تمامي اجزاي بستة آموزشي نيست. معلمان، دانش آموزان و ... مي توانند اجزاي جديدي را پيشنهاد 
و به جدول فوق اضافه كنند.
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جدول2.  ساير وسايل مورد نياز معلم

نوع 
اجزاي بستة آموزشيمنابع

وضعيت اجراي 
بستة آموزشي درس 

.........................
در دورة تحصيلي
......................

مالحظات

تكميلي

منابع ابزاري معلم**
-بسته اورهد و طلق شفاف براي هر درس و فعاليتهاي آن شامل طلقهاي 

شفاف و رنگ آميزي شده.
-تابلوي آهنربا (تختة تدريس با شمارهها و قطعات مربوط از جنس آهنربا) همراه 

با راهنماي آن در درس مرتبط.
- صفحات بزرگ (سازمان يافته براي آموزش مفاهيم درس) مانند لوحه ها.

- آلبوم موضوع روز كالس درس (براي يادگيري مهارتهاي مرتبط با درس).
- آلبوم دوزبانه (شامل عكسهاي بزرگ براي دانش آموزان دوزبانه).

- آلبوم راهبردهاي خواندن: شامل راهبردهاي خواندن صحيح موضوع درس، 
تسلطهاي مورد نياز جهت  پيوند ميان خواندن و موضوع درس

- لوازم كار مرتبط با مهارتها و مفاهيم درس (مانند كارتونها، عروسكها، ويدئوها، 
داستانها و بازيهاي تقويت مفاهيم درس و...).

منابع و لوازم كار دانش آموز
- قطعات كاردستي، كارگاهي (كيتها) ، آزمايشگاهي مرتبط با درس (انجام 
كاردستي براي كسب مفاهيم درس) و تأمين آنها به تعداد كافي در درس مرتبط 

مانند: درس رياضي، علوم، حرفه و فن و...
منابع و لوازم انجام فعاليتها با فناوري جديد

يادگيري  موضوعات،  نمايش  براي  تصويري  ـ  وسايل صوتي  از  استفاده   -
مفاهيم، ارائة شرايط يادگيري واقعي و انجام فعاليت يادگيري ، از طريق  فيلم 

سينمايي، تلويزيوني، ويدئويي و دي وي دي، و نوارهاي صوتي و ضبط صوت
- دستورالعمل نمايش موضوع درس در محيط مورد عالقة دانش آموز مانند: باغ 

حيوانات و ... جهت تعريف مفاهيم درس
- راهنماي ارائه كارهاي يك شخصيت مورد عالقة دانش آموز، مانند كشفهاي 

جيمز در رياضي، براي انجام فعاليتهاي سرگرمي مرتبط با مفاهيم درس.
-راهنماي فراهم آوردن يك موقعيت مورد عالقة دانش آموز، مانند «روي ميز 

بچه ها»، براي ارائه مفاهيم خاص در درس مربوط
حقايق  تمرين  براي  دانش آموزان  عالقة  مورد  فعاليتهاي  ارائة  -راهنماي 
مانند  دانش آموزان،  فردي  نيازهاي  به  توجه  با  درس،  با  مرتبط  زندگي 

فعاليتهاي ورزشي.
- دستورالعمل كارگاه آموزشي براي دانش آموزن به منظور تقويت يادگيري 
درس، درك ارتباطها ، حل مسئله و... مانند: كشف معماي پنهان در تصوير 

و بازي با پرتاب سريع).
- آلبوم نقشه ها، اساليدها، عكسها و تصاوير موجودات زنده و غيرزنده و 

مكانها و پديده هاي طبيعي مرتبط با موضوعات درس.

** برخي ابزارها و وسايل آموزشي مانند رايانه، تلويزيون، ويديو، دي وي دي، ضبط صوت، ماشين حساب در كالس درس يا در 
محلي به نام مركز يادگيري مدرسه نگه داري مي شوند.
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جدول 3. اجزاي بستة آموزشي

نوع 
اجزاي بستة آموزشيمنابع

وضعيت اجراي 
بستة آموزشي درس 

.........................
در دورة تحصيلي
......................

مالحظات

تكميلي

منابع رايانه اي : فناوري برتر
براي معلم:

 – سي دي برنامه ريز (راهنماي ساخت برنامة الكترونيكي همراه با جداول كار 
براي همة مواد بستة منبع معلم)

- سي دي تست و تمرين
- وب سايتهاي مرتبط با موضوع درس براي استفادة معلمان

- حوزة دانش، شامل مراكز يادگيري روي شبكه مرتبط با درس

براي دانش آموز
- سي دي فعاليتهاي تعاملي، مانند كار با ابزارهايي به منظور يادگيري، رسم 

شكل يا جدول و يا ساير موارد مرتبط با درس
- فعاليت شبيه سازي شده، مانند مسافرت علمي در قالب شخصيتهاي كارتوني 
(براي كاربرد حل مسئله يا تجزيه و تحليل اطالعات) در درسهاي رياضي، 

علوم و ...
- راهنماي انجام فعاليتهاي درسي با رايانه، با ماشين حساب و ... در درس 

مربوط
- راهنماي استفاده از مجالت الكترونيكي مرتبط با موضوع درس
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ويژگيهاي كتابهاي آموزشي 
فني و حرفه اي و كاردانش

 مهندس داوود نجف زاده

مقدمه
توليد و نشر كتابهاي آموزشي در قالب كتابهاي درسي و غيردرسي انجام مي گيرد. در اين راستا، 
كتابهاي درسي براساس برنامة درسي خاص و با هدف معين و مشخصي توسط «سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي درسي» وزارت آموزش و پرورش تهيه مي شوند. كار تأليف و انتشار كتابهاي آموزشي 

غيردرسي نيز معموًال بر عهدة ساير ناشران و دست اندركاران چاپ و نشر است.
داراي  كدام  هر  دارند،  درسي  كتابهاي  با  كه  تفاوتهايي  لحاظ  به  غيردرسي  آموزشي  كتابهاي 
اهداف  و ويژگيهاي خاص هستند. آگاهي از اين اين مقاصد و ويژگيها به مؤلفان، ناشران، ارزيابان 
عمل  آگاهانه  كتابها  اين  گزينش  و  ارزش يابي  چاپ،  تأليف،  در  كه  مي كند  كمك  مخاطبان  و 
كنند. در هم سويي با تحقق سامان دهي امور توليد و نشر كتابهاي آموزشي و به منظور راهنمايي، 
جهت دهي و هدايت دست اندركاران امور چاپ و نشر، در راستاي توليد كتابهاي آموزشي مناسب 
و مورد نياز دانش آموزان، معلمان و كارشناسان آموزشي، دو سند با عنوانهاي «ويژگيهاي كتابهاي 

آموزشي فني و حرفه اي» و «ويژگيهاي كتابهاي آموزشي كاردانش» تهيه و توليد شده اند.1
آن چه كه راهنماي توليد كتابهاي آموزشي شاخة تحصيلي فني و حرفه اي و كاردانش به آنها 

پرداخته عبارت است از:
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كتابهاي آموزشي و تفاوت آنها با ساير كتابها
در اين بخش مخاطبين با كتابهاي آموزشي از منظر اهداف توليد، ماهيت، كاربرد و جايگاه آنها 

در آموزشهاي رسمي و غيررسمي كشور و نيز وجه تمايز آنها با ساير كتابها آشنا مي شوند.

طبقه بندي كتابهاي شاخة تحصيلي فني و حرفه اي و كاردانش
آگاهي از انواع كتابهاي آموزشي در شاخة تحصيلي فني و حرفه اي و شاخة 

تحصيلي كاردانش و طبقه بندي آنها، اعم از كتابهاي درسي و غيردرسي، 
بسترساز توليد كتابهاي كمك درسي و كمك آموزشي مورد نياز هنرجويان 
و هنرآموزاِن اين دو شاخة تحصيلي است كه مي تواند مؤلفان، ناشران و 
آموزشي  بسته هاي  توليد  زمينة  در  را  نشر  و  توليد  دست اندركاران  ساير 

با  با آموزشهاي رسمي كشور، و  مكتوب و غيرمكتوب هدف دار و هم سو 
تكيه بر محوريت برنامة درسي هدايت و راهنمايي كند. 

ويژگيهاي كتابهاي آموزشي
مؤلفه هاي  بر  كه  در صورتي  آموزشي،  و كمك  درسي  كتابهاي كمك  توليد  كه  است  بديهي 
تحقيق و پژوهش و نيازسنجي استوار باشد، مي تواند مؤلفان و ناشران را در تأمين اهداف توليد، 
و  حرفه اي  و  فني  آموزشي  كتابهاي  توليد  راهنماهاي  راستا،  اين  در  گرداند.  موفق  نشر  و  چاپ 
كاردانش با ارائة ويژگيها و ضوابط انتشار هريك از كتابهاي غيردرسي، تالش دارد در تحقق اين 
امر گام بردارد. ويژگيهاي هر يك از كتابهاي آموزشي، مجموعه اي از ويژگيها هستند كه پديدآوران 
اين نوع كتابها را در جهت ارتقاي كيفي و كّمي توليدات مكتوب آموزشي، هم سو با ريز محتواي 
برنامة درسي شاخة فني و حرفه اي و شاخة كاردانش، راهنمايي و هدايت كنند. اين ويژگيها در دو 
سند فوق به تفكيك از منظر محتوا، و ساختار و سازمان دهي مورد توجه قرار گرفته و به تفصيل 

بيان شده اند. 

فهرستهاي وارسي ارزش يابي كتابهاي آموزشي
كتابهاي  ارزشيابي  هدف  با  آموزشي،  كتابهاي  توليد  راهنماهاي  در  شده  ارائه  چك ليستهاي 
آموزشي شاخة تحصيلي فني و حرفه اي و كاردانش طراحي و در اختيار ارزيابان قرار داده شده است. 
جدولهاي فهرستهاي وارسي از بُعد تعداد ويژگيهاي مورد انتظار، و سطح و مقياس ارزش گذاري، 
با يكديگر يكسان هستند، ولي از منظر مالكهاي ارزشيابي و شاخصهاي ارزيابي ماهيت كتابها، 
اندازه گيري  توانايي  از  اين مالكها  است كه  ارزشيابي سعي شده  تعيين مالكهاي  در  متفاوت اند. 

برخوردار باشند و تا حد امكان، تفسير به رأي آنها ميسر نباشد.

بديهي 
است كه توليد 

كتابهاي كمك درسي و 
كمك آموزشي، در صورتي كه 

بر مؤلفه هاي تحقيق و پژوهش و 
نيازسنجي استوار باشد، مي تواند 

مؤلفان و ناشران را در تأمين 
اهداف توليد، چاپ و نشر 

موفق گرداند
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در بخش طبقه بندي كتاب، نتايج حاصل از بررسي و امتياز كل اخذ شده مورد توجه است كه بر 
مبناي آن، جايگاه كتاب آموزشي در صورت احراز امتياز الزم و شايستگي، در يكي از سطوح زير 

تعيين مي شود:
 معرفي در كتاب درسي؛

 معرفي به جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد؛
 معرفي در كتاب نامة رشد.

معيارهاي اعطاي امتياز به كتابهاي آموزشي غير درسي
ويژگيهاي  امتيازدهي  و  ارزش يابي  نحوة  بررسي  به  مبحث  اين 
كتابهاي آموزشي اختصاص دارد كه در آن، اهداف و اعتبار ويژگيهاي 
از كتابهاي آموزشي غير درسي فني و حرفه اي و كاردانش  هر يك 
ارائه شده و معيارها و شاخصهاي ارزش گذاري و امتيازدهي به ويژگي 

به تفصيل توضيح داده شده است.
مطالب پاياني «راهنماي توليد كتابهاي آموزشي» عبارت اند از: جدول2 
زمينة  در  تحصيلي  رشتة  تفكيك  به  آنها  آموزش  از  كلي  هدف  و  دروس 
صنعت (شاخة فني و حرفه اي)، و جدول رشته هاي مهارتي شاخة كاردانش در 

زمينة صنعت همراه با عناوين استاندارد مهارت و آموزش مرتبط با هر رشتة مهارتي. 

 پي نوشت
1. اين اسناد در دفتر انتشارات كمك آموزشي (دبيرخانة سامان بخشي كتاب هاي آموزشي) موجود است.

2. براي اطالع و آگاهي دست اندركاران توليد كتابهاي آموزشي تنظيم شده اند، به آنها كمك مي كنند جدول هاي موجود در دو سند 
ارائه شده، كه در كتابهاي خود، نيازهاي علمي هنرجويان و هنرآموزان را پاسخ دهند.

جايگاه كتاب 
آموزشي در صورت احراز 

امتياز الزم و شايستگي، در يكي 
از سطوح زير تعيين مي شود:

- معرفي در كتاب درسي؛
- معرفي به جشنوارة كتابهاي 

آموزشي رشد؛
- معرفي در كتاب نامة رشد
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مقدمه
و  درسي  كمك  كتابهاي  درسي،  كتاب  از  بعد  يادگيري  منابع  رايج ترين  و  مهم ترين  جمله  از 
كتابهاي  نظير  ديگر،   رساني  اطالع  منابع  كنار  در  كتابها  اين  هستند.  آموزشي  كمك  كتابهاي 
الكترونيكي، اينترنت و فيلمهاي آموزشي، هم چنان اهميت خود را در دنياي امروز حفظ كرده اند و 

به تعميق يادگيري و يادگيري مادام العمر ياري مي رسانند.
«سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» ، به عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي،  فرهنگي 
و آموزشي كشور، در كنار بخش خصوصي، عالوه بر توليد كتابهاي آموزشي و پاسخ به نيازهاي 
دانش آموزان و جامعه، رسالت جهت دهي و هدايت مؤلفان و ناشران بخش خصوصي را در توليد 
كتابهاي كمك درسي و آموزشي كيفي برعهده دارد. توليد جزوات راهنماي توليد كتابهاي آموزشي 
با همكاري كارشناسان دفتر برنامه ريزي و تْأليف كتب درسي و فني و حرفه اي و با نظارت دفتر 
انتشارات كمك آ موزشي يكي از اين اقدامات بوده است. دفتر انتشارات كمك آموزشي بازنگري در 
محتواي اين جزوات را از سال 1388 با هدف يكسان سازي ادبيات اين جزوات آغاز كرد. انتظار 
مي  رود كه مؤلفان و ناشران كتابهاي كمك درسي و كمك آموزشي بتوانند در توليد كتابهاي كيفي 

اين جزوات را راهنماي عمل خود قرار دهند.

طرح بازنگري در
سندهاى راهنماي توليد كتابهاي آموزشي و 

مقايسه اي بين سندهاى جديد و قديم

 دكتر محمود معافي
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فلسفة توليد راهنماهاي توليد كتابهاي آموزشي
توليد  به وضعيت  سامان دهي  آموزشي،  كتابهاي  توليد  راهنماي  توليد جزوات  مهم ترين هدف 
كتابهاي غيردرسي به گونه اي است كه در اين كتابها اهداف برنامه هاي درسي، مالحظات تربيتي و 
ارزش ها، رشد خالقيت و پژوهش ذوق هنري دانش آموزان، خزانة واژگان ذهني آنان،  و بومي سازي 

محتوا در نظر گرفته شود و به طور كلي، توليد كتابهاي آموزشي براساس يك نقشة 
تربيتي صورت پذيرد. برخي از كتابهاي آموزشي موجود در كتاب فروشيها با 

برنامه هاي درسي در تعارض اند. براي مثال، كتاب حل المسائلي  اهدف 
كه جواب پرسشها را در اختيار دانش آموز قرار مي دهد، در تعارض با 
باعث  آشكارا  كتابهايي  چنين  است.  دانش آموزان  پرورش خالقيت 

اخالل در فرايند ياددهي ـ يادگيري مي شوند. 
موجب  آموزشي  كتابهاي كمك  توليد  براي  شاخصهايي  تدوين 
خواهد شد كه ناشران اين كتابها را به چشم يك محصول فرهنگي 

نگاه كنند و نه يك كاالي تجاري. توليد كتابهاي آموزشي همان گونه 
كه سيدعلي آل محمد، مدير يكي از ناشران كتابهاي آموزشي اظهار 

كرده است:  «در وهلة اول يك مسئوليت است و نه يك تجارت.» توجه 
به اين نكتة مهم موجب تقويت اهداف برنامه هاي درسي خواهد شد.

ضرورت بازنگري در جزوات توليد راهنماي كتابهاي آموزشي
هرچند محتواي اين جزوات را كارشناسان مطلع دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي و مؤلفان 
اين  ديگر،  از سوي  و  كرده اند  توليد  تربيتي  و  درسي  برنامة  براساس مالحظات  درسي  كتابهاي 
جزوات در «شوراي اعتباربخشي» طي جلسات متعدد مورد نقد و بررسي قرار گرفته اند و اصالحات 
الزم در آنها به عمل آمده است، اما هرگاه توسط يك ارزياب بي طرف مورد بررسي قرار گيرند، 

اشكاالت چشمگيري در آنها مشاهده مي شود.
از جمله مفهوم كتاب آموزشي و انواع مشخص آنها و يا در محتواي اين جزوات ناهماهنگي وجود 
دارد. برخي از جزوات به مفاهيم كليدي برنامه هاي درسي در دورة تحصيلي اشاره داشته اند، در حالي 
كه برخي در اين مورد سكوت كرده اند. و يا برخي از جزوات براي همة دوره هاي تحصيلي از ادبيات 
يكساني استفاده كرده اند، اما برخي اين دو را از يكديگر تفكيك كرده اند. در برخي از جزوات اهداف 

و ويژگيهاي كتاب آموزشي مورد نظر مشخص نيست. 
شاخصهاي عمومي در اين جزوات براي هر موضوع درسي در مواردي مشترك و در مواردي 
متفاوت بوده است. برخي از شاخصها با يكديگر هم پوشاني دارند و يا بين ويژگيهاي مطلوب براي 
يك كتاب آموزشي خاص و شاخصهاي ارزش يابي ناهماهنگي ديده مي شود. برخي شاخصها هم 

مهم ترين 
هدف توليد جزوات 

راهنماي توليد كتابهاي آموزشي 
سامان دهي به وضعيت توليد كتابهاي 

غيردرسي به گونه اي است كه در اين كتابها 
اهداف برنامه هاي درسي، مالحظات تربيتي و 
ارزش ها، رشد خالقيت و پژوهش ذوق هنري 

دانش آموزان، خزانة واژگان ذهني آنان،  و 
بومي سازي محتوا در نظر گرفته شود و 

به طور كلي، توليد كتابهاي آموزشي 
براساس يك نقشة تربيتي 

صورت پذيرد
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ارتباط چنداني با فلسفة تأليف كتاب كمك آموزشي ندارند. دادن وزن يكسان به شاخصها موجب 
شده است برخي از كتابهاي آموزشي در ارزش يابي نمرة كمتري اخذ كنند. براي مثال، شاخص 
معادل  كتاب  كيفيت صفحه آرايي  با  درسي،  برنامه هاي  اهداف  با  آموزشي  كتاب  ارتباط محتواي 
نيست. يا اعتبار علمي محتواي كتاب باالتر از تنوع تصاوير است. به همين علت نمي توان امتياز 

يكساني به اين شاخصها داد. 
سقف كلي نمرات اختصاصي به اين شاخصها نيز متفاوت بود. براي مثال، برخي 
50 نمره، برخي 60 و برخي 80 در نظر گرفته شده است. همين مسئله رتبه 
بندي اين كتابها را براي معرفي در كتاب نامة رشد و يا ورود به جشنواره 
قدري دشوار مي كرد. در بازنگري جديد با توجه به اهميت هر شاخص، 
نظر  در  امتيازات  كلي  و سقف  است  داده شده  آنها  به  متفاوتي  نمرات 
گرفته شده براي هر كتاب آموزشي عدد 100 مي باشد. اين راهبرد امكان 
آن را مي دهد كه مشخص شود هر كتاب چند درصد امتياز را اخذ كرده 
است. افزايش شاخصهاي ارزيابي هنر تصويرگري در جزوه كتاب آموزشي 

و ويژگيهاي آن از ديگر امتيازات طرح بازنگري بوده است.

مفهوم كتاب آموزشي و طبقه بندي اين كتابها
ادبيات علمي در مورد تعريف كتابهاي آموزشي و طبقه بندي انواع آن متنوع است. با مراجعه به 
مقاالت مندرج در رشد جوانه در مي يابيم كه در اين زمينه نوعي عدم تفاهم بين صاحب نظران وجود 
دارد. هرچند كه اشتراكاتي نيز بين اين تعاريف ديده مي شود. در اين مقاله سعي شده است كه ضمن 

اشاره به برخي از اين تعاريف، تعريف مشتركي كه جامع و مانع باشد ارائه شود.

«گروه زبان و ادبيات فارسي» (1384) كتابهاي آموزشي را كتابهايي مي داند كه به منظور ايجاد 
انگيزه،  توسعة يادگيري، افزايش دانش و معلومات زباني ـ ادبي، پرورش مهارتهاي ذهني و علمي، 

رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيري با توجه به هدفهاي برنامة درسي تأليف شده اند.
جمال الدين اكرمي (1388) كتاب آموزشي را كتابي مي داند كه مستقيمًا با هدف آموزش تدوين 
شده و عمومًا از روش آموزش مرحله اي و گام به گام برخوردار است؛ چه براي كودكان و نوجوانان 
تدوين شده باشد، چه براي بزرگ ساالن، و چه با اهداف برنامه هاي درسي مرتبط باشد و چه مرتبط 
نباشد. به اعتقاد اين صاحب نظر، كتابهاي كمك آموزشي را نمي توان در محدودة برنامه هاي درسي 
محبوس كرد، زيرا هر تعريفي از كتاب آموزشي مبتني بر برنامة درسي،  خطر خارج شدن بسياري 
از كتابهاي مفيد را از چرخة بررسي به وجود مي آورد. از سوي ديگر، دانش بشري نبايد دنباله رو 
«برنامة درسي» باشد. اكرمي در نهايت كتابهاي آموزشي را به سه گروه درسي،  كمك درسي و 

در تعريف كتاب 
كمك درسي در اين سند 

چنين آمده است: اين كتابها 
به منظور تقويت، تكميل و تعميق 

يادگيري مفاهم و مهارتهاي 
درسي و در ارتباط با اهداف 
برنامة درسي طراحي و تأليف 

مي شوند
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كمك آموزشي تقسيم مي كند.
داودي (1388) كتاب آموزشي را كتابي مي داند كه با برنامة درسي مصوب آموزش و پرورش 

مرتبط با شد.
فراتي (1388) كتاب آموزشي را كتابي مي داند كه هدف آن پرورش خالقيت، باال بردن توان 
آموخته هاي  به  بخشي  وسعت  و  درسي،  مطالب  گستردة  تشريح  دانش آموزان،  كشف  قدرت  و 
دانش آموزان متناسب با اهداف برنامه هاي درسي باشد. از نظر اين صاحب نظر، كتابهاي آموزشي 
به هفت گروه تقسيم مي شوند: دانش افزايي دانش آموز؛ دانش افزايي معلم؛ كار و تمرين؛ مبحثي؛ 

فعاليت محور؛ جذبي و سرگرمي؛ فناوري.
از تعاريف فوق اين گونه استنباط مي شود كه:

الف) كتاب آموزشي را بايد بسيار وسيع در نظر گرفت، آن گونه كه كتابهاي فراتر از اهداف برنامة 
تا  برنامه هاي درسي سازگاري بيشتري دارد  با اهداف كلي  درسي را شامل شوند. چنين تعريفي 

اهداف آموزشي كه قدري اختصاصي ترند.
ب) كتابهاي آموزشي به هرحال بايد اهداف برنامه هاي  درسي را، چه اهداف اختصاصي و چه 

اهداف كلي، تقويت كنند.
در  خالقيت  پرورش  درسي،  مفاهيم  بسط  دانش،  توسعة  آموزشي  كتابهاي  است  الزم  ج) 
دانش آموزان، تعميق يادگيري و پرورش مهارتهاي ذهني و عملي دانش آموزان را مورد توجه قرار 

دهد.
د) مخاطب آنها بايد مشخص باشد.

براي تحقق اين اهداف،  شايسته است توليد كتابهاي دانش افزايي، كار و تمرين، فعاليت محور 
و پرورش مهارتها مدنظر قرا رگيرد.

از معايب تعاريف فوق آن است كه مخاطب اصلي دانش آموز است و نيازهاي معلم كمتر مدنظر 
قرار گرفته است. شايد به اين علت كه تاكنون بخش خصوصي كمتر به تأليف كتابهايي كه نياز 

معلمان را تأمين كنند، دست زده است.
در بازنگري جديد در جزوة كتاب آموزشي و ويژگيهاي آن در تعريف كتاب آموزشي اين گونه آمده 
است: كتاب آموزشي در معناي خاص آن، كتابي است كه توسط يك نهاد رسمي و يا غيررسمي، 
اما مورد تأييد (نظير ناشران بخش خصوصي)، براساس برنامه و يا طرحي از قبل تعيين شده، براي 
گروه خاصي از مخاطبان به رشتة تحرير درآمده است. از اين ديدگاه، كتابهاي آموزشي را مي توان 

به سه گروه عمده تقسيم كرد:  درسي، كمك درسي و كمك آموزشي.
كتابهاي كمك درسي و كمك آموزشي هر كدام با توجه به مخاطبانشان انواع متفاوتي دارند.

در تعريف كتاب كمك درسي در اين سند چنين آمده است: اين كتابها به منظور تقويت، تكميل 
و تعميق يادگيري مفاهم و مهارتهاي درسي و در ارتباط با اهداف برنامة درسي طراحي و تأليف 
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مي شوند. مخاطب اصلي آنها دانش آموزان هستند. اين كتابها شامل انواع كتابهاي كار و تمرين، 
تست، سنجش و ارزش يابي، و مهارت آموزشي مي شوند. البته در هر حوزة درسي ممكن است كه 
وسعت اين نوع كتابها قدري تغيير كند، اما به هر حال هدف عمدة آنها چيرگي مخاطبان بر مفاهيم 

دانشي و يا مهارتهاي ذهني و عملي برنامه هاي درسي است.
مهارتهاي  و  دانش  توسعة  با هدف  كتابها  اين  است:   آمده  آموزشي  كتابهاي كمك  تعريف  در 
دانش آموزان و معلمان و فراتر از اهداف برنامه هاي درسي مصوب براي دانش آموز و معلمان (اما 
كم و بيش مرتبط) طراحي و تأليف مي شوند. چنين كتابهايي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم 
تدريس  براي  معلمان  مهارت  و  دانش  ارتقاي  يا  و  دانش آموزان  مهارت  و  دانش  در غني سازي 
مؤثرند. اين كتابها نيز با توجه به نوع مخاطب انواع متفاوتي دارند. كتابهاي كمك آموزشي براي 
دانش آموزان به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:  دانش افزايي؛ پرورش مهارتهاي علمي؛ حرفه اي 

و تفكر؛ مهارتهاي زندگي؛ مرجع.
هريك از كتابهاي فوق نيز ممكن است مصاديق متفاوتي داشته باشند. براي مثال، كتابهاي مرجع 
تاريخ،  علوم،  حوزه هاي  در  دانش آموزان  دايره المعارفهاي  شامل  است  ممكن  دانش آموزان  براي 
براي دوره هاي  انگليسي  لغات دانش آموزان در حوزة زبان فارسي، عربي و  يا فرهنگ  جغرافيا و 

راهنمايي و متوسطه باشد.
كتابهاي كمك آموزشي براي معلمان نيز به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند: دانش افزايي در 
زمينة موضوعات درسي؛ مهارتي و روشي؛ ارزش يابي و سنجش پيشرفت تحصيلي از آموخته هاي 

دانش آموزان در شكل عام و يا حوزة درسي خاص.
كتابهاي فوق الزامًا بايد با مفاهيم برنامه هاي  درسي مرتبط باشند. كتابهاي بسيار تخصصي مانند 
«تفسيرالميزان» يا «تفسير نمونه» و يا كتابهاي تخصصي دانشگاه هرچند جزو كتابهاي آموزشي 
محسوب مي شوند، اما نمي توان آنها را كتاب كمك آموزشي به حساب آورد. در حالي كه يك كتاب 
مرجع در زمينة آموزش جغرافيا و يا آموزش دين، آموزش شيمي، فيزيك، رياضي، زيست شناسي 
و علوم تجربي كه مفاهيم درسي را به تفصيل بيان كرده اند، در زمرة كتابهاي كمك آموزشي قرار 
مي گيرند. براي جلوگيري از اغتشاش ذهني و سردرگمي مؤلفان و ناشران، با توجه به تفاهم اكثر 

افراد صاحب نظر، شايسته است كه تعاريف فوق و طبقه بنديهاي صورت گرفته را پذيرا شويم.

 منابع
انتشارات كمك آموزشي.  توليد كتابهاي آموزشي. طرح سامان دهي كتابهاي آموزشي. دفتر  بازنگري در جزوات راهنماي  1. طرح 

.1388-89
2. رشد جوانه، فصل نامة سامان بخشي كتابهاي آموزشي. دفتر انتشارات كمك آموزشي. شماره هاي 26 و 27. 1388.

3. معافي، محمود و ديگران. طرح سامان بخشي كتابهاي آموزشي. دفتر انتشارات كمك آموزشي. 1378.
4. اكرمي،  جمال الدين. «طبقه بندي درست كتابهاي علمي ـ آموزشي يك ضرورت است». فصل نامة رشد جوانه. شماره هاي 26 و 

27. تابستان و پاييز 1388.
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بخش 2 ـ از نظر محتوا
از همه  بيش  «آموزش» شده،  واژه ى  كه سال هاست جاى گزين  عنوانى  مفاهيم»،  «فراگيرى 
رويكرد خود را در دوره هاى پيش دبستانى نشان مى دهد. اختيار به فراگرفتن در دوره ى پيش دبستان، 
بعدها جاى خود را به اجبار در ياد گرفتن در دوره هاى دبستانى و پس از آن مى دهد. اگر فرانگيرى، 
در همان سطح و همان كالس باقى خواهى ماند؛ روندى كه در دوره ى پيش دبستانى مفهومى 

ندارد.
كتاب هاى فراگيرى مفاهيم در دوره ى پيش دبستانى، بخش بزرگى از واحدهاى كار مرسوم در 
اين دوره ها را شامل مى شوند. واحد كارهايى چون: آشنايى با طبيعت، شغل ها، حمل و نقل، شهر و 
روستا و بهداشت، در ادامه ى روند فراگيرى جاى خود را به فعاليت هايى چون فراگيرى: زبان، عدد، 

رنگ و غيره مى دهد.

كتاب هاى مفهومى و واحدهاى كار
كتاب هاى مفهومى1، به مجموعه كتاب هاى «غيرتخيلى»2 تعلق دارند كه هدف آن ها آموزش 
دانش ها و شناخت هاى نخستين است. اين گونه كتاب ها براى كودكان خردسال و دوران مهدكودك و 
آمادگى كه نخستين دوره هاى تثبيت آموخته هاى خود را مى گذرانند، سرگرم كننده و مناسب هستند. 
گسترش دانش و زبان كودك، از راه به كارگيرى تصوير و متن هاى ساده و اندك در كتاب هاى 
به كارگيرى تصويرهاى فراوان، شكل ها،  اين كتاب ها،  از  مفهومى، كاربردى فراگير دارد. برخى 

و گونه هاي كتاب آموزشي (بخش2)
 جمال الدين اكرمي

كودكان پيش دبستاني
(بخخ
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سامان دهى،  رابطه ها،  چون  مفهوم هايى  يادگيرى  و  مى آموزند  كودكان  به  را  اندازه ها  و  رنگ ها 
مقياس ها و اندازه ها را دنبال مى كنند.

كودكان  كتاب هاى  حوزه ى  به  را  انتزاعى  آموزه هاى  از  بسيارى  هم چنين  مفهومى  كتاب هاى 
مى كشانند و بازتاب انديشه ها و خيال هاى هنرمند را به دنبال دارند. در كتاب «كارخانه ى همه كاره»، 

اثر نورالدين زرين كلك، كودك با توانايى هاى دست انسان در تغيير شكل دادن و 
جابه جايى پديده ها آشنا مى شود و درمى يابد كه دست به عنوان نخستين ابزار 

كار انسان، به تنهايى مى تواند بسيارى چيزها را تغيير دهد و آن ها را در فرايند 
ساده سازى شرايط زندگى به كار بگيرد.

در كتاب «اميد»، اثر مهرنوش معصوميان، كودك با مفهوم «اميد» در 
شكل هاى گوناگون آن آشنا مى شود. نزديك شدن تصويرگر به گزاره هاى 

متنى چون: «اميد ُمزدى است كه از فروش محصول به دست مى آيد»، يا: 
«اميد چراغى است كه از دور سوسو مى زند»، نيازمند داشتن شناخت كافى از 

حوزه ى نگاه انتزاعى و تفكر كودك است.
در كتاب جالب و غيرمعمولى «ما چند نفريم؟» اثر بهرام خائف، طراح و تصويرگر كتاب 

به طرح درون مايه ى دشوار جايگاه فرد در جامعه روى مى آورد. درك كودك از انسان به عنوان 
عضوى از خانواده، كالس، دوستان، محيط كار و جامعه، دركى ساده، گذرا و گاه ديرفهم است.

مجموعه كتاب هاى فريده شهبازى با عنوان «ببينيم و فكر كنيم»، به كودكان فرصت مى دهد 
تا با مفاهيم ساده اى چون شغل ها، وسايل نقليه، رنگ ها و غيره آشنا شوند. مجموعه كتاب هاى 
چندين جلدى «پيش آمادگى» و «پيش از دبستان»3 با طرح واحدهاى كارى چون: بهداشت، پوشاك، 
خوراك، چهارفصل و غيره، واحدهاى كاركودك پيش آمادگى را به همراه رنگ آميزى، شعرخوانى، 

قصه خوانى، نمايش، كاردستى، ماكت سازى و ديگر فعاليت هاى مشاركتى دنبال مى كند.
در كتاب «سالم» و «دالى»، پرويز كالنترى كودكان را با طرح ايجاد ارتباط با ديگران از طريق 
سالم كردن و دالى كردن، آشنا مى كند. طرح بازى گونه ى اين درون مايه ها، در اين دو كتاب با 

تصويرهاى بسيار ساده، كودكانه و شيرين دنبال مى شود.
در كتاب هاى تصويرى «آهاى آهاى بهاره» و «اسب سفيد چوبى»4 با تصويرگرى اكبر نيكان پور، 
كودك آواهاى موجود در طبيعت و صداى خود؟؟؟ را در قالب شعر مى آموزد. تصويرها در نماهايى 
كه گاه بيانگر رابطه ى آهنگين ميان گزاره هاى شعرى است، كودك را به فضاهاى درونى شعرها 
فرامى خواند و به كمك فرم و رنگ، ذهن او را براى پذيرفتن درون مايه ى پرجنب و جوش شعرها 

آماده مى سازد.
با  نزديك تر»  نزديك،  «دور،  و  معصوميان،  مهرنوش  تصويرگرى  با  «نقلى»  كتاب هاى  در 

تصويرگرى على گروسى نيز كودك با گونه هاى ديگرى از كتاب هاى مفهومى آشنا مى شود.

كتاب هاى 
مفهومى هم چنين 

بسيارى از آموزه هاى 
انتزاعى را به حوزه ى 

كتاب هاى كودكان مى كشانند 
و بازتاب انديشه ها و 

خيال هاى هنرمند را به 
دنبال دارند
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از توليدات مركز فرهنگى «يونسكو» در آسيا كه توسط  پيدايم كن»،  در كتاب زيباى «بگرد 
كودكى  خواسته مى شود شكل  از مخاطب  است،  تصويرگرى شده  آسيايى  گوناگون  تصويرگران 
را كه در كنار صفحه ديده مى شود و لباس محلى آن كشور را به تن دارد، البه الى طبيعت پيدا 
مى كند. فرايند بازى و جست وجو، به كودك مخاطب اين فرصت را مى دهد كه شكل مورد نظر را 
البه الى كنش ها و رويدادهاى گوناگون لوح بزرگ تصويرى پيدا كند و در ميانه ى جست وجو، با 

لباس ها، آرايه ها و آيين هاى بومى هر فرهنگى آشنا شود.
و  حدس  نخست  كودك  آگوستينلى،  انريكا  ماريا  اثر  هست؟»  چه  مى بينيم،  «چه  كتاب  در 
شكل  با  بعد  صفحه ى  در  و  مى كند  بيان  است،  ديده  كه  تصويرى  مورد  در  را  خود  گمانه هاى 

كامل شده ى آن روبه رو مى شود و گمانه ى خود را كامل مى كند.
شل سيلور استاين در كتاب زيباى «در جست وجوى قطعه ى گم شده» مفهوم فلسفى جست وجو 
به دنبال حقيقت گم شده را براى كودكان انتخاب و آن را در تصويرهايى پياپى و بسيار ساده دنبال 

مى كند.
در  ديدن  چگونه  و  دوستى  جامعه، جست وجو،  مكان،  زمان،  چون  دشوارى  گاه  مفاهيم  درك 
كتاب هاى مفهومى، با روى آوردن به تصويرهايى ساده، گويا و ژرف دنبال مى شود. درك مفاهيم 
قراردادى  اغلب  و  انتزاعى  نيمه  مفاهيمى  كه  رابطه ها  و  متضادها  فرم،  رنگ،  هم چون  آموزشى 
هستند، از پيچيدگى كمترى برخوردار است و به دليل كاربرد فراوان، با سادگى بيشترى در اختيار 
كودك قرار مى گيرد. طرح مفاهيم قياسى، هم چون دور و نزديك، كوچك و بزرگ، زيرورو، باال و 
پايين در بسيارى از كتاب هاى پيش دبستانى ديده مى شود، اما طرح خالق و تأثيرگذار اين مفاهيم 

به ذوق نويسنده و تصويرگر و رابطه ى ميان انديشه هاى آن دو بستگى دارد.
در  كودك  آينده ى  براى حضور  مقدمه اى  پيش دبستانى،  آموزش  دوران  در  پايه  مفاهيم  طرح 
خطى  طراحى هاى  است.  برخوردار  ويژه اى  جايگاه  از  آن ها  در  تصوير  و  است  مدرسه  و  جامعه 
تصويرگرانى چون محسن حسن پور، فريده شهبازى و على اصغرزاده در بسيارى از كتاب هاى 
پيش دبستانى، فراگيرى مفاهيم را در كتاب هاى پيش دبستانى دنبال كرده است. گذشته از طرح اين 
درون مايه ها، آن چه از راه بازى، جست وجو و طنز توسط كودكان پيش دبستانى دريافت مى شود، از 
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ماندگارى و تأثيرگذارى ژرف ترى برخوردار است.
حضور طنز در كتاب هاى پيش دبستانى با پيرنگ فراگيرى مفاهيم، در آثار تصويرگرانى چون امير 
مفتون و ناهيد لشكرى، كودكان را به جست وجو در اليه هاى تصويرى و درك لحظه هاى طنزآميز 
فرا مى خواند؛ رويدادى كه در آن مى توان جايگاه تصوير را نه در حد دنبال كننده ى متن، بلكه به 

عنوان پديده اى مستقل در ويژگى هاى درك ديدارى تصوير مطرح ساخت.
كتاب هاى مفهومى، نيازمند ترفندهاى شيرين ترى براى پذيرفته شدن در دنياى كودكان هستند. 
طرح اين موضوع به شيوه ى مدرسه اى، در كتاب هاى پيش دبستانى سرزمين ما از طيف گسترده اى 

برخوردار است و نظام مدرسه اى بر كتاب هاى مهدكودك ها و آمادگى ها نيز سايه انداخته است.
استفاده از متن هاى آمرانه، زياده روى در ارائه ى تصويرهاى رنگ كردنى و استفاده از خط هاى 
پيرامونى خشك و بى روح در طرح هاى اوليه سبب شده بسيارى از اين كتاب ها با رويكردى بازارى 

و سهل انگارانه دنبال شود.
در طرح كلى كتاب هاى مفهومى، لطافت طرح با خطوط نرم و فرم هاى طنزآميز و رويدادهاى 
شيرين، همراه با شعر، ترانه، بازى و جست وجو در حاشيه ى تصويرها، به ما كمك مى كند كه به 
جذابيت كافى دست يابيم و كودك را در فرايند بريدن، چسب زدن، كامل كردن تصويرها، چسباندن 

برچسب ها، رنگ آميزى و جست وجوى رابطه ها، شركت دهيم.
در ادامه، به مجموعه اى از كتاب هاى مفهومى به عنوان كتاب هاى رنگ آموز، شكل آموز، عددآموز، 

الفباآموز و زبان آموز اشاره مى شود.

كتاب هاى رنگ آموز5
«دنياى  چون  رنگ آموزى  كتاب هاى  با  رنگ ها،  با  آشنايى  زمينه ى  در  پيش دبستانى  كودكان 
رنگ ها» اثر نسرين خسروى، «رنگ ها» اثر امير مفتون، «هفت كمان هفت رنگ» اثر هوشنگ 
محمديان، داستان «پرماجراى مداد قرمز» اثر تقى كيارستمى و بسيارى كتاب هاى ديگر روبه رو 
مى شوند. در اين كتاب ها، كودكان از طريق درك ارتباط ميان رنگ ها و پيدايش رنگ هاى فرعى 

از راه تركيب رنگ هاى اصلى، با رنگ جانوران، ميوه ها و پديده ها آشنا مى شوند.
اريك كارل در كتاب بدون متن «اولين كتاب رنگ هاى من»، رنگ هر پديده اى را هماهنگ با 

شكل طبيعى آن دنبال مى كند.
اثر كه وتا پاكوفسكا، تصويرگر برجسته ى چك، كه كتابى  در كتاب «سبز، قرمز و همه چيز» 
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آشنا  گوناگون  رنگ هاى  با  رنگ،  از  سرشار  و  انتزاعى  تصويرهاى  در  كودك  است،  رنگ آموز 
مى شود.

كتاب «آبى كوچولو، زرد كوچولو» اثر لئوليونى، هر چند از زبان داستانى بهره مند است، فرصتى 
است براى كودك تا با مفهوم تركيب شدن رنگ ها براى پديدارى رنگ هاى تازه آشنا 
و  در عكس ها  كودكان  نيز،  تاناهوبان  اثر  چيزها»  و  رنگ ها  «از  كتاب  در  شود. 

تصويرهاى رنگى كتاب، با رنگ پديده ها آشنا مى شوند.

كتاب هاى شكل آموز6
است.  هندسه  علم  در  تنوع سطح  مفهوم  فراگيرى  مقدمه ى  شكل آموزى 
پيرامونى كودك به صورت  ساده شدن شكل هاى موجود در طبيعت و دنياى 
شكل هاى منظم هندسى و مطرح شدن تفاوت بصرى ميان آن ها، هدفى است 
سه گوشه ها،  «دايره ها،  كتاب  تاناهوبان،  مى كنند.  دنبال  شكل آموز  كتاب هاى  كه 
چهارگوشه ها» را در زمينه ى آشنايى كودكان با فرم ها و سطح هاى هندسى طراحى كرده 
است. مقايسه ى ميان پديده هاى پيرامونى و شكل هاى هندسى، كودكان را با رابطه ى موجود ميان 

آن ها آشنا مى كند.
واژراالواته، تصويرگر و معلم سوئيسى، بسيارى از كتاب هاى حسى ـ لمسى خود را كه براى 
معلم  اين  است.  ديده  تدارك  هندسى  سطوح  با  كودكان  آشنايى  از  استفاده  با  نوشته،  كودكان 
تخيل  و  ديد  زاويه ى  بسته شدن  سبب  داستان  يك  متن  تصويرگرى  است  معتقد  كه  تصويرگر 
شخصى كودك مى شود، در تصويرگرى كتاب «شنل قرمزى» از شكل هاى هندسى مانند مربع 
و مستطيل براى نمايش خانه و محيط پيرامونى، دايره براى نشان دادن مادربزرگ و مثلث براى 
نمايش گرگ استفاده كرده و به اين ترتيب، حس هاى نهفته در شكل هاى هندسى را بهانه اى براى 

تدارك تصويرهاى كتاب قرار داده است.

كتاب هاى الفباآموز و زبان آموز
«كتاب هاى الفباآموز»7، نخستين كتاب هايى هستند كه فرايند «زبان آموزى» را براى كودكان 
كه  است  رويكردى  آن ها،  صداى  و  الفبا  نشانه هاى  قراردادى  شكل  با  آشنايى  مى كنند.  دنبال 
فراگيرى آن با طنز، جست وجو و مشاركت مى تواند از روند جذابى برخوردار باشد. قراردادى بودن 
نشانه هاى الفبايى در فراگيرى زبان و جابه جايى واژه ها به جاى نمود واقعى پديده ها، از نخستين 

امكانات آشنايى كودك با جهان نشانه ها، دال ها و مولول ها است.
اين ويژگى كه در كتاب هاى عددآموز نيز ديده مى شود، سبب شده تا تصويرگران از ساده ترين 

امكانات ديدارى، براى توضيح يك واژه يا يك صداى الفبايى استفاده كنند.

«كتاب هاى الفباآموز» 
نخستين كتاب هايى هستند 
كه فرايند «زبان آموزى» را 
براى كودكان دنبال مى كنند
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مثًال انتخاب واژه ى «آب» براى آشنايى 
آن،  كشيده ى  صداى  و  نشانه ى  با  كودك 
با  تصويرگران  تا  است  مناسبى  زمينه ى 
و  شكل  گرافيكى  نمايش  به  آن،  به  توجه 
رويدادهاى جالب توجه در صداهاى آن روى 

آورند.
شيطنت كودكانه و گرافيكى در خور توجه 
اول  «آ،  كتاب  در  كلك  زرين  نورالدين 
كودك  براى  خوشايندى  زمينه ى  الفباست»، 
فراهم آورده تا در مسير آن، هم زمان با خواندن 
اول  «ط،  هم چون:  اى  «هيچانه»8  شعرهاى 

بازى هاى تصويرى  طوطيه ـ يه موش توى قوطيه»، 
آن را دنبال كند. در يكى از تصويرهاى اين كتاب، با 

و  ايستاده  مادرش  پشت  بر  كه  مى شويم  روبه رو  بزغاله اى  تصوير 
نشانه هاى  آبى كرسى  بلندش خط  منقار  با  و در تصويرى ديگر، لك لكى  سرگرم شيطنت است 

الفبايى را از زير نوشته ها مى كشد.
ايرانى،  كودكان  تصويرى  كتاب هاى  ميان  در  الفباآموز  كتاب هاى  جايگاه  به  تاريخى  نگاه  در 
با تصويرگرى ميرزا على نقاش  با كتاب هايى چون «الف و باى مصور» نوشته ى مفتاح الملك 
(1262 ش.)، «الفباآموز كودك دبيره» نوشته ى ذبيح اله بهروز با تصويرگرى محمود جوادى پور 
(1326) و «الفبا» نوشته ى جبار باغچه بان با تصويرگرى ليلى تقى پور (1327) روبه رو مى شويم 

كه از تازگى هاى ويژه اى در مقايسه با كتاب هاى ديگر دوران خود برخوردارند.
نياز  الفباآموز كودكان، آن چنان كه مورد  اين، تالش هاى خالقانه در توليد كتاب هاى  با وجود 
يا  گرافيست  يك  خالق  و  هنرمندانه  پرداخت  است.  برخوردار  جدى  كاستى هاى  از  آن هاست، 
تازه اى  امكان  الفباست»  اول  «آ،  كتاب  زبان آموز، هم چون  كتاب هاى  فراهم سازى  در  تصويرگر، 
براى كودك فراهم مى آورد تا با دنياى قراردادى نشانه ها در رويكرد ساده و ديدارى آن آشنا شود.

كتاب تصويرى «مازن» اثر فرشيد مثقالى، كه نام آن از تركيب واژ ه هاى «ماهى» و «گوزن» 
به ساختن  را  كه كودك  به شمار مى رود  زبان آموز  كتاب هاى  از  بازيگونه  نمونه اى  ساخته شده، 

واژه هاى تازه و گاه بى معنى، فرامى خواند.
با نگاه در خور توجه تصويرگر، براى يافتن  اثر استفان تى. جانسون،  در كتاب «شهرالفبا»، 
پديده هاى پيرامونى كودك كه يادآور شكل نشانه ى حروف الفباست، روبه رو مى شويم. اين رويكرد، 
ضمن آن كه نگاه جست وجوگر كودك را در يافتن پديده هايى كه تداعى كننده ى چيزهاى ديگرى 

،
ا 
و 
ى 

جه 
ول
ك
دن

اول 
ى تصويرى 
ين كتاب، با 

و ايستاده  مادرش  پشت 
نشانه هاى  آبى كرسى  بلندش خط  منقار  با  ر، لك لكى 
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هستند، تقويت مى كند، به بازشناسى قلمرو تصويرى حروف الفبا مى انجامد.
در كتاب «الف، ب، پ» اثر تاتياناماورنيا، تصويرگر روسى، به نشانه هاى بومى در شكل گيرى 
حروف الفبا برمى خوريم و در كتاب «الفباى گرافيكى» اثر ديويد پلتيه، با شكل نمايشى حروف 
الفبا در رويدادهايى كه يادآور شكل يا صداى آن حرف است، روبه و مى شويم. مثًال خميازه كشيدن 
 Fire در كلمه ى F (خميازه) و آتش گرفتن حرف «yawning» در كلمه ى Y حرف

(آتش)، بخشى از بازى هاى تصويرى اين كتاب به شمار مى رود.
در كتاب «زد (Z) نابود شد» اثر كريس وان السبرگ، كودك متن و تصوير 
با نمايش هايى كه  انگليسى  را در كنار يكديگر قرار مى دهد و 26 حرف 

يادآور صداى آن حرف است، شكل مى گيرد.
فيلينگز،  موريل  اثر  سواهيلى»  الفباآموز  سالم:  يعنى  «جامبو،  كتاب 
كودكان را با حروف و واژه هاى سواهيلى در آفريقا آشنا مى سازد. تصويرگرى 
كتاب «در بازار» اثر آنيتالوبل نيز به كودك فرصت مى دهد به بازار سر بزند 

و با شغل هايى كه هر يك يادآور يك حرف الفبايى است، آشنا شود.
در فرايند يادگيرى زبان و آشنايى با نشانه هاى الفبايى، نگاه گرافيستى و خالق 
از تازگى و جذابيت فراوان  الفباآموز  تصويرگر در معرفى فضاهاى تازه سبب مى شود، كتاب هاى 
برخوردار شوند. آشنايى با شكل و صداى الفبايى كه با معرفى جانوران، ميوه ها، اشيا، گل ها و غيره 
شكل مى گيرد، نشانگر گوناگونى نگاه و فضايى است كه تصويرگر مى تواند با توجه به آن ها، به 

خلق آثار نو بپردازد.
«الفباى گل هاى وحشى: الفباآموز با چاپ سيب زمينى، اثر داياناپومروى»، خوردن الفبا، ميوه ها 
و سبزى ها از A تا Z»، اثر لويس الرت، «الفباى پرندگان» اثر راجر تورى پيترسون و «الفباآموز 
آشناسازى  براى  تصويرگران  مورد عالقه ى  موضوع  نشانگر  هر يك  برت كيچن،  اثر  جانورى» 

كودك با حروف الفباست.
كتاب هاى «الف براى ساالد است» اثر مايك لستر، «الف، ب، پ، هوپ» اثر راشل ايزادورا، 
اثر  باغبان»  «الفباى  كامپيچ،  روبرتودويك  اثر  جانورى»  پ،  ب  الف،  كتاب  ببر:  وحش  «باغ 
مارى الزاريان و «الفباى كنار دريا» اثر دونا گرايسى از ديگر كتاب هاى الفباآموز براى كودكان 

هستند.
ميتسوماساآنو،  آن  در  كه  است  الفباآموزى  كتاب  نيز  تخيل»  در  ماجرايى  آنو:  «الفباى  كتاب 
تصويرگر برجسته ى ژاپنى، در هر تصوير، يك شىء بزرگ و حرف الفباى مربوط به آن را نشان 
داده است؛ با اين تفاوت كه در حاشيه ى كتاب، تصويرهاى ديگرى كه يادآور صداى همان حرف 

است، در كنار يكديگر به شكل موضوعى مطرح شده اند.
الفباآموز است. كودكان دو  از هدف هاى شكل گرفته در كتاب هاى  تنها يكى  الفبا،  با  آشنايى 

در 
فرايند يادگيرى 

زبان و آشنايى با نشانه هاى 
الفبايى، نگاه گرافيستى و خالق 
تصويرگر در معرفى فضاهاى 
تازه سبب مى شود، كتاب هاى 
الفباآموز از تازگى و جذابيت 

فراوان برخوردار شوند
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پنج ساله  را مى گويند. كودكان  نام آن  با ديدن تصوير كتاب،  تا چهار ساله 
ساله ها  شش  و  دهند  تشخيص  يكديگر  از  را  واژه ها  اول  صداى  مى توانند 
حرف ها و واژه ها را بازخوانى مى كنند. رشد دانش و آگاهى كودك، با فرايند 
زبان آموزى همراه مى شود و بازشناسى شكل حروف و اداى صداى آن ها هر 
چند از سازوكارى دشوارتر از شناختن شكل ها برخوردار است، در اثر تكرار و 

تالش هاى خالقانه ى تصويرگر، شكل ماندگارترى به خود مى گيرد.
متأسفانه، چاپ كتاب هاى الفبا، با شكل و روشى بازارپسند و سهل انگارانه، به 
فراوانى ديده مى شود كه ممكن است آسيبى جدى به ذوق و سليقه ى كودكان 
وارد كند. استفاده از زبان شعر، به ويژه شعرهاى هيچانه، از آن دست كه در 
كتاب «آ، اول الفباست»،اثر نورالدين زرين كلك ديده مى شود، مى تواند 
عالقه ى كودكان را در زمينه ى توجه به الفبا افزايش دهد. ويژگى شعرهاى 
و  تصويرهاى مضحك  به  مى تواند  آن ها  تصويرى  برگردان  در  هيچانه 
خنده آورى كه از رگه هاى هيچانه در متن شعرى بهره گرفته اند، تبديل 

شود.
در كتاب «الفباى شعر» نوشته ى آويس هارلى، از الفبا براى نشان 

دادن قالب هاى شعرى استفاده شده است.

كتاب هاى عددآموز
را  آن  صداهاى  و  الفبا  شكل  فراگيرى  الفباآموز،  كتاب هاى  كه  هم چنان 

دنبال مى كنند،8 كتاب هاى عددآموز9 نيز به فراگيرى اعداد، شكل آن ها و كميت عددى آن ها نزد 
كودكان مى انجامد.

يادگيرى روزها، ماه هاى سال و چهار فصل، همراه رويكردهاى ساده ى رياضى مانند جمع شدن 
و كم شدن، موضوع هاى ديگرى هستند كه در كنار عددآموزها شكل مى گيرد. آنيتالوبل همه ى 
اين موضوع ها را در كتاب «يك فانوس دريايى، يك ماه» دست مايه ى كار خود قرار داده است. 
را براى كودكان  راشل ايزادورا در كنار كتاب «الف، ب، پ، هوپ!»، كتاب «1، 2، 3 هوپ!» 

تصوير كرده است.
اريك كارل هم چنان كه در كتاب «اولين كتاب الفباى من به طرح موضوع الفبا براى كودكان 
پرداخته، در كتاب «اولين كتاب اعداد من»، كودكان را به ايجاد ارتباط ميان شكل هايى كه كشيده 

و عددهايى كه در كنار آن ها نوشته شده اند، فرامى خواند.
ميتسو ماساآنو، در كنار كتاب «الفباى آنو»، كتاب «اعداد آنو» را كه شمارش اعداد 0 تا 12 
را دربرمى گيرد و ترتيب ماه هاى سال را نيز مورد توجه قرار داده، فراهم آورده است. در آخرين 
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تصوير اين كتاب، يك روستاى كوچك با 12 خانه، 12 آدم و 12 كودك 
به چشم مى خورد. آنو در مجموعه كتاب هاى سه جلدى «بازى  هاى رياضى 
آنو»، برخى معماهاى تصويرى و مفاهيم رياضى را براى كودكان بزرگ تر 
مطرح مى كند. او در اين كتاب خود، موقعيتى براى كودك فراهم مى آورد تا 
هماهنگ با متن، از ميان مسيرهاى شكل گرفته در مثلث ها، مستطيل ها و 
مارپيچ ها عبور كند. عشق به رياضيات در آثار ديگر آنو، گاه با نگاهى فضايى 

و انديشمندانه دنبال مى شود.
در كتاب «10، 9، 8»، اثر ُملى بتگ، دختركى هنگام خواب، شمارش 
معكوس را در آغوش پدر دنبال مى كند و شمارش انگشتان پا از 1 تا 10، 
او را براى خواب آماده مى سازد. هم چنان كه كودكان مخاطب كتاب نيز 
البه الى تصويرها، به يافتن اشياى شماره گذارى شده و پى گيرى روند 

داستان اين كتاب مى پردازند.
با  كه  است  زنجيره اى  تالش هايى  حاصل  كمى،  مفاهيم  فراگيرى 
تجربه هاى روزانه ى كودك در كنار خانواده و جامعه شكل مى گيرد و 
ماندگار مى شود. اتصال دادن تصوير يك خرگوش به يك هويج و دو چتر 
به دو پسربچه كه دچار باران شده اند، ارتباط نظير به نظير عددها و كميت هاى عددى را در كنار 
نشانه هاى قراردادى 1، 2 و 3 مورد توجه قرار مى دهد. فرايند شمردن شكل هاى كشيده شده در 
يك تصوير، كودك را به عددى مى رساند كه شكل قراردادى آن به صورت نمادهاى نوشته شده 

در كنار تصوير، نشان داده شده است.
زبان  به  اعداد  شمارش  كتاب  يك:  يعنى  «موژا،  كتاب  با  سواهيلى»،  «الفباآموز  كتاب  همراه 
اثر موريل فيلينگز روبه رو مى شويم. در اين كتاب، شمارش عددها و عددنويسى در  سواهيلى»، 
كنار تصويرهايى شكل گرفته است كه هر يك بخشى از فرهنگ و محيط زيست سرزمين آفريقا 

را مطرح مى كند.
در ميان تصويرگران ايرانى، كمتر با اثرى ماندنى و خالق در زمينه ى عددآموز روبه رو مى شويم. 
در كتاب «از يك تاده»، اثر نيكزاد نجومى (1356)، با نمونه ى نسبتًا خوبى از كتاب هاى عددآموز 
روبه رو مى شويم كه در آن ها تعداد شكل هاى موضوعى در هر تصوير، با عدد و نوشتن واژگانى 

آن همراه است.

كتاب هاى تصوير به تصوير
بيان  «كتاب هاى تصوير به تصوير»10 (كميك استريپ و داستان هاى مصور دنباله دار) حاصل 
فرعى  و  اصلى  رخدادهاى  كه  گونه اى  به  است،  كتاب  يك  پياپى  رويدادهاى  تصوير  به  تصوير 
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روايت يك متن، در تصويرهايى كوچك و پياپى شكل مى گيرند. اين ويژگى با فيلم استريپ ها و 
فتورمان هاى مجله اى همانندى فراوانى دارد و كاربرد آن ها نيز به صورت داستان هاى دنباله دار در 
مجله ها و نشريات كودكان، فراوان به چشم مى خورد. در اين گونه آثار، تصوير بار اصلى روايت متن 

را به دوش مى كشد و زيبايى شناسى احتمالى تصويرها به اثر ارزش مى بخشد.
و  سريع  رنگ آميزى هاى  و  طراحى ها  با  استريپ ها،  كميك  تصوير  به  تصوير  روايت  نزديكى 
خيال انگيز  فضاسازى هاى  امكان،  تا  كه  است  شده  سبب  كوچك،  نسبتًا  قطع هاى  در  شتاب زده 

در  هنرى،  تكنيك هاى  به  گرايش  و 
اين گونه كتاب ها به شدت كاهش يابد. 
كتاب هاى  تصويرگرى  ويژگى،  اين 
نگاه  حد  در  بيشتر  را  استريپ  كميك 
داشته  نگاه  كاريكاتورگونه  و  كارتونى 
مربوط  چالش هاى  در  تصوير  و  است 
مى آيد؛  گرفتار  متن  در  ماجرا  روايت  به 
كتاب هاى  تمامى  تقريبًا  كه  گونه اى  به 
زودگذر  به خواندنى هاى  استريپ،  كميك 

و كمتر ادبى تبديل شده اند.
نگاه سينمايى در برش هاى لحظه اى رويدادهاى كتاب كه در تصويرهاى پياپى شكل گرفته است، 
افزايش هيجان هاى زودگذر در دريافت رويدادها و تمركز خواننده در پى گيرى ماجراهاى  سبب 
اصلى متن مى شود. وجود شخص سومى افزون بر نويسنده و تصويرگر، در توليد كتاب هاى تصوير 
به تصوير، براى بخش بندى داستان كتاب به نماهاى نمايشى و تقريبًا سينمايى لحظه هاى داستانى 
يا غيرداستانى متن، فنى بودن توليد كتاب هاى كميك استريپ را آشكار مى سازد و نزديكى آن را 
با هنر سينما در فرايند شكل گيرى نماهاى ديدارى كتاب نشان مى دهد. غالبًا كمبود لحظه هاى 
حسى و درون مايه هاى ژرف در متن اين كتاب ها، تصويرها را نيز در محدوده ى ماجراپردازى و 
هيجان سازى محض نگه مى دارد و تعلق اين گونه آثار را به حوزه ى ادبيات كودكان، با ترديد فراوان 

روبه رو مى سازد.
كاريكاتوريست ها، تصويرگران موفقى در فراهم سازى كتاب هاى تصويرى كميك استريپ به 
با  استريپ،  كتاب هاى كميك  در  رنگ گذارى سريع  و  قدرتمند  و شيوه ى طراحى  شمار مى روند 
آنى  جذابيت هاى  از  برخوردارى  دليل  به  استريپ،  كتاب هاى  است،  سازگار  آنان  روايتى  روحيات 
و هيجان بخش، در ميان كودكان جهان طرف داران فراوانى دارد. چنين جاذبه هايى، بدون شكل 
امكان گرايش به متن ماندگار و تصويرگرى درخشان را از اين گونه كتاب ها دور مى كند و سبب 
مى شود، كتاب هاى كميك استريپ به نمونه هاى روشن سرمايه اندوزى در بازار كتاب، سهل انگارى 
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در توليد و نگاه غيرهنرى در كتاب كودك تبديل شود.
توليد فراوان و ميليونى اين گونه كتاب ها و گسترش آن درميان كودكان جهان ـ به ويژه آمريكا 
ـ ابزار مناسبى براى رواج فرهنگ غيربومى و يكسان سازى سليقه هاى فرهنگى قلمداد مى شود. با 
وجود اين، در چنين گونه هايى نيز تا اندازه اى مى توان به ادبيات كودك و تصويرگرى 
هنرمندانه دست يافت. چنين تالشى، اگر به قربانى شدن متن نينجامد، مى تواند 

جاى گزين مناسبى براى گونه هاى شتاب زده و بازارى آن باشد.
شده  سبب  استريپ،  كميك  كتاب هاى  غيرفرهنگى  معموًال  جنبه هاى 
تصميم گيرى سرزمين  مراكز  در  آثار  اين گونه  توليد  به  گرايش  كه  است 
اين  زدن  كنار  چند  هر  شود؛  روبه رو  توليد  از  جلوگيرى  و  تحريم  با  ما 
موانع نيز بدون درنگ به توليد گونه هاى منفى آن انجاميده است. متن در 
كتاب هاى تصوير به تصوير، بيشتر از گفت وگوى شخصيت ها تشكيل شده 
و در فضاهاى بادكنكى به كار گرفته شده. در ميان تصويرها قرار داده مى شود. 

تصويرها نيز لحظه به لحظه جنبه هاى ديدارى گفت وگوها را دنبال مى كنند.
گسترش امكانات چاپ رنگى در مجالت كودكان و نوجوانان در دهه ى 1330 و پس از 
آن در ايران، زمينه ى پهناورى براى گرايش به اين نوع آثار براى كودكان فراهم آورد و مجالتى 
چون كيهان بچه ها و اطالعات كودكان، براى سرگرم ساختن كودكان مشتاق مطالعه، از آن بهره 
جستند. قراردادن كتاب هاى ادبى برجسته ى جهان چون «رابينسون كروزوئه»، «جزيره ى اسرارآميز» و 
«بينوايان»، در اين مجموعه، زمينه اى براى آشنايى كودكان با فرايند توليد آثار ادبى بوده است؛ هرچند 

درون مايه ى ژرف آن ها، غالباً قربانى پرداختن محض به ماجراها و خالصه سازى آن ها شده است.
در ميان متن هاى امروزى تر، خلق شخصيت هاى شكست ناپذير و آسيب ناديدنى هم چون تارزان، 
ميكى موس،  و  تن تن  هم چون  مضحك  و  ماجراجو  شخصيت هاى  و  مردعنكبوتى  سوپرمن، 
درون مايه ى اين آثار را به شدت به سوى بازارى شدن و ايجاد هيجان هاى لحظه اى سوق داده و 
توجه كودكان سراسر جهان را به اين گونه ى نيمه ادبى جلب كرده است. درون مايه هاى پليسى، 
خشونت آميز، ماجرايى، عاشقانه و پرتحرك توجه بسيارى از خوانندگان آسان پذير كودك و نوجوان 
مجموعه ى  است.  كشانده  كتاب ها  اين  سوى  به  ژاپن،  و  آمريكا  ويژه  به  جهان،  سراسر  در  را 
كتاب هاى تصوير به تصوير كه از سوى انتشارات اميركبير (كتاب هاى طاليى)، در دهه هاى 1340 
و 1350، با عنوان هايى هم چون زيباى سياه به چاپ رسيدند، همگى از ويژگى ترجمه و توجه به 
فرهنگ زندگى آمريكايى ـ اروپايى برخوردار بوده اند. كتاب «رستم و اسفنديار»، اثر سيروس راد 
كه در دهه ى 1350، توسط كانون پرورش فكرى توليد شد، از نخستين و استثنايى ترين نمونه هاى 
نسبتًا ماندگار كتاب هاى كميك استريپ بود. اين كتاب سبب مى شود كودك با نماهاى مناسبى 
از رويدادهاى روايى متن روبه رو شود؛ رويدادهايى كه گاه از طرح درون مايه هاى حسى متن در 

توليد 
فراوان و ميليونى 

اين گونه كتاب ها و گسترش 
آن درميان كودكان جهان ـ 

به ويژه آمريكا ـ ابزار مناسبى 
براى رواج فرهنگ غيربومى 
و يكسان سازى سليقه هاى 

فرهنگى قلمداد مى شود
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تصويرها غافل نبوده است.
است.  شده  دنبال  گذشته  رويكرد  همان  با  بيشتر  استريپ ها  كميك  توجه  اخير،  سال هاى  در 
كتاب هاى كميك استريپ «امين و اكرم» كه توسط «دفتر نشر فرهنگ اسالمى» توليد شد و 
سرگذشت اختراعات و ماجراهاى پيشى كوچولو، از جمله كتاب هاى تصوير به تصويرى هستند كه 

در سال هاى اخير به چاپ رسيده اند.
سعيد رزاقى از پركارترين تصويرگران اين گونه كتاب ها در ايران به شمار مى رود و ايرانى سازى 
اين گونه آثار را در دستور كار خود قرار داده است. آثار اين هنرمند، در بسيارى از مجالت كودكان به چشم 
مى خورد و كتاب هاى امين و اكرم و ماجراهاى پيشى كوچولو، از تالش هاى برجسته ى او هستند؛ هرچند 

در آثار اين هنرمند نيز بسيارى از ويژگى هاى گفته شده در كتاب هاى كميك استريپ ديده مى شود.
و  فرانسوى  طراحان  گوسينى،  و  اودزو  ژيرو،  ژان  چون  هنرمندانى  جهانى،  عرصه ى  در 
اوساموتزوكا، طراح ژاپنى، از پركارترين شخصيت هاى جهانى در توليد كتاب هاى كميك استريپ 
به شمار مى روند. اودزو و گوسينى، زوج فرانسوى توليدكننده ى مجموعه كتاب هاى كميك استريپ 

«آستريكس» به شمار مى روند.

 پى نوشت
1. Concept books
2. Nonfiction

3. انتشارات خانه ى ادبيات
4. انتشارات نمايشگاه كتاب كودك، سروده ى جمال الدين اكرمى، 1368.

5. Color books
6. Shape books
7. Alphabet books
8. Nonsense
9. Counting books
10. Comic strip books

 منابع
1. نورتون، دونا. شناخت ادبيات كودكان؛ گونه ها و كاربردها از روزنه ى چشم كودك (ج 1 و 2). ترجمه ى منصوره راعى و ديگران.

2. مجموعه مقاالت پژوهش نامه ى ادبيات كودك و نوجوان در زمينه ى تصويرگرى. شماره ى 11-12.
3. محمدى، محمدهادى و قايينى زهره. تاريخ ادبيات كودكان در ايران (ج 6). 1382.

4. مجموعه مقاالت كتاب هاى كودك و نوجوان
5. ويژه نامه ى جشنواره ى ادبيات كودك و نوجوان (اروپا ـ تهران). كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان. 1383.

6. قزل اياغ، ثريا. ادبيات كودكان و ترويج خواندن، انتشارات سمت. تهران. 1384.
7. Childrens’ Literature Lin The Elementry School. Charlotte s. huek, susan Hepler, janet Hickman, 

Barbara Z. Keifer, MC Growhil Publications.
8. Children and book, zena zutherland, The university of shicago Langman, 1997, USA.
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اشارهاشاره
كورش اميري نيا ، معاون دورة  راهنمايي و هم چنين كارشناس مسئول گروه 
درسي جغرافياي «دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي» است. او كه سابقة 
را دارد،  معتقد  كتابهاي كمك آموزشي رشد  به جشنوارة  آثار رسيده  داوري 
به  را  دانش آموزان  غيراستاندارد  آموزشي  كمك  كتابهاي  از  استفاده  است:  
باز  بيشتر  ذهني  فعاليتهاي  از  را  آنها  و  مي كند  تبديل  حافظه دار  ماشينهاي 

مي دارد.

برنامه هاي درسي به چه نوع منابع مكتوبي نياز دارند؟
در فرايند برنامه ريزي درسي، نخستين گام دست يافتن به نتايج يك نيازسنجي علمي است كه 
برنامة درسي بر مبناي آن شكل مي گيرد.  بعد از آن، نظرات مشورتي نمايندة معلمان همان دورة 
تحصيلي، كارشناسان برنامه ريزي درسي و نيز كارشناسان موضوعي را مي توان مورد مراجعه قرار 
داد. منابع مكتوب مورد نياز ديگري كه از آنها با عنوان «اسناد باالدستي» ياد مي كنيم، عبارت اند از:  
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران؛ سند چشم انداز 20 ساله؛ ايران 1404؛ اسناد بين المللي امضا 
شده توسط نهادهاي بين المللي نظير بيانية جاكارتا؛ فلسفة آموزش و پرورش؛ سند ملي آموزش و 

پرورش؛ برنامة درسي ملي؛ بيانيه هاي فلسفة هر علم.

استفاده از كتابهاي غيراستاندارد

تبديل دانش آموزان به
 ماشين حافظه دار

 سمانه آزاد
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هركدام از اين موارد را مي توان در برنامه هاي درسي مورد استفاده قرار داد.

در اين زمينه چه كمبودهايي وجود دارند كه ناشران مي توانند به برطرف كردن آنها 
كمك كنند؟

در سياست توليد بستة آموزشي، فقط كتاب درسي توسط نظام آموزشي توليد 
مي شود. ساير اجزاي آن، يعني راهنماي معلم، كتاب كار دانش آموز، كتابهاي 

آموزشي  نرم افزارهاي كمك  فعاليتهاي علمي،  مرجع معلمان، كاربرگهاي 
و ديگر اجزا، توسط ناشران توليد مي شوند؛ مشروط بر آن كه، مديريت و 

نظارت آنها برعهدة «سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» باشد.
كتابهايي  از  معلمان،  حتي  يا  و  دانش آموزان  استفادة  مورد  در 

مانند حل المسائلها، چه نظري داريد؟
متأسفانه اين گونه كتابها مانع فعاليتهاي ذهني و در نتيجه، خالقيتهاي 

دانش آموزان مي شود و دانش آموزان به راحتي براي به دست آوردن پاسخها، از 
فعاليت ذهني باالتر باز مي مانند. اين كتابها حتي اصالحاتي را هم كه در محتواي 

كتابهاي درسي صورت گرفته اند، به طور نسبي خنثا مي كنند. در واقع اين نوع كتابها، جواب همة 
سؤاالت، فكركنيدها و آزمايشها را در اختيار شاگردان مي گذارند. بنابراين، ديگر نيازي به بحث، 

گفت وگو، فكر و يا آزمايش كردن نيست.
گروهي از اين دست كتابها نيز فقط به توسعة توانايي دانش آموزان در پاسخ به سؤاالت، آن هم 
از نوع چهار گزينه اي، براي شركت آنها در آزمونهاي گوناگون مي پردازند و عمًال نحوة پاسخ گويي 

را پيشرفت مي دهند و نه يادگيري و شيوة يافتن پاسخ را.
اگر هدف، رشد و پرورش استعدادها و خالقيت هاست، اگر نظام آموزشي در پي اصالح كتب 
درسي و پژوهشي كردن محتوا و گسترش تفكر در ميان دانش آموزان و يادگيري عميق و بادوام 
آن هاست،  و اگر براي اقدامات و تالشهاي مؤلفان كتابهاي درسي در اصالح كتابها، ارزش و اهميت 
قائل هستيم و آنها را يك اصالح واقعي و الزم مي شماريم، الزم است هنگام صدور مجوز چاپ، 
به اهداف نظام آموزشي توجه خاص مبذول داريم. چارچوبهاي خاصي تهيه كنيم و براساس آنها، 
فقط به كتابهايي مجوز بدهيم كه تعميق يادگيري و فعاليتهاي ذهني را در دانش آموزان افزايش 

مي دهند. 
نكتة پاياني اين كه اگر كتابهاي كمك آموزشي منطبق بر اهداف برنامه هاي درسي توليد شده 
باشند، سودمند هستند و مي توانند بخشي از بار كتاب هاي درسي را بر دوش بكشند. در غير اين 
صورت، به شدت براي دانش آموزان مضرند؛ چرا كه سطح فعاليتهاي آنها را به شدت تنزل مي دهند 

و آنها را به ماشين حافظه دار تبديل مي كنند.

متأسفانه 
حل المسائلها مانع 

فعاليتهاي ذهني و در نتيجه، 
خالقيتهاي دانش آموزان مي شود 
و دانش آموزان به راحتي براي به 
دست آوردن پاسخها، از فعاليت 

ذهني باالتر باز مي مانند
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تازه ترين فهرست
كتابهاي مناسب،در 

كتاب نامه هاي جديد رشد

دبيرخانة طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي چهار جلد ديگر از كتاب نامه هاي 
خود را منتشر كرد.

بنا بر گزارش اين دبيرخانه، كتاب نامه هاي شمارة  12 ابتدايي، شمارة 11 راهنمايي، 
شمارة 9 متوسطه و شمارة 9 فني و حرفه اي و كاردانش چهار كتاب نامة جديد اين 
دبيرخانه هستند كه حاوي فهرست كتاب هاي مناسب چاپ اول 1388 و تعداد محدودي 

از كتاب هاي چاپ اول 1378 است كه با تأخير به دبيرخانة طرح رسيده است.  
در كتاب نامة دورة ابتدايي فهرست تفصيلي 471 كتاب مناسب و مرتبط با برنامة 
اين  به  رسيده  كتاب  عنوان   686 بين  از  كتاب،  تعداد  اين  است.  شده  آورده  درسي 

دبيرخانه انتخاب شده است. 
كتاب نامة دورة راهنمايي ابتدايي، فهرست تفصيلي 327 كتاب مناسب و مرتبط با 
از مجموع 501 عنوان كتاب رسيده به دبيرخانه  برنامة درسي را شامل مي شود كه 

انتخاب شده است
در كتاب نامة دورة متوسطه فهرست تفصيلي 374 كتاب مناسب و مرتبط با برنامة 
اين  به  رسيده  كتاب  عنوان   732 بين  از  كتاب،  تعداد  اين  است.  شده  آورده  درسي 

دبيرخانه انتخاب شده است
و در كتاب نامة دورة فني و حرفه اي و كاردانش، فهرست 167 كتاب است كه از ميان 481 
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عنوان كتاب، مناسب و مرتبط با برنامة درسي اين دورة آموزشي تشخيص داده شده است. 
در كتاب نامه هاي رشد، عالوه بر اطالعات شناسنامه اي، تصوير روي جلد هر كتاب 
و چكيده اي از مطالب آن آورده شده است تا خواننده تصور نسبتًا دقيقي از محتواي 

كتاب داشته باشد.
در اين كتاب نامه ها همچنين نمايه ها و پيوست هايي تدارك ديده شده است كه يافتن 
كتاب مناسب را آسان تر مي كند. نمايه هايي هم چون: عناوين كتاب ها، پديدآورندگان، 
و  كليدي  كلمات  تحصيلي،  پايه هاي  و  درسي  موضوع  ناشر،  و  كتاب  عنوان  تلفيق 

باالخره نشاني ناشران.
اين كتاب نامه ها براي كتاب خانه هاي عمومي سراسر كشور، و بسته به گروه مخاطب، 
براي ده درصد دبستان ها، مدارس راهنمايي و دبيرستان ها و تمام هنرستان هاي سراسر 

كشور فرستاده شده است. 
برنامه ريزي  دفتر  اختيار  در  نيز  كتاب ها،  اين  از  اجمالي  فهرستي  كه  است  گفتني 
و تأليف كتب درسي سازمان پژوهش قرار گرفته  است تا به نحو مقتضي در پايان 

كتاب هاي درسي منتشر شود. 
فايل پي.  دي. اف اين كتاب نامه در وبگاه دفتر انتشارات كمك آموزشي به نشاني 

www.roshdmag.ir  قرار دارد كه قابل دريافت و چاپ است. 
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كتاب هاي  سامان بخشي  طرح  دبيرخانة  سوي  از  آماري  گذشته،  تابستان  پاياني  روزهاي  در 
آموزشي منتشر شد كه نشان مي داد نسبت كتاب هاي آموزشي به كل كتاب هاي رسيده، در سال 

1388 در مقايسه با دورة پيش از آن 11,8 درصد افزايش يافته است.
مطابق اين آمار از مجموع 2396 عنوان كتاب آموزشي رسيده به اين دبيرخانه در سال 1388، 
تعداد 1335 عنوان يا 55,7 درصد از آن ها مناسب تشخيص داده شده است؛ حال آن كه از مجموع 
1802 كتاب بررسي شده در دور قبل، تنها 791 عنوان كتاب، يعني 43,9 درصد آن ها، در شمار 

كتاب هاي مناسب راه يافته بودند. 
طبق جدول شمارة 1،  كتاب هاي آموزشي دورة ابتدايي با رقمي برابر 68,7 درصد باالترين سهم 
كتاب هاي مناسب را به خود اختصاص داده اند. كتاب هاي مناسب دورة راهنمايي نيز سهمي معادل 
64,9 درصد از كل كتاب هاي رسيده را در اختيار دارند. اين رقم در دوره متوسطة نظري به حدود 
نصف يا به عبارتي دقيق تر 51,1 درصد مي رسد و در دورة فني و حرفه اي و كاردانش به 34,7 

درصد تقليل مي يابد. 
اما نخستين نكته اي كه از شنيدن اين آمار به ذهن متبادر مي شود، آن است كه ما در بخش هاي 
فني و حرفه اي ضعيف تر از بخش نظري هستيم. نكتة دوم اين است كه هر چه از دورة ابتدايي كه 
تعداد كتاب هاي ترجمه شده در آن بيش تر است، فاصله مي گيريم و به سمت تأليف پيش مي رويم، 
با مشكالت بيش تري روبه رو مي شويم. اين سخن كمي مأيوس كننده است؛ زيرا بدين معني است 
كه كتاب هايي كه در بيرون از نظام آموزشي ما نوشته شده است، مجموعًا براي نظام آموزشي ما 

مناسب تر است. 

آيا كتابهاي آموزشي در
 سال 1388 كيفي تر شده است؟

 بهروز رضايي كهريز

به بهانة انتشار تازه ترين كتاب نامه هاي رشد
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آيا وضعيت بهتر شده است؟ 
اگر اين رقم را با آمار دورة پيش از آن (دو سال  1386 و 1387) مقايسه كنيم، در سه دورة آموزشي 
ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شاهد رشدي قابل توجه خواهيم بود. در اين مقايسه، بيش ترين رقم 
رشد، مربوط به دورة متوسطة نظري است كه رشدي 28 درصدي را تجربه كرده است. پس از 

آن دورة راهنمايي با 15,4 درصد و دورة ابتدايي با 11,9 درصد رشد قرار دارند. تنها 
در دورة فني و حرفه اي، اين نسبت كاهش يافته است كه به نظر مي رسد به 

دليل رشد 53 درصدي جذب كتاب هاي مربوط به اين دوره و افزايش تعداد 
كتاب هاي رسيده به دبيرخانه باشد. يعني افزايش كميت كتاب ها موجب 

شده است نسبت كتاب هاي مناسب رو به كاهش رود. 
است؛  داده  رخ  اتفاق  اين  درست عكس  نظري  متوسطة  دورة  دربارة 
يعني با افزايش قابل توجه كميت، كيفيت كتاب ها نيز افزايش يافته است؛ 

اين افزايش كّمي، دورة متوسطة نظري را با 732 كتاب رسيده، حتي در 
مكاني باالتر از دورة ابتدايي نشانده كه 686 كتاب رسيده داشته است.

مقايسة آمار كّمي دو دوره نيز حكايت از رشد 33 درصدي كل كتاب هاي رسيده 
دارد. اين آمار از اين رو جالب توجه است كه دورة قبل، از نظر زماني يك دورة دو ساله (1386 

و 1387) بوده است. به عبارت ديگر اگر تعداد كتاب هاي رسيده را بين دو سال پخش كنيم و نصف اين 
رقم را براي هر يك از دو سال در نظر بگيريم، مي توانيم از رشدي 166 درصدي سخن بگوييم.

كتاب هاي رسيده به دبيرخانة طرح سامان بخشي و كتاب هاي مناسب هر دوره در سال 1388

كتاب هاي دورة آموزشيرديف
رسيده

كتاب هاي 
مناسب

نسبت كتاب هاي 
مناسب (درصد)

68547168/7ابتدايي1
49832364/9راهنمايي2
73237451/1متوسطه نظري3
48116734,7متوسطة فني حرفه اي و كاردانش4

2396133555/7جمع

مطابق 
آمار، نسبت كتاب 

هاي مناسب به كتاب هاي 
رسيده به دبيرخانة طرح 

سامان بخشي، از 43,9 درصد 
در دور قبل، به 55,7 درصد بالغ 

شده است كه در مجموع 
11,8درصد رشد نشان 

مي دهد

جدول شمارة 1
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خوش بختانه من توانستم در دورة ابتدايي به آمار تفكيكي اين دو سال دسترسي پيدا كنم؛ از اين 
رو امكان مقايسة دقيق تري فراهم مي شود.

بر حسب اين آمار، تعداد كتاب هاي دريافتي در دورة ابتدايي، در سه سال  1386 تا 1388،  به 
ترتيب 360، 343 و 685 عنوان و تعداد كتاب هاي مناسب به ترتيب، 193، 204 و 397 عنوان بوده 
است. به عبارت ديگر، نسبت كتاب هاي مناسب در اين سال ها، به ترتيب 53,6، 59,5 و 56,8 درصد 
بوده است. بر اين اساس، نسبت كتاب هاي مناسب در مقايسه با دو سال پيش تر 3,2 درصد افزايش 
و در مقايسه با سال قبل 2,7 درصد كاهش پيدا كرده است. گرچه در همين حال تعداد كتاب هاي 
مناسب نسبت به دو سال قبل 244 و نسبت به سال قبل 231 درصد افزايش نشان مي دهد. به 
عبارت ديگر علي رغم افزايش حدود دو برابري كتاب هاي رسيده، نسبت كتاب هاي مناسب به شكل 

معني داري افت يافته است. 

كتاب هاي رسيده به دبيرخانة طرح سامان بخشي و كتاب هاي مناسب هر دوره در دو سال1386 و 1387

كتاب هاي دورة آموزشيرديف
رسيده

كتاب هاي 
مناسب

نسبت كتاب هاي 
مناسب (درصد)

70339756/8ابتدايي1
32916349/5راهنمايي2

45010423/1متوسطه نظري3
32012739/7متوسطة فني حرفه اي و كاردانش4

180279143/9جمع

جدول شمارة 2
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«همت مضاعف، كار مضاعف»

اداره كل محترم آموزش و پرورش استان ....
با سالم و احترام

بخشنامه ى شماره ى 101/60/24829  مفاد  اجراى  در  مى رساند  جناب عالى  استحضار  به 
تأييد  توليد و  به  اختيارات مربوط  قانون وظايف و  اين سازمان موضوع  مورخ 1387/10/30 
كليه ى رسانه هاى آموزشى و كمك آموزشى به پيوست پنج عنوان كتاب نامه ى رشد دوره هاى 

مختلف تحصيلى به شرح زير ارسال مى شود:
ابتدايى مشتمل بر  1 ـ كتاب نامه ى رشد شماره ى 10 و 11 (در 2 جلد) دوره ى آموزش 

معرفى توصيفى 415 عنوان كتاب مرتبط و مناسب با محتواى برنامه هاى درسى؛
تحصيلى  راهنمايى  آموزش  دوره ى  جلد)   1 (در   10 و   9 رشد شماره ى  كتاب نامه ى  ـ   2

مشتمل بر معرفى توصيفى 163 عنوان كتاب مرتبط و مناسب با محتواى برنامه هاى درسى؛
نظرى  متوسطه ى  آموزش  دوره ى  جلد)  يك  (در   8 و   7 شماره ى  رشد  كتاب نامه ى  ـ   3

مشتمل بر معرفى توصيفى 104 عنوان كتاب مرتبط و مناسب با محتواى برنامه هاى درسى؛
و  فنى  متوسطه ى  آموزش  دوره ى  جلد)  (در يك   8 و   7 رشد شماره ى  كتاب نامه ى  ـ   4
حرفه اى و كاردانش مشتمل بر معرفى توصيفى 127 عنوان كتاب مرتبط و مناسب با محتواى 

برنامه هاى درسى.
شايان ذكر است به تعداد 10 درصد مدارس ابتدايى، راهنمايى تحصيلى و متوسطه ى نظرى از 
كتاب نامه هاى مربوطه و به تعداد 100 درصد هنرستان ها از كتاب نامه ى مربوطه در اختيار نمايندگان 

نشريات رشد در اختيار استان قرار خواهد گرفت تا به نحو مقتضى به مدارس توزيع شود.

محمديان
معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش

 استان ....

1 1/6 /24829 ا ش ا خش فا
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رئيس محترم سازمان آموزش و پرورش استان

با سالم و احترام،

به استحضار جناب عالى مى رساند به استناد قانون وظايف و اختيارات مربوطه توليد و تأييد 
نرم افزارهاى  فيلم،  مجله،  كتاب،  قبيل  از  رسمى  كمك آموزشى  و  آموزشى  رسانه هاى  كليه 

آموزشى و محتواى الكترونيكى به عهده سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى مى باشد.
بر همين اساس بديهى است كليه توليدات رسانه اى در حوزه آموزشى و كمك آموزشى كه 
در آموزش و پرورش سراسر كشور (اعم از حوزه ستادى ـ استان ها و مناطق) توليد مى گردد، 

نيازمند اخذ تأييديه از حوزه هاى مرتبط اين سازمان مى باشد.
لذا ضرورى است از اين پس به منظور اعمال نظارت نسبت به محتواى رسانه هاى مزبور، 
كليه واحدهاى آموزشى ذيربط به ويژه مديران، معلمان و دانش آموزان از خريد يا تهيه هرگونه 

رسانه آموزشى و كمك آموزشى فاقد تأييديه زمان دار از اين سازمان، اجتناب نمايند.
شايان ذكر است نظر به تحوالت گسترده توليد رسانه به خصوص رسانه هاى الكترونيكى 
كليه تأييديه هاى قبلى بدون مدت زمان فاقد اعتبار بوده و نيازمند بررسى جديد و اخذ تأييديه 

مطابق مالك ها و ضوابط جديد مى باشد.
بديهى است توجه ويژه نسبت به اين موارد مهم، قطعًا موجبات ارتقاء سطح كيفى امر خطير 

ياددهى و يادگيرى را با استفاده از رسانه آموزشى مطلوب فراهم مى نمايد.

از تشريك مساعى و بذل عنايت شما سپاسگزارم. /خ. 9/3/
محمديان
معاون وزير و رئيس سازمان

ش استان

أ
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مصوبه هشتصدوبيست و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 1389/6/2

موضوع: آيين نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي (مواد و رسانه ها)

نظر به اهميت و نقش منابع آموزشي و تربيتي در فرايند يادگيري مؤثر و پايدار دانش آموزان و 
با عنايت به ضرورت ايجاد سامانة مديريتي كارآمد در وزارت آموزش و پرورش و استفاده بهينه 
بر اهداف  امكانات بخش دولتي و غيردولتي در توليد و عرضه منابع مذكور مبتني  از فرصتها و 
برنامه هاي درسي و تربيتي، شوراي عالي آموزش و پرورش آيين نامه ساماندهي منابع آموزشي و 

تربيتي (مواد و رسانه ها) را به شرح زير تصويب نمود.

مادة 1ـ تعاريف
1. ساماندهي: مجموعه اي از فعاليتهاي نظام مند و سازمان يافته است كه به هدايت، حمايت و پشتيباني 
از ناشران، نويسندگان و توليدكنندگان در توليد، انتشار و توزيع مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي 

استاندارد، مبتني بر اهداف برنامه هاي درسي و قوانين مصوب آموزش و پرورش منجر مي شود.
2. مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي: عبارت است از تمام ابزارها و وسايل ارتباطي كه براي 
به  يا  است  ابداع شده  متربيان  پيشرفت تحصيلي  و  تربيتي  و  آموزشي  برنامه هاي  اهداف  تحقق 
كار گرفته مي شوند و كاربرد آنها مي تواند فرآيند ياددهي ـ يادگيري را مؤثرتر و پايدارتر و تحقق 
از قبيل: بسته آموزشي، نرم افزارهاي آموزشي،  يادگيري معنادار را آسان تر سازد. مواد و رسانه ها 
شبكههاي آموزشي (مانند اينترنت)، رسانه هاي الكترونيكي، چند رسانه اي (مولتي مديا)، دستگاهها، 
اجسام و اشياء مختلف، كتاب درسي، كتاب كار، كتاب راهنماي معلم، مجالت، كتابها و نظاير آن.

مادة 2ـ اهداف
1. سياست گذاري، استانداردسازي و هدايت توليد مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي مرتبط با 

اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش
2. ساماندهي، مديريت و هدايت فرآيند توليد، توزيع منابع آموزشي و تربيتي به منظور استفاده در 

مدارس و مراكز آموزشي و جلوگيري از توزيع منابع غير استاندارد در مدارس و مراكز آموزشي
3. استفادة بهينه از فرصتها و ظرفيتهاي بخشهاي دولتي و غير دولتي در توليد و توزيع مواد و 

رسانه هاي آموزشي و تربيتي استاندارد
4. تسهيل، توسعه و تعميق آموزش و ايجاد تنوع در مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي

بر جريان  استاندارد  تربيتي  و  آموزشي  رسانه هاي  و  مواد  از  استفاده  اثرات مطلوب  افزايش   .5
ياددهي ـ يادگيري

6. حمايت از توليد مواد و رسانه هاي آموزشي استاندارد بخش غير دولتي

در آستانة ابالغ
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مادة 3ـ اصول و مباني
اصول و مباني حاكم بر توليد و ارزشيابي مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي به شرح زير است:

1. هماهنگي و همسويي با فلسفة تعليم و تربيت اسالمي و هدفهاي برنامه هاي درسي و تربيتي مصوب
2. گسترش و توسعة عدالت آموزشي و توجه به تفاوتهاي فردي

3. توسعه و تنوع بخشي به توليد منابع آموزشي و تربيتي (مواد و رسانه ها) با رعايت استانداردها
4. توجه به زبان فارسي معيار در محتواي نوشتاري و گفتاري مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي 
5. هدايت، تشويق و حمايت از بخش غير دولتي در توليد منابع آموزشي و تربيتي استاندارد
6. توجه به تنوع فرهنگي، اجتماعي و اقليمي با رعايت اصول و مباني نظام معيار اسالمي
7. اثربخشي و كارآيي و صرف اقتصادي منابع با تاكيد بر اولويت توليدات داخلي و بومي

مادة 4ـ معيارها و استانداردهاي توليد منابع آموزشي و تربيتي
معيارها و استانداردهاي توليد و ارزشيابي مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي به دو گروه عمومي 

و اختصاصي طبقه بندي مي شوند.
الف) معيارها و استانداردهاي عمومي

اين گروه از معيارها ناظر بر ويژگي و خصوصيات عمومي منابع آموزشي و تربيتي است. تبيين و 
تعريف اين استانداردها بر عهده سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است.

 جذابيت شكلي و ظاهري
 خالقيت و نوآوري

 رعايت قواعد زبان و خط فارسي
 رعايت اصول بهداشتي و ايمني

 سهولت بكارگيري
 صحت و دقت علمي

 تناسب محتوا و روشهاي ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي
 رعايت و ترويج ارزش يابي ديني، فرهنگي و اجتماعي جامعه اسالمي ـ ايراني

 متناسب با ويژگيها و نيازهاي مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد
 به روز بودن و تناسب با مقتضيات زمان

 سادگي و رواني محتوا
 سازماندهي مناسب محتوا

 توجه به متون علمي تمدن اسالمي ـ ايراني
ب) معيارها و استانداردهاي اختصاصي:

معيارها و استانداردهاي اختصاصي توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و مبتني بر 
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برنامه هاي درسي مصوب با همكاري معاونتها و سازمانهاي ذي ربط تدوين و پس از تصويب شوراي 
هماهنگي علمي سازمان مذكور ابالغ خواهد شد.

تبصره 1ـ سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي موظف است معيارهاي ارزشيابي و 
اعتبارسنجي منابع آموزشي و تربيتي (عمومي و اختصاصي) را تدوين كند و از طريق مقتضي 

به اطالع عموم برساند.

ماده 5 ـ راهكارهاي اجرايي
تربيتي  و  آموزشي  رسانه هاي  و  مواد  عرضة  و  توليد  است  موظف  پرورش  و  آموزش  وزارت 

استاندارد را با توجه به راهكارهاي زير مورد ارزيابي، هدايت، تشويق و حمايت قرار دهد:
1. طراحي و ايجاد سامانة مديريتي و هدايتي مناسب براي ارزيابي توليد، استانداردسازي، حمايت 

و استفاده از مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي
2. اعطاي نشان استاندارد به مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي معتبر

3. حمايت از توليد مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي استاندارد به انحاي گوناگون، از جمله:
ـ توليد فهرستگان توصيفي مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي استاندارد و معرفي آنها بويژه در 

كتابهاي درسي، مجالت رشد و سايتهاي آموزشي به دانش آموزان، معلمان و خانوادهها
ـ برگزاري جشنواره ها و نمايشگاههاي مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي

ـ طراحي و تمهيد سازوكار مناسب براي به كارگيري ظرفيتهاي بخش خصوصي در ارزشيابي 
منابع آموزشي و تربيتي

4. برقراري ارتباط منسجم ميان وزارت آموزش و پرورش و نهادهاي دولتي و غير دولتي ذي ربط 
در حوزة كتاب و ساير مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي به منظور تحقق اهداف مذكور

5. صدور مجوز اطالع رساني و تبليغ منابع آموزشي و تربيتي استاندارد

مادة 6
منابع  از  صرفًا  آموزشي،  واحدهاي  در  تربيتي  و  آموزشي  منبع  هرگونه  تبليغ  و  عرضه  خريد، 

استاندارد مجاز خواهد بود.
تبصره: رعايت ضوابط اين ماده الزامي است و با متخلف برابر ضوابط قانوني برخورد 

خواهد شد.

مادة 7 
دستگاههاي  ساير  و  پرورش  و  آموزش  به  وابسته  سازمانهاي  معاونتها،  همكاري،  و  مشاركت 

فرهنگي و آموزشي كشور در اجراي اين مصوبه الزامي است.
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هشتمين جشنوارة
كتابهاي آموزشي رشد

آذر 1389

دورة
آموزش ابتدايي و راهنمايي تحصيلي

 سمانه آزاد



هشتيمن  در  تجربي  علوم  كتابهاي  بررسي  گروه  مسئول  الوندي،  الوندي،حسين  حسين 
بخش  در  فعاليت  سالها  دليل  به  او  است.  رشد  آموزشي  كتابهاي  جشنوارة 
با چارچوبها، معيارها و ويژگي هاي اين  سامان دهي كتابهاي آ موزشي، به خوبي 

كتابها و هم چنين كمبودها و پيشرفتها در اين زمينه آشناست.
حوزة  در  و  رشد  جشنوارة  در  ارزشمند  تأليفات  جاي  است  معتقد  الوندي 
در  جشنواره  اين  كه  گفت  مي توان  كلي  طور  به  اما  است،  خالي  تجربي  علوم 
جهت ارتقاي كيفي كتابهاي آموزشي حركت مي كند و به طور نسبي به اين هدف 

رسيده است.

 از روند داوري كتابهاي علوم تجربي برايمان بگوييد.
 در مرحلة مقدماتي، كتابها توسط گروهي از داوران كه برخي از آنها نيز همان اعضاي گروهي 
ارسال  جشنواره  دبيرخانة  به  نهايي  داوري  براي  سپس  و  شدند  داوري  هستند،  جشنواره  داوري 

شدند.

 در گفت در گفت وگو با حسين الوندي

جاي خالي
تأليف ارزشمند

در جشنوارة رشد
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ما به منظور داوري نهايي، كميته اي شش نفره تشكيل داديم و در يك مرحله، همة داوران به 
طور جداگانه، همة كتابها را بررسي كردند. در اين مرحله برخي كتابها حذف و برخي ديگر به مرحلة 
دوم راه پيدا كردند. مثًال در حوزة دانش افزايي، از نزديك به 400 كتابي كه رسيده بود، حدود 28 

كتاب به مرحلة دوم راه يافت.
در مرحلة دوم، پرسش نامة ويژه اي تهيه شد و همة داوران بعد از اين كه، تك 

تك كتابها را با دقت زياد بررسي كردند، مطابق آن پرسش نامه و جدول، به 
كتابها امتياز دادند.

در مرحلة سوم، مجموعة امتيازها و اظهارنظرها در جلسه اي مورد بحث 
و گفت وگو قرار گرفت. يعني ما فقط به نظر و امتياز داوران اكتفا نكرديم 
و نظرهاي گوناگون داوران را در مقابل و تعامل با يكديگر بررسي كرديم. 
در واقع داليل امتياز دهي هر يك از داوران را پرسيديم و نهايتًا با تعديلي 

كتاب  هر  براي  را  نهايي  امتياز  آمد،  پيش  گفت وگوها  و  بحث  اين  در  كه 
محاسبه كرديم.

در مرحلة نهايي كه مرحة چهارم بررسي بود، از ميان شش كتابي كه به عنوان نامزد 
دريافت جايزه انتخاب شده بودند، يك كتاب را به عنوان كتاب برگزيده و يك كتاب را هم به عنوان 

كتاب شايستة  تقدير تشخيص داديم و به دبيرخانة جشنواره معرفي كرديم.

 در بررسي كتابها چه شاخصهايي را مدنظر قرار داديد؟
 شاخصها از قبل مشخص شده بودند، ولي با اين همه نوآوريها و خالقيتها، خودارزش يابي، 
يادگيري فعال، پرداختن به موضوعات جديد، توجه به نياز دانش آموزان، داشتن كاربرد در زندگي در 
كتابهاي كار و فعاليت، پي گيري روشهاي علمي در كتابهاي دانش افزاي و مهارتي معلمان، و توجه 

به ويژگيهاي كتابهاي درسي از جمله معيارهاي مدنظر بودند.
بسياري از كتابها در چارچوبي كه ابتدا در اختيار داوران گذاشته شده بود، قرار مي گرفتند و برخي 
از كتابها نيز جاي بحث داشتند كه البته اجتناب ناپذير بود. مثًال يكي از مواردي كه به آن توجه 
ـ  معموًال و در چارچوب داوري كمتر به آن توجه مي شود ـ فيزيك كتاب بود. يعني، كتابي  مي شد 
كه از لحاظ محتوا مورد توجه بود، اما به لحاظ فيزيكي، مانند انتخاب نوع قلم، رنگ و صفحه آرايي 

جذاب نبود، امتياز قابل توجهي كسب نمي كرد.
مسئله اي كه به خصوص در كتابهاي ترجمه اي به چشم مي خورد، غلط بودن محتواي كتاب 
بود. در مواردي اين اشتباهها به قدري روشن بودند كه بعيد بود از سوي مترجم انجام شده باشند و 
به نظر مي رسيد، خود كتاب مشكل داشته است. مثًال ما مجموعه اي را بررسي كرديم كه ساختار،  
چارچوب و طراحي بسيار خوبي داشت، اما متأسفانه مترجم اشرافي بر موضوع نداشت و ساده ترين 

ما 
مجموعه اي را 

بررسي كرديم كه ساختار،  
چارچوب و طراحي بسيار خوبي 

داشت، اما متأسفانه مترجم 
اشرافي بر موضوع نداشت و 

ساده ترين مطالب علمي، 
غلط ترجمه شده 

بودند
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مطالب علمي، غلط ترجمه شده بودند.
اين قبيل نكته ها كه در معيارهاي داوري طرح نشده بودند متأسفانه، مترجمان چون فكر مي كنند 
ابتدايي و راهنمايي است، به خودشان اجازه مي دهند كه كتابها را ترجمه كنند؛  مطلب در حوزة 
غافل از اين كه براي هرگونه ترجمه اي، حتي براي ترجمة كتابهاي دوره هاي ابتدايي و 
راهنمايي ـ به حداقل تخصص نياز است و مطلب بايد ويراستاري علمي شود. 
متأسفانه در بسياري از كتابها، به ويژه آنهايي كه در حوزة دانش افزايي 

بودند، اين امر ناديده گرفته شده بود.
به همين دليل، برخالف ميل باطني ما، كتابي كه ويژگيهاي بسيار 
خوبي داشت و زحمت زيادي هم براي توليد آن كشيده شده بود، فقط 
را ترويج  آنها  به خاطر غلطهاي علمي كه به هيچ عنوان نمي توان 

كرد، از رسيدن به مرحله هاي بعدي باز مي ماند.

 با اين توصيفات، تحليل كلي شما در مورد كتابهايي كه بررسي 
كرده ايد، چيست؟

بيشتر  به لحاظ كمي در همة حوزه ها  تعداد كتابها   در مجموع مي توان گفت، 
شده است.

در حوزه هاي غيردانش افزايي اين افزايش بيشتر به چشم مي خورد.
اين موضوع نشان مي دهد كه جشنواره در سالهايي كه برگزار شده، اثر گذار بوده است،  به طوري 
صفحه آرايي  خودارزش يابي،  فعال،  يادگيري  بر  كه  برخورديم  آثاري  به  كتابها  بررسي  در  ما  كه 
امروز شاهد  اينها باعث شده اند كه ما  انتخاب عنوان مناسب تأكيد داشتند. همة  مناسب و حتي 

ارتقاي كيفي آثار هم باشيم. 
اگر هدف جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد، ارتقاي كيفي اين كتابهاست، مي توان گفت كه به 
طور نسبي به اين هدف رسيده است و يا حداقل در مسير تحقق اين هدف عمل مي كند. همة 
داوراني كه با آنها همكاري داشتيم، به اين موضوع اذعان داشتند. البته طبيعي است كه هنوز به 
مرحلة رضايت كامل نرسيده ايم. مثًال هنوز كتابهاي كار همه شبيه به هم هستند و خالقيت چنداني 
در آنها به چشم نمي خورد. اما به طور كلي مي توان ادعا كرد كه ارتقاي كمي و به خصوص كيفي 

اتفاق افتاده است.
نكتة بعدي اين است كه هنوز ناشران، مؤلفان و مترجمان ما، به فكر سرمايه گذاري جدي در 
حوزة تأليف نيفتاده اند و هنوز ترجمه براي كار در حوزة علوم، راه ساده تري است كه ظاهراً نيز زود 
به نتيجه مي رسد. به اذعان داوران، جاي تأليفهاي ارزشمند در جشنواره و در حوزة علوم تجربي 

خالي است.

جشنواره 
در سالهايي كه برگزار 

شده، اثر گذار بوده است،  به 
طوري كه ما در بررسي كتابها به 

آثاري برخورديم كه بر يادگيري فعال 
خودارزش يابي، صفحه آرايي مناسب 
و حتي انتخاب عنوان مناسب تأكيد 
داشتند. همة اينها باعث شده اند كه 

ما امروز شاهد ارتقاي كيفي 
آثار هم باشيم
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 پس مي توان گفت كه در حوزى علوم تجربي، ترجمه بر تْأليف غلبه دارد؟
 بله. به خصوص در حوزة دانش افزايي كه همة آثار ترجمه اي هستند. شايد يكي از علتهاي 
اين موضوع آن است كه ما توليد كنندة علم نيستيم و به ناچار به  ترجمه روي مي آوريم. البته 
ترجمه ها همه با يكديگر فرق دارند و به لحاظ توان مترجم، انتخاب كتاب ـ از نظر به روز بودن 

محتوا ـ صفحه آرايي و گرافيك در سطوح متفاوتي قرار دارند.

 غير از غلبة ترجمه بر تأليف، در ميان كتابهاي رسيده به جشنواره، چه كمبود ديگري 
را حس كرديد؟

 غلبة ترجمه بر تأليف مهم ترين مسئله است،  و غير از آن، در برخي حوزه ها، مانند دانش افزايي 
و مهارتي معلمان، دچار فقر هستيم،  يعني با توجه به وضعيت ضمن خدمت معلمان و نيز تواناييها و 

خالقيتهايشان، بسيار نيازمند كتابهاي كمكي هستند و در اين بخش واقعاً  ناشران بايد كار كنند.
باشند و  داشته  توجه  اين موضوع  به  بايد  نيز  آموزشي رشد  كتابهاي كمك  دبيرخانة جشنوارة 
نه  البته  آورند؛  براي معلمان روي  توليد كتاب  به  نويسندگان  ناشران و  شرايطي فراهم كنند كه 
به منظور دانش افزايي، بلكه بيشتر براي ارائه آموزش روش هاي تدريس و نيز تقويت مهارتهاي 

معلمان براي تدريس.

حمايت  را  درسي  برنامه هاي  حد  چه  تا  كرديد  بررسي  جشنواره  در  كه  كتابهايي   
مي كنند؟

بگويم  به جرئت مي توانم  نداده ايم.  امتيازي  نباشد،   برنامة درسي  قالب  در  كتابي كه  به  ما   
مي دانيد،   كه  طور  همان  هستند.  برنامة درسي  فضاي  در  رسيدند،  بعدي  مراحل  به  كه  كتابهايي 
زندگي  در  دانش آموزان  كه  است  نگرشهايي  و  مهارتها  دانستني ها،  از  مجموعه اي  درسي  برنامة 
روزمره به آن نياز دارند. ما كتابهايي را كه در اين فضا قرار مي گيرند، بررسي مي كنيم و اگر كتابي 
در اين حوزه قرار نگيرد، شايستة بررسي نيست؛ چرا كه اصًال نمي توان نام كتاب كمك آموزشي 

را برآن گذاشت.
البته پوشش برنامة درسي توسط كتابهاي گوناگون، نسبي است. مثًال كتابي به بُعد روشي برنامه 
توجه دارد و ديگري به بُعد محتوايي و هر دو نيز نسبتي از اهداف برنامة درسي را تأمين مي كنند. 
ما در چنين فضايي كتابها را بررسي كرده ايم و مي توان گفت اگر كتابي برگزيده شده،  بيشترين 
ارتباط را با اهداف برنامة درسي علوم داشته است. بنابراين اگر كتابي در چارچوب برنامة درسي قرار 

نداشته، اصًال مورد بررسي قرار نگرفته و طبيعتًا به مراحل بعدي هم راه پيدا نكرده است.

مانند  كتابهايي  از  معلمان،  گاه  و  دانش آموزان  استقبال  علت  الوندي،  آقاي   
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حل المسائل ها را چه مي دانيد؟
 شايد يكي از علتهاي اين استقبال به فضاي آموزشي ما برمي گردد. مثًال امتحاناتي كه تحت 
عنوان «امتحان ورودي» براي مدارس تيزهوشان و ديگر مدارس برگزار مي شوند، فضايي ايجاد 
مي كنند كه معلمان بايد دانش آموزان را براي ورود به اين مدارس آماده كنند و والدين 
هم نگران محروميت فرزندانشان از اين گونه امتحانات هستند. طبيعي است 
به صورت  توليد مي شوند كه  كتابهايي  در چنين فضايي، مجموعه  كه 

حل المسائل هستند.
نياز يك  اما آن  نيازند،  از يك  برخاسته  اگرچه  اين دست كتابها 
نياز كاذب آموزشي است نه نيازي واقعي. براي ارتقاي آموزش، اين 
كتابها فاقد بار آموزشي هستند. البته ناگفته نماند كه در اين حوزه 
تا  كتابها  اين گونه  آورده اند.  كتابهاي كار روي  توليد  به  برخي  هم، 
حدودي، ارزشمند به شمار مي آيند و از حل المسائل بودن صرف خارج 
پيدا مي كند.  فعال  فعاليتهاي كتاب حالت  و  واقع، محتوا  در  مي شوند. 

متأسفانه تعداد اين قبيل كتابها محدود است.
در گروه ما، يعني گروه بررسي كتابهاي علوم تجربي، كتابهايي كه با عنوان 
حل المسائل رسيده بودند، در مقام مقايسه با ديگر كتابها، رتبه نياورند؛ چرا كه اصًال  هدف برنامة 
درسي اين نيست كه كتاب درسي به كتاب پرسش و پاسخ تبديل شود و بسياري از اين كتابها نيز 
در چارچوب برنامة درسي نيستند. از اين گذشته، تعداد كساني كه قصد ورود به مدارس تيزهوشان 
و يا مدارس نمونه را دارند، محدود است، بنابراين اين دست كتابها مشتريان چنداني ندارند. تعداد 
زيادي از دانش آموزان در مدارس معمولي تحصيل مي كنند و نيازي به شركت در امتحاناتي مانند 
امتحانات ورودي ندارند. بنابراين خود به خود از استفاده از حل المسائل ها بي نياز مي شوند. البته 
ممكن است برخي از معلمان نيز براي اين كه كار خودشان را ساده تر كنند، از اين كتابها استفاده 

كنند، ولي همان طور كه گفتم، اين كتابها بار علمي و آموزشي ندارند.

در بررسي كتابهاي 
علوم تجربي، كتابهايي كه با 

عنوان حل المسائل رسيده بودند، در 
مقام مقايسه با ديگر كتابها، رتبه نياورند 

چرا كه اصالً  هدف برنامة درسي اين 
نيست كه كتاب درسي به كتاب پرسش 

و پاسخ تبديل شود و بسياري از اين 
كتابها نيز در چارچوب برنامة 

درسي نيستند
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در گفت وگو با منير زارع زاده كارشناس مسئول 

برنامه ريزي درسي حرفه وفن مطرح شد:
در

منير زارع زاده،منير زارع زاده، كارشناس مسئول گروه برنامه ريزي درس آموزش حرفه وفن، 
داوران  گروه  داور  رشد،  آموزشي  كمك  كتابهاي  جشنوارة  هشتمين  در  و 
درس حرفه وفن است. وي با تجربه اي كه در داوري آثار حوزة حرفه وفن در 
جشنواره هاي گذشته دارد، معتقد است در اين حوزه با ضعف تأليف مواجهيم و 
كتابهاي ترجمه اي بر كتابهاي تأليفي غلبه دارند. همين موضوع يكي از ضعفهاي 

انتشار كتابهاي كمك آموزشي، به خصوص در بخش حرفه وفن است. 

 تحليل شما از كتابهايي كه تا به حال بررسي كرده ايد، چيست؟
 از زمان اجراي طرح سامان بخشي، كتابهاي كمك آموزشي و درسي زيادي را بررسي كرده ام 
و به اين نتيجه رسيده ام كه يكي از مشكالت ما در حوزة برنامة درسي حرفه وفن، قرابت ظاهري 
موضوعات با حوزه هايي مانند علوم تجربي، جغرافيا و چند موضوع ديگر است. كتابهايي هم كه به جشنواره 
مي رسند، فقط براساس عنوان جدا مي شوند و به دليل همين قرابت، به حوزه هايي غير از حرفه وفن 

اختصاص مي يابند. در نتيجه ما هر ساله با كمبود كتاب براي بررسي و معرفي مواجه هستيم.
امسال نيز با اين مشكل مواجه بوديم؛ البته به جز چند كتاب در حوزة كار و فعاليت، سنجش 
و ارزش يابي، و يك كتاب در حوزة دانش افزايي معلمان. به همين دليل،  به پيشنهاد هيئت داوران و با 
بررسي فهرست كتابهاي ساير حوزه ها، توانستيم حجم خوبي از كتابهاي مناسب و استثنايي را بررسي كنيم 

كه خوش بختانه از ابعاد گوناگون، داراي كيفيت خوبي نسبت به جشنواره هاي قبل بودند.

 در ميان كتابهاي بررسي شده، چه خأليي وجود دارد؟
 متأسفانه بيشتر كتابها در بخش ترجمه هستند و از نويسندگان ايراني، به جز چند كتاب در 

غلبة ترجمه بر تأليف
در كتابهاي

حوزة  حرفه وفن
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حوزة سنجش و ارزش يابي، كتابي نداشتيم. به نظرم اين خأليي بود كه ميان كتابهاي رسيده به 
چشم مي خورد.

 در بررسي كتابها، چه شاخصهايي را مدنظر قرار داديد؟
 چون برنامة درسي حرفه وفن فرايند محور و مبتني بر فعاليت دانش آموز بوده است، 

به اين شاخص توجه بيشتري داشته ايم. از طرف ديگر، با توجه به مسائل زيست 
محيطي و رسالت دروس، در پرداختن به اين موضوع، به بخشهاي گوناگوني 
هيچ  البته  است.  توجه شده  غيره  و  بشر  زيست، سالمت  مانند حفظ محيط 
بود.  نپرداخته  مرتبط  و مشاغل  به بخش معرفي رشته هاي تحصيلي  كتابي 

بنابراين قضاوت عمده براساس تصاوير، متون و مفاهيم انجام شده.

 به طور كلي، وضعيت كنوني انتشار كتابهاي كمك آموزشي را در 
كشور چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 در بخش توليد و تأليف كتاب دچار ضعف هستيم، ولي در بخش ترجمه و انتشار 
كتابهاي مناسب براي دوره هاي گوناگون تحصيلي وضعيت خوبي داريم.

آيا  دارد؟  يادگيري  روند  در  اثراتي  چه  نامناسب  كتابهاي  از  استفاده  نظر شما  به   
تهديدي براي برنامة درسي محسوب نمي شود؟

 اگر منظور محدود كردن دانش آموز به ارائة پاسخ به سؤاالت كليشه اي و تست است، بايد 
گفت كه اين گونه برخورد، برنامه هاي درسي را ابتر و قلع و قمع مي كند. چرا كه دانش آموزان، 
بدون آن كه به اهداف و محتواي كتاب توجه كنند، بيشتر وقت خود را به حفظ كردن پاسخ سؤاالت 
و  درسي،  حذف  برنامة  مي كنند.  پيدا  اهداف دست  از  كمي  بخش  به  تنها  و  مي دهند  اختصاص 

غيرقابل دست يابي شوند.

 به نظر شما علت استقبال دانش آموزان و گاه معلمان از حل المسائلها چيست؟
 استفاده از حل المسائلها داليل گوناگوني دارد كه مي توان معلم، محتوا، زمان و امكانات براي 
تدريس را از آن جمله به حساب آورد. البته معلمان غيرمتخصص بيشتر به استفاده از اين كتابها 
عالقه مندند، چرا كه براي تدريس، توانايي الزم را ندارند. گاهي كتاب درسي داراي مفاهيم و حجم 
زيادي است كه پرداختن به همة آنها در زمان محدود ممكن نيست و لذا از حل المسائل كمك 
مي گيرند. گاهي هم عدم وجود امكانات باعث مي شود كه معلمها به حل المسائلها و يا كتابهاي تست 
روي بياورند. ضرورت آماده شدن دانش آموزان براي مراحل بعد و شركت در كنكور و امتحانات 

متعدد، يكي ديگر از داليل عمدة عالقة معلمان، اوليا و دانش آموزان به اين گونه كتابهاست. 

يكي 
از مشكالت ما 

در حوزة برنامة درسي 
حرفه وفن، قرابت ظاهري 

موضوعات با حوزه هايي مانند 
علوم تجربي، جغرافيا و چند 

موضوع ديگر است
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حمايت از
ناشران موفق

كتابهاي مرجع

اشارهاشاره
جشنوارة  هشتمين  در  مرجع  كتابهاي  گروه  داوران  مسئول  احمدي،  احمدي،احمد  احمد 
كتابهاي كمك آموزشي رشد» است. او كه خود از مؤلفان كتاب درسي فيزيك 
علوم  گروه  در  گذشته،  سالهاي  طي  است،  پيش دانشگاهي  و  متوسطه  دورة 
تجربي، جزو داوران جشنوارة رشد بوده است و امسال كه براي نخستين بار، 
عنوان  به  شده اند،  اضافه  جشنواره  بررسي  مورد  آثاِر  به  نيز  مرجع  كتابهاي 

مسئول داوران اين گروه فعاليت دارد.
احمدي معتقد است، كيفيت كتابهاي مرجِع رسيدة به هشتمين جشنواره، با 
كيفيت كتابهاي ديگر گروهها بسيار متفاوت است و ناشراني كه در اين زمينه 
فعاليت خوبي دارند بايد مورد حمايت جدي مسئوالن آموزش و پرورش قرار 

گيرند.
در ادامه گفت و گوي احمدي با نشرية جوانه را مي خوانند:

 تحليلتان از كتابهاي مرجع كه تا به حال بررسي كرده ايد، چيست؟
و  ابتدايي  دوره هاي  براي  گوناگون  ناشران  توسط  كه  مرجعي  كتابهاي  بگويم  خوش حالم   
راهنمايي توليد شده اند جزو با كيفيت ترين آثار هستند. اگر اين روند به همين شكل ادامه پيدا كند، 
زمينة كتابهاي مرجع با كشورهاي پيشرفتة دنيا اختالف فاحشي نخواهيم داشت و به زودي خواهيم 

ديد كه دانش آموزان ما از كتابهاي بسيار با كيفيت استفاده مي كنند.

 در گفت وگو با احمد احمدي
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هرچند كه قسمت عمده اي از توليدات و آثار در اين بخش ترجمه هستند، اما ترجمة با كيفيت 
اين آثار و بومي كردن آنها به خوبي انجام شده است. 

برنامة  به  است  كتابهاي مرجع ممكن  بيشتر  بودن  ترجمه اي  نمي كنيد همين موضوع  فكر   
درسي ما آسيبي وارد كند؟

 اتفاقًا بخش جالبي كه در كتابهاي مرجع شاهد آن بوديم، در رابطه با 
همين موضوع است. يعني ناشران خيلي چشم بسته كار ترجمه را انجام 

نداده اند و غالبًا از گروهي استفاده كرده اند كه در موضوع كتاب، تخصص 
دارند. فكر مي كنم هر جا الزم شده نيز دخل و تصرفي در آن داشته اند. 

به ويژه در مورد ارزشهاي فرهنگي، قطعًا ناشران مراقب بوده اند.
در برخي كتابهاي ترجمه، مشاهده كردم كه مترجمان و متخصصان 
«جايگاه  موضوعهاي  در  مثًال  كرده اند؛  اضافه  مطلب  به  خودشان  ما، 

منجمان ايران» يا «دانشمندان ايرانيـ  اسالمي»، به خصوص در مراجعي كه 
به تاريخ علم مي پردازند. ممكن است در يك كتاب به صورت گذرا به موضوع 

اشاره شده باشد و آن طور كه بايد شرح آن نيامده باشد، ولي در برخي كتابها شاهديم 
كه گروه ترجمه به كمك مستنداتي، موضوع را بسط داده اند تا مخاطبان ما بتوانند به شكل مناسبي 

از آن استفاده كنند.

 پس ارزيابي كلي شما از كتابهاي مرجع مثبت است.
 به نظر من، در كتابهاي مرجع چند ويژگي وجود دارد كه آنها را نسبت به كتابهاي حوزههاي 
ديگر بارز كرده است. براي مثال، تصوير محورند، اطالعات كاربردي مناسبي در موضوعات گوناگون 
دارند و غالبًا ناشران مي توانند محدوديت حجم را هم در نظر نگيرند. در نتيجه، اين كتابها به طور 
بالقوه كتابهاي مناسبي هستند و در پژوهشها و تحقيقهاي كالسي و مدرسه اي به دانش آموزان 
كمك مي كنند. در واقع، كتابهاي مرجع مي توانند از برنامه هاي درسي به خصوص در زمينة دانشي 

حمايت كنند و سواد علمي دانش آموزان را ارتقا دهند.
اصوًال در دنيا كتابهاي مرجع براي مدتي نسبتًا طوالني نگه داري مي شوند. به همين دليل هم با 
كيفيت هستند و گروههاي تأليف كنندة آنها بسيار قوي عمل مي كنند. خوش بختانه ناشران ما نيز 
ـ چه آنها كه ترجمه كرده اند و چه آنهايي كه به تأليف يا الگوبرداري دست زده اند ـ با همين دقتها 
دست به توليد كتاب زده اند. به عالوه، برخي از وسواسهايي را هم كه در جامعة ما وجود دارند، رعايت 

كرده اند و آثار با كيفيتي پديد آورده اند.
در نتيجه، ما در روند داوري كتابهاي مرجع با گروهي از كتابها روبه رو بوديم كه كيفيتشان با 

كتابهاي 
مرجع تأثير زيادي 

در سواد علميـ  فناورانة 
دانش آموزان دارند و به طور مؤثري 
مي توانند برنامة درسي را حمايت 

كنند، ناشراني كه در اين زمينه فعاليت 
خوبي دارند، بايد مورد حمايت جدي 

مسئوالن آموزش و پرورش قرار 
گيرند
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گروههاي ديگر بسيار متفاوت بود و اين باعث خشنودي گروه داوري شد. به نظر من، از آنجا كه 
كتابهاي مرجع تأثير زيادي در سواد علمي ـ فناورانة دانش آموزان دارند و به طور مؤثري مي توانند 
برنامة درسي را حمايت كنند، ناشراني كه در اين زمينه فعاليت خوبي دارند، بايد مورد حمايت جدي 

مسئوالن آموزش و پرورش قرار گيرند.

 موضوعات كتابهاي مرجع بيشتر در چه حوزههايي بودند؟
 ما با موضوعات بسيار متنوعي در كتابهاي مرجع روبه رو بوديم؛ از اغلب 
فناوري، فيزيكي و زيست گرفته تا ادبيات، جغرافيا، تاريخ و ديگر موضوعات. 
ولي اغلب كتابها، در بخش علوم و فناوري بودند. در زمينه هايي كه داوران 
اصلي ما در مورد آنها تخصصي نداشتند، داور مدعو داشتيم. اين داوران نيز با 

دقت خيلي زيادي انتخاب شدند تا دقيقًا مرتبط با تخصصشان داوري كنند. 

 از چگونگي داوري كتابهاي مرجع برايمان بگوييد.
 ما دربارة داوري كتابهاي مرجع دقت زيادي به خرج داديم. ابتدا شاخصهاي اصلي را كه در 
اين كتابها بايد در نظر گرفته شوند، استخراج كرديم. نهايي شدين اين شاخصها چند جلسه طول 
كشيد. سپس در سه مرحله كتابها را بررسي كرديم. در مرحلة نخست، كتابهايي را كه از نظر صحت 
علمي، ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي و نوع مخاطب مناسب نبودند، كنار گذاشتيم. از مرحلة دوم به 
بعد كار داوري با دقت بيشتري صورت گرفت و هر كتاب توسط سه داور بررسي شد. در مرحلة آخر، 
كتابهايي را كه به اين مرحله رسيده اند، با شاخصهايي كه در داوري مدنظر، امتيازگذاري مي كنيم و 

سپس بر اساس امتياز كتابها را انخاب مي كنيم.
البته ممكن است يك مرحلة ديگر هم داشته باشيم. به اين صورت كه مثًال اگر قرار است در 
نهايت چهار اثر را معرفي كنيم، شش اثر را در نظر مي گيريم و سپس با يك بحث اقناعي، چهار 

اثر برگزيده را اعالم مي كنيم. 

 دربارة شاخصهايي كه كتابهاي مرجع را به وسيلة آنها بررسي كرده ايد، توضيح مي دهيد.
 شاخصهاي ما به دو دستة عمومي تقسيم بندي مي شوند. شاخصهاي عمومي كه يك سوم 

امتيازات را به خود اختصاص مي دهند، شامل سه بخش هستند:
1. بخش فيزيكي و ظاهري كه در آن كيفيت صفحه آرايي، زيباسازي متن، ميزان سفيدخواني و 

موضوعاتي از اين دست مطرح هستند.
2. انتخاب محتوا و شيوة سامان دهي كه در اين بخش، موضوعاتي مانند ارتباط با اهداف برنامة 
تربيتي، سير  ـ  ارزشهاي فرهنگي  به  بودن محتوا، توجه  به روز  نياز و ويژگي مخاطبان،  درسي، 

كتابهايي 
كه تالش مي كنند به 

سؤاالت كتابهاي درسي 
پاسخ دهند، به جاي دانش آموز 
فكر مي كنند و اين حاصلي جز 

فلج كردن دانش آموزان در 
پي نخواهد داشت
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منطقي و انسجام مطالب مطرح هستند.
3. كيفيت تصاوير كه در اين بخش نيز ارتباط با متن، جذابيت ظاهري و برانگيزانندگي تصاوير 

اهميت دارد.
شاخصهاي اختصاصي هم كه دو سوم امتيازات را در برمي گيرند، 13 شاخص را به اين شرح 

شامل مي شوند:
1. تناسب محتوا با هدف: يعني بر اساس هدف كتاب، محتوايش را بررسي مي كنيم.

2. تناسب سطح علمي و روش بيان با سن و رشد فكري مخاطب: در اين جا بهداشت آموزش 
برايمان مهم است.

3. استفاده از زبان فارسي معيار.
4. اعتبار و صحت علمي اثر: شاخص بسيار مهمي كه مي توانستند يك اثر را در همان مراحل 

ابتدايي حذف كند.
5. متناسب و مرتبط بودن با زندگي روزانة مخاطب.

6. توجه به اصالت تصوير: به اين معني كه گاه ناشران براي تهية تصاوير برخي كتابهاي مرجع، 
از عكاسان داخلي استفاده كرده اند. در واقع، راه طوالني تري را برگزيده و هزينه هايي را پذيرفته اند 

كه اين موضوع براي ما مهم بود. 
ادامة  آثار آن قدر جذاب هستند كه مخاطبان را به  7. تشويق و تحريك مخاطبان: گاه برخي 

مطالعه ترغيب مي كنند. ما به اين موضوع اهميت مي داديم.
8. دست رسي راحت به مداخل: به اين معني كه مخاطب به راحتي بتواند آن چه را كه مي خواهد پيدا كند.

9. تيم ويراستاري و پديدآورنده: ارتباط تخصصي پديدآورندگان و ويراستاران با موضوع اثر و 
انجام ويراستاري علمي.

10. تأليفي بودن: ما در شرايط مساوي، براي آثار تأليفي امتيازي در نظر مي گرفتيم.
11. متناسب بودن اطالعات كتاب با نياز دانش آموزان.

12. تأثير محتواي كتاب: اين كه محتواي كتاب تا چه حد موجب ارتقاء و توسعة سواد علمي ـ 
فناورانة يادگيرنده مي شود.

13. امتياز ويژة داوري: يعني ممكن است در اثري نكاتي را ببينيم كه در شاخصهاي قبلي به آن 
اشاره نشده باشد. داوران براي اين گونه نكات امتيازي در نظر مي گيرند.

 به طور كلي وضعيت كنوني انتشار كتابهاي كمك آموزشي را در كشور چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟

 نشر كتابهاي كمك آموزشي در كشور ما به گونه اي است كه ناشران زيادي در اين حوزه 
به  نسبت  كتابها،  اين  كه  دليل  اين  به  زيادي مي گذارند. شايد  انرژي  و  و وقت  فعاليت مي كنند 
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كتابهاي عمومي تر، از اقبال بيشتري براي فروش برخوردارند.
اما بايد توجه داشت كه بسياري از اين كتابها برنامة درسي را حمايت نمي كنند و حتي گاهي 
آن قدر از برنامة درسي دور هستند كه قسمتي از اهداف برنامة درسي را خنثا مي كنند. مثًال كتابهايي 
كه تالش مي كنند به سؤاالت كتابهاي درسي پاسخ دهند، به جاي دانش آموز فكر مي كنند و 

اين حاصلي جز فلج كردن دانش آموزان در پي نخواهد داشت.
در برنامة درسي تالش بر اين است كه دانش آموزان با مهارت «خود يادگيري» 
برسند، يعني خودشان بتوانند مفاهيمي را توليد كنند. مجموعة كتابهاي كمك 
آموزشي كه به اين توانايي كمك مي كنند، كتابهاي مفيدي محسوب مي شوند، 

اما مجموعه هايي كه برخالف اين موضوع حركت مي كنند، مضر هستند.
و  برگزيده  كتابهاي  انتخاب  و  جشنواره ها  برگزاري  مي كنم  فكر  من 
از  بايد  اما  نامناسب.  از  مناسب  كتابهاي  تميز  براي  است  راهي  مناسب 
اين هم جلوتر رفت و به كتابهايي كه احساس مي كنيم مضر هستند، اجازة 
فروش ندهيم يا نگذاريم به مدارس راه پيدا كنند. چرا كه هزينه هاي زيادي 
صرف مي شوند تا برنامة درسي پياده شود. اما گروههايي پيدا مي شوند كه به خاطر 

منافع اقتصادي برنامه را به انحراف مي كشند. 

كه  ما شاهديم  و  كتابها هستند  نوع  اين  جزو  نيز  حل المسائلها  گفت  بتوان   شايد 
دانش آموزان و گاه معلمان از اين كتابها استفاده مي كنند. شما دليل اين استقبال را چه 

مي دانيد؟
 اين موضوع چند دليل مي تواند داشته باشد. يكي اين كه شايد دانش آموزان، خانوادهها و حتي 
برنامة درسي سه بخِش مهارتي، نگرشي و دانشي را شامل  برخي معلمان، نمي دانند كه اهداف 

مي شوند و حل المسائلها تنها بخش دانشي را حمايت مي كنند. 
دليل ديگر نگرانيهايي است كه دانش آموزان بابت نمره دارند. همين باعث مي شود كه دنبال 

كتابهايي باشند كه آنها را سريع به پاسخ مي رسانند. 
البته به اين داليل مي توان راحت طلبي را هم اضافه كرد. البته من معتقدم پاسخ كلي مسائل، 
پرسشها و تمرينهاي كتاب بايد در اختيار معلم باشد و دانش آموز از طريق كالس درس به همة 

پاسخها برسد؛ نه اينكه در كتابي ديگر جواب پرسشها به صورت آماده وجود داشته باشد.

معتقدم 
پاسخ كلي مسائل 

پرسشها و تمرينهاي كتاب 
بايد در اختيار معلم باشد و 

دانش آموز از طريق كالس درس 
به همة پاسخها برسد؛ نه اينكه 
در كتابي ديگر جواب پرسشها 

به صورت آماده وجود 
داشته باشد
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معرفي
سوابق داوران

هشتمين جشنوارة
كتابهاي آموزشي رشد

آذر 1389

دورة
آموزش ابتدايي و راهنمايي تحصيلي



حوزة تربيت بدني

دكتر جواد آزمون
دكتراي مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني، رئيس گروه برنامه ريزي، 
و  آموزش  وزارت  تندرستي  و  تربيت بدني  معاونت  ارزش يابي  و  نظارت 
پرورش، داور دومين و سومين جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، مدرس 
دورة  مدرس  ابتدايي،  دورة  در  تربيت بدني  درس  مدرس  تربيت    دورة 
آموزشي ويژه معلمان پايه هاي اول و دوم ابتدايي، عضو هيئت تحريريه 
و مدير داخلي فصل نامة رشد آموزش تربيت بدني. وي داراي تأليفات و 

ترجمه هاي متعدد در زمينة تربيت بدني و مهارت هاي ورزشي است.

غالمرضا سراج زاده
كارشناس ارشد تربيت بدني، مدرس مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد 
رجايي، مسئول برنامه ريزي، نظارت و ارزش يابي آكادمي ملي المپيك و 
اجرايي  معاون  و  ارزش يابي  و  آموزش  مسئول  كارشناس  و  پارالمپيك، 
كتابهاي  جشنوارة  داوري  تاكنون  كه  زاده  سراج  بدني.  تربيت  ادارة كل 
كمك آموزشي رشد را برعهده داشته است، مؤلف كتابهاي راهنماي معلم 
و كتابهاي كارشناسي ارشد تدوين برنامه هاي درسي سه دورة تحصيلي 

نيز هست.

افسانه سنه
دكتراي تربيت بدني (گرايش تكامل حركتي)، داور بيش از 40 طرح 
و  مقاالت  مترجم  و  مؤلف  بهداشت،  و  بدني  تربيت  حوزة  در  پژوهشي 
كتابهاي متعدد، عضو كميسيون آموزش تربيت بدني در «انجمن مطالعات 
مطالعات  پژوهشگاه  پژوهشي  گزارشهاي  داور  و  ايران»  درسي  برنامة 
در  پژوهش  گروه  مدير  تاكنون،  از سال 1386  وي  پرورش.  و  آموزش 

برنامه هاي درسي تربيت بدني و بهداشت بوده است.
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حوزة زبان عربي

عيسي متقي زاده
دكتراي زبان و ادبيات عربي با سابقة تدريس در دانشگاههاي «عالمه 
طباطبايي»، «تهران»، «علوم قراني» و «تربيت مدرس» و مدير گروه 
آموزشي،  ـ  علمي  كتابهاي  تأليف  بر  عالوه  وي  عربي.  ادبيات  و  زبان 
مراكز  و  مدارس  پيش دانشگاهي،  دانشگاهي،  درسي  كتابهاي  تأليف  در 
تربيت معلم نيز همكاري داشته است. تأليف كتابهاي راهنماي معلم و 
كريم  قرآن  فرهنگ نامة  تأليف  در  همكاري  عربي،  زبان  تدريس  روش 
راهنمايي  دوره هاي  در  عربي  زبان  درسي  برنامه ريزي  و  طراحي  نيز  و 
با  متقي زاده  مي شوند.  محسوب  وي  فعاليتهاي  ديگر  از  دبيرستان،  و 
مدرس  عنوان  به  «آيسسكو»  هم چون  اسالمي  بين المللي  سازمانهاي 

زبان عربي همكاري دارد.

حميدرضا ميرحاجي
از  عرب  ادبيات  و  زبان  گروه  مدير  و  عرب  ادبيات  و  زبان  دكتراي 
سال 1384. وي در طراحي و برنامه ريزي درسي زبان عربي دوره هاي 
درسي  كتابهاي  تأليف  در  و  انساني)  ـ  (عمومي  دبيرستان  و  راهنمايي 
است.  داشته  پيش دانشگاهي همكاري  و  دبيرستان  راهنمايي،  دوره هاي 
ميرحاجي كه تاكنون راهنمايي چندين پايان نامه و رسالة كارشناسي ارشد 
و دكترا را به عهده داشته، كتاب راهنماي معلم عربي سوم راهنمايي را 

نيز تأليف كرده است.

حميدرضا حيدري
عربي  گروه  سابق  مسئول  كارشناس  عرب،  ادبيات  و  زبان  دكتراي 
«دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي»، وي عالوه بر تأليف نزديك به 
شصت مقاله، در تأليف كتاب عربي پاية دوم رشتة ادبيات و علوم انساني و 
هم چنين كتاب راهنماي تدريس پايه هاي دوم و سوم رشتة علوم انساني 

همكاري داشته است.
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حوزة آموزش هنـر

جمال الدين اكرمي
و  كودكان  فكري  پرورش  «كانون  نقاشي  مربي  و  هنري  كارشناس 
كتابهاي  و  نوجوانان  و  كودكان  براي  متعدد  كتابهاي  مؤلف  نوجوانان» 
پژوهشي در زمينة تصويرگري كتابهاي كودكان، داور كتاب سال در حوزة 
شعر، قصه و گرافيك و كارشناس هنر در جشنوارة تصويرگري كتابهاي 

درسي، با 14 سال سابقة تدريس هنر.

زهره اعتمادي
فارغ التحصيل رشتة هنر از دانشگاه هنر تهران و بلونيا (ايتاليا)، مؤلف 
از راه دور و تحقيق در آموزش  و طراح بخش هنري كتابهاي آموزش 
هنر، ويراستار علمي ـ تخصصي كتابهاي «تاريخ هنر جهان» و «تاريخ 
با 20 سال  آموزشي رشد»  كتابهاي  داور «جشنوارة  و  معماري جهان» 
سابقة سرگروهي هنر و 30 سال سابقة تدريس هنر در دوره هاي گوناگون 
الگوهاي  تحصيلي. داوري جشنواره هاي هنرهاي تجسمي و «جشنوارة 
تدريس برتر معلمان» ،  داوري و ارزيابي نقاشي كودكان در «كنفرانس 
ديگر  از  جمعي،   نمايشگاههاي  در  شركت  و  ايمن»  جامعه  جهاني 

فعاليت هاي فرهنگي و هنري زهره اعتمادي محسوب مي شوند.

مينا نواب صفوي
ليسانس علوم تربيتي با گرايش آموزشهاي دبستاني و پيش دبستاني،  
فوق ليسانس برنامه ريزي آموزشي، كارشناس برنامه هاي دورة متوسطة 
دورة  در  كتاب  عنوان   20 تأليف  ناظر  و  كارشناس  فني وحرفه اي، 
با 30 سال سابقة تدريس در مراكز  فني وحرفه اي و پيش دانشگاهي و 
آموزشي. نواب صفوي داور سه دوره از جشنواره هاي كتابهاي آموزشي 
رشد بوده و به عنوان كارشناس 24 رشته از برنامه هاي حوزه هاي علمي 

ـ كاربردي نيز فعاليت داشته است.
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فاطمه رادپور
كتاب  تصويرسازي  پروژة  هنري  مدير  تصويرسازي،  ليسانس  فوق 
درسي پاية اول دورة راهنمايي، تصويرگر مجالت رشد، عضو گروه هنر 
تصويرسازي  رشتة  مدرس  درسي»  كتب  تأليف  و  برنامه ريزي  «دفتر 
دانشگاه شهيد رجائي و انجمن تصويرگران،  مؤلف و مدرس برنامة هنر 
براي آموزش معلمان، داور بخش تصويرسازي «جشنوارة ملي جوان» در 
سال 1389 ، داور چهارمين «جشنوارة هنرهاي تجسمي هنر جوان» در 

سال 1388.
وي مسابقة تصويرگري دهها جلد كتاب كودك،  هكماري با گروه علمي 
و فرهنگي ”X-change“ و برگزاري كارگاههاي نقاشي و تصويرگري، 

براي كودكان ايران و اتريش را در كارنامة فرهنگي و هنري خود دارد.

حوزة آموزش رياضي

خسرو داودي
گروه  كارشناس  راهنمايي.  برهان  و  جوانه  رشد  مجله هاي  سردبير 
رياضي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي و معلم رياضي در دوره هاي 
راهنمايي. وي داراي تأليفات متعدد در زمينة آموزش رياضي در مقاطع 

گوناگون تحصيلي است.

سپيده چمن آرا
دانشگاه  در  رياضي  آموزش  گرايش  با  رياضي  دكتراي  دانشجوي 
شهيد بهشتي، عضو هيئت تحريرية نشرية «راه المپياد» و ماهنامه هاي 
رياضيات، «رشد آموزش رياضي» و «رشد آموزش برهان راهنمايي» و 
مسئول گروه رياضي و مسئول بخش راهنمايي «مجتمع راه رشد» ترجمة 
محسوب  چمن آرا  سپيده  فعاليتهاي  ديگر  از  رياضي  حوزة  در  كتاب  دو 

مي شود.
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كتايون مهرآبادي
مراكز  و  تهران  دانشگاه  مدرس  محض،  رياضيات  دكتراي  داراي 
آموزش علميـ  كاربردي، مسئول گروه رياضي دبستان راه رشد و مسئول 
مسابقات بين المللي رياضي در مجتمع راه رشد، با 9 سال سابقة تدريس 

رياضي در مدارس تهران.
راهنمايي پروژه هاي تحقيقي دانش آموزي در چند مدرسة شهر تهران 

از ديگر فعاليتهاي اوست.

حوزة آموزش كتابهاي مرجع

احمد احمدي
و  برنامه ريزي  «دفتر  فيزيك  گروه  كارشناس  فيزيك،  ليسانس  فوق 
تأليف كتب درسي» از سال 1374 تاكنون، عضو هيئت تحريرية مجلة 
«رشد آموزش فيزيك»، عضو كميتة علوم و فناوري و نيز كميتة نجوم 
كارشناسي  دورة  طرح  مجري  آموزشي،  نوآوريهاي  و  پژوهش  مؤسسة 
ارشد آموزش فيزيك، داور جشنواره هاي گوناگون «دفتر انتشارات كمك 
آموزشي»، و مدرس آموزش ضمن خدمت معلمان. وي عالوه بر تأليف 
و ترجمة دهها مقاله براي مجالت رشد، در تْأليف كتاب درسي فيزيك 

متوسطه و پيش دانشگاهي همكاري داشته است.

حسن حذرخاني
دكتراي شيمي آلي با سابقة تدريس در دانشگاه شهيد رجايي، مراكز 
فرزانگان و مدارس خارج از كشور، و داور جشنوارة خوارزمي. وي عضو 
«شوراي تأليف كتب درسي» و سرگروه آموزشي مدارس خارج از كشور 
نيز هست و در توليد نرم افزارهاي آموزشي راهنماي معلم كتاب شيمي(1) 

همكاري داشته است.
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سيد علي آل محمد
«رشد  مجلة  تحريرية  هيئت  عضو  و  انساني  ژنتيك  ليسانس  فوق 
زيست شناسي  گروه  با  همكاري  سابقة  كه  زيست شناسي»  آموزش 
كتابهاي  تأليف  در  درسي»، همكاري  كتب  برنامه ريزي  و  تأليف  «دفتر 
زيست شناسي دورة دبيرستان و پيش دانشگاهي، و همكاري در ترجمه و 
ويرايش مجموعة 29 جلدي «مفاهيم پايه در علوم تجربي» (انتشارات 
فاطمي) را در كارنامة فرهنگي خود دارد. كتاب «زيست شناسي با رويكرد 

مولكولي» (انتشارات فاطمي) را نيز او ترجمه كرده است.

حوزة آموزش آداب و مهارتهاي زندگي

محمود معافي
و  هندوستان  دهلي  دانشگاه  از  درسي  برنامه ريزي  رشتة  دكتراى 
كارشناس مسئول گروه آ داب و مهارتهاي زندگي و مؤلف بيش از 100 
كنفرانسهاي  و  تربيتي  و  آموزشي  گوناگون  مجالت  براي  علمي  مقالة 
داخل و خارج از كشور. وي به مدت 25 سال در « دفتر برنامه ريزي و 
تأليف كتب درسي» در سمتهاي گوناگون خدمت كرده است. مشاركت در 
تأليف پنج كتاب درسي، 18 طرح پژوهشي و 10 راهنماي برنامة درسي 
و همكاري در تدوين و اصالح سند برنامة درسي ملي، از ديگر سوابق او 

محسوب مي شوند.

محمود اوحدي
كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي از دانشكدة علوم تربيتي و روان 
شناسي «دانشگاه تهران»، كارشناس مسئول گروه روان شناسي در «دفتر 
تأليف كتب درسي» و مدرس دبيرستانها و مراكز تربيت  برنامه ريزي و 
معلم. وي مدتي نيز مشاور مدارس راهنمايي بوده است. تأليف كتاب روان 
فعاليتهاي وي  ديگر  از  روان شناسي  و كتاب تست  كار  كتاب  شناسي، 

محسوب مي شوند وى داور گروه علوم تربيتى نيز بوده است.
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محمدرضا مقدادي
عضو «كميتة محتواي برنامة درسي ملي» ، مسئول بخش تخصصي 
پرورشي و مهارتي،  مدير علمي گروههاي درسي آمادگي دفاعي،  رايانه، 
تأليف  با 27 سال سابقة  تدريس.  زندگي،  و مهارتهاي  آداب  حرفه وفن،  
مقاالت گوناگون علمي براي نشريات رشد و ساير نشريات و نمايندگي 
دفتر تأليف در «شوراي مجالت رشد عمومي» از ديگر فعاليتهاي ايشان 

محسوب مي شوند.

حوزة آموزش حرفه و فن

منير زارع زاده
كارشناس مسئول گروه برنامه ريزي درسي حرفه وفن به مدت 14 سال، 
مؤلف كتاب هاي حرفه وفن دورة راهنمايي ، عضو «انجمن برنامه ريزي 
،  و مسئول هيئت داوران در بخش حرفه وفن «جشنوارة  ايران»  درسي 
كتاب هاي آموزشي رشد». وي عالوه بر همكاري در تأليف راهنماي برنامة 
برنامة كارداني و كارشناسي  راهنمايي و طراحي  درسي حرفه وفن دورة 
حرفه وفن، برنامه ريزي در تدوين برنامة دورة كارداني و كارشناسي امور 
تربيتي و نيز بررسي تحقق اهداف برنامة درسي حرفه وفن در ميدان عمل 

را هم بر عهده داشته است.

عذرا عباس نوري
آموزگار حرفه وفن از سال 1356 تا 1385، سرگروه و عضو گروه هاي 
آموزشي منطقة 11، معلم نمونة شهر تهران و منطقة 11 در سال تحصيلي 
76-1375 و داور «جشنواره الگوهاي تدريس فعال». وي اعتبارسنجي 
اجراي  شناسي  آسيب  و  حرفه وفن  جديدالتأليف  كتاب هاي  پيش نوسي 
نيز به عهده داشته  برنامة درسي و شيوة ارزش يابي كتاب حرفه وفن را 
است. به عالوه ايشان يكي از مؤلفين كتاب «ارزش يابي درس حرفه وفن» 

نيز بوده اند.
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سيد مرتضي ثابتي ثاني سبزوار
الگوي  جشنوارة  برگزيدة   و  نمونه  دبير   ،15 منطقة  حرفه وفن  دبير 
تدريس، داور «جشنوارة دانش آموزي استان تهران» در سال هاي گذشته،  
مؤلف كتاب هاي كمك درسي، و عضو گروه هاي آموزشي سازمان آموزش 
و پرورش. از ديگر فعاليت هاي او مي توان به همكاري در تأليف كتاب هاي 

«هدف هاي رفتاري در گروه حرفه وفن» اشاره كرد.

حوزة آموزش علوم تربيتي

محمدرضا حشمتي
كارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبيقي، سردبير مجلة «رشد آموزش 
راهنمايي تحصيلي» ، دبير دوره هاي راهنمايي و دبيرستان و مدرس دانشگاه.  
براي نشريه هاي «گام» و خانواده مفيد هم قلم مي زنند. «در سوابق پژوهشي 
و مديريتي او، انجام پروژه هاي «تربيت روشمند» ، «مهارتهاي زندگي» و 
«بهينه سازي آزمون» در «دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع آموزشي مفيد» 

به چشم مي خورد. 

ليلي محمد حسين
كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسي و معاون منابع انساني «مؤسسة 
منظومة خرد» و با 27 سال سابقة آموزش زبان انگليسي. وي به مدت 
14 سال در طراحي و اجراي كارگاههاي آموزشي براي معلمان، مديران 
و كارشناسان آموزش و پرورش با موضوعاتي مانند «روشهاي يادگيري 
از طريق هم ياري» ، «ويژگيهاي معلم مؤثر» ، «مدارس يادگيرنده» و 
«تفكر سيستمي» مشاركت داشته است. به عالوه، در برنامة آموزشي تضمين 
كيفيت در مدارس اسكاتلند و نيز برنامة آموزشي بنياد فرهنگي ژاپن براي 
ايشان  آثار  برخي  است.  كرده  شركت  متوسطه  دورة  معلمان  و  مديران 
عبارت اند از : مغز و آموزش؛ بينايي سيستمي؛ بهبود مستمر در كالس 
درس؛ يادگيري از طريق هم ياري؛ تفكر خالق و حل خالقانة مسئله.
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ICTحوزة آموزش

محمد عطاران
دكتراي برنامه ريزي درسي از دانشگاه تربيت مدرس، معاون دانشكدة 
ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم و سردبير نشرية رشد «مدرسة 
و عضو  ايران»،  درسي  برنامه ريزي  «انجمن  مديرة  هيئت  فردا»، عضو 
عضو  و  ايران»،  درسي  برنامة  مطالعات  پيشرفت  بين المللي  «انجمن 
بنيادهاي  گروه  مدير  عنوان  به  وي  تربيت».  و  تعليم  ايراني  «انجمن 

آموزش و پرورش دانشگاه تربيت معلم نيز فعاليت دارد.

زينب گلزاري
ابتدايي، و مدرس  معلم دورة  آموزشي،  تكنولوژي  دانشجوي دكتراي 

دانشگاههاي آزاد اسالمي و تربيت معلم.
برگزاري كارگاه آموزش علوم ابتدايي مبتني بر فناوري اطالعات براي 
نرم افزار  ساخت  و  طراحي  كشور،  سراسر  معلم  تربيت  مراكز  مدرسين 
حدود  ساخت  و  راهنمايي،  دوم  سال  براي  مختصات  و  بردار  آموزش 
ابتدايي، از جمله فعاليتهاي وي محسوب  30 انيميشن براي علوم دورة 

مي شوند.

شيبا ملك
تحريرية مجلة  و عضو هيئت  تربيت  و  تعليم  فلسفة  ارشد  كارشناس 
درسهاي  تدريس  سابقة  با  تاكنون،  سال 1384  از  فردا»  مدرسه  «رشد 
«روش  تدريس  دبيرستان،  و  راهنمايي  دوره هاي  در  فيريك  و  علوم 

آموزش فعال فيزيك» براي دبيران فيزيك و معلمان علوم.
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طيبه حمزه بيگي
و  پرورش  و  آموزش  دبير  تربيت،  و  تعليم  فلسفة  دكتراي  دانشجوي 
مدرس دانشگاه شهيد رجايي، كارشناس مسئول گروه هماهنگي ابتدايي. 
و  اطالعات  فناوري  عصر  در  درسي»  «برنامة  كتابهاي  تأليف  در  وي 
تدوين  و   درس»،  كالس  براي  آموزشي  «رسانه هاي  و  ارتباطات» 
راهنماهاي برنامة آموزشي ICT دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه، 
طرح  تدوين  و   IT بر  مبتني  درسي  برنامة  راهنماي  چارچوب  تدوين 

آموزش مجازي همكاري داشته است.

سيده فاطمه شبيري
پيش از هر چيز ديگر يك معلم  است. او  از سال 1376 تاكنون در 
سمت  در  هم  را  سال هايي  و  تدريس  تهران  گوناگون  مناطق  مدارس 
معاونت آموزش دبيرستان روشنگر خدمت كرده است. وي دورة كارشناسي 
خود را در رشتة مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف سپري و كارشناسي 
ارشد خود را در رشتة تحقيقات آموزشي از دانشگاه تربيت معلم اخذ كرده است. 
وي سال هاست كه در كسوت نويسندگي در روزنامه ها و مجالت گوناگون از 
جمله مجلة رشد مدرسه فردا قلم مي زند. كتاب «رايانه در خانه» كه از سوي 
نهاد رياست جمهوري اسالمي منتشر شده است، نخستين كتاب  اوست كه 

نشانة عالقه و دغدغه هاي اين سال هاي او نيز هست.

بهناز پورمحمد
بهناز پورمحمد كارشناس علوم تربيتي با گرايش آموزش ابتدايي است. 
وي پس از سه سال تدريس، از سال 1376 تا 1372 دستيار اجرايي مجله رشد 
آموزش ابتدايي و از آن سال تا كنون مدير داخلي مجله رشد مدرسه فردا بوده 
است. او عالوه بر انتشار گفت وگوها و گزارش هايي در مجالت مختلف رشد، 
دو كتاب كار "بخوانيم و بنويسيم" براي پايه سوم دبستان تأليف كرده است.
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حوزة آموزش قرآن

رضا نباتي
فوق ليسانس تاريخ و فلسفة تعليم و تربيت اسالمي و عضو گروه قرآن 
« دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي». همكاري در تأليف كتابهاي درسي 
قرآن دورة ابتدايي و نيز كتاب «مباني و روش آموزش قرآن دورة ابتدايي» 

ويژة مراكز تربيت معلم، از جمله فعاليتهاي وي محسوب مي شود.

يونس باقري
از  با سابقة تدريس درس قرآن  برنامه ريزي آموزشي  كارشناس ارشد 
دورة ابتدايي تا دبيرستان و هم چنين دانشگاه و مراكز تربيت معلم و ضمن 
خدمت، مؤلف كتابهاي «آموزش قرآن»، راهنماي معلم و روش تدريس 
آموزش قرآن، و نيز مقاالت متعدد در مورد آموزش قرآن، و داور كتابهاي 
جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي رشد. وي دبير تحريريه و مدير داخلي 
مجلة «رشد آموزش قرآن» و معاون پرورشي منطة 2 تهران است كه 
به آن  پنج جلد كتاب در زمينة «نماز» و موضوعات مربوط  به  نزديك 

تأليف كرده است.

افسانه موسوي گرمارودي
دانشجوي فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي و سردبير مجلة «رشد 
با  همكاري  تهران.  فرزانگان  دبيرستان  در  تدريس  سابقة  با  نوآموز» 
 16 تأليف  و  «گلبانگ»  و  نوجوان»  «سروش   ، «گلچرخ»  مجله هاي 
كتاب در حوزة كودك و نوجوان از جمله فعاليتهاي وي محسوب مي شود. 
گرمارودي در برخي نهادهاي فرهنگي، از جمله «كانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوانان» نيز فعاليت دارد.
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اعظم شمشيريان
مقاالت  داور  و  ابتدايي)  آموزش  (گرايش  تربيتي  علوم  ليسانس 
دانش آموزان دبستانهاي شاهد شهر تهران با نزديك به 30 سال سابقة 
بنويسيم»  و  «بخوانيم  و  «فارسي»  كتاب  تأليف  در  همكاري  تدريس. 
پاية چهارم «كانون فرهنگي آموزش» و نيز همكاري در تأليف كتابهاي 
«رياضي» و «علوم» پاية چهارم با «گروه مؤلفان رزمندگان اسالم»، از 

جمله فعاليتهاي وي محسوب مي شوند.

حوزة تعليم و تربيت ديني

پرويز آزادي
دانشجوي دكتراي علوم قرآن و حديث، مدرس دانشگاه بين المللي امام 
خميني (ره)، عضو شوراي تأليف و برنامه ريزي كتابهاي ديني راهنمايي 
«دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي» كارشناس تأليف و تصحيح كتب 
معارف اسالمي و تعليمات ديني در دورة راهنمايي،  و كارشناس فرهنگي 
تأليف و ترجمة  ائمة جمعه كه  معاونت فرهنگي شوراي سياست گذاري 

چند كتاب و مقاله نيز در كارنامة فرهنگي او مشاهده مي شود.

سعيد راصد
دفتر   » ديني  گروه  كارشناس  تربيتي،  شناسي  روان  ارشد  كارشناس 
برنامه ريزي و تأليف كتب درسي» و مؤلف كتاب «ارزش يابي خالق» با 
27 سال سابقة تدريس. وي در تأليف كتاب «هديه هاي آسمان» دورة 

ابتدايي و راهنماي معلم ديني دورة راهنمايي همكاري داشته است.

حبيب يوسف زاده
كارشناس مترجمي زبان، داور جشنوارة انتخاب كتاب سال شهيد غني 
پور، داور مسابقات سراسري داستان نويسي ستاد اقامة نماز در 10 دوره، 
با  انگليسي. وي  زبان  دبير رسمي  و   ، نوجوان»  سردبير مجله ي «رشد 
نشرياتي هم چون «كيهان بچه ها»، «رشد معلم» و «پيلبان» به عنوان 

نويسنده ، مترجم و خبرنگار همكاري داشته است.
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فاطمه رمضاني
دكتراي تعليم و تربيت، كارشناس گروه درسي تعليم و تربيت ديني، 
مسئول كميتة تقويت رويكرد فرهنگي – تربيتي و نيز معاون برنامه ريزي 
و  تعليم  زمينة  در  برگزيده  آموزشي  كمك  كتابهاي  داور  ابتدايي،  دورة 
تصويرگري  جشنوارة  داور  راهنمايي،  و  ابتدايي  دوره هاي  ديني  تربيت 
كتابهاي درسي، با سالها سابقة تدريس و فعاليتهاي گوناگون آموزشي و 
پرورشي در دوره هاي گوناگون تحصيلي. وي در تدوين راهنماي برنامة 
درسي تعليم و تربيت ديني دورة ابتدايي و تأليف كتاب درسي،  كتاب كار 
و راهنماي معلم «هديه هاي آسماني» پايه هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم 

ابتدايي همكاري داشته است.

حوزة علوم تجربي

حسين الوندي
زيست  گروه  مسئول  كارشناس  و  درسي  برنامه ريزي  ليسانس  فوق 
سه  در  درسي»  كتب  تأليف  و  برنامه ريزي  دفتر   » معاون  وي  شناسي. 
دورة ابتدايي،  راهنمايي و متوسطه بوده و به عنوان مؤلف كتابهاي درسي 
زيست شناسي در دورة دبيرستان، در اولين دورة تْأليف كتابهاي زيست 

شناسي نظام جديد شركت داشته است. 
تْأليف و ترجمة مقاله در حوزة برنامه ريزي درسي، آموزشي و زيست 
شناسي، و هم چنين، تأليف و ترجمة چندين كتاب در حوزه هاي گوناگون 

زيست شناسي، از ديگر فعاليتهاي او محسوب مي شوند.

الهه علوي
كارشناس  و  شناسي،  زيست  دبير  شناسي،   زيست  ارشد  كارشناس 
تأليف  و  برنامه ريزي  دفتر   » شناسي  زيست  گروه  تْأليف  و  برنامه ريزي 
جشنوارة  داوري  و  آموزشي  و  علمي  مقاله هاي  ترجمة  درسي».  كتب 
او  فعاليتهاي  ديگر  از  و سوم،  اول  دوره هاي  در  رشد  آموزشي  كتابهاي 

محسوب مي شوند.
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مهرناز صادقي
فوق ليسانس تحقيقات آموزشي با 27 سال سابقة تدريس و مؤلف حدود 
آموزشي. وي مسئوليت «كميسيون  آموزشي و كمك  20 عنوان كتاب 
كيفيت بخشي به فرايند ياددهي ـ يادگيري» دفتر آموزش راهنمايي و 

برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي دبيران علوم را برعهده دارد.
در  و  است  كاربردي  ـ  علمي  جامع  دانشگاه  مدرس  صادقي  مهرناز 
علوم  درس  يادگيري  تجارب  سازي  غني  طرح  برنامه ريزي  «شوراي 
دفتر  الكترونيكي»  محتواهاي  استانداردسازي  «كميتة  و  تجربي» 
تكنولوژي آموزشي عضويت دارد. وي كه در سال 1380 به عنوان معلم 
نمونة استان تهران شناخته شده است، داوري كتابهاي آموزشي جشنوارة 

رشد را نيز به عهده دارد.

بتول فرنوش
راهنماي  كتاب هاي  و  كار  كتاب هاي  مؤلف  فيزيك،  ارشد  كارشناس 
معلم علوم تجربي در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي، تهيه كنندة نرم افزار 
راهنماي معلم، و داور دوره هاي قبلي جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، 
و  برنامه ريزي  با «دفتر  تدريس و 18 سال همكاري  با 28 سال سابقة 
تأليف كتب درسي» در زمينة تأليف كتاب هاي درسي علوم تجربي دورة 

ابتدايي.

نعمت اله ارشدي
كارشناس  و  شيمي»  آموزش  «رشد  مجلة  سردبير  و  شيمى  دكتراى 
عضو  درسي»،  كتب  تأليف  و  برنامه ريزي  دفتر   » شيمي  گروه  مسئول 
شيمي  كتابهاي  مؤلف  و  زنجان»،  «دانشگاه  شيمي  گروه  علمي  هيئت 
دوره هاي  تجربي  علوم  كتابهاي  و  دانشگاهي  پيش  و  متوسطه  دورة 
آموزش  ارشد  كارشناسي  دورة  دروس  مدرس  وي  راهنمايي  و  ابتدايي 
«وزارت  سال  كتاب  انتخاب  داور  و  رجايي»  شهيد  «دانشگاه  شيمي 

فرهنگ و ارشاد اسالمي» و جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد است.
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عزت السادات حسيني
علوم  درسي  كتابهاي  معلم  همكار  و  ابتدايي  دورة  بازنشستة  آموزگار 
تجربي ابتدايي. وي عضو گروه درسي علوم تجربي دورة  ابتدايي و عضو 
گروههاي آموزشي شهر تهران و دفتر معاونت آموزش و پرورش است. 
تْأليف پنج جلد از كتابهاي راهنماي معلم علوم تجربي و چندين كتاب 
كار و تيزهوشان در زمينة علوم تجربي و رياضي، از جمله فعاليتهاي او 

محسوب مي شوند.

حوزة آموزش تاريخ

مسعود جواديان
فوق ليسانس تاريخ، كارشناس گروه تاريخ «دفتر برنامه ريزي و تأليف 
كتب درسي»، و مدير داخلي مجله ي «رشد آموزش تاريخ» با بيش از دو 
دهه سابقه در برنامه ريزي و تأليف كتابهاي درسي تاريخ. وي در تْأليف 
(سال  و جهان  ايران  تاريخ  كتاب  راهنمايي،  دوم  و  اول  تاريخ  كتابهاي 
دوم متوسطه رشتة ادبيات و علوم انساني) و تاريخ دورة پيش دانشگاهي 
و  فرهنگي»  ، «ميراث  نوآموز»  كتابهاي «تاريخ  است.  داشته  همكاري 
هم چنين «كتاب كار تاريخ اول،  دوم و سوم راهنمايي» از ديگر تأليفات 

جواديان هستند.

مهدي الماسي
«رشد  مجلة  تحريرية  هيئت  عضو  عرفان،  و  اديان  ارشد  كارشناس 
آموزش هنر» و داور برخي جشنواره هاي فرهنگي. اين نويسنده و شاعر 
هنر  و  ادبيات  زمينه هاي  در  كتاب  عنوان   118 به  نزديك  داراي  توانا، 

است.
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حشمت اله سليمي
فوق ليسانس تاريخ، عضو شوراي برنامه ريزي درسي گروه تاريخ «دفتر 
برنامه ريزي و تأليف كتب درسي» ، و مؤلف مقاالت تاريخي براي «رشد 

آموزش تاريخ» و چند نشرية ديگر. 
تاريخ  خودآموز  كتابهاي  تاريخ،  درسي  كتابهاي  برخي  تأليف  در  وي 
ويژة آموزش از راه دور و هم چنين تأليف زندگي نامة شخصيتهاي معاصر 
مشاركت  و  همكاري  گوناگون،  دايره المعارفهاي  و  فرهنگ نامه ها  براي 
داشته است. سليمي نويسندة  كتاب «سرگذشت تقسيمات كشوري ايران»  

است.

حوزة آموزش جغرافيا

سياوش شايان
كارشناس  مدرس،  تربيت  دانشگاه  از  طبيعي  جغرافياي  دكتراي 
درسي»  كتب  تأليف  و  برنامه ريزي  «دفتر  در  جغرافيا  درسي  كتاب هاي 
، و سردبير مجله ي «رشد آموزش جغرافيا» ، مؤلف حدود 200 مقاله در 
و علوم  آموزشي در حوزه جغرافيا  نشريات گوناگون و 20 كتاب كمك 
اجتماعي. آثار وي در چند دوره از جشنواره هاي كتاب هاي آموزشي رشد 

در زمرة آثار منتخب بوده اند.

شوكت مقيمي 
دكتراي آب و هواشناسي، مؤلف كتاب هاي درسي جغرافيا در دوره هاي 
تحصيلي راهنمايي و متوسطه، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
كتب  تأليف  و  برنامه ريزي  «دفتر  جغرافياي  گروه  مسئول  كارشناس  و 
درسي». داوري جشنواره هاي كتاب هاي كمك آموزشي رشد و هكماري 
و  شناسي»   «ايران   ، دانش»  كليد  المعارف  «دايره  تأليف  و  ترجمه  در 

«دانش گستر» ، از ديگر فعاليت هاي او هستند.
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حوزة آموزش مطالعات اجتماعي

اكرم بهراميان
كارشناس تكنولوژي آموزشي با 33 سال سابقة تدريس. وي نزديك به 
دو دهه، در گروههاي آموزشي «دفتر آموزش ابتدايي» سازمان آموزش 
تأليف كتاب  براي  بهراميان  فعاليت داشته است.  و پرورش شهر تهران 
كتابهاي  جشنوارة  اولين  سوم  رتبة  انشانويسي»  تا  اساسي  گام  «هفت 

كمك آموزشي رشد را كسب كرد.

دكتر ناهيد فالحيان
دكتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري، مسئول گروه مطالعات اجتماعي 
« دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي» ، عضو هيئت علمي – پژوهشي 
«سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» ، مدرس دانشگاه و دوره هاي 
آموزشي ضمن خدمت، مؤلف كتاب درسي جغرافيا در دوره هاي راهنمايي 
مقاالت  داور  اجتماعي،  مطالعات  جديدالتأليف  كتابهاي  و  متوسطه  و 
مجلة بين المللي «پژوهش در آموزش هاي محيطي». وي كه با «مركز 
و  كتابها  تاكنون  دارد،  همكاري  تهران»  شهر  برنامه ريزي  و  مطالعات 
مقاالت متعددي را نيز تأليف كرده است. «آموزش حقوق براي نوجوانان» 

و «روش آموزش مطالعات اجتماعي» از آن جمله اند.

حوزة آموزش تعليمات اجتماعى

محمد مهدي ناصري
كارشناس جامعه شناسي، عضو هيئت تحريرية مجله ي «رشد آموزش علوم 
اجتماعي در دوره هاي  برنامه ريزي گروه علوم  اجتماعي»، مسئول شوراي 
گوناگون، با سابقة  تدريس در حوزه هاي آموزشي جامعه شناسي و ديني در 
دورة متوسطه. تأليف كتاب هاي درسي دوره هاي راهنمايي و دبيرستان، و 
مديريت دو دوره برنامه ريزي درسي علوم اجتماعي در دوره هاي راهنمايي، 

دبيرستان و پيش دانشگاهي، از ديگر فعاليت هاي وي محسوب مي شوند. 
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فريدون مالبحري 
تهران،  مناطق  آموزشي  گروههاي  عضو  اجتماعي،  علوم  كارشناس 
داور جشنوارة  و  تهران،  مناطق  در  تدريس  برتر  داور جشنوارة روشهاي 
كتابهاي كمك آموزشي رشد، با 53 سال سابقة تدريس در مراكز گوناگون 
علمي ـ آموزشي و نيز مراكز تربيت معلم،  و 15 سال سابقة همكاري با 
«سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» در تأليف كتابهاي گروه علوم 

اجتماعي.

زبان  فارسى،  ادبيات  و  زبان  داورى  گروه  محترم  اعضاى  با 
آموزى و آموزش زبان هاى خارجى در شمارة بعدى نشرية جوانه 

كه با فاصله اى اندك منتشر خواهد شد، آشنا مى شويد.
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بيانية
هيأت داوران

هشتمين جشنوارة
كتابهاي آموزشي رشد

آذر 1389

دورة
آموزش ابتدايي و راهنمايي تحصيلي



بيانية گروه داوري كتاب هاي آداب و مهارت هاي زندگي

گروه داوران كتاب هاي آداب و مهارت هاي زندگي با اشاره به اهميت و جايگاه ويژه اي كه اين 
موضوع در اسناد تحولي به ويژه برنامة درسي ملي ايران يافته است، آموزش آداب و مهارت هاي 
با  مواجهه  براي  الزم  توان  و  آمادگي  كسب  و  و  هوشمندانه  و  سالم  زندگي  به منظور  را  زندگي 

چالش ها و حوادث مختلف زندگي ضروري مي شمرد.  
هيئت داوران سپس به ده شاخص  عمومي و اوليه اشاره مي كند كه برخورداري از آن ها مجوز 
عبور كتاب به مرحلة بعدي داوري شده است. اما شاخص هاي تخصصي تر و مهم تر  كه خود به 
دو دسته تقسيم شده اند، در ارزش يابي تخصصي كتاب هاي ويژة دانش آموزان از اين قرار بوده اند: 
ارتباط با برنامة درسي آداب و مهارت هاي زندگي، كاربردي بودن دانش ها و مهارت ها در زندگي 
دانش آموزان، توجه به ارزش هاي فرهنگي و ديني، اعتبار علمي و به روز بودن محتوا، توجه به 
نيازها و عاليق دانش آموزان، توجه به فعاليت ها و مهارت هاي متناسب با سن دانش آموز، كمك به 
توسعة دانش و مهارت هاي دانش آموز، برخورداري از محتوايي كه موجب افزايش انگيزة دانش آموز 
به مطالعة كتاب ها شود، استفاده از محرك هاي مناسب در ارائة  محتوا و باالخره كاربرد شيوه هاي 

جذاب در تنظيم و تدوين محتوا.
در ارزش يابي تخصصي كتاب هاي ويژة معلمان نيز اين شاخص ها تعيين كننده بوده اند: ارتباط 
با برنامه درسي آداب و مهارت هاي زندگي،  توجه به روش هاي نوين تدريس و تنوع در شيوه هاي 
ارزش يابي، كمك به باال بردن توانمندي  معلمان در زمينه طراحي فعاليت هاي متناسب با اهداف 
در  مهارت ها  و  دانش ها  بودن  كاربردي  بودن محتوا،  روز  به  و  اعتبار علمي  زندگي،  مهارت هاي 
فعاليت هاي تدريس، هم سويي با مباني ديني و ارزشي، توجه به مسائل اجتماعي، اخالقي و فرهنگ 
جامعه، افزايش دانش  و آگاهي معلمان در زمينة آداب و مهارت هاي زندگي و باالخره معرفي منابع 

و مآخذ براي مطالعه بيشتر.
گروه داوري آن گاه پيشنهادها و توصيه هايي را به صاحبان قلم و نشر ارائه كرده است:
در توليد و تدوين كتاب هاي اين حوزه بر اساس آموزه هاي ديني و فرهنگي عمل شود.

بومي سازي كتاب هاي ترجمه اي و انطباق آن با وضعيت فرهنگ و اجتماعي ما ضروري است.
به توليد و تأليف به جاي ترجمه و تقليد اولويت و اهميت داده شود.

كتاب هاي اين حوزه به نيازهاي دانش آموزان با توجه به تفاوت هاي فرهنگي، اجتماعي، منطقه اي 
و جنسيتي توجه خاص مبذول دارد.

به نيازهاي برخاسته از رشد فردي، اجتماعي و بين فردي دانش آموزان در سنين مختلف توجه شود.
همسوسازي آثار و تأليفات با اسناد تحول بنيادين آموزش و پرورش به ويژه برنامة درسي ملي 
كه در آن آداب و مهارت هاي زندگي به عنوان حوزة مستقل ياددهي- يادگيري در نظر گرفته شده  
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است، ضرورت دارد.
به آموزش آداب اسالمي- ايراني اهميت داده شود.

به سنين حساس و خاص مثل 9 سالگي، 12 سالگي، دوران بلوغ و جواني اهميت بيشتر داده شود.
به تأليف و توليد پژوهش محور اولويت داده شود. (جا داد كه ناشران به نيازسنجي، پژوهش و 

تحقيق توجه ويژه معطوف دارند.)
 به توليد بسته هاي آموزشي شامل فيلم و كارتون، بازي رايانه اي، بازي و سرگرمي، مجالت، 

كتاب داستان و رمان و ساير توليدات نرم افزاري در اين حوزه بپردازند.
 به منظور تأثيرگذاري بيشتر بر روي مخاطبان، مخاطب كتاب ها معين شود مانند: كتاب هاي 
خاص اوليا، كتاب هاي خاص دانش آموزان، كتاب هاي ويژة معلمان، كتاب هاي خاص كارشناسان و 

باالخره كتاب هايي با مخاطب عام.

بيانية گروه داوري كتاب هاي تاريخ

گروه داوران كتب هاي تاريخ، با بررسي حدود 100 اثر رسيده به جشنواره، نكاتي كوتاه را خطاب 
به ناشران و نويسندگان محترم فعال در حوزة كتاب هاي آموزشي تاريخ، يادآوري كرده اند:

شمار چشمگيري از كتاب هاي تاريخي، از حيث كسب امتياز نزديك به هم بودند، و اين نكته كار 
داور را سخت و با وسواس و دغدغه همراه مي كرد.

است  شايسته  بودند.  تصويرگري ضعيف  حيث  از  مجموع،  در  شده،  تأليف  تاريخي  كتاب هاي 
تاريخي  كتاب هاي  جذابيت  و  آموزشي  بار  بر  زبده،  تصويرگران  كارگيري  به  با  محترم  ناشران 

بيفزايند.
برخي از ناشران، مجموعه هايي تاريخي دربارة شخصيت هاي علمي و فرهنگي ارائه كرده اند كه 
ساختار آن ها، تقليد از مجموعه هايي است كه پيشتر توسط ناشران ديگر چاپ شده است. اميد است 

ناشران و نويسندگان محترم در پي ارائة كارهاي نو و خالقانه باشند.
به نظر مي رسد بسياري از ناشران و نويسندگان، تعريف و تصور دقيقي از مخاطبان خود ندارند. 
به بيان ديگر به درستي معلوم نيست كتاب هاي آنان براي دانش آموزان دورة ابتدايي منتشر شده 

يا راهنمايي يا غيره.
تاريخ گستردة ايران و اسالم، شامل موضوعات و مفاهيم بسيار زياد و متنوعي است كه هنوز 
جاي كار دارد. عرصه هاي بكر و جذاب در اين حوزه كم نيست؛ الزم است ناشران با به كارگيري 
كارشناسان و صاحب نظران و نيز نويسندگان كودك و نوجوان، با طراحي، تأليف و انتشار مجموعه هاي 

نو، فرزندان ايران را با ميراث گرانبار فرهنگي، حماسي و علمي بيش از پيش آشنا سازند.
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   بيانية گروه داوري كتاب هاي جغرافيا

 هيئت داوران گروه جغرافيا، در ارتباط با كتاب هاي آموزشي اين حوزه، ديدگاه ها و توصيه هاي 
خود را خطاب به مؤلفان، مترجمان و ناشران محترم در پنج بند، چنين بيان كرده است: 

هيئت داوران مراتب تأسف خود را از كمبود كتا ب هاي آموزشي جغرافيايي اعالم مي دارد و از مؤلفان، 
مترجمان و ناشران محترم مي خواهد كه زمينة تأليف، ترجمه و انتشار كتاب هاي آموزشي جغرافيايي را 
تقويت و به اين وسيله به نيازهاي انبوه مخاطبان، به اين گونه كتاب ها پاسخ گويند. حجم كنوني كتب 

منتشره در اين زمينه با نيازها و بازار فراوان براي اين گونه كتاب ها هماهنگي الزم را ندارد.
با توجه به ضرورت تقويت هويت  ملي از طريق كتب آموزشي جغرافيايي و گسترش درك و 
فهم و دانش مخاطبان نسبت به سرزمين ايران، هيئت داوران تأكيد ويژه اي بر تأليف كتاب هاي 

جغرافيايي با موضوع سرزمين ايران دارد.
بسياري از مسايل و مشكالت زيست محيطي و اقتصادي جهان امروز، جنبه هاي جغرافيايي دارد 
يا متأثر از محيط جغرافيايي است؛ بنابراين ترجمه و تأليف كتاب هايي در زمينه مسايل امروز جهان 

از ديدگاه جغرافيا توصيه مي شود.
از مهارت هاي جغرافيايي در زندگي روزمره و درك  استفاده  توانايي  با نظر به ضرورت كسب 
انتشار كتبي در زمينه هاي گوناگون مهارت هاي جغرافيايي متناسب با مخاطبان  محيط پيرامون، 

توصيه مي شود.
كتب دانش افزايي و افزايش مهارت هاي معلمان و دبيران جغرافيا در حال حاضر با كمبود فراواني 
روبه روست؛ به مؤلفان، مترجمان و ناشران گران قدر توصيه مي شود زمينه هاي نشر اين گونه كتب 

را فراهم و به بسياري از نيازهاي دانشجويان و معلمان در دنياي امروز پاسخ گويند.

بيانية گروه داوري كتاب هاي تربيت بدنى 

هيئت داوران گروه تربيت بدني در بيانية خود از درك مثبت و بعضًا باالى دانش آموزان ايرانى 
از تربيت بدنى و ورزش مدرسه اي سخن گفته اند و آن را مرهون وجود كتاب ها و منابع مكتوب با 
موضوع تربيت بدنى و ورزش در سال هاى اخير دانسته و با وجود اندكي منابع تربيت بدني، كوشش 

ناشران و نويسندگان را قابل تقدير شمرده اند. 
نتايج يك تحقيق ملى در سال گذشته نشان داد كه دانش آموزان ايرانى (دختر و پسر در هر 
سه دورة تحصيلى) درك مثبت و بعضًا بااليى از تربيت بدنى و ورزش مدرسه اي دارند (آزمون، 
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1388). به دليل نبود برنامة درسى رسمى تربيت بدنى براى دوره هاى راهنمايى و متوسطه و جديد 
در  برنامه  اين  راه  برسر  اجرايى  و وجود مشكالت  ابتدايى  دورة  بدنى  تربيت  برنامة درسى  بودن 
مدارس، چنين تصورى دور از ذهن مى نمود. يكى از احتماالت در اين موضوع، در كنار آموزش هاى 
مدرسه اي، نقش آموزش هاى غير رسمى و دسترسى دانش آموزان به منابع غير درسى دانسته شده 

است.
صرف نظر از ميزان تأثير، بخشى از درك دانش آموزان از تربيت بدنى و ورزش مدرسه اي را 
بايد ناشى از وجود كتاب ها و منابع مكتوب با موضوع تربيت بدنى و ورزش در سال هاى اخير 
با هدف كيفيت بخشى  اخير،  در سال هاى  آموزشى رشد  برگزارى جشنوارة كتاب هاى  دانست. 
شد  بدنى  تربيت  درسى  برنامة  براى  مغتنمى  فرصت  آموزشى،  كتاب هاى  به  سامان دهى  و 
كه  مانده  مهجور  علمى  حوزة  يك  عنوان  به  فرهنگى،  رويداد  اين  در  حضور  واسطة  به  تا 
زمينه هاى كارى و موضوعى متنوع و فراوانى دارد، توجه ناشران را به خود جلب كند. با آنكه 
در اولين دوره كتاب هاى محدودى، به دليل كم اطالعى ناشران، در گروه داورى بررسى شد، 
اگرچه عيب كيفي  بوده ايم.  اين بخش شاهد  را در  پررنگ ترى  بعدى حضور  اما در دوره هاى 
ترجمه اي بودن،  كميت كتاب ها را تحت الشعاع خود قرار داده است، اما براى گذر از دوران 
اجتناب  بروز چنين شرايطى  دوران كيفيت بخشى،  به  رسيدن  تا  علمى  حوزة  اين  به  كم توجهي 

ناپذير بود. 
امروز در هشتمين جشنواره، حداقل سه اتفاق مهم: افزايش تعداد كتاب؛ افزايش تعداد ناشرين 
تخصصى فعال در اين موضوع علمى و بعضًا همسويى برخى كتاب ها با برنامة درسى، هيئت داورى 

را، على رغم غلبة ترجمه بر تأليف، به آينده اي روشن اميدوار كرده است.
از منظر هيئت داورى، يكى از مشكالتى كه نشر كتاب در حوزة تربيت بدنى در مقايسه با ساير 
نقيصه  اين  آموزان است.  براى دانش  بدنى  تربيت  نبود كتاب درسى  با آن مواجه است،  دروس، 
به طور مستقيم و غير مستقيم  باعث شده تا هم در بدنة وزارت آموزش و پرورش و هم در بخش 
خصوصى كمتر واحد سازمانى يا ناشرى به دنبال چاپ و توزيع كتاب درسى (به عنوان بستر اصلى 
براى فعاليت هاى بعدى)، كمك آموزشى، كمك درسى، كار، تمرين و... در حوزة تربيت بدنى و 

ورزش باشد.
هيئت داوران در اين دوره پيش از آنكه ناشرين را مخاطب خود قرار دهد، به سازمان پژوهش 
و برنامه ريزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش و سايرتشكيالت ذيربط در موضوع تأليف وچاپ 
كتاب، پيشنهاد مى كند تا با مهيا ساختن بسترهاى رسمى (تأليف كتاب هاى درسى، تمرين و كار) 
ضامن بقا، بروز خالقيت ها، و توسعة علمى مبتنى بر برنامة درسى در اين بخش باشند تا رسالت 

خود، يعنى فراهم ساختن آموزش هاى رسمى را محقق سازند. 
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بيانية گروه داوران كتاب هاي حرفه و فن

گروه داوري حرفه  و فن از ناشران كتاب هاي آموزشي، به دليل اهميت دادن به بخش كودك 
و نوجوان، بخصوص انتشار كتاب هاي مرتبط با مهارت هاي عملي در حوزة حرفه  و فن تقدير و 
تشكر و اظهار اميدواري كرده است كه در سال هاي آتي شاهد تأليف كتاب هاي مفيد مبتني بر كار 
عملي- فعاليت  اجتماعي و دانش افزايي توأم از طرف مؤلفان داخلي باشد. برخي از نكاتي كه اين 

گروه براي بيان ضروري دانسته است، از اين قرار است: 
كه  داوران، همچون سال هاي گذشته مشاهده شد  هيئت  توسط  آمده،  به عمل  ارزيابي  طبق 
كتاب هاي تأليفي در مقايسه با كتاب هاي ترجمه شده بسيار اندك است و بهتر است با امتيازهاي 

ويژه اي كه براي مؤلفين در نظر گرفته  مي شود، رويكرد تأليف بر ترجمه تقدم پيدا كند.
با توجه به رويكرد جديد درس حرفه و فن نياز به كتاب هاي كار، فعاليت و دانش افزايي كه موجب 

تقويت مهارت هاي فني دانش آموزان مي شود بسيار محسوس است.
مهارت هاي  اجتماعي  و  گروهي  كارهاي  فناورانه،  روحية  تقويت  به سمت  بايد  كار  كتاب هاي 
توليد شده  اثر  از  ارزيابي  و تحليل اطالعات و طراحي و ساخت و خودارزيابي،  تجربي و تجزيه 

نگارش شوند.
كتاب هاي ترجمه شده كه جهت ارتقاي علمي دانش آموزان بسيار مفيدند، بايد بر اساس هدف ها 

و برنامه هاي درسي و تحوالت آن و به روز بودن، تأليف شود.
به هدف از تأليف كتاب و نحوة استفادة آن توسط دانش آموزان و معلمان توجه بيشتري مبذول 
رغبت  در  ساده  فعاليت هاي  مثال ها،  گويا،  نمودارهاي  و  تصاوير  از  استفاده  كه  آن جا  از  شود. 
دانش آموزان و در تثبيت يادگيري بسيار مؤثرند، توصيه مي شود مؤلفين محترم در اين زمينه نيز 

تالش بيشتري مبذول نمايند.
پيشنهاد مي شود كتاب هاي برگزيدة جشنواره، بعد از گذشتن از فيلتر داوري، در اختيار مدارس 

قرار گيرند تا براي تجهيز كتاب خانه هاي مدارس از آن استفاده شود. 

بيانيه گروه داوران كتاب هاي آموزش رياضي

هيئت داوران كتاب هاي آموزش رياضي، در مجموع 151 عنوان كتاب رياضي را مورد بررسي 
قرار داده است. در بيانية گروه رنگ و بويي اميد بخش جريان دارد كه بر اساس مالحظة همين 

كتاب ها شكل گرفته است. 
مطابق معمول بيشترين سهم مربوط به كتاب هاي كار و تمرين است كه بيشترين مخاطب را نيز 
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به خود اختصاص مي دهد. لذا به طور طبيعي تمايل مؤلفان و ناشران بيشتر به اين حيطه معطوف 
مي شود. جاي خوش حالي دارد كه آثار مناسب اين بخش نسبت به گذشته تفاوت كرده و آثاري كه 

استانداردهاي ذيربط را رعايت كرده اند بيش از پيش به  چشم مي خورد.
در اين دوره از جشنواره، تعداد آثار مربوط به دانش افزايي معلمان نسبت به دوره هاي پيش، سير 

صعودي قابل توجهي دارد؛ اگر چه در اين بخش هنوز نياز به كار بيشتري احساس مي شود.
آثار  توليد  براي  ايراني  نويسندگان  توانايي  بيانگر  ترجمه اي  آثار  تأليفي و كم شدن  رشد كتب 
مناسب است و نشانگر عبور از مرحلة تقليد و ترجمة صرف و بلوغ آثار تأليفي و بومي سازي هاي 
عميق تِر آثاِر ترجمه  و تأليف است. هيئت داوران اميدوار است در آينده، شاهد آثار تأليفي فاخري 
باشد كه در آماده سازي و سازمان دهي محتوايي، با آثار ترجمه اي منتخب به رقابت برخيزند و در 

آ ن ها به فرهنگ اسالمي ايراني توجه بيشتري شده باشد. 
توجه به ويرايش هاي علمي و ادبي متناسب با مخاطب از جمله مواردي است كه بايد بيشتر 

مورد نظر قرار  گيرد. 
در پايان، هيئت داوران به كمبود آثار مرجع از جمله فرهنگ رياضي و دايره المعارف مناسب اين 
سنين اذعان دارد و ناشران و مؤلفان را به سرمايه گذاري در اين زمينه توصيه مي كند؛ ضمن آنكه 
كماكان تنوع در فرم ارائة آثار وجود ندارد. زمينة مناسب ديگري كه مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 
توليد آثاري متنوع در شكل، فيزيك و فرم ظاهري است كه مي تواند در جذب مخاطب مؤثر و از 
نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد. در اين خصوص حداقل توجه به چاپ آثار رنگي براي پاية 
پايين دورة دبستان ضروري به نظر مي رسد. توجه به ضمائم و سوق دادن دانش آموز، دست ورزي 
و ساخت دست سازه هاي اينترنتي به منظور ملموس كردن دانش رياضي و كاربردي كردن آن نيز 

مي تواند مورد توجه قرار گيرد.

 بيانية گروه داوري كتاب هاي زبان عربي

و فرهنگ غني  زبان وحي  بسترساز  به عنوان  راهنمايي  آموزشي مقطع  برنامه  در  زبان عربي 
به  فرهنگي،  رويكرد  اين  اساس  بر  عربي،  زبان  رشتة  داوران  گروه  دارد.  واال  جايگاهي  اسالمي 

بررسي كتاب ها پرداخته است.
حميدرضا  و  متقي زاده  عيسي  حيدري،  حميدرضا  از  متشكل  عربي  زبان  آموزش  داوران  گروه 
ميرحاجي ضمن قدرداني از مؤلفان و ناشران، برخي از مهم ترين نكات مورد توجه خود را چنين 

ياد آوري كرده اند:
تأليف كتاب هايي كه پوشش دهندة اهداف برنامة  درسي باشد ضرورت دارد؛ از جمله در زمينة 
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ترجمه و درك مطلب، مهارت هاي زباني، فرهنگ لغت هاي متنوع توصيفي و تصويري در كتاب هاي 
كار و تمرين موجود، توجه و اهتمام به تمرينات متنوع از قبيل بازي ها و سرگرمي هاي آموزشي ديده 
نمي شود،؛ بنابراين به مؤلفان و ناشران توصيه مي شود در جهت رفع اين كاستي ها در تأليف هاي 

آينده خود اقدام كنند.
از جمله نواقص تمرينات كتاب هاي كار موجود، بي توجهي به اصل «تنوع » و «خالقيت» در 
ارائة تمرينات متناسب با موضوعات درس هاست؛ به طوري كه در اكثر كتاب هاي كار وجه تمايزي 

به چشم نمي خورد.

بيانية گروه داوري كتاب هاي علوم تجربي

امروزه اهميت موضوع علوم تجربي در آشنا كردن دانش آموزان، با دانستني ها، كسب و مهارت ها 
و نگرش هاي ضروري زندگي كامًال آشكار شده است. اهداف برنامه درسي علوم تجربي در دوره  
آموزش عمومي (ابتدايي، راهنمايي) نيز با اشراف و توجه به اين سه مقوله طراحي شده اند. توجه به 
اهميت سواد علمي به عنوان بستري براي رشد و پويايي آموزش و ايجاد خالقيت در ذهن و رفتار 
دانش آموزان، ناشران، مؤلفان و مترجمان اين حوزه را موظف مي سازد كه با توليدات خود مخاطبان 

را با مهارت هاي فرايندي، روش علمي و كسب نگرش هاي ضروري زندگي آشنا كنند.
گروه داوران علوم تجربي، با اين مقدمه و با اشاره به ارتقاي كيفي كتاب ها به جهات محتوايي 
و روشي، و بذل توجه به حوزة دانش افزايي دانش آموزان در ازاي كم توجهي به ساير حوزه ها، اين 

توصيه ها و پيشنهادها را الزم ديده است: 
توجه به تأليف كتاب و سرمايه گذاري در اين زمينه؛ در شرايط فعلي عمدة كتاب هايي كه در 
حوزه هاي مختلف آموزش علوم تجربي به دبيرخانة جشنواره رسيده  است، ترجمه اند و بعضًا به علت 
عدم توجه كافي مترجم يا ناشر، دچار مشكالت فرهنگي و ارزشي اند. به نظر مي رسد كه در شرايط 
كنوني به منظور پاس داشت ويژگي هاي فرهنگي و ارزشي جامعه بايد تدابير ويژه اي براي تشويق 
و ترغيب مؤلفان و ناشران براي رشد توليدات فرهنگي بومي ( آن هم به صورت تأليفي) انديشيده 

شود. 
توجه به نيازها و عاليق مخاطبان؛ توجه به نيازها و عاليق مخاطبان به ويژه در دورة ابتدايي و 
كتاب هاي حوزة غيردانش افزايي اهميت بسيار دارد؛ مثًال در دورة ابتدايي توجه به قالب هاي داستاني 

و تخيلي در توليد كتاب، آن را براي مخاطبان خود جذاب تر مي كند.
داشتن ارتباط و نقش در زندگي؛ بسياري از كتاب ها به ويژه در گروه دانش افزايي اگر چه ظاهري 
جذاب داشتند، اما متأسفانه محتواي آن ها فاقد كاربرد در زندگي روزمره بود. اين ويژگي يكي از 
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معيارهايي بود كه مانع گذر كتاب از يك مرحله به مرحله بعدي مي شد.
به روز بودن محتوا: بسياري از كتاب ها داراي محتوايي تكراري اند و مترجمان، مؤلفان و ناشران 

كم تر به مسائل و فناوري روز دنيا توجه داشته اند.
عدم توجه كافي مترجمان به اعتبار علمي اثر؛ گاهي اعتبار علمي متن اصلي كتاب مورد غفلت 
قرار گرفته است؛ به گونه اي كه مترجم اشتباه هاي واضح و مشخص كتاب اصلي را نيز ترجمه 
كرده  است. رخ دادن اين امر بيشتر از آن ناشي مي شود كه مترجمان بعضًا در مورد كتابي كه ترجمه 
مي كنند فاقد تخصص الزم اند و با ادبيات و اصطالحات علمي خاص آن رشته آشنايي كافي ندارند 
و به صرف آشنايي به زبان انگليسي به خود اجازه مي دهند در هر حوزة علمي به ترجمة كتاب 
بپردازند. اين امر گاهي منجر به انتخاب واژه و معادل هاي نادرستي براي يك واژة علمي خاص نيز 
مي شود. متأسفانه تعدادي از كتاب ها با وجود داشتن ساختار خوب و سازمان دهي مناسب به علت 
داشتن غلط هاي علمي از ورود به مرحلة بعدي بازماندند. بنابراين، ناشران بايد  عالوه بر توجه به 

اعتبار علمي اثر به تخصص و توانايي هاي مترجم يا مؤلف توجه فراوان داشته باشند.
نياز به ويرايش علمي و ادبي؛ محتواي تعدادي از كتاب ها هنوز فاقد يك ادبيات و رسم الخط 
مناسب است. به نظر مي رسد ناشران، مترجمان و مؤلفان كتاب هاي كمك آموزشي و كمك درسي، 
بايد ادبيات و رسم الخط كتاب هاي درسي را الگوي كار خود قرار دهند تا مخاطبان آن ها با سهولت 

و راحتي بيشتر ي با اين كتاب ها ارتباط برقرار كنند.
بسيار روشن است اما هنوز  عدم توجه كافي به كيفيت ظاهري كتاب؛ اگر چه اين امر ظاهراً 
برخي از ناشران به جذابيت فيزيكي كتاب، صفحه  آرايي، قطع مناسب كتاب و حتي انتخاب نوع 

كاغذ توجه كافي ندارند.
نبود مقدمة مناسب؛ اگر چه ممكن است اين امر به نظر كم بها بيايد، اما داشتن مقدمه اي مناسب 
در معرفي اثر در ابتداي كتاب مي تواند در خواننده انگيزة بيشتري براي مطالعه ايجاد كند. موضوعي 

كه در بسياري از كتاب ها به فراموشي سپرده شده بود.
توجه به توليد كتاب در زمينة دانش افزايي، مهارتي و روشي براي معلمان؛ با توجه به پيشرفت 
روز افزون روش هاي آموزشي در دنيا و به كارگيري فناوري هاي نوين از جمله IT در زمينة تدريس 
و فقر محتوايي و روشي كالس هاي ضمن خدمت در دورة آموزش عمومي، به نظر مي رسد توليد 
به شمار مي آيد.  معلمان  جامعة  نيازهاي جدي  از  و  دارد  اهميت  بسيار  زمينه  اين  در  كتاب هايي 
چنين  توليد  به  نسبت  تجربه،  با  معلمان  و  كارشناسان  از  استفاده  با  بايد  آموزشي  كتاب  ناشران 

كتاب هايي اهتمام فراوان داشته باشند.
جشنواره  دبيرخانة  به  رسيده  فعاليت  و  كار  كتاب هاي  مناسب؛  فعاليت  و  كار  كتاب هاي  توليد 
اغلب مشابه يكديگر بودند و توليد كنندگان اين كتاب ها به مسائلي مثل شناخت كافي از برنامة 
درسي، توجه به خالقيت، طرح پرسش هاي مهارتي و نگرشي، طراحي پرسش هاي واگرا به جاي 
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پرسش هاي تكراري همگرا، طرح فعاليت هاي مناسب و مكمل براي درك روشن تر محتواي كتاب 
درسي، خود ارزش يابي و... توجه كافي نداشته اند.

(ICT) بيانية گروه داوري كتاب هاي فناوري اطالعات و ارتباطات

در  فناوري  اين  نقش  و  اهميت  با  را  خود  كوتاه  يادداشت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  گروه 
زندگي و به ويژه در آموزش و پرورش آغاز كرده و آن گاه سخن را به معيارها و مالك هاي داوري 

كشانده است.
فناورى اطالعات و ارتباطات، عرصه هاى مختلف اجتماعى را به اشكال مختلف تحت تأثير قرار 
داده است. آموزش و پرورش رسمى در جهان نيز از اين تحوالت بركنار نبوده است و در ميدانى 
رقابتى ناگزير از آن شده است كه خود را با تحوالت ناشى از ورود فناورى اطالعات و ارتباطات 
در  فناورى  اين  به  مربوط  دروس  ورود  است.  داده  روى  مختلف  اشكال  به  امر  اين  كند.  همراه 
ارتباطات  و  اطالعات  فناورى  تلفيق  درسى؛  مستقل  واحدهاى  عنوان  به  رسمى  درسى  برنامة 
گذراندن  به  معلمان  الزام  درسى؛  برنامه هاى  ساير  و  رياضى  و  علوم  مانند  اساسى  دروس  در 
ارائة  كند؛  مجهز  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى  مهارت هاى  به  را  آنان  كه  آموزشى  دوره هاى 
دروس الكترونيكى در قالب هاى چند رسانه اى ها؛ ايجاد شبكه هاى آموزشى اينترنتى و استفادة 
معلمان از آن در جهت تقويت برنامة درسى رسمى؛ گسترش عرصة يادگيرى از محيط رسمى 
از  بسيارى  در  امروزه  مى دهد  نشان  كه  ديگرى  تدبير هاى  و  آن  از  بيرون  فضاى  به  مدرسه 
آموزان  بر آن دارند كه معلمان و دانش  كشور هاى جهان، نظام هاى آموزش و پرورش سعى 
را به اين فناورى مجهز و آن ها را آمادة زندگى در قرن جديد كنند. آموزش و پرورش كشور 
ما هم بيش از يك دهه است كه تحوالت جديد را ارج نهاده و در روزآمد كردن برنامه هاى 
درسى و تحول آن ها با توجه به اين فناورى ها كوشيده است. اين ضرورتى است گريزناپذير كه 
بقاى آموزش و پرورش در گرو آن است. بى شك انتشار كتاب هاى مناسب در اين حوزه و معرفى 
و قدردانى از نويسندگان و مترجمان آن ها مى تواند به ارتقاى كيفيت آموزش در كشور كمك كند. 
هيئت داورى گروه فناورى اطالعات و ارتباطات بر اين اساس، با توجه به معيار هاى زير به انتخاب 

كتاب برگزيده در اين عرصه دست يازيده است.
 تناسب و هماهنگى محتواى كتاب با برنامة درسى فناورى اطالعات و ارتباطات در آموزش 

و پرورش
 تطابق كتاب با ويژگى ها، عاليق و نياز هاى مخاطبان خود

 صحت علمى محتواى كتاب
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 سازمان دهى منطقى و علمى مناسب محتواى كتاب
 رعايت اصول زيباشناسى در ارائة مطالب

 ارائة فعاليت هاى توسعه اى و تكميلى
      

بيانية گروه داوران كتاب هاي هنر

بررسي مجموعه  كتاب هاي هنر، گروه محترم داوري را به نكته هاي اصلي زير رسانده است:
از نظر كميت و كيفيت توليد، بيشترين كتاب هاي بررسي شده، هم چنان به بخش ترجمه اختصاص 
داشت. اين ويژگي گذشته از جنبه هاي مثبتش، به دليل تعلق فرهنگي كتاب به سرزمين هاي ديگر، 
سبب مي شود تصويرها و موضوعات كمتر از ويژگي هاي بومي برخوردار بوده، ناشران را به سمت 

دست يابي آسان به كتاب هاي تصويري و ترجمه شده هدايت  كند.
عنايت  نوجوانان  و  كودك  تقويت خالقيت  به  آن كه  از  بيش  كاربردي،  كتاب هاي  از  بسياري 
ارائه شده و پيگيري مرحله به مرحلة ساخت آن توجه نشان  داشته باشند، به ساخت نمونه هاي 
داده و كودك را در پيگيري مراحل ساخت، چندان آزاده نگذاشته اند؛ چنين فرايندي بيشتر به تقليد 
مي انجامد تا برخورد خالق. در اين زمينه، توليد مجموعه كتاب هاي «دوباره نگاه كن» از سوي 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، در سال هاي گذشته، بهترين مثال براي كتاب هاي هنري 

خالق است.
كتاب سازي سهل انگارانه، ترجمة نه چندان روان و ترجمة تكراري آثار مشابه و حتي آثار يكسان، 
از آسيب شناسي هاي آشكار در توليد كتاب هاي هنر، به ويژه در بخش كتاب هاي كاربردي قلمداد 

مي شود (از جمله كتاب هاي «كاغذ و تا»).
تالش ناشران براي ارائة آثار مجموعه اي، از جمله مجموعه  كتاب هاي «نگاه كن» نشر نظر، 
كاربردي  و  دانش افزا  اطالعاتي،  مطالب  ارائة  در  مطلوب  روند  استمرار  به  ناشران  نشانگر عالقة 

است.
توجه به كيفيت مطلوب و گاه درخشان در روند كتاب سازي كتاب هاي هنر، رويداد مثبتي است 

كه در چاپ آثار به چشم مي خورد.
در توليد كتاب هاي نظري، فرايند طي شده اغلب بدون ذكر منابع معتبر و از زبان مؤلف شكل 

گرفته است؛  در حالي كه ذكر منبع به اعتبار بيشتر كتاب مي انجامد نه ضعف آن.
هم چنان با ضعف فراواني در توليد كتاب هاي اطالعاتي هنر، از جمله آشنايي كودكان و نوجوانان 
روبه رو هستيم.  ادبيات  و  نمايش، موسيقي  زمينة  در  ويژه  به  و جهان،  ايران  بزرگ  با هنرمندان 
اگر از مجموعه كتاب هاي نشر نظر در زمينة آشنايي با هنرمندان بزرگ جهان و كتاب «اسم من 
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ون گوگ است- ترجمه» بگذريم، تقريبًا اثر مطلوب ديگري در ميان كتاب هاي چاپ شده به چشم 
نمي خورد.

بيانية گروه داوري كتاب هاي مرجع

گروه داوري كتاب هاي مرجع با ابراز خوش بختي از در نظر گرفتن بخشي به نام كتاب هاي مرجع 
در جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، اظهار كرده اند كه چنين بخشي در جشنواره بدون شك بخش 

مهمي از هدف ها و ضرورت هاي جشنواره را معنا مي بخشد. 
اين گروه سپس با اشاره به نقش مهم كتاب هاي مرجع در رشد علمي دانش آموزان، فراگيرندگان 
و فعاالن آموزشي، آن ها را ابزار آ موزشي مفيد و مناسبي خوانده اند كه آموزش مبتني بر كاوشگري 
و پژوهشي محور را گسترش مي دهند.  هيئت داورن همچنين با اشاره به برخي از ويژگي هاي مهم 
كتاب مرجع، به منظور ارتقاي كيفيت كتاب هاي توليد شده در اين حوزه، نكاتي را به پديدآورندگان 

و ناشران محترم گوشزد كرده اند. 
ضمن احترام به اهداف،  معيارها و سليقه هاي پديدآورندگان و ناشران مختلف در انتخاب و انتشار 
كتاب هاي مرجع، خاطرنشان مي سازد آن چه در اين جشنواره در درجة اول مورد توجه قرار داشته، 
هم سويي اهداف كتاب ها با اهداف واالي برنامة درسي بوده است. بنابراين، آن دسته از كتاب هاي 
مرجع كه اهداف ديگري را دنبال كرده اند، موضوع بررسي اين جشنواره قرار نگرفته اند. همچنين از 
بين كتاب هايي كه با هدف «مرجع بودن» منتشر شده اند، شماري متأسفانه، بارزترين ويژگي هاي 
كتاب هاي مرجع را كه همانا سهولت دست رسي به اطالعات و مداخل است، نداشتند. بنابراين در 

مراحل گوناگون داوري حذف شدند.
هيئت داوران به منظور ارتقاي كيفيت كتاب هاي توليد شده در اين حوزه، موارد زير را به ناشران 

و پديدآورندگان پيشنهاد مي كند:
تأمين  ترجمة شايستة كتاب هاي كشورهاي ديگر، گام مهمي در  انتخاب هوشمندانه و  گرچه 
منابع آموزشي مورد نياز به شمار مي رود، اما با توجه به تفاوت نظام ها، نيازها و روش هاي آموزشي 

كشورهاي مختلف، ضرورت پرداختن به تأليف بومي كامالً  حس مي شود.
توجه به اصول مرجع نويسي در توليد كتاب هاي اين حوزه ضروري است.

الزم است به تناسب، بين تخصص علمي پديدآورندگان (نويسندگان، مترجمان و ويراستاران) با 
موضوعات مندرج در كتاب توجه شود.

در انتخاب كتاب، به برنامة درسي و هدف هاي آموزشي آن توجه شود.
گرچه گام هاي نويدبخشي در راستاي ارتقاي كيفيت ظاهري و محتوايي كتاب ها در حال برداشته 
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شدن است، اما اين موضوع هم چنان نيازمند توجه جدي تر ناشران است.
در ترجمة كتاب هاي كشورهاي ديگر، پاس داري از ارزش ها و دستاوردهاي علمي و فرهنگي 

كشورمان بايد مورد توجه باشد.
بهره گيري از فناوري اطالعات و ساير شيوه هاي نوين توليد مراجع نيز پيشنهاد مي شود.

انطباق محتواي كتاب با نيازهاي واقعي مخاطبان شايستة توجه است.
چنين  را  خود  داوري  معيارهاي  مهم ترين  از  برخي  همچنين  مرجع  كتاب هاي  داوري  هيئت 
برشمرده است: دقت علمي،  چه در متن و چه در رسانه اي تصويري، تناسب توضيحات ذيل هر 
مدخل با نيازها و توانمندي هاي ذهني و هوشي مخاطب، توجه به زبان فارسي معيار و ارزش هاي 

فرهنگي جامعه، هم چنين روزآمدي، نوآوري و داشتن ساختار متناسب و هدف.

. . . ادامه در شمارة بعد
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نمايش تصويرى فصلنامة رشدجوانه
 شماره 1 الى 30  
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“Javaneh” is an educational, 
analytical and research magazine 
which is published quarterly. It aims 
is giving information, disseminating 
research findings and interchanging 
ideas between scholars and 
publishers regarding supplimentary 
textbooks and educational aids 
development process.
Considering objectives of the ministry 
of education, publishers try to improve 
their knowledge and job’s experience 
continually. Through this magazine, 
they also try to promote by using their 
existing potentials.

Burea of Educational Aids
Publishing, the Organization of

Research and Educational
Planning

(Ministry of Education)
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