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كليه ى  از  «جوانه»،  پژوهشى  تحليلى  آموزشى  فصل نامه ى 
كتاب هاى  پديدآورندگان  و  مترجمان  نويسندگان،  صاحب نظران، 
آموزشى و انديشمندان عالقه مند به مباحث توليد كتاب هاى آموزشى 
دعوت مى كند، نوشته هاى خود را در زمينه هاى موضوعى زير، براى 

دبيرخانه ى سامان بخشى كتاب هاى آموزشى ارسال دارند:
1. مطالعات تطبيقى (تجربيات ساير كشورها در توليد كتاب هاى 

آموزشى)
2. كاربرد انواع فناورى اطالعات و ارتباطات در توليد كتاب هاى 

آموزشى
3. تبيين ويژگى ها، استانداردها و اصول زيباشناسى كتاب هاى 

آموزشى
4. معرفى توصيفى كتاب هاى آموزشى مناسب و برتر

5. معرفى نشريات، منابع علمى و بانك اطالعات كتاب هاى 
آموزشى داخل و خارج از كشور

6. آسيب شناسى توليد كتاب هاى آموزشى مناسب
7. نيازسنجى آموزشى و مخاطب شناسى

8. ارائه ى يافته هاى علمى و ايده هاى نو و تجربه در زمينه ى 
فرايند توليد كتاب هاى آموزشى مناسب

9. معرفى طرح سامان بخشى كتاب هاى آموزشى و مؤسسه هاى 
انتشاراتى موفق

10. تبيين روش هاى نوين خوديادگيرى و خودارزش يابى
11. مديريت و مشاركت در توليد كتاب هاى آموزشى

ارزش يابى  و  توليد  برنامه ريزى،  راهبردهاى  تبيين   .12
كتاب هاى آموزشى

13. دورنما و چشم اندازهاى آينده ى توليد كتاب هاى آموزشى
توليد  بر  حاكم  نوين  اهداف  رويكردها،  اصول،  تبيين   .14

كتاب هاى آموزشى مناسب
15. مباحث تحليلى و كاربردى مربوط به كتاب، كتاب خانه هاى 

آموزشگاهى و كتاب خوانى دانش آموزان



راهنماي تهيه ي آثار
اشاعه ى  اطالع رسانى،  هدف  با  جوانه»  «رشد  پژوهشى  و  تحليلى  آموزشى،  نشريه ى 
زمينه ى  در  صاحب نظران  بين  تجربه  و  تبادل نظر  و  نو  ايده هاى  و  علمى  يافته هاى 
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 هاى 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.

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

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.

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

تهران، پل كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى، ساختمان شماره 4 وزارت آموزش و پرورش،
پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشى، فصل نامه ى «رشد جوانه»
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سردبيــريادداشت

كتاب هاي  جشنواره ي  اولين  برگزاري  با  جوانه،  رشد  مجله ي 
آموزشي  كتب  سامان بخشي  طرح  از  بخشي  كه  رشد  آموزشي 
آگاهي بخشي  و  اطالع رساني  مجله  هدف  ابتدا  شد.  متولد  است، 

به دست اندركاران نشر كتب آموزشي بود، اما كم كم به رسانه اي براي 
فرهنگ سازي در عرصه ي توليد و انتشار كتاب و توسعه ي اهداف طرح 

سامان بخشي تبديل شد.
ساير  و  توزيع كنندگان  مؤلفان،  كارشناسان،  ناشران،  جوانه»  «رشد  مخاطبان 

دست اندركاران نشر كتاب هاي آموزشي هستند. براساس اهداف و مأموريت هاي طرح سامان بخشي، 
منظور از كتاب هاي آموزشي آن دسته از كتاب هايي است كه به نحوي به برنامه هاي درسي رسمي 

وزارت آموزش و پرورش مربوط مي شوند.
و  مكتوب  رسانه ي  يك  عنوان  به  و  هستند  درسي  كتاب هاي  مكمل  كتاب ها  اين  واقع،  در 

كاغذي، بخشي از اهداف برنامه ي درسي را پوشش مي دهند.
از اين شماره رشد جوانه از دو بعد محتوا و سازمان دهي اداري تغيير كرده است و زيرنظر هيئت 
تحريريه و سردبير تدوين مي شود. با توجه به تخصصي كه هر يك از اعضاي هيئت تحريريه 
دارند، اميدواريم اين گروه بتواند شرايطي را فراهم آورد تا مجله به ابعاد گوناگون حوزه ي نشر كتب 
آموزشي بپردازد. در زمينه ي محتوايي نيز تالش شده است به موضوع نقد و بررسي آثار، رويه ها 
و رويدادهاي فرهنگي مرتبط، بيش از پيش بها داده شود. لذا در هر شماره يكي از كتاب هاي 
برگزيده ي جشنواره نقد خواهد شد و با يك ناشر و يك مؤلف برگزيده مصاحبه مي شود تا عالوه 

بر بيان تجربيات، فرصت داشته باشند مواضع انتقادي خود را مطرح كنند.
هم چنين در اين شماره، طرح سامان بخشي و جشنواره ي رشد مورد نقد و بررسي قرار گرفته و 
پيشنهاداتي براي برگزاري هر چه بهتر جشنواره ارائه شده است. اميدواريم بتوانيم اين جهت گيري 
را در شماره هاي بعد نيز حفظ كنيم. از همه ي عوامل مرتبط با نشر كتب آموزشي دعوت مي كنيم، 
نقدها و مواضع خود را در ابعاد گوناگون طرح سامان بخشي و جشنواره ي ر شد از طريق همين 

مجله منعكس كنند.
رشد جوانه رسانه ي مناسبي است براي آن كه ناشران و مؤلفان كتب آموزشي، تجربيات خود 
را در زمينه ي توليد آثارشان مطرح و با ساير همكاران خود تبادل كنند. اين آمادگي وجود دارد 
كه بخشي از مجله به تبادل انديشه ها، نظرات و تجربيات اين عزيزان اختصاص يابد. هم چنين، 
تاكنون به كتب آموزشي مرتبط با رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش كمتر پرداخته شده است. 
لذا از تمامي عوامل مرتبط با توليد آثار مربوط به اين رشته دعوت مي كنيم، نظرات و تجربه هاي 
خود را در اين حوزه، در قالب شرح تجربه، نقد كتاب، مقاله و... براي درج در مجله ارسال دارند. 

كتاب هاي  جشنواره ي   
آموزشي  كتب  ن بخشي 
آگاهي بخشي  و  ع رساني 

 اما كم كم به رسانه اي براي 
كتاب و توسعه ي اهداف طرح 

ساير  و  توزيع كنندگان  مؤلفان،  ناسان، 
تند. براساس اهداف و مأموريت هاي طرح سامان بخشي،
ب هايي است كه به نحوي به برنامه هاي درسي رسمي

جوانه ي
در حال رشد
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ويژه ي
طرح سامان بخشي
كتاب هاي آموزشي



6
2727/2626
بهار و تابستان 1388

اشاره
توليد كتاب هاي آموزشي مفيد و مناسب، بر اساس برنامه هاي درسي آموزش و 
پرورش، براي ايجاد شرايط يادگيري مؤثر و پايدار دانش آموزان كشور، از اهميتي 
برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان  سال 1378،  در  اين رو  از  است.  برخوردار  ويژه 
آموزشي، «طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي»«طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي» را تصويب و در دستور كار دفتر 

انتشارات كمك آموزشي قرار داد. هدف هاي اين طرح عبارت اند از:
 سياست گذاري، استاندارد سازي و هدايت توليد كتاب هاي غير درسي مرتبط 

با برنامه هاي آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش؛
 نظارت، ارزيابي و بررسي علمي كتاب هاي آموزشي و انتخاب و معرفي كتاب هاي 

مناسب؛
 حمايت و تشويق ناشران، نويسندگان و معلمان به توليد كتاب هاي آموزشي 

مفيد و مناسب بر اساس برنامه هاي درسي؛
 تبيين و اجراي سياست ها، هدف ها، برنامه ها و انتظارات آموزش و پرورش 

در حوزه ي توليد كتاب هاي آموزشي؛
 فراهم آوردن امكان تبادل نظر و تجربيات ميان انديشمندان، صاحب نظران و 
پديد آورندگان كتاب هاي آموزشي، در راستاي تدوين راهبردها و استانداردهاي 

توليد كتاب هاي آموزشي مناسب؛
 ايجاد زمينه براي شناسايي نويسندگان و ناشران برتر در حوزه ي توليد كتاب هاي 
آموزشي كه بيشترين نقش را در راستاي تحقق و تعميق هدف هاي آموزش و پرورش 

داشته اند.

طرح 
سامان بخشي 

كتاب هاي 
آموزشي

در يك نگاه
 دبيرخانه ي سامان بخشي
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دوره ي ابتدايي
(كتاب هاي 1386ـ1385)

دوره ي راهنمايي 
(كتاب هاي

1385ـ 1369)

دوره ي متوسطه نظري
(كتاب هاي 
1386ـ1370)

دوره ي متوسطه فني 
و حرفه اي و كار و 
دانش (كتاب هاي 

1386ـ1370)
مطالعات اجتماعي، تعليم 
و تربيت ديني، رياضي، 

علوم تجربي، قرآن، 
رياضي، زبان آموزي، 
مهارت هاي حرفه اي 

معلمان و روش تدريس و 
تربيت بدني

تعليم و تربيت ديني، 
رياضي، عربي، هنر، 

علوم اجتماعي، علوم 
تجربي، زبان و ادبيات 
فارسي، جغرافيا، تاريخ، 

قرآن، آموزش زبان 
خارجي، آمادگي دفاعي، 
تربيت بدني، عربي، هنر، 
حرفه و فن، مهارت هاي 

حرفه اي معلمان، 
روش هاي تدريس و 

علوم تربيتي

رياضي، زيست شناسي 
و زمين شناسي، زبان و 
ادبيات فارسي، شيمي، 

تعليم و تربيت ديني 
و قرآن، زبان عربي، 

زبان خارجي، فيزيك، 
هنر، مكانيك،  علوم 

اجتماعي، تربيت 
بدني، فلسفه و منطق، 

روان شناسي، اقتصاد 
و روش تدريس براي 

معلم در موضوعات 
متفاوت درسي

عمران، برق، مواد، 
مكانيك، هنر، 

حسابداري، كامپيوتر، 
مديريت خانواده، 

كشاورزي، بهداشت 
و كودكياري، علوم و 

فنون دريايي

عملكرد سامان بخشي كتاب هاي آموزشي در طول ده سال گذشته
1. برگزاري هفت دوره جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد با هدف هدايت ناشران و توليدكنندگان 
كتاب هاي آموزشي مورد نياز معلمان و دانش آموزان، منطبق با معيارها و استانداردهاي آموزشي و 

شناسايي و معرفي آثار مناسب و برتر.
راهنمايي)،  (دوره ي   1380 ابتدايي)،  (دوره ي   1379 سال هاي  در  ترتيب  به  جشنواره ها  اين 
1381 (دوره هاي متوسطه نظري و فني و حرفه اي)، 1383 (دوره هاي ابتدايي و راهنمايي)، 1384 
(دوره هاي  دانش)، 1386  و  كار  و  حرفه اي  و  فني  پيش دانشگاهي،  نظري،  متوسطه  (دوره هاي 
كار  و  حرفه اي  و  فني  پيش دانشگاهي،  نظري،  متوسطه  (دوره هاي  راهنمايي)، 1387  و  ابتدايي 
دانش)، برگزار شد. حوزه هاي مورد بررسي در اين هفت جشنواره به تفكيك دوره هاي تحصيلي و 

سال هاي انتشار كتاب به شرح جدول (1) بوده است.

جدول 1. حوزه هاي مورد بررسي در هفت دوره ي برگزاري
جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد
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2. بررسي نزديك به 14000 كتاب هاي آموزشي در 32 حوزه ي آموزشي و تعيين  كتاب هاي 
مناسب، تقديري و برگزيده، بر اساس شاخص هاي عمومي و تخصصي در زمينه ي ارتباط برنامه ي 
درسي، معيارهاي گزينش محتوا، سازمان دهي محتوا، اصول تصويرگري، اصول نوشتاري كتب 

آموزشي و ويرايش (جدول 2).
با توجه به داده هاي جدول 2:

به  را  تحصيلي  دوره هاي  همه ي  آموزشي  كتاب هاي  ارزيابي  و  بررسي  سامان دهي،  طرح   
صورت ادواري مدنظر قرار داده است.

 به طور متوسط بيش از 40 درصد كتاب هاي مورد بررسي مناسب تشخيص داده شده اند كه اين امر 
حاكي از توجه نسبي ناشران به رعايت اصول و معيارهاي توليد كتاب هاي آموزشي است.

 حداقل يك دهم از كتاب هاي آموزشي و كمك درسي، به عنوان كتاب تقديري و برگزيده انتخاب 
و پديدآورندگان آن ها در هفت دوره جشنواره ي كتاب هاي آموزشي مورد تشويق قرار گرفته اند.

جدول 2. توزيع كتاب هاي مورد بررسي، مناسب، تقديري و برگزيده در 
جشنواره هاي كتاب هاي آموزشي رشد

جشنواره
دوره ي تحصيلي(سال اجرا)

 تعداد عناوين كتاب هاي آموزشي

مرتبط دريافتي    مناسب   تقديري و برگزيده
چاپ اول سال هاي 

تحت پوشش

 78ـ 68 (10 سال)1184        631               48ابتدايياول (1379)
79ـ 69 (10 سال)1860         984               98 راهنماييدوم (1380)

سوم (1381)
 متوسطه ي نظري 
و پيش دانشگاهي
فني و حرفه اي و 

كار و دانش

120             686         1766

 80 ـ 70 (10 سال)367           173               57

چهارم (1383)
ابتدايي

راهنمايي

60               559         1308

65              461       1019

 82 ـ 79 (4 سال)
82 ـ 80 (3 سال)

پنجم (1384)
متوسطه ي نظري 
و پيش دانشگاهي
فني و حرفه اي و 

كار و دانش

56              507      1574

38             137          553
83 ـ 81 (3 سال)

ششم (1386)
ابتدايي
راهنمايي

30               436          1083
85 ـ 83 (3 سال)625          360                 29

هفتم (1387)
متوسطه ي نظري 
و پيش دانشگاهي
فني و حرفه اي و 

كار و دانش

14               301         1454

18              315          712
86 ـ 84 (3 سال)

86 ـ 1350568       5550              633جمع كل 
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آموزشي  كتاب هاي  توليد  معيارهاي  و  استانداردها  نشر  و  تدوين   .3
و  نظري  متوسطه ي  راهنمايي،  ابتدايي،  پيش دبستاني،  دوره هاي  براي 
و  تصويرگري  اصول  نيز  و  دانش،  كار  و  حرفه اي  و  فني  پيش دانشگاهي، 
راهنماهاي  «مجموعه  عنوان  تحت  ارزش يابي،  و  سنجش  كتاب هاي 

توليد كتاب هاي آموزشي» در 31 شماره.
كتاب هاي  پايان  در  مناسب  و  مفيد  آموزشي  كتاب هاي  معرفي   .4

درسي براي مطالعه ي دانش آموزان.
آموزشي،  محتواي  با  «جوانه»  فصل نامه ي  شماره   25 انتشار   .5
علمي  يافته هاي  ارائه ي  و  اطالع رساني  هدف  با  پژوهشي،  و  تحليلي 
نويسندگان،  صاحب نظران،  بين  تجربه  و  تبادل نظر  نو،  ايده هاي  و 
برنامه ريزان و ناشران در زمينه ي مباحث مربوط به اصول و معيارهاي 

توليد كتاب هاي آموزشي مناسب.
6. انتشار كتاب نامه هاي رشد، با هدف معرفي و ارائه ي فهرست 

برنامه ي  محتواي  با  مرتبط  و  مناسب  آموزشي  كتاب هاي  توصيفي 
كتاب نامه ي  شماره ي  تاكنون 30  كشور.  سراسر  معلمان  و  دانش آموزان  براي  درسي  و  آموزشي 

رشد به دوره هاي تحصيلي ابتدايي (10 شماره)، راهنمايي  (8 شماره)، متوسطه ي نظري (6 شماره) 
و فني و حرفه اي و كاردانش (6 شماره) تهيه شده است.

7. انتشار خبرنامه ي آينه، هم زمان با برگزاري هفت دوره ي جشنواره ي 
جشنواره ي  فعاليت هاي  و  برنامه ها  از  مخاطبان  آگاه سازي  هدف  با  رشد 

با  بهتر  ارتباط  و  مراوده  مسير  گشودن  و  رشد  آموزشي  كتاب هاي 
صاحب نظران، براي استفاده از خرد جمعي و لحاظ كردن انتظارات آن ها، 

به منظور بهبود كيفيت توليد كتاب هاي  آموزشي.
آدرس  به  دفتر  اطالع رساني  وبگاه  كتاب  بخش  رساني  روز  به   .8

با  ارتباط  در  روز  به  پيام رساني  منظور  به   ،www.saman ketab.ir
و  مخاطب  گروه هاي  با  دوسويه  و  بهتر  ارتباط  ايجاد  و  آموزشي  كتاب هاي 

نهادهاي ذي نفع.
كتاب هاي  اطالعات  «بانك  عنوان  تحت   (CD) فشرده  لوح  چهار  توليد   .9

آموزشي» با هدف معرفي توصيفي 5550 كتاب آموزشي مناسب در دوره هاي متفاوت تحصيلي 
و همين طور، ارائه ي محتواي اسناد و نشريات توليد شده توسط دبيرخانه ي سامان بخشي كتاب هاي 

آموزشي. 

نتايج كلي اجراي طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي
اجراي طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي، با وجود برخي كاستي ها، پيامدهاي مثبت فراواني 

داشته است كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:
1. روشن شدن آسيب ها، تنگناها و كاستي ها در حوزه ي تدوين كتاب هاي آموزشي، از جمله:

1-1. از بين كتاب هاي آموزشي كه در طول 15 سال اخير وارد بازار شده اند،  بيش از يك سوم 
مناسب و تنها يك دهم آن ها از استاندارد هاي مطلوب آموزشي برخوردار بوده اند.

از بين 
كتاب هاي آموزشي 

كه در طول 15 سال اخير 
وارد بازار شده اند،  بيش از 

يك سوم مناسب و تنها يك 
دهم آن ها از استاندارد هاي 

مطلوب آموزشي 
برخوردار بوده اند
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و  كار  كتاب هاي  زمينه ي  در  توليدشده،  كتاب هاي  بيش ترين   .1-2
تمرين و تست هاي چند گزينه اي هستند. نظام نمره گرايي، وجود كنكور و 
اغراق آميز جلوه دادن كنكور و قبولي در دانشگاه ها، عامل اصلي گرايش 
اغلب  كتاب هاست.  اين  از  استفاده  به  مصرف كنندگان،  و  توليدكنندگان 
اين كتاب ها، حتي اصول اوليه را در طرح سؤال رعايت نكرده اند، بلكه به 
عكس، محتواي كتاب هاي درسي را به سلسله اي پرسش و پاسخ هاي 
حفظي و فاقد خالقيت تبديل كرده اند. فقدان نوآوري و نيز نگاه سنتي، 
ارائه  شيوه ي  و  محتوا  است.  مشهود  كامًال  كتاب ها  از  نوع  اين  در 
جمله  از  كتاب ها،  اين  از  برخي  ساختار  مواردي،  در  است.  مشابه  نيز 
كتاب هايي كه در زمينه ي زبان آموزي تأليف شده اند، نزديك به چهل 

سال است كه هيچ گونه تغييري نكرده است.
3-1. در برخي از حوزه ها مانند علوم تجربي، اجتماعي و جغرافيا، 
ترجمه ي اين كتاب ها، گاه از  ترجمه اي است. در  غلبه با كتاب هاي 
متناسب  فراگيرنده  سنتي  سطح  با  كه  است  شده  استفاده  واژگاني 
نيستند و گاه نيز كتاب ها به دليل بومي نشدن عكس ها و تصويرها، و 

ناسازگاري آن ها با ارزش ها و فرهنگ هاي بومي، جنبه ي بدآموزي نيز داشته اند.
مانند  حوزه ها  از  برخي  در  دانش آموز  يا  و  معلم  براي  آموزشي  كتاب  كمبود   .1-4
علوم اجتماعي، تربيت بدني، جغرافيا، روان شناسي، زبان آموزي، ادبيات و آموزش 
فيزيك، شيمي، رياضي، زيست شناسي، عمران، كشاورزي، ساختمان و فني و 
حرفه اي، كامًال چشم گير است. از سوي ديگر، با توجه به موضوعات مطرح 

در اين حوزه ها، نبود تنوع نيز به ميزان زيادي ديده مي شود.
5-1. در برخي از كتاب هاي آموزشي، از زباني نامناسب و دور از فهم 
آموزشي  حالي كه در كتاب هاي كمك  استفاده شده است. در  دانش آموز 
استفاده  كودك  واژگان  خزانه ي  با  مناسب  و  روان  ساده،  نثري  ار  بايد 

شود.
سرمايه گذاري  و  حوصله  صبر،  نيازمند  خوب  اثري  آوردن  پديد   .1-6
بيشتري است، در حالي كه به نظر مي رسد،  ناشران تحت تأثير انگيزه هاي اقتصادي 
و بازگشت سريع و سود حاصل از آن، كتاب هاي كمك آموزشي با كيفيت پايين وارد بازار 
كرده اند و يا به ترجمه ي بيش از تأليف توجه داشته اند. حل اين معضل مستلزم تعمق بيشتري 

است.
7-1. در تأليف برخي از كتاب هاي آموزشي از جمله آموزش زبان خارجي، وجود واژگان غلط، 
ترجمه ي نادرست و در مواردي غلط هاي دستوري، موجب شده است كه از ارزش اين نوع كتاب ها 
كاسته شود. از سوي ديگر، روش آموزش زبان خارجي نيز در اين كتاب ها، در مقايسه با موارد 
مشابه آن در ساير كشورها، چندان مطلوب نيست. مي توان پرسيد« آيا چنين كتاب هايي نبايد قبل 

از انتشار بازبيني شوند؟
8-1. كمبود كتاب هاي كمك آموزشي در موضوعات متفاوت در حوزه هاي گوناگون يادگيري، 
از ديگر نارسايي هايي است كه مي توان به آن اشاره كرد. براي مثال، در حوزه ي جغرافيا، غلبه با 

از جمله 
كتاب هايي كه در زمينه ي 
زبان آموزي تأليف شده اند، 
نزديك به چهل سال است 
كه هيچ گونه تغييري نكرده 

است
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كتاب هايي است كه عمدتًا با جغرافياي طبيعي سروكار دارند و از ساير حوزه ها مانند جغرافياي 
انساني و سياسي غفلت شده است. در حوزه ي تاريخ، كتاب هاي كمك آموزشي در تاريخ معاصر، 
رياضي،  فيزيك،  آموزش  حوزه هاي  در  كتاب  كمبود  هستند.  تاريخي  دوره هاي  ساير  از  كمتر 
شيمي، زبان خارجي، اقتصاد، روان شناسي و يا فلسفه، به زبان ساده و قابل فهم براي عامه، كامًال 
كمك  كتاب هاي  كمبود  سيره،  و  اعتقادات  اخالق،  زمينه ي  در  ديني،  بخش  در  است.  چشم گير 
آموزشي مشاهده مي شود. احتماًال عدم آگاهي ناشران از حوزه هاي گوناگون و موضوع قبولي در 

كنكور، بسياري از فعاليت ها، سرمايه ها و انرژي ها را به سمت خاصي سوق داده است.
9-1. درحوزه ي فني و حرفه اي، كمبود كتاب هاي كمك آموزشي در زمينه ي 

عمران، كشاورزي، مديريت خانواده، علوم بهداشتي، متالوژي،  سراميك، صنايع 
شيميايي، معدن، صنايع نساجي، صنعت سيمان، نقشه برداري، جواهرسازي، 
و  مواد  دريايي،  مخابرات  الكترونيك،  دريايي،  موتورهاي  مكانيك  ناوبري، 
شاخه ي ساختمان، از جمله مواردي است كه نمي توان به راحتي از آن چشم 
پوشيد. به ويژه آن كه در برخي از حوزه ها، حتي يك كتاب كمك آموزشي نيز 

براي بررسي ارائه نشده است.
10-1. برخي از كتاب هاي كمك آموزشي به دليل آن كه قبل از چاپ 

از سوي يك يا تعدادي از افراد متخصص ويرايش علمي نشده اند، اشكاالت 
علمي دارند. همين امر موجب شده است كه از ارزش و اعتبار آن ها كاسته شود.

11-1. محتواي اكثر كتاب ها به پرورش و تقويت فكر، خالقيت و ابتكار دانش آموزان 
منجر نمي شود.

ميان  منطقي  ارتباط  و  هماهنگي  انسجام،  فقدان  بر  عالوه  كتاب ها،  از  برخي  در   .1-12
قسمت هاي متفاوت، اشتباه علمي و ادبي وجود دارد.

13-1. در بيشتر كتاب ها، رنگ ها، شكل ها، طرح ها و حتي بيان پرسش ها در برانگيختن ذوق 
و شوق خواننده مؤثر نيستند و يا با گروه سني مورد نظر مطابقت ندارند.

14-1. در انتهاي كتاب ها، فقدان فهرست منابع و مآخذ ديده مي شود.
جمله  از  خارجي  عكس هاي  و  طرح ها  از  استفاده  و  تصاوير  از  برخي  نبودن  بومي   .1-15

ضعف هاي اين كتاب هاست.
16-1. شباهت بسيار زياد آثار توليد شده به يكديگر، به ويژه از نظر نوع ساختار، نحوه ي گزينش 

و سازمان دهي محتوا، موجب شده است كه از تنوع روشي و محتوايي اين كتاب ها كم شود.
17-1. امكان بهره گيري آسان از منابع تصويري ارزان و رايگان، سبب روي گرداني ناشران از 
هنرمندان عالقه مند به فعاليت در زمينه ي تصويرگري كتاب هاي كودك، و نزول وضعيت تصويري 
كتاب هاي آموزشي، به ويژه كتاب هاي كمك درسي شده است. اين معضل در كتاب هاي آموزشي 

حوزه ي زبان و ادبيات فارسي چشم گيرتر است. برخي از آسيب هاي چنين رخدادي عبارت اند از:
الف) شباهت كتاب ها از نظر تصويرگري به يكديگر؛

ب) فقدان ارتباط بين تصاوير و محتواي كتاب ها؛
ج) نا هم خواني فرهنگي تصاوير؛

نوع  جذابيت،  كيفيت،  تصويري،  تكنيك  نوع  نظر  از  كتاب  نوع  يك  تصاوير  ناهماهنگي  د) 
رنگ آميزي و ...؛

در بخش 
ديني، در زمينه ي اخالق، 
اعتقادات و سيره، كمبود 
كتاب هاي كمك آموزشي 

مشاهده مي شود
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هـ) توليد محتوا بر اساس تصاوير موجود.
18-1. در اغلب كتاب ها بي توجهي به قواعد رسم الخط و اصول نشانه گذاري و نحوه ي نگارش 

مشاهده مي شود.
به  توجه  آموزشي،  كتاب هاي  نگارش  شيوه ي  با  رابطه  در  انتظار  مورد  ويژگي هاي  جمله  از 
مالحظات زباني، ذخيره ي واژگان و معاني در ذهن مخاطبان، به كارگيري اصول نشانه گذاري و برقراري 

ارتباط مؤثر و برانگيزنده است كه متأسفانه در بسياري از كتاب هاي مورد بررسي وجود دارد.
19-1. پايين بودن سهم توليد بومي (تأليف) در برابر موج بسيار قوي واردات (ترجمه)، به ويژه 

در حوزه ي علوم تجربي و حرفه و فن، از روند كند توليد علم در كشور حكايت دارد.
اورژانس، انجمن  نظير  خدمت رسان،  نهادهاي  درحوزه ي  كمبود كتاب   .1-20
حمايت از معلولين، حمايت از بيماري هاي خاص كودكان، پليس و ... چشم گير 

است.
21-1. موازي كاري و تأليف كتاب هايي شبيه به يكديگر توسط ناشران 

متفاوت، به اتالف سرمايه ها در اين عرصه انجاميده است.
كتاب هاي  در  زيست محيطي  و  بهداشتي  و  ايمني  مسائل  به   .1-22

حرفه و فن توجه كافي نشده است.
2. روشن شدن ضرورت استانداردهاي كتاب هاي آموزشي و ضابطه مند 
شدن توليد اين كتاب ها. نبود اين ضابطه ها و كتاب هاي الگو در حوزه هاي 
گوناگون موجب آن شده است كه تنها يك دهم از كتاب هاي موجود در بازار، به 

استانداردهاي مورد نظر نزديك باشند.
3. شناسايي كتاب هاي آموزشي مطلوب براي معرفي به مدرسه ها، خانواده ها، دانش آموزان و 
حتي ساير ناشران. اگرچه برخي از ناشران در اظهارات و مصاحبه هاي خود، نگران مميزي آثارشان 
از سوي سازمان پژوهش هستند، اما اكثر آن ها عالقه مندند كه وزارت آموزش و پرورش ضوابط و 
استانداردهاي كتاب هاي آموزشي را تدوين و در اختيار آن ها قرار دهد. برخي نيز عالقه مندي خود را به 

برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه ي استانداردهاي توليد كتاب هاي آموزشي براي ناشران اظهار كرده اند.
4. توليد سلسله اي از اسناد در خصوص ضوابط توليد كتاب هاي آموزشي، نشريات و كتاب نامه ها 
كه مورد استقبال ناشران، مؤلفان و مدرسه ها قرار گرفته است. آن چه در خصوص ضوابط تدوين شده 
درباره ي توليد كتاب هاي آموزشي مي توان اظهار داشت، جامع نبودن آن ها و نيز ناهماهنگي در ساختار 
آن هاست. به عبارت ديگر، صاحب نظران گاه سليقه اي عمل كرده اند. با اين حال، نبايد از اين نكته 
غافل بود كه توليد اين اسناد، به ميزان زيادي به ايجاد و توسعه ي ادبيات الزم براي ضابطه مند كردن 
كتاب هاي آموزشي و تا حدي روشن شدن ابهامات در خصوص تعريف كتاب هاي آموزشي، هدف ها و 
ويژگي هاي انواع آن ها كمك كرد؛ اگرچه هنوز تا رسيدن به اهداف مورد نظر راهي طوالني در پيش 
داريم. از فرايند برگزاري جشنواره هاي رشد در هر سال، ارزش يابي جامعي صورت گرفته است، به 
طوري كه نتايج آن به صورت گزارش هاي جداگانه از سوي دفتر انتشارات كمك  آموزشي 

منتشر شده است. مهم ترين نتايج اين نظرسنجي ها به قرار زير بوده است:
 به طور ميانگين، 75 درصد از پاسخ گويان، برگزاري اين جشنواره ها را در سطح خوب و خيلي 

خوب ارزيابي كردند و برگزاري آن را براي رسيدن به مقاصد مورد نظر موفق دانستند.
 روشن شدن استانداردهاي تأليف كتاب هاي آموزشي و ضابطه مند شدن توليد اين كتاب ها 

موازي كاري و 
تأليف كتاب هايي شبيه 

به يكديگر توسط ناشران 
متفاوت، به اتالف سرمايه ها 

در اين عرصه انجاميده 
است
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يك ضرورت است و موجب ارتقاي كيفيت توليد كتاب هاي آموزشي، و هماهنگ 
شدن فعاليت هاي پراكنده در حوزه ي تدوين و نشر كتاب هاي آموزشي شده 

است.

راهكارها و توصيه هاي راهبردي
برنامه ي درسي مدرن را بايد هم چون سامانه اي دانست كه اجزاي متعددي 
دارد. كتاب هاي درسي، كمك آموزشي و كمك درسي، مجالت، فيلم هاي 
آموزشي، نرم افزارها، برنامه هاي تلويزيوني، فضاهاي آموزشي (مانند موزه ها، 
مسجدها و كتاب خانه ها) و اينترنت، اجزاي اين سامانه هستند. اين سامانه 
زماني مي تواند به هدف هاي خود دست يابد كه اجزا با يكديگر هماهنگ 
باشند. از آن جا كه مواد آموزشي توسط بخش هاي متعددي توليد مي شوند، 
ضرورت هماهنگي بين نهادهاي توليدكننده و يا نظارت كننده، نظير سازمان 
پژوهش، ناشران بخش خصوصي و وزارت ارشاد، كامًال احساس مي شود.

اكنون اين پرسش مطرح است كه: «با توجه به نارسايي هاي ذكر شده، چه 
اتخاذ  بايد  آموزشي  هدف هاي  به  نيل  براي  بخش ها  اين  سوي  از  راهكارهايي 

شود؟»
به منظور نيل به مقاصد طرح سامان بخشي و نظر به اين كه بخش عمده اي از كتاب هاي 

نياز  و  بازار  شرايط  از  متأثر  صرفًا  و  مخاطبان  نيازهاي  به  توجه  بدون  آموزشي 
داوطلبان براي ورود به دانشگاه و يا قبولي درامتحانات منتشر شده اند، در بدو 

امر توجه به نكات زير به سازمان پژوهش، ناشران و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي توصيه مي شود:

الف) توصيه به سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
1. در خصوص نيازها و عالقه هاي فراگيرندگان، هدف هاي برنامه هاي 
درسي، موضوعات متفاوت دانش، نيازهاي حال و آينده ي جامعه، و نيازهاي 

كارشناسان،  نظرات  از  بهره گيري  با  جامعي  پژوهش  بومي،  و  منطقه اي 
به  بي توجهي  گيرد.  صورت  دانش آموزان  و  مؤسسات  و  نهادها  آموزگاران، 

نيازها و خواسته هاي دانش آموزان، حاصلي جز كاشتن خالقيت و استعداد آن ها 
پژوهش ها  نوع  اين  حاصل  از  مي توانند  خصوصي  بخش  ناشران  كه  آن جا  از  ندارد. 

استفاده كنند، مي توان هزينه هاي آن را به صورت بين بخشي پيش بيني كرد، اما اجراي آن را به 
سازمان پژوهش سپرد.

است  الزم  دارد.  ضرورت  آموزشي  كتاب هاي  توليد  در  الزم  ضوابط  و  استانداردها  تدوين   .2
نحوه ي مشاركت بخش خصوصي در اين كار نيز مشخص شود.

بازار،  در  موجود  آموزشي  كتاب هاي  كاستي هاي  و  تنگناها  آسيب ها،  شناخت  خصوص  در   .3
پژوهشي جامع تر صورت گيرد. اين پژوهش را مي توان با پژوهش نخست تلفيق كرد.

4. تداوم طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي و جشنواره هاي كيفيت بخشي 
است.  مالي  حمايت هاي  و  مشاوره اي  خدمات  ارائه ي  نظارت،  مستلزم  آموزشي،  كتاب هاي 

شايسته است كه در برنامه هاي پنج ساله ي سازمان پژوهش، پيش بيني هاي الزم صورت گيرد.

پايين 
بودن سهم توليد 

بومي (تأليف) در برابر موج 
بسيار قوي واردات (ترجمه) 

به ويژه در حوزه ي علوم 
تجربي و حرفه و فن، از روند 

كند توليد علم در كشور 
حكايت دارد
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شود.  برگزار  آموزشي  كارگاه  مناسب،  آموزشي  كتاب هاي  توليد  زمينه ي  در  ناشران،  براي   .5
بر  غلبه  براي  نارسايي ها،  از  آگاهي  و  مشكالت  پذيرش  ضمن  جشنواره،  در  كننده  شركت  ناشران 
مشكالت، درخواست رهنمود و راه حل داشتند. توليد استانداردها در زمينه ي كتاب هاي آموزشي و نيز 

برگزاري كارگاه آموزشي از سوي سازمان پژوهش، گام مثبتي براي حل اين مشكل خواهد بود.
شوراي  دبيرخانه ي  (نشريه ي  جوانه  رشد  نشريه ي  و  رشد»  «كتاب نامه ي  توليد   .6

سامان بخشي كتاب هاي آموزشي) تداوم يابد.
7. كتاب هاي كمك آموزشي و كمك درسي نمونه و مناسب، به تفكيك رشته ها و پايه هاي 
تحصيلي توليد شوند.توليد كتاب هاي كمك آموزشي و درسي نمونه، گام ارزشمندي در زمينه ي 
وضعيت  به  سامان بخشي  داعيه ي  سازمان  آن  اين كه  به  نظر  بود.  خواهد  ناشران  به  جهت دهي 
آشفته ي كتاب هاي آموزشي را دارد، شايسته است كه از طريق توليد كتاب هاي نمونه، به هدايت 

و جهت دهي ناشران كمك كند.
8. برنامه ي درسي ملي و راهنماهاي جامع برنامه هاي درسي، با نگاهي به تحوالت 
آينده و نيازهاي رو به تغيير نظام اجتماعي و فرهنگي تهيه و تدوين شوند. چنان چه اين امر كه 
ضرورتي انكارناپذير دارد، تحقق يابد، نقش هريك از دست اندركاران، اعم از بخش هاي دولتي و غير 

دولتي، در پيشبرد هدف هاي متعالي نظام آموزشي كشورمان مشخص خواهد شد.
9. به منظور تنوير افكار عمومي در تهيه و توليد كتاب هاي آموزشي مناسب، 
از طريق روزنامه هاي كثيراالنتشار، صدا و سيما و سايت هاي اينترنتي مربوط، 

اطالع رساني صورت گيرد.
10. سازمان پژوهش به سمت مديريت بر توليد مواد آموزشي، به جاي 

تصدي گري، حركت كند.
11. بين سازمان پژوهش و سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها، 

ارتباط مستمر و تشكيالتي برقرار شود.
12. به رايزني با سازمان سنجش آموزش كشور، به منظور ايجاد تغيير در 
شيوه ي اجراي آزمون كنكور، با توجه به هدف ها و مقاصد برنامه هاي درسي، 

بپردازد.
و  داخلي  حوزه هاي  در  را  آموزشي  كتاب هاي  توليد  سازي  استاندارد  فرهنگ  است  الزم   .13

خارجي نظام آموزش و پرورش، تبيين و ترويج كرد.
14. در مدرسه ها، استاندارد تعداد كتاب آموزشي براي هر دانش آموز تعيين شود. اين استاندارد 
براي كشوري مانند ژاپن در حدود 12/8 جلد كتاب براي هر دانش آموز است، در حالي كه براي 
مدرسه هاي ما بسيار پايين است. در ايران، در مدرسه هاي ابتدايي 0/98 جلد كتاب، در مدرسه هاي 
راهنمايي 1/5 جلد كتاب و در مدرسه هاي متوسطه 2/24 جلد كتاب براي هر دانش آموز وجود 
دارد. با نگاهي به داده هاي فوق كه از كل 92 هزار مدرسه در سراسر كشور استنتاج شده است، در 

مي يابيم كه نيازمند سرمايه گذاري، صرف انرژي و بودجه و برنامه ريزي گسترده هستيم.
15. كتاب خانه هاي آموزشگاهي نيز در صورتي كه جايگاه خود را در نظام آموزشي بيابند، تحول 
عظيمي به وجود خواهند آورد. بدين مفهوم كه از نظر فيزيكي، مدرسه ها بايد كتاب خانه هايي با 
كتاب داران آموزش ديده يا متخصص و با كتاب هاي مناسب داشته باشند. از نظر برنامه ي درسي 
برنامه هاي  درسي  پايه هاي  تمام  براي  تابستاني،  تعطيالت  و  تحصيلي  سال  طول  در  بايد  نيز، 

الزم است 
فرهنگ استاندارد سازي 

توليد كتاب هاي آموزشي را 
در حوزه هاي داخلي و خارجي 

نظام آموزش و پرورش 
تبيين و ترويج كرد
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مطالعاتي پيش بيني شود. طرح درس معلمان بايد به گونه اي باشد كه تدريس، پرسش هاي كالسي، 
كتاب خانه ي  و  باشند  آموزشي  و  درسي  كتاب هاي  مبناي  بر  ارزش يابي ها،  و  درسي  فعاليت هاي 
آموزشگاه از عناصر اساسي تدريس تلقي شود؛ به گونه اي كه اگر از نظام آموزشي حذف شوند، 
كه  شوند  طراحي  گونه اي  به  بايد   نيز  درسي  برنامه هاي  دهد.  ادامه  را  خود  راه  نتواند  آموزش 
فعاليت ها، پرسش ها و محتوايشان موجب فعاليت ذهني، كنجكاوي و سوق يافتن دانش آموزان 
به خارج از كالس درس، كتاب خانه و آزمايشگاه شوند. عالوه بر اين، درج سياهه ي كتاب هاي 

مناسب در پايان هر بخش و اختصاص درس هايي در زمينه ي مطالعه، مي تواند مؤثر 
باشد.

تفكيك  به  مناسب  كتاب هاي  آن،  در  و  شود  ايجاد  اطالعاتي  بانك   .16
بر  عالوه  كار،  اين  شوند.  معرفي  تحصيلي  پايه هاي  و  درسي  موضوعات 
باز گذاشتن دست معلمان، موجب رونق بازار نشر و جهت دادن به انتشار 

كتاب هاي آموزشي مناسب مي شود.
ب) توصيه به ناشران و پديدآورندگان كتاب هاي آموزشي

در  ويژه  به  آموزشي  استانداردهاي  آموزشي،  كتاب هاي  توليد  در   .1
بعد نياز مخاطب، توانايي مخاطب، اعتبار علمي، توجه به خالقيت و نوآوري، 

سودمندي، كمك به تعميق يادگيري، استفاده از زبان قابل فهم، تناسب با فهم 
مخاطبان، توجه به ترويج روش هاي فعال، ارتباط با هدف هاي برنامه هاي درسي، و 

توجه به بعد هنري و چاپ،  رعايت شوند. 
2. درتأليف كتاب هاي آموزشي، از زبان متناسب با سن كودكان، نوجوانان و معلمان استفاده 
شود. كتاب هاي كودكان غالبًا توسط بزرگ ساالني نوشته مي شوند كه در آن ها، ابعاد زباني فقط 
در  نوشته اند؛  بچه ها  زبان  به  را  آن ها  كه  است  اين  بر  مؤلفان  تصور  و  شده اند  كوچك تر  قدري 
و  برگردد  خويش  كودكي  به  كه  بنويسد  بچه ها  براي  مي تواند  كسي  نيست.  اين گونه  حالي كه 
كودكي و نوجواني خود را بشناسد و نيازهاي مخاطب خود را بيابد. در انتقال تجربه با رخدادها و 
وقايع به كودكان، نبايد از باال به پايين نگاه كرد، بلكه مؤلف بايد سطح زبان خود را زيركانه، تا 
حد فهم مخاطب پايين بياورد. هم چنين در نوشتن بايد از زباني استفاده كرد كه آهنگ، حركت و 

شتاب داشته باشد و به دنياي واقعي نزديك تر باشد.
3. گروه هاي كارشناسي و تأليف كتاب هاي آموزشي را تقويت شوند.

4. شمارگان كتاب هاي آموزشي افزايش يابد. در حال حاضر، شمارگان يك كتاب آموزشي در 
كشور ما به طور متوسط در حدود سه هزار جلد است. اين رقم با توجه به جمعيت دانش آموزي ما 
بسيار مأيوس كننده است؛ به خصوص اين كه بخش كثيري از جمعيت با سواد ما را را دانش آموزان 
تشكيل مي دهند. كم بودن شمارگان كتاب، پيامدهاي متعددي دارد، از جمله: خطر اقتصادي نبودن 
توليد كتاب هاي آموزشي. سود نبردن كافي از انتشار كتاب نيز موجب كشانده شدن سرمايه هاي 

فكري و فرهنگي به سوي حرفه هاي ديگر و در نتيجه، فقدان نويسندگان حرفه اي مي شود.
5. از پرداختن اغراق آميز به آزمون كنكور سراسري پرهيز شود. مسئله ي كنكور بدون شك 

همه ي برنامه ريزي هاي انساني و اجتماعي آموزش و پرورش را خنثي مي كند.
6. از شتاب زدگي در چاپ كتاب هايي كه تالش مي شود، هم زمان با كتاب درسي به بازار بيايند، 

اجتناب شود. اين گونه كتاب ها غالبًا نقش حل المسائل را ايفا مي كنند.

براي ناشران، در 
زمينه ي توليد كتاب هاي 
آموزشي مناسب، كارگاه 
آموزشي برگزار شود
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7. كتاب هايي كه از ابتدا تا پايان يكسان و فاقد تنوع هستند، مخاطب را خسته مي كند. كوشش براي 
كاهش هزينه هاي آماده سازي موجب چاپ كتاب هايي شده است كه فشردگي زياد، خط بسيار ريز، 

فضاي سفيدخواني اندكي دارند.اين امر به افزايش بي عالقگي و بيزاري خواننده مي انجامد.
8. تنوع بخشيدن به توليد كتاب هاي آموزشي از طريق توليد كتاب هاي يكنواخت با نام هاي 
متعدد از جانب ناشران متفاوت، نشانه ي پيشرفت و گستردگي حوزه ي عمل نيست، بلكه موجب 
لحاظ  به  هم  توليدي،  آثار  در  تنوع  فقدان  مي شود.  انساني  نيروي  و  ملي  سرمايه ي  رفتن  هدر 
موضوعي و هم از نظر سازمان محتوا، و دنباله روي كتاب هاي آموزشي از سطر به سطر كتاب 
درسي و تبديل هر سطر آن به تست هاي چهار جوابي، چيزي جز نوعي انحراف در توليد 
كتاب هاي آموزشي نيست. اين جريان زنگ خطر بسيار بزرگي است كه ناشران 
محترم بايد به آن توجه كنند. بهره گيري از مطالب مناسب براي رفع 
سخنان  لطيفه،  فكاهي،  مطالب  جمله  از  دانش آموز،  خستگي 
بزرگان، ضرب المثل و غيره، به باال رفتن جذابيت كتاب هاي 

آموزشي منجر خواهد شد.
9. در اكثر كتاب ها، توليد دانش كمتر مورد توجه قرار گرفته و بيشتر 

انتقال دانش مورد نظر بوده است.
عدم  شود.  توجه  بايد  درسي  برنامه ي  اهداف  با  محتوا  ارتباط  به   .10
مصوب  سرفصل هاي  و  كلي  هدف هاي  به  توليدكنندگان  از  برخي  آگاهي 
كه  است  شده  موجب  مهارتي،  و  نگرشي  هدف هاي  ويژه  به  درسي،  برنامه ي 
كتاب هاي آموزشي، به لحاظ ارتباط با برنامه ي درسي يا پشتيباني از آن، در حد متوسط 

به پايين ارزيابي شوند.
11. كمبود كتاب هاي ويژه ي معلم كامًال مشهود است. اين نقص را، هم در حوزه ي كتاب هاي 

دانش افزايي و هم در روش ها و مهارت هاي تدريس، مي توان مشاهده كرد.
12. كمبود تصوير و نمودار در كتاب هاي آموزشي، به دليل نگراني ناشران از افزايش هزينه ها، 

موجب شده است كه از كيفيت اين گونه كتاب ها كاسته شود.
13. توجه به مسائل ويرايشي (به لحاظ علمي يا دستوري) يك الزام است و شايسته است اين 

موضوع مورد توجه معلمان نيز قرار گيرد.
14. به تازه ترين پژوهش هاي علمي و ذكر دقيق منابع و مآخذ به كار رفته و رعايت امانت داري 

در نقل مطالب توجه شود.
15. به تأليف در برابر ترجمه اولويت داده شود. توجه به اين نكته،  به روند بومي سازي دانش 

كمك خواهد كرد.
كوشش هاي  رواني،  اجتماعي  محيطي،  حل المسائل  در  علمي  روش  كارگيري  به  در   .16

دانشمندان ايران و جهان، و پرورش قدرت تفكر مد نظر قرار گيرد.
17. اهتمام در نشر كتاب هايي كه نياز حرفه اي هنرآموزان رشته هاي فني و حرفه اي را تأمين 

كنند، ضرورت دارد.
مانع  موضوع  اين  شود.  شمرده  مؤلفان  براي  كپي رايت  حقوق  و  معنوي  مالكيت  حق   .18
كپي برداري هاي ناشيانه از اثرهاي خارجي مي شود و راه براي نوآوري در نگارش و تصويرگري 

كتاب و شكوفايي استعداد هموار مي سازد.

در حال حاضر 
شمارگان يك كتاب آموزشي 
در كشور ما به طور متوسط در 

حدود سه هزار جلد است. اين رقم 
با توجه به جمعيت دانش آموزي 
ما بسيار مأيوس كننده است
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19. به آموزش مفاهيم و كاربردها، با هدف درك بهتر از موضوع در كتاب هايي 
كه به ارزش يابي از آموخته هاي فراگيرندگان و آماده كردن دانش آموزان براي 

آزمون سراسري مي پردازند، توجه شود.
20. براي بهبود كيفيت توليد كتاب هاي آموزشي، پديدآورندگان محترم 
مجموعه  در  تعيين شده  استانداردهاي  و  معيارها  اهداف،  توليد،  از  قبل 
انتشارات  «دفتر  توسط  كه  را  آموزشي  كتاب هاي  توليد  راهنماهاي 
چاپ  به  آموزشي)  برنامه ريزي  و  پژوهش  (سازمان  آموزشي»  كمك 

رسيده اند و در وب سايت دفتر در دست رس است، مطالعه كنند.
21. براي ارتقاي كيفي آثار ترجمه اي، الزم است بومي كردن مثال ها 
فهم  و  درك  سطح  تصويرها،  و  واژگان  در  نهفته  پيام  تصويرها،  و 
فراگيرندگان، ويرايش علمي و محتواي آن ها، و ارزش هاي فرهنگي ملي 

و مذهبي مورد توجه قرار گيرند.
نقش  و  تفكر»،  و  «انديشه  و  «زبان»  ارتباط  اهميت  به  نظر   .22
ناشران  يادگيري،  ـ  ياددهي  فرايند  و  علوم  ساير  فهم  در  زبان  كليدي 

محترم به رعايت زبان معيار و قواعد رسم الخط و ويرايش كتاب ها توسط اهل فن و ادب، توجه 
خاص مبذول دارند.

23. به منظور رعايت عنصر زيبا شناختي و سواد بصري در انتشار كتاب هاي 
و  گرافيك  تصويرگري،  در  مدرن  شيوه هاي  از  استفاده  بر  تأكيد  آموزشي، 

صفحه آرايي آثار، متناسب با نيازهاي فرهنگي و تربيتي مخاطب، ضرورت 
دارد.

در  ويژه اي  جايگاه  كه  بوم  و  مرز  اين  ملي  و  اسالمي  هويت  به   .24
گروه كتاب هاي دانش افزايي دانش آموزان در علوم گوناگون دارد، هرچه 

بيشتر توجه شود. 
25. ناشران محترم،  از آثار علمي و اخالقي كه با روش خالق، آموزه هاي 

ديني را به شيوه اي جذاب  غير مستقيم به مخاطب انتقال مي دهند، حمايت 
كنند.

26. براي توليد كتاب هاي آموزشي كه به پرورش و تقويت روحيه ي علمي و فناورانه، 
آزمايش،  انجام  مشاهده،  اطالعات،  تحليل  و  تجزيه  و  جمع آوري  مسئله،  حل  و  مسئله يابي 
نتيجه گيري و نيز تقويت مهارت هاي تجربي و عملي، مهارت هاي اجتماعي و گروهي، طراحي و 

ساخت و ... بين مخاطبان مي پردازند، برنامه ريزي شود.
در  حدادي  مثال،  براي  شوند.  منظور  آموزشي  كتاب هاي  توليد  در  مخاطبان  نيازهاي   .27
پژوهش خود تحت عنوان «شناسايي نيازهاي دانش آموزان دوره ي تحصيلي ابتدايي به كتاب هاي 
آموزشي غير درسي» كه در سال تحصيلي 85ـ 1384 به سفارش مؤسسه ي پژوهشي برنامه ي 

درسي و نوآوري آموزشي به انجام رساند، به نتايج زير دست يافت:
1. در پايه ي ابتدايي، نياز دانش آموزان به كتاب هاي آموزشي غير درسي به ترتيب اولويت به 

شرح زير است:
 پايه ي اول: كتاب هاي داستاني، كمك درسي رياضي، كمك درسي فارسي، كمك درسي 

از شتاب زدگي 
در چاپ كتاب هايي كه 

تالش مي شود، هم زمان با 
كتاب درسي به بازار بيايند 

اجتناب شود. اين گونه كتاب ها 
غالباً نقش حل المسائل را 

ايفا مي كنند
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علوم، با موضوعات ديني و با موضوعات علمي.
 پايه ي دوم: كتاب هاي داستاني، كمك درسي رياضي، با موضوعات ديني، كمك درسي 

علوم، كمك درسي فارسي، كمك درسي هديه هاي آسماني و با موضوعات علمي.
 پايه ي سوم: كتاب هاي داستاني، كمك درسي رياضي، با موضوعات ديني، كمك درسي 
فارسي، با موضوعات علمي، كمك درسي علوم، كمك درسي هديه هاي آسماني و كمك درسي 

اجتماعي.
 پايه ي چهارم: كتاب هاي فعاليت و كار و تمرين رياضي، مطالب تاريخي، كمك درسي 
فعاليت و كار و تمرين درس علوم، اطالعات علمي، فعاليت و كار و تمرين در درس تاريخ 
و جغرافيا، رمان و داستان هاي تخيلي، فعاليت و كار و تمرين درس مدني، فارسي، 

هديه هاي آسماني، سالمت جسماني، مسائل فرهنگي و مطالب هنري.
رياضي،  درس  تمرين  و  كار  و  فعاليت  كتاب هاي  پنجم:  پايه ي   
داستاني و رمان، كمك درسي، فعاليت و كار در درس علوم، موضوعات 
اجتماعي،  جغرافيا،  تاريخ،  درس  در  كار  و  فعاليت  تاريخي،  مطالب  و 
مطالب هنري، فعاليت و كار و تمرين درس فارسي، هديه هاي آسماني، 

داستان هاي پليسي، و سالمت و بهداشت جسماني.
2. بين نيازهاي دانش آموزان دختر و پسر در پنج پايه ي تحصيلي دوره ي 
علمي،  اطالعات  فارسي،  رياضي،  علوم،  درسي  كمك  كتاب هاي  به  ابتدايي 
تعليمات ديني، رمان و داستان هاي بلند، تفاوت معني داري وجود دارد كه در اين 

زمينه ها، نيازهاي دانش آموزان دختر بيش از پسران است.
3. بين نيازهاي دانش آموزان پنج پايه ي تحصيل دوره ي ابتدايي به كتاب هاي كمك درسي 
اين  در  دارد.  وجود  معني داري  تفاوت  بلند  داستان هاي  و  رمان  علمي،  اطالعات  رياضي،  علوم، 

زمينه، نيازهاي دانش آموزان پايه ي پنجم از ساير پايه ها بيشتر است.
غير  آموزشي  كمك  كتاب هاي  به  ابتدايي  پنجم  و  چهارم  پايه هاي  دانش آموزان  نياز  بين   .4
درسي (درس هاي فارسي و ديني، مطالب تاريخي، و رمان و داستان هاي تاريخي) با معدل درسي 

آن ها، رابطه ي معني داري وجود دارد.
جامعه ي اين پژوهش، معلمان و دانش آموزان پايه ي اول تا پنجم دوره ي تحصيلي ابتدايي در مناطق 
و نواحي 29 گانه ي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران بود. حجم نمونه ي معلمان 

در اين مطالعه، 384 نفر و حجم دانش آموزان 384 نفر در هر پايه در نظر گرفته شده بود.
ج) توصيه  به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

1. بر كار انتشار كتاب هاي آموزشي، براي حصول اطمينان از انطباق آن با ضوابط و معيارهاي 
مصوب از سوي وزارت آموزش و پرورش نظارت شود.

آماري  پايگاه  ارزيابي،  انجام  و  برنامه ها  تدوين  راهبردها،  و  سياست ها  تعيين  منظور  به   .2
آن  از  و  راه اندازي  كشور  در  آموزشي  كتاب هاي  توليد  وضعيت  با  رابطه  در  جامعي  اطالعاتي  و 

بهره برداري شود.
كلي  مشخصات  و  استانداردسازي  «فيپا»،  آموزشي  كتاب هاي  شناس نامه ي  يا  فهرست   .3

مخاطب، نوع كتاب و حوزه ي آموزشي مرتبط در آن درج شود.
4. تدوين سياست ها و راهبردهاي ملي توليد كتاب هاي آموزشي مد نظر قرار گيرد. با توجه 

با توجه به 
اين كه در حال حاضر 630 

شهر در سراسر كشور داريم 
تعداد زيادي از دانش آموزان ما 
از دست رسي به كتاب خانه هاي 

مخصوص خود محروم اند
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به اين كه در حال حاضر توزيع منابع و اعتبارات، لزوماً مبتني بر آينده نگري 
و در جهت نيل به هدف هاي ملي نظام آموزشي نيست، بازنگري در اين 

سياست ها و راهبردها ضروري به نظر نمي رسد.
و  همكاري  انسجام،  آموزشي،  كتاب هاي  توليد  سامانه ي  در   .5
دستگاه هاي  مأموريت  كه  گونه اي  به  شود؛  ايجاد  دروني  هماهنگي 
فرهنگي دولتي و غير دولتي كشور، شامل آموزش و پرورش، فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، ناشران خصوصي و ... به درستي تعيين و تفكيك 

شده باشد.
توليد  زمينه ي  در  بين المللي»  نظير «نمايشگاه  همايش هايي   .6
بهترين  از  يكي  كار  اين  شوند.  پا  بر  آموزشي  كمك  كتاب هاي 
آموزشي  كتاب هاي  انواع  با  را  دانش آموزان  كه  است  راهكارهايي 
آشنا مي كند و مي تواند انگيزه ي آنان را در يادگيري افزايش دهد. با 
وجود سيل مشتاق كودك و نوجوان در نمايشگاه كتاب نهم، تنها 
15/3 درصد كتاب ها به آنان اختصاص داشت كه اين رقم بسيار 
ناچيز است و اگر كيفيت كتاب ها را در نظر بگيريم، پايين تر هم 

دانش آموزان  عالقه هاي  جواب گوي  توانست  نخواهد  و  بود  خواهد 
كشور باشد.

در  دانش آموزي  بخش  كم رنگ  حضور  و  آموزشگاهي  كتاب خانه هاي  ضعف  به  توجه  با   .7
كتاب خانه هاي عمومي، كتاب خانه هاي دانش آموزي كه امكاني براي دست يابي به منابع يادگيري 
كتاب خانه ي  پنج  شهري،  ثابت  كتاب خانه ي  حدود 301  حاضر،  حال  در  يابند.  گسترش  هستند، 
نوجوانان  و  كودكان  به  روستايي  سيار  كتاب خانه ي   15 و  پستي  كتاب خانه ي   45 شهري،  سيار 
اختصاص دارند كه در مجموع، تعدادشان به 366 واحد مي رسد. با توجه به اين كه در حال حاضر 
630 شهر در سراسر كشور داريم، تعداد زيادي از دانش آموزان ما از دست رسي به كتاب خانه هاي 

مخصوص خود محروم اند.
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اشاره
گرچه در طول يك دهه اي كه از عمر جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد مي گذرد، 
و  جشنواره،  برگزاري  كيف  و  كم  ارزيابي  به  بارها  سامان بخشي،  طرح  كارشناسان 
ضعف و قوت هاي آن دست زده اند، ليكن ميزگردي كه شرح گفت وگوها ي آن در 
ادامه از نظرتان مي گذرد، جلسه ي كارشناساني است كه هيئت تحريريه ي فصل 
نامه ي جوانه ي رشد برگزار نموده و در آن انتقاداتي جدي به طرز برگزاري جشنواره 
انتقادات، در سال هاي  همين  اصالحات ناشي از  اميد مي رود، تحت تأثير  دارند و 
جا  آن  از  شود.  برگزار  نحو  بهترين  به  رشد  آموزشي  كتاب هاي  جشنواره ي  آينده 
كه هر يك از اعضاي هيئت تحريريه ي مجله ي رشد جوانه صاحب تخصص در امور 
مختلف مربوط به توليد كتب درسي، كمك درسي و كمك آموزشي هستند تصميم 
و  بررسي  هدف  با  ميزگرد  صورت  به  تحريريه  هيئت  جلسات  از  يكي  شد  گرفته 
همكاران  گردد.  تشكيل  كتاب هاي آموزشي  بخشي  سامان  طرح  شناسي  آسيب 

محترم كه در اين جلسه حضور داشتند، عبارت اند از:
خسرو داودي، كارشناس آموزش رياضي
جمال الدين اكرمي،  كارشناس امور هنري

دكتر محمود معافي،  عضو كارگروه تدوين برنامه ي درسي ملي
داود نجف زاده، كارشناس دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي فني و حرفه اي و كاردانش

عالء نوري،  كارشناس آموزشي
محمود سالك،  مؤلف و مترجم

محمدحسين معتمدراد، كارشناس كتاب هاي آموزشي

آسيب شناسيآسيب شناسي
طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشيطرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي

«اولين ميزگرد هيئت تحريه ي فصل نامه ي جوانه ي رشد»

 محمد حسين معتمدراد
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داودي: هدف اين نشست و ميزگرد عبارت است از، بررسي وضعيت جشنواره در ابعاد مختلف، 
از داوري و انتخاب كتاب ها گرفته تا نحوه ي اجراي كار جشنواره. در نهايت هم يك سري سلسله 
برگزار  است  قرار  آينده  در  كه  جشنواره هايي  مسئوالن  براي  داشت  خواهيم  توصيه  و  پيشنهاد 

شوند.

اكرمي:  من در مورد اين موضوع خيلي فكر كرده ام. اين طور به نظرم رسيد 
بازدهي  و  مي كند  بيان  جزئي  خيلي  را  مسئله  مقاله،  يك  در  موضوع  طرح  كه 
چنداني هم ندارد. تا كنون هفت دوره جشنواره برگزار شده است و از روز اول، 
خيلي حساب شده جلو رفته اند. منتها در خيلي جاها خألهاي خاصي وجود دارند 
در  داوران،  گروه بندي  در  است؛  محسوس  ارزش يابي  كار  در  من،  نظر  به  كه 

كارشناسي ها و مسائل ديگر.
من پيشنهاد مي كنم كه بياييم براي آسيب شناسي و تشخيص خألهايي كه در 
اجراي طرح سامان بخشي مي بينيم پروژه اي تعريف و مشكالت آن را فهرست 
كنيم. به اين منظور الزم است كه قراردادي با مجموعه بسته شود، چون اگر اين 
موضوع در حد يك مقاله مطرح شود، ضمانت اجرايي ندارد و آسيب ها كنار زده 
نمي شوند. به نظر من،  مقاله جايي به چاپ مي رسد و بعد هم فراموش مي شود. 

بهتر است اين كار را به صورت يك پروژه تعريف كنيم. برايش هدف بگذاريم و هزينه كنيم. 
بيان موضوع در قالب يك مقاله كه در «رشد جوانه» و شايد يكي دو جاي ديگر به چاپ برسد، 
كافي نيست. من معتقدم كه در گفت وگوها، از خرد جمعي استفاده كنيم. اصًال موضوع را چند 
بُعدي ببينيم و هر كس انجام بخشي از پروژه را تقبل كند. با توجه به توانايي ها تقسيم كار شود و 
محورهاي گفت وگوها را هم مشخص كنيم. من تقريبًا شش هفت مورد را درآورده ام كه اگر مورد 

توافق بود، حداقل آن ها را مطرح كنم.

از  بخشي  مثًال  برويم.  جلو  قدم  به  قدم  است  بهتر  مي كنم  فكر  من  ممنون.  خيلي  داودي: 
فرصتمان را به بحث درمورد اين پرسش اختصاص دهيم كه:  آيا روند كار اجرايي جشنواره ، از 
وصول كتاب تا آماده شدن آن براي داوري، روند مطلوبي است؟ اين را مي شود يك بخش دانست. 
بخش داوري و اعالم نتايج هم بخش ديگري مي شود و اتفاقات بعد از جشنواره بخش ديگري. 
اگر موافقيد، روي اين زمان بندي گام به گام جلو برويم. در بحث اولمان به بخش اجرايي بپردازيم؛ 
يعني از وصول كتاب تا آماده كردن آن براي داوري جشنواره. آيا در اين روند مشكلي احساس 
مي شود؟ اگر حرفي، پيشنهادي، توصيه اي هست، بفرماييد و هر كس نظر خودش را بگويد تا بعد 

برويم سراغ بخش بعدي.

نوري: در مورد وصول كتاب ها چند نكته ي مهم وجود دارد. يكي اين كه جشنواره مي خواهد 
كتاب هاي چاپ اول را بررسي كند؛ آن هم در ظرف زماني برگزاري جشنواره. شايد الزم باشد 
بررسي كنيم و ببينيم، چه سهمي از كتاب هايي كه وارد جشنواره مي شوند، چاپ اول هستند. اگر 
تعداد زيادي از كتاب ها در فرايند كار جشنواره قرار نمي گيرند، ببينيم چرا و فكري بكنيم كه اين 
كتاب ها بيشتر در فرايند كار جشنواره قرار بگيرند. يعني ضروري است كه مطمئن شويم، تمام 

اكرمي
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كتاب هاي چاپ اول دوره ي زماني جشنواره، وارد چرخه ي بررسي شده اند.
نكته ي دوم كه در واقع مرحله ي اول بررسي محسوب مي شود، اين است كه ببينيم مالك هاي 
بررسي كدام اند. از 11 سال پيش كه جشنواره كار خود را شروع كرده تا حاال، چه روندي طي 
شده است؟ چگونه اين كتاب ها انتخاب شده اند و چه كساني با چه ويژگي هايي آن ها را انتخاب 
كرده اند؟ آيا مالك هاي مشخصي داشته اند؟ احتمال دارد كه مالك هاي آن ها در طول اين دوره ي 
ده ساله تغيير كرده باشد. اگر تغيير داشته، چرا و چگونه بوده است؟ نكاتي هم بود كه فكر كردم 
اگر آماري وجود داشته باشد، به مرور مي شود به صورت مقاله هاي اطالع رساني درباره ي وضعيت 

جشنواره، در جوانه چاپ كرد.
از طرف ديگر، خود داوراني كه كار بررسي را انجام مي دهند، با چه مالك هايي 
انتخاب مي شوند؟ به نظر مي رسد كه معموًال از متخصصان و كارشناساني كه 
مالك  اين  آيا  مي شود.  استفاده  مي كنند،  كار  درسي  برنامه ي  حوزه ي  در 
كافي است؟ خود آن متخصصان كه در حوزه ي درسي كار مي كنند، براي 
برنامه ي  به  توجه  فقط  آيا  ندارند؟  نياز  ديگري  نيروي  هيچ  داوري  اين 

درسي كافي است؟
عين همين سؤال ها براي مرحله ي بعدي مطرح است. يعني از همان 
سال 79 تا حاال، با چه مالك هايي كتاب ها برگزيده شده اند يا مورد تقدير 
قرار گرفته اند؟  اين انتخاب ها با چه مالك هايي بوده اند؟ آيا ما االن آماري 
اجراي  طول  در  كه  دهيم  ارائه  توصيف هايي  بتوانيم  آن  اساس  بر  كه  داريم 

جشنواره، چه كتاب هايي با چه ويژگي هايي بررسي شده اند؟ 
نكته ي ديگر اطالع رساني به مخاطبين واقعي جشنواره است؛  يعني ناشرين كتاب هاي آموزشي. 
اگر از ناشرين پرسيديم و معلوم شد كه اكثر آن ها اطالع درستي از جشنواره ندارند، اين نشان 
مي دهد كه جشنواره از بازار نشر كتاب دور مانده است. يعني نتوانسته است همه ي كتاب هايي را 
كه به بازار آمده اند و الزم بوده است كه در جشنواره هم بيايند، جذب كند. يعني حداقل گروهي 

از توليدكنندگان كتاب كه ناشران باشند، جذب جشنواره نشده اند.

داودي: در مورد قسمت اول كه شما فرموديد، من باز سؤالي مطرح كنم. اگر ما رفتيم و ديديم 
كتاب هاي چاپ اول مثًال هزار عنوان بوده اند و آن چه كه به جشنواره رسيده، پانصد عنوان بوده 
است، يعني نيمي از كتاب ها نرسيده اند، به نظر شما چه بايد كرد؟ آيا الزم است كه جشنواره كسي 
را به دنبال خريد كتاب بفرستد يا با ناشر تماس بگيرد كه آقا كتابت را براي ما بفرست؟ يا اين كه 
البته  بفرستد.  بفرستد،   كتاب  خواست  كس  هر  مي كنيم،  را  خودمان  كار  ما  نه  بگويد  است  بهتر 
آسيب شناسي اين موضوع كه چرا كتاب ها نمي آيند،  به جاي خودش، اما آيا الزم است در اين زمينه 

به اقدام اجرايي دست بزند يا نه؟

نوري: من يك مقاله ي نسبتًا تحليلي در اين زمينه در شماره هاي اخير جوانه داشتم. احساس 
مي كنم كه جشنواره ي رشد بايد متولي اصلي كتاب  هاي آموزشي باشد. در حقيقت، در مملكت به 
خاطر اين كه آموزش و پرورش مسئول آموزش رسمي در كشور است،  جشنواره ي رشد هم به تبع 
آن داراي چنين جايگاهي است. بنابر اين،  اگر مي خواهد اين متولي بودن فرمايشي نباشد، بايد 

ضروري است 
كه مطمئن شويم، تمام 

كتاب هاي چاپ اول دوره ي 
زماني جشنواره، وارد چرخه ي 

بررسي شده اند
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بتواند به اقدامي جدي دست بزند. جشنواره بايد يك طوري عمل كند كه در حيطه ي كار تخصصي 
خودش، هم ارزش «كتاب  سال» شود. جشنواره هاي موازي خودش را تحت الشعاع قرار دهد و از 

دوباره كاري ها جلوگيري كند. 

باشد،  شده  مطرح  و  كرده  پيدا  قدرت  جشنواره  اگر  نگرفتم.  را  سؤالم  جواب  من  داودي: 
اتوماتيك همه كتاب هايشان را به جشنواره مي فرستند. سر و دست مي شكنند كه كتابشان را به 

اين جا بياورند. ولي تا فرا رسيدن آن موقع، جشنواره، كتاب ها را تهيه كند يا نه؟

نوري: بله، اگر جشنوراه اين كار را نكند،  هرگز به آن قدرتي كه مي گوييد، 
نمي رسد.

داودي: شما توصيه مي كنيد كه بروند و هر طور شده، كتاب ها را جمع كنند؟

نوري:  بله. اين كار به جشنواره قدرت مي دهد. يكي از علت هاي ضعيف 
بودن جشنواره اين است كه همه ي كتاب ها به جشنواره نمي آيند.

مي شود،   اجرا  االن  كه  روشي  بدانيم  بايد  قضاوتي،  هر  از  قبل  سالك: 
دوستان  خود  يعني  است؟  كتاب ها  جمع آوري  براي  فراخوان  صرفًا  چيست. 

هيچ تالشي براي جمع آوري كتاب  نمي كنند؟

قرار  جريان  در  ناشران  چون  مي شود،  چاپ  كتاب  وقتي  كه  است  اين  فعلي  روش  داودي: 
يعني  مي كنند.  خريداري  مابقي را  مي فرستند.  جا  اين  كتاب هايشان را به  نسخه اي از  گرفته اند، 
را  كتابتان  چرا  كه  مي زنند  زنگ  آن ها  ناشر  به  نيامده اند،  جشنواره  به  كتاب ها  كدام  مي بينند 
را  جريان  اين  كه  نيست  مشخصي  سيستم  منتها  مي شود،  انجام  دارد  كار  دو  هر  نفرستاده ايد. 

كنترل كند.

معتمدراد: من فكر مي كنم اطالع رساني مؤثري انجام نمي دهيم. به صرف اين كه جشنواره 
نزديك است و فراخواني هم داده شود كه نمي توان كار سامان دهي كتاب هاي آموزشي را انجام 
داد. در كتاب نامه هاي رشد ما، در بعضي از حوزه ها اصًال كتابي معرفي نشده است. به خصوص 
در حوزه هاي فني و حرفه اي و كاردانش، خألهاي زيادي وجود دارند. اين مشكل چه طور حل 
بهترين  نظرم  به  و  است.  ضروري  سال  طول  در  اطالع رساني  انديشيد.  چاره اي  بايد  مي شود؟ 
وسيله ي اطالع رساني، صدا و سيماست كه مي تواند هم جايگاه سامان بخشي كتاب هاي آموزشي 

را مطرح كند و هم كتاب هاي معرفي شده از سوي اين واحد را تبليغ و معرفي نمايد.
مورد ديگر اين است كه ناشران از كار ما مطلع نيستند. در بسياري از موارد، وقتي همكاران 
مي پرسند:  سرعت  به  نمي شناسند.  را  ما  واحد  اصًال  آن ها  مي كنند،  كتاب  تقاضاي  ناشران  از  ما 
كتاب هاي ما چه مي شوند و چه طور و چه قدر به فروش مي رسند؟ آن ها به اهداف ما پي نبرده اند، 

آن هم بعد از نزديك به 10 سال.

نوري
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سالك: در كشور ما اين مشكل وجود دارد. در كتاب سال كه پنج سكه 
جشنواره   به  كتاب ها  از  خيلي  كه  هستم  جريان  در  من  مي دهند،  جايزه  هم 
نمي رسند و در مرحله ي نهايي داوري معلوم مي شود كه چند كتاب جا مانده اند. 
نظر من اين است كه جشنواره بايد ساز و كاري براي اين موضوع داشته باشد. 
با توجه به امكانات الكترونيكي كه در حوزه ي كتاب وجود دارد، كنترل آن كار 
سختي نيست. در حال حاضر، مشخصات كتاب داري تمام كتاب هاي منتشر 
شده در سايت «خانه كتاب» به تفكيك موضوعي ثبت مي شود. در مجله ي 
«كتاب هفته» هم به شكل هفتگي ثبت مي شود. يكي از وظايف دبيرخانه ي 
جشنواره مي تواند اين باشد كه در طول سال، كتاب ها را شناسايي كند و در 
نهايت وقتي رسيد به مقطع برگزاري جشنواره، كنترل كند و ببيند فهرستي 

كه به دستش رسيده،  فهرست كاملي است يا كامل نيست.
تماس  با  است  ممكن  كرد.  تهيه  مي توان  متفاوت  روش هاي  به  را  نشده  دريافت  كتاب هاي 
مجدد با ناشر قابل تهيه باشند. و يا الزم باشد آن ها را بخريم. هزينه اش در مقايسه با هزينه هاي 
عمومي جشنواره زياد نمي شود. قطعًا بايد چنين ساز و كاري به وجود بيايد. تجربه نشان داده است 
كه فراخوان، تضميني براي اين كه حتي هفتاد درصد كتاب ها به مجموعه برسند، نيست و خود 

جشنواره بهتر است ساز و كاري در اين زمينه داشته باشد.

اكرمي: حرف شما را درباره ي خانه كتاب تأييد مي كنم. كه واقعًا فهرست هاي 
خيلي خوبي براساس موضوع و مانند اين ها تهيه كرده است كه اطالعات 
خيلي خوبي مي دهند. ولي در مورد دوم كه گفتيد، حاال فرض كنيد «انجمن 
ناشران» براي كتاب سال خودش، گنجينه اي از همه ي كتاب هاي چاپ 
شده گردآوري مي كند. ناشران هم آثارشان را براي آن مي فرستند. يعني 
سيستم را طوري تعريف كرده اند كه وقتي ناشري نسخه اي از كتابش را 
براي كتاب  خانه ي ملي مي فرستد، يك نسخه از آن را هم براي كتاب سال 
مي فرستد. يا وقتي كتاب را چاپ مي كند،  چند نسخه را به ارشاد مي دهد 
تا به كتاب خانه ملي برود. مي توانيم بگوييم ناشران كتاب  هاي آموزشي يك 
نسخه  بيشتر به وزارت ارشاد بدهند. به هر حال، ناشر نمونه ي اثرش را به انجمن 
خودش مي دهد، چون مي خواهد حقوق صنفي اش محفوظ بماند. انجمن ناشران هيچ وقت 
دنبال كتاب نمي رود. كتاب در انجمن هست. حتي مي شود كتاب را از آن ها امانت گرفت. االن 
اين كتاب هايي كه ما داريم ورق مي زنيم، كتاب هاي علمي هستند و شايد به سختي بتوان آن ها 
را يافت و حتي خود ناشر هم ممكن است ديگر آن ها را نداشته باشد. ولي انجمن از سال ها قبل، 

سيستم خيلي خوبي براي نگه داري كتاب داشته است.

داودي: حاال در همين زمينه ي دريافت كتاب اين سؤال پيش مي آيد كه معيارهاي ورود كتاب 
به جشنواره چيست. چون من بارها ديدم كه آقاي همتي ـ آن موقع مسئول جشنواره بودند ـ 
 درباره ي هر كتاب بايد تصميم مي گرفتند كه اصالً  به جشنواره بيايد يا نيايد. مثًال كتابي داشتيم به 
نام «مجموعه سؤال هاي پين». ما حدود 20درصد به سؤال هاي اين كتاب اضافه كرديم و كتاب 

سالك

تجربه نشان 
داده است كه فراخوان 

تضميني براي اين كه حتي 
هفتاد درصد كتاب ها به 
مجموعه برسند، نيست
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جديدي شد. حاال بايد مسئوالن تصميم مي گرفتند كه اين كتاب دوباره به جشنواره بيايد يا نيايد. 
البته اين يك مثال بود. از اين دست اتفاق ها فراوان مي افتد. 

31گانه ي  جزوات  انتشار  با  آموزشي،  كتاب هاي  سامان بخشي  طرح  دبيرخانه ي  نوري:  
راهنماهاي توليد كتاب هاي آموزشي، تالش ارزشمندي را براي تعريف كتاب آموزشي شروع كرده 
است. حاال نه همه ي صاحب نظرها، ولي سهم قابل قبولي از آن ها اين تعريف هاي استاندارد را تأييد 
مي كنند. اين مرحله ي اول كار است. مرحله ي دوم اين است كه براساس استانداردها عمل شود. 

يعني به نظر مي آيد كه در مرحله ي داوري، توجهي به اين استانداردها نمي شود.

داودي: يعني در بخش دوم مرحله ي داوري،  ما به ضوابط دقيقي براي 
پذيرش يا رد كتاب ها نياز داريم. االن ما كتاب ها را فقط به تعدادي از معلمان و 
كارشناسان، براي مطالعه و داوري مي دهيم. اين مرحله ي اول داوري محسوب 
مي شود و در اين مرحله تعدادي از كتاب ها برگزيده مي شوند و به مرحله ي بعد 
مي روند. آيا اين روش صحيح است، يا داوران جشنواره بايد همه ي كتاب ها 

را ببينند؟
البته در اولين جشنواره اي كه برگزار شد،  داوران همه ي كتاب ها را ديدند 
كه كار خيلي سنگيني بود. يعني تا چند روز كتاب ها دست به دست بين داوران 
مي گشتند. دفعه هاي بعدي برگزاري جشنواره، يك سلسله كتاب ها حذف شده بودند 
و تعداد كتاب ها كمتر شده بود. داوري هم سريع تر و دقيق تر شد. حاال اين هم يك 

سؤال است كه به نظرتان، آيا كتاب ها بايد دست چين بشوند يا نشوند؟ 

اكرمي: تجربه نشان مي دهد كه اين انتخاب، چون سليقه ها يكسان نيستند، انتخاب درستي 
نيست. مثالً  «ديوان شمس» براي بچه ها، توسط داوري اوليه ي بازبيني كتاب ها رد شد. نويسنده 
رسيد.  داوران  دست  به  و  دوم  مرحله ي  به  او  زياد  اصرار  با  حال  هر  به  كتابش  و  كرد  اعتراض 
سرانجام اين كتاب برنده ي جايزه شد و نويسنده و كتاب با هم به آفريقاي جنوبي رفتند. در اين 
قضيه،  از برنده شدن تا رد شدن فاصله ي اندكي وجود داشت. اگر نويسنده اعتراض نمي كرد،  او و 
كتابش به جايي نمي رفتند. در مورد كتاب آقاي كامبيز درم بخش هم همين اتفاق افتاد. گروه 
اوليه كتاب را كنار گذاشته بود. من بر حسب اتفاق كتاب را ديدم و از آن به شدت دفاع كردم. به 
ما گفتند كار آقاي كامبيز درم بخش براي نوجوان سنگين است. من گفتم نگاه نوجوان امروزي با 
نگاه نوجوان ديروز فرق دارد. بچه ي امروزي چيزهايي را متوجه مي شود كه ما در سن ده يازده 
سالگي مي فهميديم. اصالً  تعريف سن عوض شده است. من فكر مي كنم كه در اين مجموعه،  
همه ي كتاب ها بررسي نمي شوند. حجم عظيمي از كتاب ها كنار مي روند و آن چه باقي مي ماند، 

كتاب هاي دانش افزايي است.

داودي: من خود شاهد بودم كه در مرحله ي اول كتاب هاي خوبي حذف شدند. در اين جا 
دو پيشنهاد مي  توان مطرح كرد: يكي اين كه اگر هم داوري دو مرحله اي شد، كتاب هايي كه در 
مرحله ي اول حذف شدند، در جلسه اي در اختيار داوران هم گذاشته مي شوند،  تا داوران طي مروري 

داودي
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سريع با آن ها آشنايي پيدا كنند. ممكن است در همان تورق، به اين نتيجه برسند كه كتاب حذف 
نشود و بررسي دقيق تري روي آن صورت گيرد.

پيشنهاد دوم، بحث تدوين معيارها و ضوابطي است كه شما مي گوييد. كامًال درست است. من 
دو مثال اجرايي بزنم. اين جا فرمي هست كه همه ي كتاب ها با آن سنجيده مي شوند. اگر اشتباه 
نكنم، حداكثر امتياز اين فرم هم 60 امتياز است. سؤال هاي اين فرم، كلي انتخاب شده اند تا همه 
نوع كتابي را در بر بگيرند. اما همين كلي بودن سبب مي شود،  هر كسي برداشتي از موضوع داشته 

باشد و به دليل برداشت هاي متفاوت،  امتيازها خيلي تغيير مي كنند.
اتفاق ديگري كه مي افتد اين است كه بعضي سؤال ها در مورد برخي كتاب ها مصداق ندارند؛ 
چون براي اين كتاب ها اصٌال نمي شود آن سؤال را پاسخ داد. مثل اين كه مي پرسد: «آيا در كتاب 
فكري براي فالن موضوع شده است؟» اصًال قرار نيست كه در ساختار كتاب، درباره ي آن فكر 
بشود. يعني جاي آن فكر را ندارد. بنابراين نمي شود به اين سؤال امتيازي داد. اما اگر امتياز اين 
سؤال را حذف كنيم، جمع كل امتيازات 55 مي شود و ديگر در كل 60  امتياز نيست. خيلي وقت ها، 
من سه سؤال را حذف مي كردم و كل امتياز 45 مي شد. معناي امتياز 30 از 45 با معناي امتياز 30 

از 60 متفاوت است. اين موضوع در نظر گرفته نمي شد.
نكته ي ديگر اين كه من يك بار در اين جا كتابي را ديدم كه به مرحله ي دوم نيامده بود. علت 
را پرسيدم، گفتند امتياز الزم را نياورده است. گفتم اين كتاب را من داوري كرده ام و امتياز خيلي 
خوبي هم به آن دادم. من معموًال كتابي را به راحتي انتخاب نمي كردم. جواب دادند اين كتاب را 
يك معلم و يك كارشناس ديده اند. آن دو نمره هاي پاييني داده بودند كه باعث شد در ميانگين، 
كتاب نمره نياورد و لب مرزي شود. اين باعث شد كه من درباره ي اين معيارها با معلمان مذكور 
صحبت كنم. گروه هفت هشت نفري معلمان را كه كتاب هاي رياضي دوره ي راهنمايي را كارشناسي 
مي كردند و نظر مي دادند، به اين جا دعوت كرديم. من معيارها را برايشان تشريح كردم و آن ها نيز نظر 
خود را گفتند. ديدم اين هشت نفر معناي كامًال متفاوتي از آن چه كه مي بايد باشد، در نظر گرفته اند. من 
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شرح دادم كه در اين سند آمده است، كتاب بايد كار و فعاليتي به اين شرح داشته باشد و معناي فعاليت 
اين است. بنابراين، با معيارهايي كه در اين دفترچه ها گفته شده است، فالن كتاب امتياز 

نمي گيرد. آن ها گفتند ما تازه فهميديم بايد به چه جنبه اي نگاه كنيم و به چه بايد 
نمره بدهيم. بنابراين به نظر من، اين روش اشكال دارد.

 
باشد.  داشته  مرحله  دو  داوري  كه  نيست  طور  اين  البته  سالك: 
آيا  كه  معني  اين  به  است.  كردن  غربال  نيست  داوري  اول،  مرحله ي 
اساسًا اين كتاب در جشنواره قرار مي گيرد يا نمي گيرد. بحث ارزش يابي 

خود كتاب در مقايسه با كتاب هاي ديگر نيست. شما به هر حال بايد چنين 
غربالي داشته باشيد. البته غربال كردن هم تعريف هاي مشخص مي خواهد 

كه تا آن تعريف ها نباشند، خطا خيلي اتفاق مي افتد.
خيلي  ضوابطي  ما بعد از اين كه كتاب ها را جمع آوري مي كنيم، بايد بر اساس 

موضوع  اگر  نيست.  يا  هست  جشنواره  موضوع  كتاب  اين  كه  دهيم  تشخيص  بتوانيم  مشخص 
جشنواره بود، مي رسيم به فاز بعد كه اين كتاب بايد توي چرخه ي داوري بيفتد. اين چرخه از كجا 
شروع و به كجا ختم مي شود؟ تجربه ي من مي گويد، اين كار قطعًا بايد در دو مرحله و به وسيله ي 
جمع داوران انجام شود. اصًال اين سيستم داوري كه مثًال بگويد كتاب نمره ي 22 گرفت، سيستم 
كارايي نيست. روشي كه معموًال در جاهاي ديگر انجام داده ايم و به نظر من تا درصدي جواب 
داده،  اين است كه داوران در جلسات عمومي اين كتاب ها را ببينند و تعدادي را برمبناي نظر جمعي 
كنار بگذارند. بعد روي كتاب هايي كه انتخاب كرده اند،  بررسي جزء به جزء به عمل مي آورند. با 
اين روش، حتي اگر يك نفر درباره ي كتابي شناخت قبلي داشته باشد،  مي تواند در همان فرصت 

و محضر از آن دفاع كند.
در روش فعلي هم، اگر يكي از داوران به كتابي امتياز ويژه مي داد،  ما اين را دليلي مي دانستيم 

غربال گري 
اول در واقع مصداقي و 

موضوعي است كه آيا اين 
كتاب موضوع جشنواره هست 

يا نيست



28
2727/2626
بهار و تابستان 1388

كه در جمع از آن كتاب دفاع بشود. برايمان جالب بود كه بدانيم، چرا اين امتياز ويژه داده شده 
است. يعني آن داور فرصت دفاع از كتاب را داشته باشد. خيلي از مواقع در اين چرخه خيلي از 
كتاب ها آمدند و ماندند كه اگر اين چرخه نبود،  به راحتي حذف مي شدند. به نظر من،  غربال گري 
اول در واقع مصداقي و موضوعي است كه آيا اين كتاب موضوع جشنواره هست يا نيست. بعد 
از آن كتاب ها بايد به وسيله ي همه ي داوران ديده شوند. منتها اين ديدن در دو مرحله انجام مي گيرد. 
يك مرحله ديدن حضوري و جمعي است و در جمع داوران و در نشست و گفت وگوي آن ها، كتاب هايي 
كه براي برگزيده شدن شانسي ندارند، كنار گذاشته مي شوند. بعد از آن، كتاب هاي باقي مانده داوري 
مي شوند. در اين جا هم اگر داوري روي يك كتاب خاص ارزيابي امتياز ويژه داشت، باز بايد فرصتي براي 

دفاع از آن وجود داشته باشد. اين فرايند شايد تا حدودي از حذف نابجا جلوگيري كند.

داودي: به يك نكته بايد توجه كنيم. از مجموع كتاب هايي كه طي يك سال به دبيرخانه ي 
سامان بخشي رسيده اند، در داوري اول كتاب ها را براي كتاب نامه جدا مي كند. يعني غربال گري 
اوليه معلوم مي كند كه اين كتاب در كتاب نامه بيايد يا نيايد. بعد كتاب هاي وارد شده به كتاب نامه 
را به داوران جشنواره مي دهند و مي گويند حاال براي جشنواره داوري كنيد. من احساس مي كنم 

كه در اين مرحله خطاهايي اتفاق مي افتد.

سالك: شيوه ي فعلي اين است كه كتاب به كارشناس داده مي شود و او به كتاب نمره اي 
مي دهد. من به شما مي گويم كه در اين شيوه قطعًا خطا زياد است.

 
نجف زاده: تمام اين ضعف ها عمًال به ابزار سنجش برمي گردند. اگر ابزار سنجش را جهت دار 
انتخاب كنيم، حتي 20 نفر هم ببينند، احتمال خطا كاهش پيدا مي كند و فاصله ي نظرات خيلي 
كم مي شود. اما اگر كمترين اشتباهي در ابزار سنجشمان باشد، خطاها خيلي بيشتر مي شوند. در 
حالي كه اگر بتوانيم، ويژگي هايي داراي وزن يا ترازو تعيين كنيم، بسته به اين كه داورمان خودش 
چه قدر خطاي ديد داشته باشد، اين خطاها هم فوق العاده كم مي شوند. وقتي ابزار سنجش خودش 

ايجاد فاصله كند،  طبيعي است كه دو نفر نمره هاي متفاوتي بدهند.

معتمدراد: دو كارشناس در ارزيابي كتاب ها دخالت دارند: كارشناس دفتر تأليف و يك معلم 
مي شود.  رجوع  نيز  سوم  كارشناس  به  موارد،   بعضي  در  مجرب. 
ميانگين نمره است كه نتيجه ي نهايي داوري كتاب ها را مشخص 
حوزه هاي  از  بعضي  در  كتا ب ها،  ارزيابي  در  متأسفانه  مي كند. 
به  ناچار  ما  كه  طوري  است،  بوده  ضعيف  خيلي  داوري  آموزشي، 
يك داور اكتفا كرده ايم. مثًال معلميني كه به ما معرفي مي شوند، 
ولي  نمي كنند.  تدريس  كه  سال هاست  يا  نيستند  معلم  اصًال  يا 
متأسفانه معاونت دفتر آموزش و پرورش فني و حرفه اي، در پاسخ 
به درخواست رسمي دفتر ما، از آنان به عنوان «كارشناس معلم» 
نام مي برد و آن ها را به ما معرفي مي كنند. يا مثًال در دفتر تأليف، 
به  دارند.  ضعيفي  عملكرد  كه  مي شوند  معرفي  كارشناساني  گاه  معتمدراد
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نظرم در كار ارزيابي كتاب ها، بايد تجديدنظر شود و اين ضرورت احساس مي شود.

سالك: شما همه ي داورهايتان را نمي شناسيد. به يك كتاب، داوري نمره ي 40 مي دهد و 
داور ديگري نمره ي 80. هر دو هم داراي صالحيت هستند. حاال اگر به يكي از اين ها بسنده كنيد، 
كتاب را با 40 رد مي كنيد يا با 80 قبول مي كنيد. ولي فرمايش شما درست است. اگر بخواهيم 
همه ي كتاب ها را براساس فرم و امتيازبندي بررسي كنيم، به جرياني زمان دار و پيچيده تبديل 

من  شود.  شروع  بعدي  جشنواره ي  بايد  جشنواره،  پايان  از  بعد  بالفاصله  كه  مي شود 
شده،  گزينش  و  غربال شده  كتاب هاي  روي  داوري  حتي  كه  ديده ام  عمل  در 

شتاب زده انجام مي گيرد. يعني زمان كافي براي بررسي دقيق وجود ندارد. 
ظرف يك هفته تا ده روز، 50 تا 70 كتاب را به شما مي دهند و مي گويند 
آقا اين فرم ها را ببر پر كن بياور و مثًال ما تا دوشنبه ي ديگر بايد نتيجه 

را اعالم كنيم.

براساس  است  الزم  هستم.  اكرمي  آقاي  نظر  موافق  من  معافي: 
اگر  مثالً   آسيب شناسي  شود.  جشنواره  كار  جريان  سيستمي،  رويكردي 

بخواهيم خانه اي بخريم، ناچاريم معيارهايي را مورد توجه قرار بدهيم؛ به لحاظ 
نزديكي به درمانگاه، مدرسه و خيابان، نماي زيباي ساختمان، استفاده ي خوب از 

و  ساختمان  داخل  فضاهاي  چگونگي  اقليمي،  شرايط  با  متناسب  ساختماني  مصالح  زمين، 
غيره. اين شاخص ها به شما خواهندگفت كه چگونه انتخاب كنيد. بحث هايي كه ما داريم، درواقع 

هر كدام به يك بخش مي پردازند. بايد مراقب باشيم از ساير قسمت ها غفلت نكنيم.
پيشنهاد مي كنم كه اين گونه عمل كنيم: جشنواره اهدافي دارد. براي اين كه به هدف هايش 
برسد، ابتدا بايد اطالع رساني كند. پس اول آسيب شناسي از بُعد اطالع رساني. نكته ي بعد اين است 
كه افرادي ذي نفع هستند؛ ناشران، مؤلفان و غيره. بياييم ميزان مشاركت آن ها را بررسي كنيم. چه 
عواملي باعث شده اند، بعضي ها نگراني داشته باشند؟ مطلب بعدي اين است كه چون مي خواهيم 
كتاب هايي انتخاب كنيم، كتاب هاي برگزيده را انتخاب كنيم، به هر حال اين يك ورود دارد. يعني 
بايد روي ورود بحث كنيم. آيا بايد يك مرحله اي باشد يا دو مرحله اي؟ يك نفر بررسي كند يا 
دو نفر بررسي كنند؟ بحث ديگري آسيب شناسي فرايند كار است و ديگر فرايند خروجي. بعد هم 
بحث قضاوتي است كه ناشران دارند؛ آسيب شناسي جشنواره از ديد ناشران مؤلفان و همين طور 
معيارهاي  خود  آسيب شناسي  هم  سرانجام  آموزشي.  كتاب هاي  ارزيابان  ديدگاه  از  آسيب شناسي 

ارزش يابي و آسيب شناسي هاي عوامل اجرايي كه در اين مجموعه درگير هستند.
بعد از درست كردن فهرستي از اين موارد،  بايد برويم و ببينيم اين آسيب ها كدام اند و راه حل هاي 
آن ها چيست. يك راه حل برگزاري همين ميزگردهاست. در واقع، وقتي ايده اي را يكي از دوستان 
ارزيابان  و  مؤلفان  ناشران،  حضور  با  مي توان  ديگران.  ذهن  در  مي شود  جرقه اي  مي كند،  مطرح 
كتاب ها ميزگرد برگزار كرد. موضوع بحث مي تواند شاخص هاي ارزش يابي، مثل همين موردهايي 

باشد كه شما مطرح كرديد.
 غير از راهبرد ميزگرد، روش ديگر روش بارش مغزي يا بحث و گفت وگوست. مي توانيم از 
راهبرد مصاحبه هم استفاده كنيم. يعني مي توان با مؤلفان يا ارزيابان كتاب هاي آموزشي مصاحبه 

الزم است براساس 
رويكردي سيستمي، جريان 
كار جشنواره آسيب شناسي 

 شود
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داشت. مصاحبه هايي هم كه با ناشران يا مؤلفان انجام گرفته و در رشد جوانه به چاپ رسيده اند، 
بخشي از آسيب ها را مطرح كرده اند و مي توانند در شناخت اين آسيب ها به ما كمك كند. البته الزم 
است كه اين كار در قالب يك طرح ديده شود. ما عنوان اين پروژه را «آسيب شناسي جشنواره هاي 
مثًال  كتاب هاي  انتخاب  فرايند  كيفيت  ارتقاي  مي شود  اصلي مان  هدف  مي گذاريم.  آموزشي» 
هم  كارمان  فرايند  حوزه ها.  اين  در  آسيب ها  شناخت  مي شود  ما  جزئي  اهداف  و  برتر  آموزشي 
مشخص مي شود كه از چه راهبردهايي بايد به پاسخ مسئله برسيم. نهايتًا خروجي نهايي يك طرح 

پيشنهادي براي بهبود فرايند جشنواره خواهد بود.

با  و  شوند  تبديل  سوخته  اطالعات  به  مطالب  اين  كه  مي ترسم  من  اكرمي: 
چاپ مقاله كار به پايان برسد. يعني بگويند:  خب، ديگر، بچه هاي جوانه دور 
هم نشستند، و آسيب شناسي انجام شد. اصًال مسئله ي ما اين نيست. تجربه 
نشان مي دهد، براي آن كه برنامه اي به درستي به اجرا درآيد، در درجه ي 
اول بايد ضمانت هاي اجرايي آن را در نظر بگيريم. همه دنبال اين هستند 
كه بگويند ما فالن جشنواره را برگزار كرديم. فقط هم آمار مي دهند. ما 
جشنواره ي عروسك هاي خانگي را پايين خزانه برگزار كرديم. اصًال آن 
طراح  مي كردم  تكذيب  اصًال  من  كه  بود  خنده دار  چنان  شد  اجرا  كه  چه 

برنامه هستم. براي اين كه فقط آمار مي خواستند.
در  مطلب  بگذاريد  مي كنم  فكر  حتي  بسوزد.  طرح  كه  است  اين  از  ترسم 

شماره هاي بعدتر چاپ شود. خود داوري جشنواره به آسيب شناسي احتياج دارد.

سالك: فرض اين است كه پيشنهاد ما پذيرفته مي شود، يعني دوستان جشنواره دنبال اجراي 
طرح و پروژه هستند. درواقع، اين جلسه فقط فتح باب است و براي آن كه بر ضرورت اين قضيه 

تأكيد شود.

داودي: هم بر ضرورت قضيه تأكيد بشود و هم ريزه  كاري ها و جزئيات طرح معلوم شوند. االن 
با همين موضوعاتي كه دوستان مطرح مي كنند مي بينيم كه به چه چيزهايي مي شود اشاره كرد و 
در طرح، چه جاهايي بايد آسيب شناسي و بررسي شوند يا بايد برايشان ضابطه دربيايد. براي اين 
كه از بحث اصلي دور نشويم، من نكته اي را درباره ي داوري جشنواره بگويم. در گروه داوري ما،  
هر وقت اختالف امتيازها زياد مي شد، ميانگين نمي گرفتيم. مي گفتيم اين جا ميانگين معنا ندارد، 
يكي بايد بيايد دفاع كند. بقيه امتيازهايشان را تعديل كنند، اين جا ميانگين گرفتن خطاست. اين 
نكته ي ظريف و خوبي بود. اتفاق ديگري كه در گروه ما افتاد و در راستاي همان بحث ضابطه و 
معيارهاست، اين بود كه ما يك مجموعه سند تهيه كرديم. 31 سند تهيه شد كه براي هر گروه 

معيارها را مشخص مي كنند. هر سند يك فهرست وارسي (چك ليست) قضاوت و داوري دارد.
يكي از كارهايي كه در گروه رياضي انجام داديم و خيلي به قضاوت بهتر كمك مي كرد اين بود 
كه در حوزه ي درسي خودمان كتاب هاي متفاوت را جدا كرديم. گفتيم كتابي كه جنبه ي سرگرمي 
دارد، با كتاب كار قابل مقايسه نيست. نمي توانيم بين اين دو كتاب يكي را انتخاب كنيم. بايد 
بگوييم در حيطه ي سرگرمي اين كتاب،  و در حيطه ي كتاب كار،  اين كتاب انتخاب مي شود. كتابي 

اصالً جشنواره وقتي 
به هدفش مي رسد كه ناشر 
هم سو با جشنواره باشد
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را كه در حوزه ي تربيت معلم نگارش يافته،  نمي توان با كتاب دانش آموز مقايسه كرد و يكي را به 
عنوان برتر برگزيد. ما اول خود رياضي را حيطه بندي كرديم بعد براي هر حيطه فهرست وارسي 

جداگانه نوشتيم. اين در سندش موجود است.
و  گذاشتند  كنار  را  وراسي  فهرست هاي  و  معيارها  سندها،   اين  گذشت،  كه  دوره  سه  دو  اما 
همه ي كتاب هاي رياضي رسيده را در دو طبقه ي دانش آموز و معلم قرار دادند. بعد براي خودشان 
يك سلسله معيار و فهرست وارسي جديد نوشتند. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه اگر آن 
دفترچه (سندها) مورد تأييد اين جاست، داوران بايد طبق آن عمل كنند.  اگر هم مورد تأييد نيست، 
 براي چه آن را چاپ كرده ايد و در اختيار ناشران گذاشته ايد؟! اگر ما اين اسناد را چاپ كرده ايم 
و در اختيار ناشران گذاشته ايم، بايد طبق آن ها داوري كنيم. چون اگر من ناشر رفتم و طبق اين 
اسناد كتاب توليد كردم،  بعد با معيارهاي ديگري داوري شد، نقض غرض مي شود. اين اتفاقي بود 

كه افتاد و بد نيست به آن توجه شود.
يك موضوع ديگر در بحث داوري، بحث كتاب هاي تأليفي و ترجمه اي است. آيا اين دو نوع 
كتاب را مي شود با هم مقايسه كرد؟ چه طور بايد نمره داد؟  نمره را بايد به كي داد؟ اين يكي 

از مواردي بود كه ما هنگام داوري با آن مشكل داشتيم. پيش خودمان گفته 
ولي  مي دهيم.  تأليفي  كتاب هاي  به  را  اولويت  مساوي  شرايط  در  كه  بوديم 
راهكار  كنيم و  تصميم گيري  درباره ي آن  بايد  هم يك مسئله است كه  اين 

مشخصي ارائه دهيم.

نجف زاده: كتاب ترجمه شده با كتاب تأليفي طبيعتًا متفاوت است. كتابي 
كه ترجمه مي شود، اگر كتاب مرجع و كتابي معتبر باشد، خيلي ارزش دارد. 

البته من برداشت خودم را مي گويم.

بايد  تكليف  و  دارد  بحث  جاي  اين  نگفتم.  منفي  و  مثبت  من  داودي: 
داوران  خود  انتخاب  مي رسد،   ذهنم  به  كه  هم  ديگري  نكته ي  شود.  روشن 

است. داوران چگونه قرار است انتخاب شوند؟ براي اين كه سليقه ي يك نفر يا يك گروه اعمال 
نشود، چه بايد كرد؟ دوره ي اول به نظرم خوب بود. گفتند اين افراد در فالن حوزه صاحب نظرند، 
با بازار كتاب و نشر آشنايي دارند، و براي داوري مناسب اند. در مجموع، گروه خوبي بود،  اما در 
دوره هاي بعدي انتخاب داوران شكل سازماني پيدا كرد. يعني گفتند يك نفر از دفتر تأليف، يك 
سازماني  انتخاب  ايراد  ناشران.  انجمن  نفر از  يك  جا،  فالن  انتخاب  نفر به  يك  آموزش،   نفر از 
داوران اين بود كه اعضاي گروه ها واقعاً  بازار نشر كتاب را نمي شناختند. به عالوه،  پنج داوري كه 
در جلسه مي نشستند، اصًال هم وزن نبودند. يك نفر مي توانست با تسلطي كه داشت، چهار داور 

ديگر را مجاب كند و حريف آن ها شود.
هم  البته من  شوند.  انتخاب  معيارهايي داوران  چه  كه با  دارد  بررسي  جاي  نظرم  به  هم  اين 
معتقدم كه بخشي از اين كار سليقه اي است. يعني هر قدر هم كه معيارها را محكم و ضابطه ها 
را عملياتي كنيم، به هر حال سليقه ي داور در كارش دخيل است. اما انتخاب اصلح داوران به نظر 

من جاي بررسي و تجديدنظر دارد.

نجف زاده
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معافي: من فكر مي كنم يكي از مالك هايي كه بايد در انتخاب داوران داشته باشيم، اين است 
كه خود داوران كتاب تأليف كرده باشند؛ كتاب درسي يا كتاب آموزشي.

نوري: در آن سيستمي كه شما گفتيد،  قضاوتي وجود داشت. در حقيقت شما 
در دو بُعد داريد ايفاي نقش مي كنيد: يكي اين كه بحث را ايجاد مي كنيد و 
محيطي به وجود مي آوريد كه سبب بارش مغزي مي شود، ديگر اين كه 
خودتان در جريان بوده ايد و جاهايي ناخودآگاه به سمت قضاوت مي رويد. 
يعني مي گوييد داوران جشنواره يك فرم آرماني پيدا كرده اند. به نظر من،  
نكته ي مثبتي است و نمي شود گفت نكته ي منفي است. نكته ي منفي 

اين است كه معلم حضور نداشته باشد.
پس  نمي شود؟  نوشته  دانش آموز  براي  يا  معلم  براي  كتاب  اين  مگر 
چه طور مي شود كه معلم در اين داوري سهمي نداشته باشد؟ و يا مگر ناشران 
مخاطبان اصلي جشنواره نيستند، مگر سندهاي آموزشي جشنواره براي اين نيست 
كه به ناشر خط بدهد، پس چه طور مي شود كه ناشر در آن نقش نداشته باشد؟! نقش 
ناشر خيلي جدي است. اصًال جشنواره وقتي به هدفش مي رسد كه ناشر هم سو با جشنواره باشد. 
اگر كنارش گذاشتي،  او هم مي گويد اين كه جايزه اش فايده اي ندارد؛ اگر كتاب سال بود، ارزش 

داشت.
ديدگاه  مورد  در  داشتند  پيشنهاد  يك  مطالبشان  در  معافي  آقاي  بگويم.  هم  را  دوم  نكته ي 
ديدگاه  دقيق تر،   آن  از  ولي  است،  خوب  كه  كرديد  تقسيم بندي  يك  شما  خود  سيستماتيك. 
سيستماتيك است تا فرايند داوري،  خروجي هايش و عوامل و اجزايش را بشناسيم. بعد براي هر 
كدام اين ها ميزگرد برگزار كنيم. اگر بخواهد ادامه پيدا بكند تا بدانيم چگونه كار را داريم ادامه 
نوشته  براي آن ها  كتاب  چون  باشد،  مخاطبان  بايد از نگاه  آسيب شناسي  نظر من،  مي دهيم. به 
مي شود. آيا كتاب نيازهاي او را برآورده مي كند؟ اصالً  او به اين كتاب چه نگاهي دارد؟ اگر چنين 

قسمتي به اين مجموعه اضافه شود،  بد نيست.

داودي: پيشنهاد آقاي معافي كه مي گويند داور خودش مؤلف باشد، از اين نظر خوب است كه 
طرف خودش در حال و هواي نشر قرار گرفته باشد. اما يك آسيب هم داشت. در سال هاي گذشته 

يكي از 
مالك هايي كه بايد در 

انتخاب داوران داشته باشيم 
اين است كه خود داوران كتاب 

تأليف كرده باشند؛ كتاب 
درسي يا كتاب آموزشي
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برگزيده  خودشان  كتاب هاي  و  داشتند  كتاب  مي كردند،  داوري  خودشان  كه  داورهايي  ديديم، 
مي شدند.

گروه  مقام  در  ما  فرمودند،  معافي  آقاي  كه  مطلبي  اين  مورد  در  مي كنم  فكر  من  سالك: 
ارزيابي كننده نيستيم. اصًال ما بايد به شكل ديگري وارد بحث شويم. ابتدا چارچوب كار خودمان 
را مشخص كنيم و سپس قدم به قدم جلو برويم. من فكر مي كنم نهايت و حاصل بحث ما اين 
است كه به دوستان بگوييم اين ضرورت ها وجود دارد و اين كارها را انجام دهيد. يعني خود همين 
بحث هاي پراكنده ما را به اين نكته مي رساند كه به عنوان يك جمعي به دبير جشنواره يا مسئول 
جشنواره بگوييم،  اين ضرورت وجود دارد. برويد با فالن گروه وارد قرارداد شويد و به آن ها پروژه 
بدهيد. حاال آن گروه ممكن است گروه حاضر نباشد؛ جمع ديگري با ويژگي هايي ديگر باشد. يا 

هر تركيبي كه مناسب ترين است در مورد آن نوع داوري.
من دقيقاً  با اين فرمايش موافقم كه اگر داورها از حوزه هاي مختلف باشند، قطعًا بهتر از اين 
است كه بگوييم چند آدم همه كاره بيايند كه هم كتاب را مي شناسند هم ناشر را. تجربه ي من 
اين  نيست.  كم  هم  ضعف هايش  و  دارد  را  خودش  ضعف هاي  هم  روش  آن  كه  مي دهد  نشان 
ويژگي هايي  معلم  براي  است.  مهم  انتخاب  روش  دو  هر  در  البته  مي دهد  جواب  بهتر  سيستم 
فهرست شده است و معلمي كه اين ويژگي ها را داشته باشد، مي تواند داور جشنواره باشد. كما 
اين كه براي آن مسئول كه انجمن معرفي مي كند، به اعتقاد من بايد يك مجموعه ي ديگر وجود 
داشته باشد كه خودش را متعهد بداند، فردي را با ويژگي هاي موردنظر به جشنواره بفرستد. و يا 
جشنواره بتواند بگويد، آدمي را كه تو تعريف كرده اي، از ديد من ويژگي هاي الزم را ندارد. كسي 

را به من معرفي كن كه صاحب اين صالحيت ها و ويژگي ها باشد.

داودي:  من تذكري دادم،  نخواستم قضاوت كنم. گفتم كه حداقل در سيستم اول يك گروه 
داوران را انتخاب مي كرد و آدم هاي قوي تري بودند. سيستم دوم كه آمد و انتخاب هاي سازماني 
كرد، داورها ضعيف شدند. بايد مراقب باشيم، اگر به سيستم دوم عمل كرديم، الاقل تيم داوري 

ضعيف نشود.

سالك: در مورد تأليف وترجمه هم من معتقدم كه همواره اين كتاب ها بايد جدا از هم ارزيابي 
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شوند. ما در جريان كتاب سال، چند سال تالش كرديم تا به همه بقبوالنيم كه در كنار هم بودن 
لحاظ  به  شده  ترجمه  كتاب  چون  مي شود،  ظلم  قطعًا  كه  تأليف  به  دوست.  هر  به  ظلم  اين ها، 
مي آورد.  بيشتري  امتياز  تأليفي  كتاب  از  كه  دارد  ويژگي هايي   ... و  پردازش  كيفيت  تصويرگري، 
من،  اعتقاد  به  ببينيم.  خودش  جاي  در  را  آن  بايد  كنيم،  حمايت  تأليف  از  واقعًا  مي خواهيم  اگر 
وقتي برسيم به حدي كه بگوييم، كتاب هاي تأليفي مان مي توانند با كتاب هاي 
ترجمه اي در يك كاسه قرار بگيرند و در كنار هم قضاوت بشوند، قطعًا بايد 

بخش تأليف را از بخش ترجمه جدا كرد.

معافي: در مورد كتاب هاي ترجمه شده اين بحث وجود دارد: كه آيا ما 
اصًال مي توانيم از نويسنده ي چنين كتابي تقدير كنيم يا نه؟ اين سنتي است 

كه در بعضي از كشورها وجود دارد.

سالك: اين نكته ي ظريفي است و تكليف ما مشخص نيست. من اعتقاد 
مترجم  به  را  جايزه  كه  سيستم  اين  و  مي كنيم  انتخاب  را  كتاب  ما  كه  دارم 
بدهيم، اصًال سيستم خوبي نيست. ما مي گوييم اين كتاب مناسبي است براي 
مخاطباني كه در نظر گرفته ايم. جايزه ي اين اثر را بايد به ناشر داد. به نظر من، اين سيستم كه به 

مترجم جايزه داده مي شود،  سيستم قانون مندي نيست.

نجف زاده: يك مقدار منصفانه نگاه كنيم. به نظر من،  غير از حوزه ي فني و حرفه اي، كار 
مترجمي كه دقيقًا حاصل ترجمه اش همان است كه ما مي خواهيم. اصطالحات را درست و به 
دقت ترجمه كرده و موضوع كارش منطبق بر موضوع روزمان است، شايد از يك مؤلف اثرگذارتر 

است.

سالك: ما اصًال نمي خواهيم درباره ي اين قضاوت كنيم. من به شما كتاب هايي نشان مي دهم 
فرايند نشر  كه بسيار آراسته اند. مترجم هم به بدترين شكل آن ها را ترجمه كرده است، اما در 
و  شده  برطرف  خطاهايش  شده،  ويرايش  بار  چندين  كتاب  يعني  شده اند.  رفع  اشكاالت  كتاب، 
آدم هايي روي آن تأثير گذاشته اند كه اصًال اسمشان توي كتاب هم وجود ندارد. ولي كتاب به 
نام مترجم بيرون مي آيد. در يك دوره، ما كتابي را از كانون، كتاب سال كرديم. داد كانون درآمد 
و گفت: آقا چه خطايي كرديد. چون جايزه به كسي داده شده كه حقش نبود. كتابي بود تأليفي 
شمال  اهل  و  كانون  درجه ي 2  كارمند  يك  آن  نويسنده ي  ديديم  رفتيم  ابريشم.  كرم  درباره ي 
است. چون او شمالي بوده گروه علمي كانون از او خواسته است، در اين زمينه تحقيق كند. آن 
خانم تحقيق را انجام مي دهد و مي آورد و بعد جماعتي در كانون ـ آدم هايي كه انصافًا هر كدام 
ـ  هشت ماه روي اين كتاب زحمت مي كشند و اين كتاب را به اثري  براي خودشان كسي بودند 
تبديل مي كنند كه جايزه مي گيرد. در حالي كه روي كتاب نوشته شده است تأليف اين خانم. اين 

البته ضعف نشر ماست.
مؤثر بوده و  پيدايش آن  التين را كه باز مي كنيد، مي بينيد هر كسي كه در  شما يك كتاب 
نقش داشته، معرفي شده است. مثًال شايد 15 نفر معرفي شده اند. در مورد رمان و داستان تكليف 

معافي
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مشخص است و خالقيت فردي است، ولي در كارهاي آموزشي كمتر كتابي را مي بينيد كه از سه 
يا چهار اسم كمتر داشته باشد.

نجف زاده: در شاخه ي فني حرفه اي، عمومًا ترجمه هاي ما صرفًا ترجمه هستند. چون به هر 
حال كتاب فرهنگ سازي مي كند و در رشته ي خود من، اصطالحات را وارد جامعه مي كند. اين به 
پيدايش يك فرهنگ منجر مي شود. اما ترجمه ي صرف اعتباري ندارد. عمًال در فني و حرفه اي، 
خيلي وقت ها كتاب هاي اثرگذار كتاب هايي هستند كه اطالعات خام آن ها از طريق معلمانمان 
به مؤلف منتقل شده و اين فرد، فقط مطالب را نوشته است. يعني يك قدم عقب تر كه مي رويم، 
مي بينيم كار يكي ديگر بوده است. پس اين كه شما مي فرماييد خود كتاب هر چه بوده است، 
دانش آموز ما به آن نياز دارد و نيازش را تأمين مي كند،  مؤلفش كس ديگري بوده است. حاال اگر 
هم به آن كسي كه نامش روي كتاب است، جايزه داديم، باالخره اسمش آن جاست و كس ديگري 

را نمي توانيم پيدا كنيم.

سالك: اين كار آفاتي دارد. ببينيد، اين كه ما آدم هايي را مطرح مي كنيم 
آدم هايي  مي شود.  تبديل  آفت  به  بعداً  ندارند،   را  تأييد  صالحيت  عمًال  كه 
به اتكاي اين كه كتابشان در فالن جشنواره برگزيده شده است، در نشر 
ما جا پيدا كرده اند و ناشران به آن ها اعتماد كرده اند و كارهايي به آن ها 

داده اند كه به فاجعه منجر شده است.
نويسنده ي  به  را  جايزه  نمي توانيم  ما  ترجمه اي،  كتاب هاي  مورد  در 

بفرستيم كه آقا دستت درد نكند.  تقديري  بدهيم و براي او نامه ي  اصلي 
ارتباطي  چنين  نمي توانيم  اصًال  نمي كنيم،  پيروي  كپي رايت  قانون  از  چون 

برقرار كنيم. نويسنده ي اصلي مي گويد: كتاب مرا بي اجازه ترجمه  كرده اي، حاال 
مي خواهي از آن تقدير كني؟ پس خارج از كشور دستمان بسته است و بايد به حوزه ي 

داخلي بپردازيم. من خودم براي اين سؤال كه چه كنيم تا اين آفت ها به حداقل برسند، به جواب 
مشخصي نرسيده ام. شايد اگر به ناشر واگذار كنيم بهتر باشد. چون ناشر بهتر از همه مي داند در 
پيدايش اين كتاب چه كساني چه كارهايي انجام داده اند. درانتخاب كتاب سال، معموًال در مورد 
كتاب هايي كه شك دارند، با ناشر مشورت مي كنند. به هر حال اين هم جزو آن ساز و كارهايي 

است كه اگر مشخص بشود، ممكن است در قضاوت ما تأثير بگذارد.
زماني من با ناشري روي پروژه اي اختالف داشتم. من مي گفتم:  آقا اگر مي خواهي 300 هزار 
تومان براي اين كتاب خرج كني، برو يك مترجم 250 توماني پيدا كن. بعد هم يك ويرايش 50 
توماني بشود. او مي گفت: نه، من قبول ندارم. من مي روم يك مترجم 50 توماني پيدا مي كنم 
بعد يك ويرايش 150 توماني هم مي دهم و 100 تومان از تو جلو هستم. اعتقادش اين بود. من 
مي گفتم: كار آن مترجم 50 توماني را با 500 هزار تومان هم نمي تواني رو به راه كني. خانه از 
پاي بست ويران است. اين خانه بايد بُن و پي درستي داشته باشد تا ما در و پنجره اش را تعمير 
كنيم و به زيبايي اش بپردازيم. وقتي پي خراب است، حاال هر قدر مي خواهي در و پنجره اش را 

تزئين كن، نتيجه نمي دهد.
مي خواهم بگويم اين مشكالت وجود دارند. اسم آدم  هايي در اين كتاب ها آمده است، اما اين 

كتاب 
ترجمه شده به لحاظ 

تصويرگري، كيفيت پردازش 
و ... ويژگي هايي دارد كه از كتاب 
تأليفي امتياز بيشتري مي آورد. اگر 
مي خواهيم واقعاً از تأليف حمايت 

كنيم، بايد آن را در جاي 
خودش ببينيم
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اسم ها صوري هستند. يعني طرف مي خواسته براي دخترش يك امتياز بگيرد يا براي خانمش 
مجوز نشر بگيرد، اسم او را روي كتاب گذاشته است. روح آن خانم از كتاب خبر ندارد، ولي اسمش 
مي شود.  تبديل  آفت  به  و  نمي افتد  اتفاق  كم  كتاب  نشر  در  متأسفانه  اين ها  هست.  كتاب  روي 

آن وقت ما ترديد مي كنيم كه جايزه را به اين بدهيم يا به آن.

اكرمي: متأسفانه، من تا به حال نديده ام كه در جشنواره ي به زيباشناسي اهميت داده شود؛ 
در هيچ جشنواره اي. اولين بار كه به عنوان داور انتخاب شدم، خيلي خوش حال بودم. وقتي رفتم 
توي كوچه پس كوچه هاي بهارستان، وارد بيغوله اي شدم كه به سختي توانستم المپش را پيدا 
كنم، وقتي ديدم كتاب ها از قفسه پايين ريخته اند و هيچ ميزي وجود ندارد، و ما داريم كتاب ها 
داورهاي  مسئول  عنوان  به  مرا  همتي  آقاي  وقتي  گرفت.  گريه ام  مي كنيم،  بررسي  سرپايي  را 
كتاب هاي درسي مشخص كردند، اولين شرطم اين بود كه زيباشناسي به عهده ي خود من باشد. 
جاي داوري را گذاشتيم اردوگاه شهيد باهنر و آن جا روي ميز كار مي كرديم و محيط طبيعت را 
داشتيم. اول صبح به پياده روي مي رفتيم و دوربين فيلم برداري روبه روي مجموعه بود و 
با ما مصاحبه مي كردند. در واقع آقاي همتي متوجه ظرافت اين مسئله شد. داور 
وقتي وارد مي شود، بايد احساس كند كه داور است و خود اين روحيه بر كار 

او تأثير دارد.
را  كتاب ها  و  نيست  ميزي  ديدم  داوري،  براي  رفتيم  ما  بعد  هفته ي 
ريخته اند يك گوشه. با اصرار من به زور رفتند از طبقه ي باال ميز آوردند. 
منظورم اين است كه اين طور برنامه ها در ايران هيئتي برگزار مي شوند. 
فقط مي خواهند آمار بدهند و خيلي به زيباشناسي اهميت نمي دهند. در 
حالي كه انتخاب روز برگزاري، دكور صحنه، نور صحنه، لباس داورها، و 

حتي بروشور مهم است.
مشكل ديگر اين است كه به اين كتاب ها كًال مي گوييم كتاب هاي آموزشي. 
ولي واقعيت اين است كه همه ي اين كتاب ها آموزشي نيستند. كتاب كمك درسي هم 

داريم كه يك ستون جداست. 

داودي: هر گروه براي خودش طبقه بندي داخلي دارد. در رياضي، ما خودمان شش گروه جدا 
كرده ايم. از طرف جشنواره تفكيكي بين كتاب ها صورت نمي گيرد. مي گويند گروه علوم بنشيند و 
داوري كند. حاال گروه علوم معلوم نيست كه تصميم مي گيرد، كتاب ها را تفكيك كند يا نكند، با 

چه سيستمي تفكيك كند و آيا اين سيستم به آن سند مي خورد يا نمي خورد.

نوري: تعريف هايي در اين زمينه وجود دارند. اگر بخواهيم مي توانيم آن ها را نقد كنيم.

اكرمي: تعريف ها را خوانده ام. بخشي از آن ها مخدوش بود. مثالً  ما كتاب كمك درسي داريم، 
كتاب كمك  آموزشي داريم ـ حاال با تعريف خاص ـ و كتاب هاي دانش افزا داريم. اين ها واقعًا 
مثًال  دانش افزا.  هم  اطالعاتي،  هم  است،  آموزشي  هم  كتابي  هر  نيستند.  هم  از  جدا  مقوله هاي 
كتاب پراكندگي حصيربافي را در ايران بررسي كرده است و مي نويسد در شمال و جنوب ايران،  

دركنار هر گروه داوري 
گروه كارشناسي هنر و 

كارشناس ادبيات بايد حضور 
داشته باشند
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در اين مناطق حصيربافي مي كنند. اين كتاب دانش افزاست. كتاب ديگري مي گويد مي خواهيم 
اين نمونه را بسازيم. اين را اين جور بردار،  اين جوري بكش، اين جوري تا بزن؛ يعني گام به 
گام آموزش مي دهد. اين را بايد تعريف كرد تا از كتاب اول جدا بشود. ممكن است بگوييم كتاب 
دوم درون مايه ي آموزشي بيشتري دارد. به هر حال اين روش شناسي بايد كامًال با تعريف خاص 

جدا بشود.
مجموعه ي  در  پيش دبستاني  كتاب هاي  حتمًا  دارم،  اصرار  من  كه  اين  ديگر 

جشنواره قرار بگيرند. من معتقدم كه قوي ترين گروه آموزشي جامعه ي ما در 
تدوين كتاب هاي پيش دبستاني فعاليت دارد. در دانشگاه ها همه مي نشينند 
مي زند،  چسب  مي سازد،  دارد  بچه  پيش دبستاني  در  اما  مي خوانند،  فقط 
تقريبًا  هم  كتاب ها  مي كند.  رفتار  كارگاهي  و  مي كند  كار  مي زند،  ميخ 
چنين روحيه اي دارند. اين كتاب ها در بخش سامان بخشي كتاب ها تعريف 
طبق  پيش دبستاني  كتاب هاي  كه  كنم  ثابت  مي توانم  من  ولي  نشده اند، 

برنامه ي درسي رفتار مي كنند و واحد كار دارند؛ همان چيزي كه اسمش 
را مي گذاريم علوم يا تعليمات اجتماعي. امروز واحد كار ما چيست؟ مثًال به 

آن ها   به  است.  علوم  اين  بشناسيم؛  را  درخت ها  مي خواهيم  مي گوييم،  بچه ها 
است.  اجتماعي  تعليمات  پليس  كار  واحد  بشناسيم؛  را  پليس  مي خواهيم   مي گوييم، 

معموًال آموزش و پرورش توان چاپ اين كتاب ها را ندارد و در تمام دنيا بخش خصوصي در اين 
زمينه فعال است. ما بخش خصوصي را حذف مي كنيم، چون اين كتاب ها را آموزش و پرورش و 

دولت چاپ نكرده اند؟!
من معتقدم،  دركنار هر گروه داوري، گروه كارشناسي هنر و كارشناس ادبيات اين داورها بايد 
حضور داشته باشند. ممكن است 30 داور داشته باشيم با دو كارشناس ادبيات و سه كارشناس 
هنر. من ديدم كتاب هايي برنده  شده اند كه واقعًا از نظر ادبيات ضعيف هستند. در واقع داور نگاه 
كارشناس ادبيات را ندارند. كارشناس ادبيات براي خودش زبان و ادبيات را در ارتباط با كودك،  

جوان و خردسال تعريف كرده است.
آخرين مسئله هم اين است كه وقتي جشنواره تمام شد،  تازه بايد از كتاب هاي برگزيده پشتيباني 

بشود. جشنواره بايد بتواند براي خريداري بخشي از كتاب ها به صورت نقد عمل كند.

داودي:  شايد ضعف ما اين باشد كه روز پس از افتتاحيه ي جشنواره،  كار خوبي انجام نمي دهيم 
و اتفاق مثبتي نمي افتد. همه چيز رها مي شود. روي اين قسمت بايد كار كرد. به هر حال بايد 
روي خروجي طرح سامان بخشي و روي جشنواره به طور خاص فكر و برنامه ريزي كرد. به قول 
آقاي نوري، اگر ما بخواهيم جشنواره روزي به جايگاه مناسبي برسد، يكي از مسيرهايش اين است 
كه حتماً  روي خروجي ها كار كنيم. بايد ببينيم چه اتفاقي افتاده است. مدت هاست كه كتاب هايي 
پشت جلد كتاب هاي درسي معرفي شده اند و فهرست آن ها هيچ تغييري هم نكرده است. اين خيلي 
جالب است. اصًال به روز نمي شود. به اين ترتيب، بود و نبود اين فهرست تأثيري ندارد. هيچ كس 

هم نمي رود آن كتاب ها را بخرد.
يكي از آسيب شناسي ها همين است كه عيب و ايرادها را دربياوريم. مثًال برويم سراغ مخاطب و 
بنويسيم:  كتاب هايي كه در آمده اند، به دردتان مي خورند يا نمي خورند. اين كتابي كه برگزيده شده 

در 
مورد كتاب هاي 

ترجمه اي، ما نمي توانيم 
جايزه را به نويسنده ي اصلي 

بدهيم و براي او نامه ي تقديري 
بفرستيم كه آقا دستت درد 

نكند
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است، براي مخاطب مناسب است يا نيست.

راهنماي  در  كه  اين  يكي  برگزيده.  كتاب هاي  معرفي  مورد  در  دارم  پيشنهادي  معافي: 
برنامه ي درسي، جزو اصول تأليف كتاب هاي  درسي، معرفي كتاب هاي آموزشي گوناگون است. 
در كتاب راهنماي معلم هم كتاب هاي آموزشي مرتبط با هر درسي معرفي مي شوند. حتي اخيراً 
درسايت هايي،  فهرست كتاب هايي براي مراكز تربيت معلم درج مي شود. يك بُعد ديگر، معرفي 
كتاب هاي برگزيده در انتهاي كتاب درسي است. اما اين ها در واقع تبليغ محسوب مي شوند. حتي 
مي توان برنامه ريزي كرد،  در سطح استان ها نمايشگاه هاي كتاب در مدارس برگزار 
شوند و كتاب هاي برگزيده را معرفي كنيم. حتي جزو شاخص هاي ارزش يابي 
از  استفاده  به  را  دانش آموزان  آيا  ببينيم  كه  باشد  اين  مي تواند  معلمان  كار 

كتاب هاي آموزشي تشويق  مي كنند يا خير؟
رويكرد  ملي،   درسي  برنامه ي  سند  در  ما  رويكرد  هم  امروز 
متنوع  منابع  رويكرد  و  چندرسانه اي  رويكرد  نيست؛  «كتاب محوري» 
درسي  كتاب  روي  زياد  برنامه  مي كنيم  سعي  واقع  در  است.  يادگيري 
متمركز نباشد. اين البته الزم است، ولي كافي نيست. سياست هايي هم 

بايد براي ترويج اعمال كرد.

داودي: خيلي ممنون. وقت جلسه هم تمام شد. به نظرم بحث خوبي بود. يعني 
يك  فقط  اين  البته  كرد.  استخراج  را  خوبي  خيلي  نكات  مي توان  جلسه  اين  مطالب  مجموع  از 

استارت و جرقه بود. بحث ما بايد برسد به ارائه ي پيشنهاد براي كار جشنواره.

در سطح 
استان ها نمايشگاه هاي 

كتاب در مدارس برگزار شوند 
و كتاب هاي برگزيده را معرفي 

كنيم
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 با نگاهي به تعريف و طبقه بندي 

موجود كتاب هاي آموزشي

اشاره
يا  و  سامان بخشى  طرح  با  مرتبط  جلسات  در  شده  مطرح  مباحث  اين  از  يكى 
ميزگردهايى مشابه در خصوص توليد كتاب هاى آموزشى، بحث تعريف و طبقه بندى 
كتاب هاى آموزشى است. در طرح سامان بخشى نيز اولين سندى كه توليد شد به 
همين موضوع اختصاص يافت اما به نظر مى رسد هنوز اين موضوع محل بحث و 
مختلف  تعاريف  براى  است  كرده  تالش  مقاله  اين  در  اكرمى  آقاى  است.  مناقشه 

طبقه بندى جديدى ارائه كنند.
سردبير        

طبقه بندي يعني چه؟
آيا بدون طبقه بندي مي توان اليه هاي گوناگون و پنهان در يك مجموعه ي چند منظوره را به 

درستي دريافت؟
آيا پيروي از طبقه بندي هاي علمي صورت گرفته، ضروري است يا اختياري؟

هرچند ممكن است پاسخ به پرسش هاي باال، گزينه هاي متفاوتي را در برگيرد، اما پاسخ گويي 
كنار  كافي است  ضرورت است.  بدون شك يك  پاسخ،  علمي ترين  دست يابي به  براي  به آن ها 
دست هم بنشينيم و همراه با صرف چاي و گفت  و گوهاي روزمره، فهرست «كتاب هاي برگزيده و 
تقديري جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشدـ  دوره ي اول تا هفتم» را كه بدون هيچ شناس نامه اي 

 جمال الدين اكرمي

طبقه بندي درست
كتاب هاي علميـ  آموزشي
يك ضرورت علمي است 
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توسط دبيرخانه ي سامان دهي كتاب هاي آموزشي فراهم شده است، ورق بزنيم تا البه الي تك و 
تعارف هاي دوستانه، به سادگي متوجه مخدوش بودن و در هم بودن فهرست شويم، و در گفت  
آموزشي  ـ  علمي  كتاب هاي  طبقه بندي  در  پژوهش  كار  انگاشتن  بي اهميت  به  ژرف تر،  گويي  و 

پي ببريم.
اين اثر اگر در نهادي غير رسمي ديگري تدارك ديده شده بود، اشكاالتش با «اما» و «اگرهايي» 
قابل چشم پوشي بود، اما از سوي «طرح سامان دهي ... » كه سال هاست تعريف ها، طبقه بندي ها، و 
نگاه علمي و هوشمندانه به جايگاه «كتاب هاي آموزشي» را جست و جو مي كند، چنين نگاه فلّه اي 

و گذرا، عجيب جلوه مي كند!
هر  وجود  حالي كه  در  چاي  در  نمك  و  شكر  كردن  مخلوط  است.  ساده  بسيار  مسئله  صورت 
يك از آن ها براي بدن الزم است. نگاهي گذرا به بخشي از يك ستون فهرست، اين چندگانگي 

بي طبقه را به سادگي توضيح مي دهد:
11. آمادگي در برابر زلزله (علوم تجربي)

12. راهنماي بازي هاي ايران (تربيت بدني)
13. مجموعه ي 15 جلدي تاريخ انقالب (تاريخ)

14. اميركبير (تاريخ)
15. باد در گيسوان آتش (تاريخ «؟»)

(صفحه ي 5 ـ دومين جشنواره، 1380 ـ رديف 11 تا 15) 
چنين هم كناري ناشناخته اي، همان فرايند آميختني نمك و شكر به همراه 

آب ليمو و افشره ي توت فرنگي است؛ چرا كه با نگاهي ساده به عنوان كتاب ها 
مي توان دريافت:

1. «آمادگي در برابر زلزله» يك كتاب آموزشي ـ كاربردي است.
2. «راهنماي بازي هاي ايران» به ميدانه ي كتاب هاي «بازي و سرگرمي» تعلق دارد.

3. «مجموعه ي 15 جلدي تاريخ انقالب»، نگاهي جامع به مقطعي از تاريخ است.
4. «اميركبير» يك كتاب اطالعاتي و دانش افزا است و به مجموعه ي «زندگي نامه ها» مربوط 

مي شود.
5. «باد در گيسوان آتش» داستاني است با درونمايه اي تاريخي.

و ...
البه الي فهرست جدا نشده ي باال، با عناوين ديگري چون «صحراها و رودخانه ها» كه يك 
كتاب علمي است، «تمرين زبان انگليسي ـ دوم راهنمايي» كه يك كتاب كمك درسي است، و 
«كمك به يادگيري كودكان در رياضيات» كه يك كتاب روش تدريس است، بر مي خوريم كه 
تنها اليه ي طبقه بندي شده ي آن ها، ستون اول جدول است كه آن را بر اساس فهرست كتاب هاي 
درسي، با عنوان هايي چون: زبان آموزي، رياضي، علوم، هنر و غيره، از يكديگر جدا كرده اند. غافل 
از آن كه اين طبقه بندي تنها شايسته ي كتاب هاي (درسي، كمك درسي، و كمك آموزشي است، نه 
كتاب هاي علمي، دانش افزا، و زندگي نامه ها كه كتاب هاي ادبياتي به شمار مي روند و بخش وسيعي 

از كتاب هاي جشنواره را در بر مي گيرند.
طبقه  بندي علمي كتاب هاي ادبياتي (چه داستاني و چه غير داستاني)، نه بر اساس موضوع درس 
(هنر، رياضي، علوم و غيره) كه بر اساس درونمايه ي موضوعي بايد انجام شود و علمي ترين آن 

طبقه  بندي 
علمي كتاب هاي 

ادبياتي، نه بر اساس 
موضوع درس كه بر اساس 
درونمايه ي موضوعي بايد 

انجام شود و علمي ترين آن 
طبقه بندي «ديويي» 

است
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طبقه بندي «ديويي» است كه جنبه ي كاربردي دارد و اساس طبقه بندي كتاب خانه ها محسوب 
مي شود. در اين طبقه بندي، مثًال ُكدبندي كتاب هاي هنر و سرگرمي، در گونه هاي متفاوت 

آن، از شماره هاي 700 تا 799 را در بر مي گيرد.
هرچند، همه ي كتاب هاي فهرست شده را از يك نگاه، كه در اين جا نگاه 
«كتاب هاي  رده ي  در  مي توان  است،  آموزشي  كتاب هاي  به  جشنواره اي 
آموزشي» جا داد، اما از اليه ها و رويكردهاي متفاوتي برخوردارند و طرح 
فراگير،  طبقه بندي  يك  فهرست،  جدول  كنار  در  آموزشي»  «حوزه ي 
آن  ظاهري،  و  شكلي  طبقه بندي  يك  تنها  و  نيست  علمي  و  محتوايي، 
بخواهيم  آن كه  مثل  است.  مدرسه اي  درس هاي  عناوين  مبناي  بر  هم 
نظر  از  نه  و  قد،  بلندي  و  كوتاهي  نظر  از  را  دبستان  سوم  دانش آموزان 
دانش، و يا عالقه مندي به يكديگر، در كالس هاي جداگانه كنار هم قرار 
يك  بر  علمي،  نگاه  يك  از  پيروي  از  بيش  كه  طبقه بندي  آن گونه  دهيم؛ 

طبقه بندي «كالسي» و «آموزش و پرورشي» مبتني است. 
تالش هاي  وجود  با  كه  است  آن  نشانگر   ، فهرست  اين  به  شرح»  «بدون  نگاهي 
پراكنده و فراوان كارشناسان و پژوهشگران «ادبيات كودك» و «آموزش و پرورش» هنوز تعريف 
و طبقه بندي يكدست و پذيرفته شده اي در اين زمينه وجود ندارد و بر همين اساس، فهرست بندي 
كتاب هاي انتخاب شده از سوي گروه داوران، به شكل درهم و به اصطالح «هيئتي» تنظيم شده 
است. اين فهرست هم چنين گوياي نگاه درهم هيئت داوران به كتاب هاي رسيده به دفتر جشنواره 

نيز هست.
هرچند كتاب هاي يادشده، از نظر نوع «جايزه ي دريافت شده» و «گروه درسي» از يكديگر جدا 
نشانگر  علمي،  و  آموزشي  كتاب  نوع  نظر  از  طبقه بندي  طرح  از  پيش  نگاهي  چنين  اما  شده اند، 
كم توجهي به فرايند پژوهش و نتيجه گيري از تالش گروهي كارشناسان، و تحميل نگاه «آموزشي 

و پرورشي» به كل جريان توليد كتاب هاي آموزشي در ايران است.
از سوي ديگر، اين سردرگمي ناشي از نبود تعريف منسجم وطبقه بندي پذيرفته شده در ميان 
محدود  و  تعريف  در  دوگانگي  وجود  است.  پژوهش  دفتر  كارشناسان  و  جشنواره  دست اندركاران 
كردن آثار علمي و آموزشي به محدوده ي «برنامه ي درسي» را در نمونه هاي زير مي توان مشاهده 

كرد:
سواد  توسعه ي  و  رشد  هدف  با  كه  كتاب هايي  تربيت،  و  تعليم  قلمرو  در  و  خاص  ديدگاه  «از 
علمي، مهارتي و دانش افزايي و در راستاي تحقق و تقويت هدف هاي برنامه هاي درسي وزارت 
آموزش و پرورش براي مخاطبان و گروه هاي سني خاص به رشته ي تحرير در مي آيند، كتاب 

آموزشي هستند.»
(رشد جوانه، شماره 5، بهار 1383، ص37)

و يا:
«كتاب هاي آموزشي، كتاب هايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه، توسعه ي يادگيري، افزايش 
دانش و معلومات زباني و ادبي، پرورش مهارت هاي ذهني و علمي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي 

يادگيرنده با توجه به هدف هاي برنامه ي درسي [...] تهيه و تنظيم مي شوند.» 
(جزوه ي «ويژگي هاي كتاب هاي آموزشي»، دوره ي راهنمايي تحصيلي (فارسي دفتر انتشارات 

كتاب هايي 
كه با هدف رشد و 

توسعه ي سواد علمي، مهارتي 
و دانش افزايي و در راستاي تحقق 

و تقويت هدف هاي برنامه هاي درسي 
وزارت آموزش و پرورش براي 

مخاطبان و گروه هاي سني خاص به 
رشته ي تحرير در مي آيند كتاب 

آموزشي هستند
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كمك آموزشي، تابستان 84، ص 12)
استنباط هاي  در  و  مدرسه اي،  حوزه ي  در  فقط  آموزشي،  كتاب هاي  مورد  در  تعريفي  چنين 
هدف «تقويت  با  جشنواره  در  برگزيده  كتاب هاي  از  بسياري  كه  چرا  است؛  ارائه  قابل  شخصي 
آموزش  درسي وزارت  برنامه هاي  نشده اند.  تدوين  پرورش»  آموزش و  وزارت  درسي  برنامه هاي 
و پرورش، آن هم در شكل وطني آن، چه به دليل غير اصلي و غير درسي بودن و چه به دليل 
نگاه هاي نگرشي آن، امكان پذيرش بسياري از اين كتاب ها را ندارد و اصًال عيار سنجي كتاب از 

نگاه «برنامه ي درسي» يك داوري منصفانه، فراگير و علمي نيست.
مثًال كتاب «استراتژي قضاوت در فوتبال» كه كتاب تقديري جشنواره در سال 1383 است، 
آيا  باشد؟  هم سو  راهنمايي  دوره ي  درسي»  هدف «برنامه  با  مي تواند  عادالنه  داوري  در  چگونه 
ناشر در چاپ اين اثر، تقويت «برنامه ي درسي» دانش آموزان را در نظر داشته يا «دانش افزايي» 

نوجوانان را در عرصه ي ورزش؟ كدام يك؟
منطق  و  فلسفه  زمينه ي  در  برگزيده  كتاب  عنوان  به  كه  سوفي»  كتاب «دنياي  يا  و 

در سال 1381 انتخاب شده و كتابي ترجمه شده است، ضمن آن كه از درونمايه ي 
داستاني برخوردار است، يك كتاب «دانش افزا»ست، نه آموزشي. از ديدگاه هايي 

در فلسفه برخوردار است كه گاه با نگاه آموزش و پرورش وطني و با هدف 
تقويت «برنامه ي درسي» هماهنگ نيست.همين طور در مورد كتاب «آموزش 
مصور حقوق بشر» چه از نظر محتوا و چه از حيث ديدگاه، با مطالب كتاب هاي 
درسي متفاوت است؛ هرچند كتاب تقديري جشنواره به شمار مي رود. مگر 
آن كه بخواهيم همه ي كتاب هاي چاپ شده ي علمي، دانش افزا، و آموزشي را 
به نوعي با «برنامه ي درسي» آموزش و پرورش ايران مربوط بدانيم و فراموش 

كنيم كه اين كتاب  ها، در مرحله ي نخست نه براي دانش آموزان مدرسه اي كه 
براي كودكان و نوجوانان دنيا نوشته شده اند. چنين تعبيري به معناي آن است كه 

دانش بشري بايد دنباله روي «برنامه ي درسي» آموزش و پرورش مدرسه اي باشد، نه 
آموزش و پرورش جايگاه طرح خواسته هاي اجتماعي. 

از سوي ديگر، همين نگاه مدرسه اي «برنامه ي درسي» سبب شده است بسياري از كتاب هاي 
ميدانه ي  از  برخوردارند،  برجسته اي  تالش هاي  و  خالقيت ها  از  آن ها  از  برخي  كه  پيش دبستاني 

بررسي گروه داوران، و فهرست كتاب هاي «جشنواره ي كتاب هاي آموزشي» خارج شود.
و در تعريفي ديگر:

نامطلوب   ،[....] نباشد  درسي  كتاب هاي  محتواي  و  هدف ها  بر  مبتني  اگر  آموزشي،  «كتاب 
محسوب مي شود (!)»

(رشد جوانه، شماره ي 16 و 17، پاييز و زمستان 85، ص 31)
و يا:

«منظور از كتاب آموزشي، كتابي است كه بر برنامه ي رسمي آموزشي وزارت آموزش 
با  و  دارند  آموزشي  جنبه ي  كه  كتاب هايي  تمامي  تعريف،  بنابراين  و  است  منطبق  پرورش  و 
همين هدف نوشته شده اند، اما رسمًا بر اين برنامه منطبق نيستند، از شمار آن ها خارج مي شوند. 
براي مثال، تمام كتاب هاي فرهنگ لغت، آثار آيزاك آيسموف و مجموعه هايي كه طي عناوين 
متفاوتي از قبيل كوه ها، درياها، صحراها و ... نگارش يافته اند، از شمول تعريف خارج مي شوند. در 

همين 
نگاه مدرسه اي 

«برنامه ي درسي» سبب 
شده است بسياري از كتاب هاي 

پيش دبستاني كه برخي از آن ها از 
خالقيت ها و تالش هاي برجسته اي 

برخوردارند، از ميدانه ي بررسي گروه 
داوران، و فهرست كتاب هاي 

«جشنواره ي كتاب هاي 
آموزشي» خارج شود
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اين جا تنها كتاب هايي موردنظر هستند كه آن ها را حول محور برنامه هاي رسمي وزارت آموزش 
و پرورش با قصد آموزش مي نويسند...»

(رشد جوانه، شماره ي 16 و 17، پاييز و زمستان 1385، ص 13)
در اين جا نيز، با تعريف آموزش و پرورش مدرسه اي با كتاب هاي آموزشي برخورد مي شود. هرچند 
نويسنده به درستي كتاب هايي چون «كوه ها»، «درياها»، و هم چنين آثار علمي آيزاك آيسموف را كه 
كتاب هاي ادبيات غير داستاني به شمار مي روند و به ميدانه ي كتاب هاي «دانش افزا» و «اطالعاتي» 
اختصاص دارند، از شمار كتاب هاي آموزشي خارج ساخته است، ولي نخست آن كه چنين كتاب هايي در 
«جشنواره ي كتاب هاي آموزشي» مورد بررسي قرار مي گيرد و حتي به دريافت جايزه نائل مي آيد. ديگر 
آن كه هرگونه تعريف كردن كتاب آموزشي بر اساس «برنامه ي درسي»، آن را از حوزه ي «آموزش و 
پرورش فراگير» خارج مي سازد و در محدوده ي «آموزش و پرورش مدرسه اي» قرار مي دهد و در اين 

صورت، محدود كردن فعاليت هاي جشنواره اي را سبب خواهد شد.
مگر آن كه هدف «طرح سامان بخشي» حذف بسياري از كتاب هاي مفيد از فهرست كتاب هاي 
آموزشي منطبق بر برنامه ي درسي تعريف شود، و در نتيجه به بستن درهاي جشنواره به روي 
چنين كتاب هاي بينجامد. در حالي كه در طرح استانداردسازي كتاب ها و نشريات آموزشي و تربيتي 
(رشد جوانه، ش 22، ص4) ضرورت تغيير رويكرد آموزشي به رويكرد فرهنگي «تربيتي» و تغيير 
روش سنتي آموزش به يادگيري فعال جزو استانداردها قرار گرفته و براي دست يابي به اين فرايند، 
نگاه غير «برنامه ي درسي» از ضرورت هاي آن است. و اما تعريف هاي ديگر از چشم انداز 

«رسانه هاي آموزشي» :
براي  شده  آورده  فراهم  مواد  و  روش ها  برنامه ها،  «مجموعه  از:  عبارتند  آموزشي  نظام هاي 

دست يابي به هدف هاي مشخص آموزشي» [ريگلوث،1374: 3].
يادگيري  يادگيرندگان به طريقي اثر مي كنند تا  رويدادهاست كه بر  «آموزش مجموعه اي از 

آسان شود [گانيه، 1977].»
(مجموعه ي سه تعريف باال از: رشد جوانه، شماره ي 5، بهار 1383، ص69)

به اين ترتيب، در هيچ كدام از تعريف هاي باال به فرايند آموزش، به عنوان جريان دست يابي به 
«اهداف برنامه ي درسي» و حتي نقش مطلق «آموزش و پرورش» به عنوان متولي فرايند آموزش 
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انطباق  بر  حد  اين  تا  سامان بخشي،  طرح  محدوده ي  در  كه  است  چگونه  است.  نشده  اشاره اي 
كتاب هاي آموزشي بر برنامه ي درسي تأكيد مي شود؟

دليل دوگانگي هاي موجود در نگاه كارشناسان آموزش و پرورش را مي توان در فرايندهاي زير 
جست و جو كرد:

1. تاكنون تعريف كاملي از «كتاب هاي آموزشي» و طبقه بندي درست آن ها ارائه نشده است.
2. جايي براي كتاب هاي «دانش افزا» و «اطالعاتي» در نظر گرفته نشده است.

3. رويكردهاي طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي بر اساس تعريف «كتاب آموزشي منطبق 
پرورش  و  آموزش  براي  جايي  طرح،  اين  در  و  گرفته اند  شكل  درسي»  برنامه ي  بر 

فراگير و خالق در نظر گرفته نشده است. اين امر مانع از گسترش اهداف طرح در 
ميدانه ي كتاب هاي «دانش افزا» شده و در نتيجه، دست كارشناسان خود را در 

ارائه ي تعريف جامع و طبقه بندي علمي «از كتاب هاي آموزشي» و توجه به 
كتاب هاي «دانش افزا»، بسته است.

را،  كتاب هاي «دانش افزا»  آموزشي»،  كتاب هاي  عنوان «جشنواره ي   .4
كه با هدف «فراگيري» نوشته شده اند و نه «آموزش»، از ميدانه ي جشنواره 

خارج خواهد ساخت. در حالي كه چنين كتاب هايي در حال حاضر در جشنواره 
مورد بررسي قرار مي گيرند و بسياري از آن ها به فهرست «كتاب هاي برگزيده» 

راه يافته اند. شايد بهتر باشد عنواني مانند «جشنواره ي كتاب هاي علمي ـ آموزشي» 
براي آن ها انتخاب شود تا امكان حضور اسمي كتاب هاي ادبياتي و غير آموزشي، هم چون 

«كوه ها»، «صخره ها» و آثار «آيزاك آسيموف» در آن، وجود داشته باشد.

چه بايد كرد؟
موانع  رفع  و  موجود،  طبقه بندي هاي  و  تعريف ها  اشكاالت  رفع  براي  راهكارهايي  چه 

آسيب شناسانه ي آن وجود دارد؟
1. بازنگري در تعريف «كتاب هاي آموزشي» و توجه به كتاب هاي «دانش افزا».

ادبياتي  كتاب هاي  از  آن ها  شدن  جدا  و  آموزشي»  «كتاب هاي  طبقه بندي  در  بازنگري   .2
«دانش افزا». فرايندي كه بايد با هم نشيني دوباره ي كارشناسان كتاب هاي درسي ـ آموزشي با 

پژوهشگران و كارشناسان «ادبيات كودكان و نوجوانان» صورت گيرد. 

تعريف و طبقه بندي پيشنهادي
تعريف ها و طبقه بندي هاي پيشنهادي زير را مي توان مبناي كار بازنگري گروه كارشناسان قرار 
داد؛ هرچند ممكن است در مرحله ي بازنگري، پيش فرض هاي پايه در تعريف و طبقه بندي دوباره، 

به كلي كنار گذاشته شوند و يا كامل تر شوند.

الف) در زمينه ي تعريف
از  عمدتًا  و  شده  تدوين  آموزش  هدف  با  مستقيمًا  كه  است  كتابي  آموزشي»  «كتاب   .1
روش آموزش مرحله اي و گام به گام برخوردار است؛ چه براي كودكان و نوجوانان و چه براي 

بزرگ ساالن، چه مرتبط با برنامه  هاي درسي و چه مستقل از آن.

عنوان 
«جشنواره ي 

كتاب هاي آموزشي» 
كتاب هاي «دانش افزا» را 

كه با هدف «فراگيري» نوشته 
شده اند و نه «آموزش»، از 
ميدانه ي جشنواره خارج 

خواهد ساخت
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2. «كتاب هاي اطالعاتي»1 يا دانش افزا، كتاب هايي 
هستند كه به منظور فراگيري دانش هاي پراكنده درباره ي 

پديده هاي جريان هستي تدوين شده اند.
در اين كتاب ها، فراگيري دانش توسط مخاطب، مهم تر 

از آموزش به آن هاست.
به  اطالعاتي،  يا  «دانش افزا»  كتاب هاي   .3
ادبيات  يا  تخيلي  غير  (ادبيات  ادبياتي  كتاب هاي  ميدانه ي 
غير داستاني)2 تعلق دارند، هرچند ممكن است از داستاني 
برخوردار باشد كه هدف اصلي آن «فراگيري دانش» باشد، 

نه خيال داستاني.
دونانورتون:  نگاه  از  تازه  تعريفي  در  و   .4
«كتاب هاي اطالعاتي تقريبًا در هر موضوعي در دست رس 
هستند و كودكان، آموزگاران، پدرها و مادرها و كتاب داران 
به آن بها مي دهند. اين آثار با اين كه غير داستاني هستند، 

اما به ارزيابي دقيق محتوا نياز دارند.3

ب) در زمينه ي طبقه بندي
1. طبقه بندي كتاب هاي آموزشي4

كتاب هاي «آموزشي» به گونه هاي زير دسته بندي مي شود:
و  آموزش  توسط  درسي  برنامه ي  اساس  بر  كه  هستند  كتاب هايي  درسي5:  كتاب هاي   

پرورش چاپ شده اند و در مدارس آموزش داده مي شوند؛ مثل كتاب رياضي دوم دبستان.
ويژگي ها

 منطبق با عنوان درس ها دسته بندي مي شود؛ مثل تاريخ، جغرافيا، فارسي، و ...
 «كتاب» كودك، نوجوان، جوان، و بزرگ ساالن شمرده نمي شوند.

 طبقه بندي آن ها منطبق بر طقه بندي «ديويي» نيست.
 ناشران خصوصي عمدتًا در تدوين آن ها نقشي ندارند (در ايران).

 در «جشنواره ي كتاب هاي آموزشي»، اين كتاب ها بررسي نمي شوند.
 فرايند آموزش در اين كتاب ها به روش «آموزش مستقيم» است.

 و ...
محتواي  يادگيري  تحكيم  هدف  با  كه  هستند  «كتاب هايي  درسي:  كمك  كتاب هاي   

برنامه ي درسي رسمي و تحقق اين برنامه تأليف مي شوند.»
(رشد جوانه، شماره 5، ص 40)

كتاب هاي كار و تمرين، هم چون آزمون ها و حل المسائل ها را نيز مي توان در اين حوزه گنجاند؛ 
مثل كتاب هاي راهنماي دوم دبستان يا آزمون رياضي دوم دبستان.

ويژگي ها
 بر اساس عنوان درسي طبقه بندي مي شوند، نه روش ديويي.

 ناشران خصوصي در تدوين آن ها نقش اساسي دارند.
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 در «جشنواره ي كتاب هاي آموزشي» مورد بررسي قرار مي گيرند.
 كتاب كودك و بزرگ سال شمرده نمي شوند.

درس  كتاب هاي  بر  متكي  و  مستقيم»  روش «آموزش  به  كتاب ها  اين  در  آموزش  فرايند   
است.

 و ...
 اين كتاب ها عمدتًا در آموزشگاه ها يا توسط مخاطب مورد مطالعه قرار مي گيرند.

علمي،  گسترش سواد  منظور  هستند كه «به  آموزشي6 : كتاب هايي   كتاب هاي كمك 
افزايش دانش مخاطبان، و پرورش مهارت هاي ذهني و علمي، در حيطه ا ي خاص و يا با هدف 
نوع  اين  مي شوند.  تأليف  دانش آموزان  مهارتي  و  علمي  بهداشتي  و  اجتماعي  آگاهي هاي  رشد 
تحصيلي  دوره ي  درسي  برنامه هاي  هدف هاي  با  مستقيماً  كه  است  ممكن  كتاب ها 

مرتبط باشند و يا ارتباط چنداني داشته باشند.
(رشد جوانه، شماره ي 5، ص 40)

از كتاب هاي كمك آموزشي مي توان «آمادگي در برابر زلزله» و «كسرها»، از جمله كتاب هاي 
انتخاب شده در جشنواره را نام برد.

ويژگي ها
 ناشران خصوصي و آموزش و پرورش در تدوين آن ها نقش اساسي دارند.

 تعداد اندكي از اين كتاب ها كه ويژگي ادبياتي آن ها برجسته است، در طبقه بندي «ديويي» 
جاي دارند و به عنوان كتاب كودك يا بزرگ سال شناخته مي شوند. ولي عمدتًا بر اساس موضوع 

آموزش طبقه بندي مي شوند.
 در «جشنواره ي كتاب هاي آموزشي» مورد بررسي قرار مي گيرند.

 اين كتاب ها مي توانند در كتاب خانه ي مدارس جايگاه ويژه اي داشته باشند. نه به توصيه ي 
آموزشگاه ها و مدارس، بلكه عمدتًا توسط مخاطب مورد مطالعه قرار مي گيرند.

 ممكن است به شكل شعر يا قصه نگاشته شده باشند، ولي شعر يا قصه هدف اصلي نيست 
و جنبه ي خيال انگيز ندارد.

 و ...
2. طبقه بندي كتاب هاي «دانش افزا»

اين كتاب ها به دو گروه عمده ي «زندگي نامه ها»، «كتاب هاي اطالعاتي» تقسيم مي شوند.
و  نويسندگان  توسط  كه  هستند  كتاب هايي  زندگي نامه ها»8  «خود  و  «زندگي نامه ها»:7   
مانند  مي شوند؛  نوشته  جهان  نام آور  شخصيت هاي  درباره ي  شخصيت ها،  خود  يا  و  پژوهشگران 

«اميركبير» (برنده ي رتبه ي دوم جشنواره ي دوم، 1380).
 كتاب هاي اطالعاتي:9 كتاب هايي هستند كه اطالعاتي درباره ي پديده هاي جهان هستي به 

مخاطب ارائه مي دهند.
دونانورتون، گوناگوني اين كتاب ها را به اين صورت طبقه بندي مي كند:

جغرافيا)، 3.  و  شناسي  زمين  گياهان،  جانوران،  انسان،  (بدن  طبيعت  فرهنگ، 2.  و  تاريخ   .1
اكتشاف ها و چگونگي كاركرد ابزارها، 4. سرگرمي ها (هنرهاي خالق، كارهاي دستي، و كتاب هاي 

«چگونه انجام دهيم».10 
(شناخت ادبيات كودكان، ص 564-623).
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هرچند ممكن است طبقه بندي هايي بهتر از نمونه ي باال وجود داشته باشند، ولي اين طبقه بندي، 
به گونه هاي متفاوِت كتاب هاي اطالعاتي و جدايي آن ها از يكديگر پاسخ مي دهد. 

ويژگي ها
موردنظر  دانش  فراگيري  به  مطالعه،  طريق  از  خواننده  و  نشده اند  نگاشته  آموزش  قصد  به   

دست مي يابد.
 به حوزه ي ادبيات (ادبيات غير تخيلي و ادبيات غير داستاني) تعلق دارند و در كتاب خانه ها 

عمدتًا به روش «ديويي» طبقه بندي مي شوند.
آن ها  شعر  و  داستان  ولي  باشند،  شده  نگاشته  داستاني  يا  شعر  شيوه ي  به  است  ممكن   

خيال انگيز نيست و هدف اصلي متن به شمار نمي رود.
 هرچند كتاب هاي «آموزشي» نيستند، ولي عمدتًا در «جشنواره ي كتاب هاي آموزشي» مورد 

بررسي قرار مي گيرند.
 تدوين آن ها عمدتًا توسط ناشران خصوصي صورت مي گيرد، ولي ممكن است «آموزش و 

پرورش» نيز در تدوين آن ها شركت جويد.
 و ...

«طرح  برنامه هاي  در  تراشي  مانع  منظور  به  متن،  اين  در  شده  مطرح  آخرچالش هاي  حرف 
سامان بخشي كتاب هاي آموزشي» ارائه نشده اند و بيشتر حكم «راهكار پيشنهادي» براي بحث و 
گفت و گو درباره ي ضرورت بازنگري در طرح مذكور را دارند. در پايان نگارنده پيشنهاد مي كند، كه 
به جاي استفاده از فهرست بندي كتاب هاي جشنواره و فرايند داوري آن ها، از سه جدول جداگانه 
با عنوان هاي 1. كتاب هاي درسي، 2. كتاب هاي كمك آموزشي (به عنوان كتاب هاي آموزشي) 
و 3. كتاب هاي دانش افزا (به عنوان كتاب هاي ادبياتي)، با اليه بندي هاي زير مجموعه اي آن ها، 

استفاده شود. 
كتاب هاي  بررسي  مي تواند  آموزشي»  ـ  علمي  كتاب هاي  «جشنواره ي  عنوان  آن كه  ديگر 
«دانش افزا» را در جشنواره توجيه كند. هرچند اين عنوان كامل نيست، ولي محدوده ي «جشنواره ي 

كتاب هاي آموزشي» را گسترش مي دهد.

 زيرنويس
1. Informa Tionap
2. Nonfiction

3. از كتاب: شناخت ادبيات كودكان: گونه ها و  كاربردها (از روزنه چشم كودك) 
ترجمه: منصوره راعي و ديگران، نشر قلمرو، پاييز 82، ص 583

4. Didactic Books
5. Text Books
6. Trainims Support
7. Biography
8. Autobioy raphy
9. Informational Books
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اشارهاشاره
«طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي»«طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي» درسال 1378،  با هدف تشويق، هدايت 
و پشتيباني از فعاليت پديدآورندگان كتاب هاي آموزشي مناسب و استاندارد در 
منظور  به  طرح،  اين  متوليان  درآمد.  اجرا  به  درسي  برنامه هاي  غني سازي  جهت 
اجراي هر چه بهتر آن، تالش هاي گسترده اي در طول اين ده سال انجام داده اند. 
رشد،  كتاب نامه ي  شماره  آموزشي، 29  كتاب هاي  توليد  راهنماي  جلد  انتشار 31 
كتاب هاي  جشنواره ي  دوره  هفت  برگزاري  و  جوانه»  «رشد  مجله ي  شماره   25

آموزشي، بخشي از اين تالش هاست.
ناشران  نظر  بدانيم  كه  است  ضروري  و  مي گذرد  طرح  اجراي  از  سال  ده  اينك 
سامان بخشي  طرح  مورد  در  آموزشي  كتاب هاي  اصلي  پديدآورندگان  عنوان  به 

كتاب هاي آموزشي چيست.
در ادامه مشروح نظرسنجي در اين زمينه از نظرتان مي گذرد.

 تدوين: نصراهللا دادار
 پرسشگران: فاطمه خرقانيان و ياسمن محمودي

«سامان بخشي كتاب هاي آموزشي»

نگاه ناشران
به طرح

طي يك نظرسنجي جمع آوري شد.
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جامعه ي آماري
در حال حاضر، حدود 40 ناشر در زمينه ي توليدكتاب هاي آموزشي و كمك درسي در كشور 
مشغول فعاليت هستند كه معدودي از آن ها نسبت به ديگران فعاليت هاي گسترده تري دارند. در 
اين نظرسنجي، 20 ناشر به شرح زير به عنوان جامعه ي نمونه ي آماري انتخاب شدند و از آن ها 

خواسته شد كه به سؤاالت نظرسنجي پاسخ دهند:
1. كتاب سبز
2. نگارينه

3. برگ نگار
4. پيش دانشگاهيان

5. مشق شب
6. فني ايران

7. نص
8. دانشيار

9. گاج
10. مهاجر
11. علوي

12. ققنوس
13. منتشران

14. توسعه آموزش
15. استادي

16. آينده ديگرنگر
17. فدك ايساتيس

18. آموزش كشاورزي كرج
19. شباهنگ

20. وراي دانش

از ميان ناشران مذكور، فقط 15 ناشر به سؤال هاي نظرسنجي پاسخ دادند، زيرا از پنج ناشر 
ديگر، دو ناشر (انتشارات نص و ققنوس) در دست رس نبودند، يك ناشر زمينه ي كاري خود را 
از انتشار كتاب هاي آموزشي تغيير داده بود (انتشارات استادي) و دو ناشر با وجود آن كه سؤاالت 

نظرسنجي براي آن ها ارسال شد، به سؤاالت پاسخ ندادند (انتشارات گاج و منتشران).

سؤال هاي نظرسنجي
سامان بخشي  طرح  مورد  در  سؤال   19 حاوي  پرسش نامه اي  نظرسنجي،  اين  انجام  براي 
كتاب هاي آموزشي تهيه و از ناشران خواسته شد، به سؤاالت پاسخ كوتاه دهند. متن سؤال هاي 

ناشران گرچه 
به انتخاب اثرشان در 

جشنواره اهميت مي دهند 
ولي براي فروش آن انتظار 

ديگري دارند
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نظرسنجي و پاسخ هاي ناشران به درصد به شرح زير است:
1. آيا با طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي آشنايي داريد؟

خير: 53/3 بله: 46/7 
2. آيا مي دانيد متولي اين طرح كيست؟

نمي دانم: 66/7 مي دانم: 33/3 
3. آيا از هدف آن آگاهي داريد؟

نمي دانم: 60 مي دانم: 40 
4. آيا تاكنون در جشنواره ي كتاب هاي آموزشي شركت داشته ايد؟

خير: 26/7 بله: 73/3 
5. آيا نتايج جشنواره را دنبال مي كنيد و برايتان اهميت دارد؟

بله: 66/7 خير: 33/3
6. آيا تاكنون كتاب برگزيده داشته ايد؟

خير: 40 بله: 60 
7. آيا برگزيده شدن كتاب در فروش آن تأثير داشته است؟

خير: 53/3 بله: 46/7 
8. آيا داوري جشنواره را مناسب مي دانيد؟

خير: 40 بله: 60 
9. آيا كتابي را منتشر كرده ايد كه استحقاق برگزيده شدن داشته باشد؟

خير: 33/3 بله: 66/7 
10. آيا كتاب هاي استاندارد راهنماي توليد كتاب هاي آموزشي، كه بخشي از خروجي 

اين طرح است را ديده ايد؟
خير: 46/7 بله: 53/3 

11. آيا معيارها و توصيه هاي اين راهنماها را مفيد و راه گشا ارزيابي مي كنيد؟
خير: 66/7 بله: 33/3 

12. آيا تاكنون براي توليد كتاب هاي آموزشي خود از اين دفترچه هاي راهنما استفاده 
كرده ايد؟

خير: 80 بله: 20 
13. آيا اين كار باعث بهتر شدن كيفيت اثر شما شده است؟

خير: 73/3 بله: 26/7 
14. آيا تاكنون كتاب نامه هاي رشد را ديده ايد؟

خير: 20 بله: 80 
15. آيا مي دانيد چند شماره از اين كتاب نامه چاپ شده است؟

نمي دانم: 93/3 مي دانم: 6/7 
16. آيا از معرفي كتاب ها در كتاب نامه رضايت داريد؟

خير: 40 بله: 60 
17. آيا تا كنون مجله ي رشد جوانه را ديده ايد؟

خير: 33/3 بله: 66/7 

بيش از 70 
درصد شركت كنندگان 

در اين نظرسنجي، تاكنون 
در جشنواره ي كتاب هاي 
آموزشي شركت داشته اند
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18. آيا يكي يا آخرين مطلبي را كه در اين مجله خوانده ايد، به ياد داريد؟
نمي دانم: 93/3 مي دانم: 6/7 

ارزيابي  مفيد  آموزشي  كتب  توليدكنندگان  و  ناشران  براي  را  مجله  محتواي  آيا   .19
مي كنيد؟

خير: 66/7 بله: 33/3 

تجزيه و تحليل يافته ها
نظرسنجي،  اين  در  شركت كنندگان  درصد   70 از  بيش   .1
و  داشته اند  شركت  آموزشي  كتاب هاي  جشنواره ي  در  تاكنون 
حدود 66 درصد آنان، به نتايج جشنواره اهميت مي دهند. نظر 
توجه  اين  كشور،  پرورش  و  آموزش  نظام  بودن  متمركز  به 
ناشران كتاب هاي آموزشي به نتايج كار جشنواره غيرمنتظره 

نيست.

اين  درصد   50 از  بيش  فوق،  واقعيت  وجود  با   .2
آموزشي  كتاب هاي  سامان بخشي  طرح  با  ناشران 

را  طرح  متولي  آنان  درصد   60 از  بيش  و  نبودند  آشنا 
نمي شناختند و از اهداف طرح آگاهي نداشتند. بي شك آگاهي 

ايشان در اين دو مورد،  بر كيفيت آثاري كه توليد مي كنند 
اثر مي گذارد. اگر مسئوالن طرح سامان بخشي كتاب هاي 

ناشران  اهداف  به  جشنواره  اهداف  مايل اند،   آموزشي 
تبديل شود، بيش از اين بايد در معرفي طرح و اهداف 

آن بكوشند.

3. از ميان ناشران پاسخ دهنده به پرسش هاي ما، 60 درصد آنان 
در جشنواره ، كتاب برگزيده داشته اند و داوري جشنواره را نيز مناسب دانسته اند. 

با اين حال، بيش از 50 درصد آنان اذعان داشتند كه برگزيده شدن كتاب در فروش آن 
تأثير نداشته است. اين واقعيت دو احتمال را مطرح مي كند:

 ناشران گرچه به انتخاب اثرشان در جشنواره اهميت مي دهند، ولي براي فروش آن انتظار 
ديگري دارند؛ شايد معرفي اثرشان از طريق رسانه هاي جمعي، يا شايد خريد دولتي.

 عيارهاي سنجش داوران جشنواره با نيازهاي مخاطبان هم خواني ندارد.
آن  مورد  در  عميق تري  بررسي هاي  به  كه  دارد  اهميت  آن قدر  موضوع  اين  صورت،  هر  به 

بپردازيم.

4. پاسخ به پرسش هاي 10 تا 13 نشان از آن دارد كه «راهنماي توليد كتاب هاي آموزشي» 
كه از سوي طرح سامان بخشي كتاب هاي  آموزشي براي آشنايي ناشران با نحوه ي توليد مطلوب 
شوند.  واقع  مفيد  ناشران  براي  نتوانسته اند  مجموع  در  شده اند،  عرضه  و  تهيه  كتاب ها  نوع  اين 

نظرسنجي،
و  داشته اند 
هند. نظر
توجه  ن 
منتظره

ين
ي 
را  

ك آگاهي 
مي كنند 

هاي 
ن

درصد آنان  ا، 60
ره را نيز مناسب دانسته اند. 

ه برگزيده شدن كتاب در فروش آن 
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حدود  فقط  نظرسنجي،  يافته هاي  طبق  كه  است  جالب 
را ديده اند، اما حدود 70درصد  راهنماها  اين  ناشران  از  نيمي 
ايشان معيارها و توصيه هاي راهنماها را مفيد ندانسته اند. 
پاسخ دهنده،  ناشران  درصد   20 حدود  يعني 
بي آن كه راهنماها را ديده باشند، 

آن ها را مفيد ندانسته اند.
از  ناشران  نكردن  استقبال 
كتاب هاي راهنما، لزوماً  به معني 
به  نيست.  آن ها  بودن  نامناسب 
ويژه آن كه 80درصد از اين عزيزان، 
خود  آموزشي  كتاب هاي  توليد  براي 
نكرده اند  استفاده  كتاب ها  اين  اصًال  از 
و  بخورند  محك  توصيه ها  و  معيارها  تا 

سنجيده شوند.

جامعه ي  به  را  خود  ارزش هاي  كتاب نامه ها  «راهنماها»،  برخالف   .5
پاسخ دهنده،  ناشران  درصد   80 شناسانده اند.  آموزشي  كتاب هاي  توليدكنندگان 
اظهار  كتاب نامه ها  از  را  خود  رضايت  آنان  درصد   60 و  ديده اند  را  رشد  كتاب نامه هاي 
داشتند. واقعيت اين است كه كتاب نامه ها اسناد اطالعاتي ارزشمندي هستند كه از جنبه هاي 
تا  دارد،  جا  كه  حال  عين  در  باشند.  آموزشي  كتاب هاي  توليدكنندگان  ياور  مي توانند  متفاوت 

حدامكان در بهبود كيفيت آن ها كوشيد.

درصد از  همين  و  كرده اند  مطالعه  جوانه را  رشد  مجله ي  پاسخ دهندگان  درصد  حدود 65   .6
آنان نيز آن را مفيد ارزش يابي نكردند. تا امروز «رشد جوانه» مسيري دشوار و پر فراز و نشيب 
را پيموده است و اميد مي رود در آينده به عنوان رسانه اي قوي،  ميان ناشران و وزارت آموزش و 

پرورش ارتباطي دوسويه و شفاف برقرار سازد.

ق
راهنماها اين  ناشران  از  نيمي 

ايشان معيارها و توصيه هاي
0 حدود يعني 
بي
آ

كتا
نامناس
ويژه آن
تو براي 
ا اصًال  از 
معيارها  تا 
سنجيده شون

ارزش كتاب نامه ها  «راهنماها»،  برخالف   .5
80 شناسانده اند. آموزشي  كتاب هاي  توليدكنندگان 
رضايت آنان  درصد  60 و ديده اند  را  رشد  كتاب نامه هاي 
داشتند. واقعيت اين است كه كتاب نامه ها اسناد اطالعاتي ارزش
باشند.  آموزشي  كتاب هاي  توليدكنندگان  ياور  مي توانند  متفاوت 

حدامكان در بهبود كيفيت آن ها كوشيد.
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اشارهاشاره
برگزاري هفت دوره ي جشنواره، با عنوان «جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد»، و 
انتخاب كتاب هاي «برگزيده و تقديري» توسط گروه هاي چندگانه ي داوران جشنواره، 
گسترده ترين فعاليت «دفتر انتشارات كمك آموزشي» در اجراي طرح «سامان بخشي «سامان بخشي 
كتاب هاي آموزشي»كتاب هاي آموزشي» است كه از سال 1378 پي ريزي و دنبال شده است. نخستين 
جشنواره در آبان ماه 1379 و آخرين آن در آبان ماه 1387 برگزار شده و كتاب هاي 
گوناگون آموزشي، كمك درسي و كتاب هاي دانش افزا در حوزه هاي دوره ي آموزش 
ابتدايي، راهنمايي تحصيلي، متوسط و پيش دانشگاهي، و دوره ي آموزش فني حرفه اي 

و كار و دانش مورد بررسي و داوري قرار گرفته است.
با نگاهي گذرا به تالش هاي سپري شده، به نظر مي رسد به كارگيري چهار راهكار 
پشنهادي زير، مي تواند در راستاي كيفيت بخشي به فعاليت هاي جشنواره، مؤثر واقع 

شود و كاستي هاي آن را كاهش دهد.

 جمال الدين اكرمي

براي جشنواره هاي آينده

(با نگاهي به كاستي هاي جشنواره هاي گذشته)
هار پيشنهاد

چ
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1. ضرورت توجه كافي به كتاب هاي آموزشي پيش دبستاني
طي برگزاري هفت دوره ي جشنواره، تنها يك دوره از آن به بررسي جنبي كتاب هاي آموزش 
پيش دبستاني (همراه با كتاب هاي آموزش ابتدايي و راهنمايي) در سال 1386 (جشنواره ششم) 
اختصاص داشته و بر خالف دوره هاي تحصيلي ديگر كه كتاب هاي سال هاي 1370 تا 1386، هر 
كدام در سه دوره ي جشنواره مورد توجه قرار گرفته اند، تنها كتاب هاي سال هاي 1385 تا 1386 
در زمينه ي كتاب هاي آموزشي پيش دبستاني به طور جنبي توسط گروه داوران جشنواره بررسي 

شده اند. و اين موضوع يعني توجه حاشيه اي و غير متمركز به كتاب هاي پيش دبستاني.
در  آن ها  آموزشي  فعاليت هاي  مهم ترين  كه  پيش دبستاني  آموزشي  كتاب هاي 

راستاي «فراگيري مفاهيم» (و نه آموزش) قرار دارد و مجموعه كتاب هاي 
«زبان آموز» ، «الفبا آموز» ، «عدد آموز» ، «رنگ آموز» ، «شكل آموز» و 

غيره را عمدتًا به عنوان «واحدهاي كار» در بر گرفته اند، بدون شك 
پيش دبستاني  كودكان  براي  شده  فراهم  كتاب هاي  فراگيرترين  از 
هستند؛ فعاليتي كه به نظر مي رسد در راستاي «برنامه هاي درسي» 
(و نه كتاب هاي درسي) تعريف شده است. آشكار است كه نظارت 
غير مستقيم آموزش و پرورش بر بخشي از فعاليت هاي شكل گرفته 

در مهدكودك ها و آمادگي ها، و نبود كتاب هاي درسي مدّون براي 
درسي»  «برنامه ي  راستاي  از  را  كتاب ها  اين گونه  سني،  گروه  اين 

كه در طرح «سامان بخشي كتاب هاي آموزشي» در نظر هستند، خارج 
نمي كند؛ چرا كه فراگيري مفاهيم الفبا، عدد، رنگ، شكل و واحدهاي كار، 

شيوه ي  به  آينده  سال هاي  در  است  قرار  كودك  كه  است  «درس»هايي  همان 
مستقيم و كالسي فرا گيرد.

هرچند برنامه ريزي مستقيم اين مراكز در حال حاضر در چارچوب فعاليت هاي وزارت خانه اي 
نيست و تعريف مشخص و برنه ريزي شده اي نيز براي روش تدريس دولتي در اين زمينه وجود 
ندارد، (خوش بختانه!) اما چنگ اندازي دولتي براي «مدرسه اي» كردن آموزش پيش دبستاني آغاز 
به  ايران،  در  پيش دبستاني  مدرسه اي  غير  و  كارگاهي  مستقيم،  غير  آموزش  روش  است.  شده 
با  مقايسه  از  آن ها،  مشروط  عمل  آزادي  و  خصوصي  نهادهاي  تالش هاي  از  برخورداري  دليل 
مدارس و دانشگاه ها، از خالقيت هاي فراواني برخوردار است. به راستي چه اشكالي دارد كه اين 
مراكز «برنامه هاي درسي»شان را كه به صورت غير كالسي دنبال مي شود، خود به عهده داشته 

باشند؟
حذف كتاب هاي آموزش پيش دبستاني كه به طور غير مستقيم در راستاي كتاب هاي منطبق 
انرژي  گرفتن  ناديده  دارند،  قرار  آموزشي  كتاب هاي  سامان بخشي  طرح  درسي»  «برنامه ي  بر 
سرشاري است كه البه الي كتاب هاي مناسب اين گروه سني وجود دارد و حذف آن، ناگزير به 
سرازير شدن سيل انبوه كتاب هاي ساده پسند و به اصطالح «بازاري»، و فراموش شدن مالك هاي 

ارزش يابي كتاب هاي مناسب مي انجامد.

2. ضرورت طبقه بندي كتاب هاي آموزشي
كتاب هاي بررسي شده توسط گروه داوران جشنواره در رشته هاي تحصيلي گوناگون، شامل 

حذف 
كتاب هاي آموزش 

پيش دبستاني كه به طور غير 
مستقيم در راستاي كتاب هاي 

منطبق بر «برنامه ي درسي» طرح 
سامان بخشي كتاب هاي آموزشي 
قرار دارند، ناديده گرفتن انرژي 

سرشاري است كه البه الي 
كتاب هاي مناسب اين گروه 

سني وجود دارد
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كتاب هايي است كه به يكي از سه گروه: الف) كتاب هاي كمك درسي، ب) كتاب هاي آموزشي، 
و  تعريف  تفكيك،  بدون  و  هم زمان  طور  به  كتاب ها  اين  دارد.  تعلق  دانش افزا  كتاب هاي  ج)  و 
از  هريك  حالي كه  در  داوران)،  گروه  توسط  شده  ارائه  فهرست  در  (حداقل  شده اند  برنامه ريزي 
دسته بندي  نيازمند  آن،  به  پرداختن  كه  است  برخوردار  متفاوتي  ويژگي هاي  از  باال،  گونه هاي 

مناسب، با مالك هاي ارزش يابي متفاوت در داوري و فهرست بندي است.
از  دبستان)،  پنجم  رياضي  راهنماي  كتاب  كمك درسي(مانند  كتاب هاي  كه  نيست  شكي 
حوزه ي كتاب هاي ادبياتي كودكان خارج اند و صرفًا به منظور گسترش تمرين و مهارت 
(مانند  آموزشي  كتاب هاي  اما  شده اند،  تدوين  دبستان  پنجم  دانش آموزان 
بيرون  كمك درسي  كتاب هاي  ميدانه ي  از  گام)  ده  در  نقاشي  آموزش 
هستند و به حوزه ي كتاب هاي ادبياتي (ادبيات غير تخيلي) تعلق دارند 
(به شرط آن كه از معيارهاي ارزش يابي كتاب هاي غير تخيلي بهره مند 
باشند). چرا كه قرار است با روش علمي آموزش درست يك مجموعه 
درسي  كتاب هاي  تدوين  روش  به  چندان  و  دهند  ارائه  را  مهارت 

متكي نيستند.
است  كمك درسي  نه  ميكالنژ»،  «زندگي  كتاب  مثال  براي  اما 
و نه آموزشي (به مفهوم علمي آن)، بلكه به عنوان «زندگي نامه» در 
ويژگي هاي  با  است  كتابي  و  دارد  قرار  كتاب هاي «دانش افزا»  ميدانه ي 
و  داوران  كار  دستور  در  آثار  اين  نشدن  طبقه بندي  تخيلي.  غير  ادبيات 
فهرست بندي كتاب هاي برگزيده، تقديري و مناسب، از تسلط داوران در نگاه دقيق تر 
در  شده  انتخاب  كتاب هاي  فهرست  شدن  مخدوش  به  و  كاست  خواهد  كتاب ها  به  علمي تر  و 

جشنواره مي انجامد.
با اين تعريف، حتي عنوان «جشنواره ي كتاب هاي آموزشي» نيز عنواني ناكافي و نارسا جلوه 

مي كند و طيف كتاب هاي «كمك درسي» و «دانش افزا» را تقريبًا ناديده مي انگارد.

3. ضرورت حضور كارشناسان هنري و پژوهشگران ادبيات كودك در 
كنار گروه داوران

هر چند «متن كتاب» ، از شاخص هاي اصلي انتخاب كتاب خواهد بود، اما تمام آن نيست. 
فرايند تصويرگري، گرافيك كتاب، و كيفيت چاپ، سه ويژگي خارج از متن اند كه در زيبايي شناسي 
و ارائه ي بهتر مفهوم متن، تأثير بسزايي دارند. بديهي است، اعضاي گروه داوران در يك نگاه 
كلي مي توانند در انتخاب كتابي زيبا و در خور، صاحب نظر و سليقه باشند، اما بدون شك، نگاه 
كارشناسانه و نهايي در اين زمينه، به عهده ي مديران هنري، كارشناسان تصويرگري، گرافيست ها 
با  كه  است  اصلي  كتاب،  ارائه ي  در  زيبايي شناسي  اصل  به  تحليلي  نگاه  است.  چاپ  ناظران  و 
همراهي چند كارشناس هنري با گروه داوران ميسر مي شود و بر الگو بودن و علمي بودن رويكرد 
جشنواره خواهد افزود. از سوي ديگر، بررسي كتاب هاي «دانش افزا»، كه كتاب هاي ادبياتي هستند 
و گروه داوران در كنار كتاب هاي آموزشي آن ها را بررسي مي كنند، مستلزم استفاده از تجربه هاي 
كارشناسان «ادبيات كودك» است و حضور آنان در كنار گروه داوران، بر سطح علمي و ارزشي 

قضاوت داوران مي افزايد.

نگاه 
تحليلي به اصل 

زيبايي شناسي در ارائه ي 
كتاب، اصلي است كه با همراهي 

چند كارشناس هنري با گروه 
داوران ميسر مي شود و بر الگو 

بودن و علمي بودن رويكرد 
جشنواره خواهد افزود
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4. ضرورت توجه به فعاليت هاي بين جشنواره اي
آماده سازي  در  جشنواره اي  پيش  فعاليت هاي  از  جدا 
بروشور،  و  پوستر  و  فراخوان  چاپ  جشنواره،  مقدمات 
زمان  با  مرتبط  فعاليت هاي  هم چنين  و  كتاب ها  جمع آوري 
برگزاري جشنواره، فعاليت هاي بين جشنواره اي نيز از اهميت 
آغازي  كه  كار  پايان  نه  جشنواره  پايان  برخوردارند.  خاصي 
هزينه.  و  زمان  صرف  همه  آن  از  نتيجه گيري  براي  است 
فعاليت «بين جشنواره اي»، فعاليت برنامه ريزي شده اي است 
كه توجه كافي به آن، ضرورتًا از هزينه هاي زماني و مالي، 
گاه فراتر از برگزاري جشنواره برخوردار است. تالش براي 
رفع آسيب هاي موجود در كتاب هاي بررسي شده و رويكرد 
داوران  گروه  بيانه هاي  در  همواره  كه  آن چنان  ناشران، 
مطرح شده، اصلي است كه بايد به عنوان فعاليت متمركز 
«طرح  سه گانه ي  اهداف  به  توجه  در  جشنواره اي،  بين 
سياست گذاري،  شامل  آموزشي»،  كتاب هاي  سامان بخشي، 

نظارت و حمايت از حوزه ي نشر مورد توجه قرار گيرد. 
توجه  مورد  اصل،  اين  براي  محورهايي  هرچند 
از  برخي  و  گرفته  قرار  سامان بخشي  طرح  دست اندركاران 
آن ها به مرحله ي اجرا درآمده اند، اما تالش هايي هم چون: 

ناشران،  براي  آموزشي  كتاب  الگوسازي  كارگاه هاي  برگزاري 
و  تقديري  برگزيده،  كتاب هاي  خريداري  هنري،  مديران  و  مؤلفان 

مناسب هر جشنواره براي كتاب خانه هاي مدارس و كتاب خانه هاي مرجع، 
نقد كتاب هاي برگزيده در مطبوعات، بهره جويي از امكانات رسانه اي در تثبيت 

معيارهاي ارزش يابي كتاب هاي آموزشي برتر، و حمايت مداوم از تالش ناشران موفق 
و دلسوز در اين زمينه، راهكارهايي هستند كه سرمايه گذاري و توجه به آن ها مي تواند در بهبود 

آينده ي نشر كتاب هاي آموزشي، مؤثر واقع شود. 

ويژه ي
طرح سامان بخشي
كتاب هاي آموزشي

پايان
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 نيازسنجي چيست و جايگاه آن در حوزه ي نشر كتاب كجاست؟
بر  مي شوند،  نشر  بازار  روانه ي  روز  هر  كه  كتاب هايي  از  تعداد  چه  اصوالً   
اساس بررسي هاي كارشناسانه و نيازسنجي اوليه از سوي ناشرين آن ها انتخاب 

شده اند و در چرخه ي توليد قرار گرفته اند؟
اهميِت  علي رغم  كه  بحثي  به  ورود  براي  است  بهانه اي  پرسش ها  اين  طرح 
حياتي آن، در طول ساليان گذشته چندان در جامعه ي نشر مطرح و موضوع تأمل 
نبوده است. بديهي است در اين مقال كوتاه فقط مي توان دريچه اي كوچك بر اين 
بحث گشود، با اين اميد كه منشأ و محرك بحث و بررسي گسترده تر، دقيق تر و 

عميق تري شود.

نيازسنجي
در حوزه ي انتشار

كتاب هاي كمك آموزشي

چندوچوِن

 محمود سالك
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نيازسنجي چيست؟
امروزه اساس توليد هر كااليي د رشكل تجاري و انبوه آن، پاسخ دادن به نياز يا تقاضايي است 
كه در جامعه نسبت به آن وجود دارد و يا برانگيخته شده است. در واقع، توليدكننده از قبل بازار 
محصول خود و مخاطبان آن را شناسايي مي كند و پس از اطمينان از وجود تقاضا و شناخت دقيق 
محصوالت مشابه و توليدكنندگاِن رقيب، به سرمايه گذاري براي توليد آن محصول روي مي آورد. 
هر محصولي كه بر اساسي غير از اين، به شكل تصادفي و با ميل و تقاضاي شخصي توليد و 

روانه ي بازار شود، همواره با ريسك و خطر عدم فروش و شكسِت سرمايه گذاري رو به روست.
در اين حالت حتي نمي توان به تبليغات گسترده و اثربخشي آن در ايجاد تقاضا دل 

بست. زيرا  تبليغات نه وسيله ي توليد نياز، بلكه ابزاري است براي آن كه توليد 
كننده بتواند در گردونه ي رقابت، سهمي مناسب از تقاضاي واقعي موجود در 

بازار را به خود اختصاص دهد. گرچه در مواردي تبليغات مي تواند به شكل 
پايدار  نيازي  چنين  كه  است  بديهي  اما  كند،  ايجاد  كاذب  نياز  مقطعي 
اين  پذيرش  با  نمي گيرد.  قرار  ماندگار  و  موفق  توليد  مبناي  و  نمي ماند 
از  و  توليد  دروازه ي  به  ورود  كليد  نيازسنجي  كه  گفت  مي توان  موضوع 

رموز اصلي و اساسي موفقيِت آن است.

نيازسنجي در صنعت نشر كتاب
همان  يا  كتاب  نشر  صنعت  در  شاغل  توليدكنندگان  فوق،  تعريف  اساس  بر 

ناشرين نيز نمي توانند بي توجه به مبحث نيازسنجي انتظار توليدي موفق، ماندگار و متكي 
به خود را داشته باشند. از سوي ديگر، با توجه به اين كه كاالها و محصوالت فرهنگي با فكر و 
روح و روان مخاطبين در ارتباط هستند، در مقايسه با كاالهايي كه صرفًا و يا عمدتًا به نيازهاي 
مشترك مادي و جسماني آنسان ها پاسخ مي دهند، از تنوع و گوناگوني بسيار بيشتري برخوردارند و 
به همين نسبت، نيازسنجي مربوط به آن ها نيز پيچيده تر و دشوارتر است. وجوه اشتراك خواست ها 
و نيازهاي مادي انسان ها بسيار بيشتر از وجوه اشتراِك نيازهاي فكري آنان است و در نتيجه، 
شناسايي و تشخيص اين نيازها نيز به مراتب ساده تر انجام مي گيرد. در نقطه ي مقابل، تشخيص 

نيازهاي فكري و معنايي به سادگي امكان پذير نيست.

جايگاه نيازسنجي در نشر امروز
و  گوناگون،  تخصص هاي  با  افراد  از  جمعي  از  استفاده  به  نياز  و  پيچيدگي ها  همين  وجود 
همچنين فقدان روش هاي علمي و كارامد براي دست يابي به نتيجه ي واقعي و قابل اتكا، سبب 
شده است كه در طول ساليان گذشته، اغلب ناشرين در انتخاب رويكردي «تصادفي» داشته باشند. 
در اين روش، ناشر يا به انتظار مي نشيند تا كتابي از سوي نويسنده يا مترجم به او ارائه شود، يا خود 
به شكل تصادفي با اثري آشنا مي شود و بدون ارزيابي جامع و مخاطب سنجي، ان را براي چاپ 
بر مي گزيند، ويا با توجه به اقبال عمومي نسبت به بعضي آثار ساير ناشرين، به توليد آثار مشابه 
روي مي آورد. اين رويكرد، به ويژه در حوزه ي نشر كتب كمك آموزشي، نابساماني هاي فراوان و 

آثار زيان باري پديد آورده كه اهّم آن ها  به قرار زير است:
 سوق دادن سرمايه ها و امكانات ناشرين به سمت انتشار آثاري كه لزومًا از بين ضروري ترين ها 

آثار تأليفي عمدتاً از 
دل نيازسنجي و به ضرورت 

آن زاده مي شوند
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و بهترين ها انتخاب نشده اند. كاهش سطح كيفي مجموعه ي آثار از نتايج آشكار اين نابساماني 
است.

 نبود پيوند منطقي بين آثار منتشره از نظر گروه بندي سني و پيوستگي سطح آن ها از ساده تا 
دشوار كه عمًالٌ بهره مندي از يك سير مطالعاتي كامل و هدفمند را ناممكن مي سازد.

 عدم انطباق محتواي بسياري از آثار با شرايط فرهنگي و بومي و نيازهاي واقعي مخاطبان، 
كه در بعضي حوز ه ها نظير تاريخ، جغرافيا، بخشي از علوم طبيعي، هنر و .... نموِد بيشتري دارد.

 وجود انبوه آثار تكراري و مشابه كه امتيازي نسبت به هم ندارند، هيچ نياز جديدي را 
پاسخ نمي دهند و نتيجه اي جز اتالف بيشتر سرمايه هاي نشر در پي نمي آورند.

يا  ناشناخته  كه  زمينه ها  و  موضوعات  از  بسياري  در  جدي  خأل  بروز   
پنهان مانده اند، در حالي كه تقاضاي جدي و واقعي براي آن ها وجود دارد.

 غلبه ي دائمي تعداد آثار ترجمه اي بر تأليفي؛ زيرا آثار تأليفي عمدتًا 
از دل نيازسنجي و به ضرورت آن زاده مي شوند.

 تأثير منفي جدي بر اقتصاد نشر كه عدم رونق آن تا حدود زيادي 
ريشه در همين نابساماني ها دارد، ولي ناشرين و پديد آورندگان، داليل آن را 
ـ بر حسب تحليل ها و عاداِت رايجـ  تمامًا در موارد ديگري جست و جو مي كنند 

و يا به مشكالت عمومي موجود در جامعه مربوط مي سازند.
الزم به توضيح است كه در اين قضاوت، مجموعه ي آثار به عنوان يك كليت مد نظر 
قرار دارد. به طور طبيعي و قطعي هستند ناشريني كه توليدات خود را بر اساس برنامه ريزي و با 
اهداف مشخص و زير نظر گروه هاي كارشناسي انجام مي دهند. هرچند به نظر مي رسد در اين 
بين نيز، ارزيابي ها بيشتر متوجه سطح كيفي آثار انتخابي است تا رابطه ي آن ها با نيازهاي واقعي 

موجود در جامعه.
اما آن چه باعث شده است، اين جريان با وجود كاستي هاي خود هم چنان در حوزه ي چاپ و 
و  دولتي  خريدهاي  و  رابطه اي  و  رانتي  كاذب  بازارهاي  وجود  يابد،  ادامه  آموزشي  كمك  انتشار 
رو  كتاب هايشان  چاپ  به  بازارها  اين  از  بهره گيري  اميِد  با  ناشرين  از  بسياري  است.  نيمه دولتي 
آن  در  كه  بازاري  ندارند؛  واقعي  و  عادي  خريد  بازار  به  توجهي  و  دل بستگي  چندان  و  مي آورند 
مخاطبان به ميل خود و بر اساس نياز و عالقه خريد مي كنند. چنان چه اين بازارهاي كاذب محدود 

در شرايط 
كنوني نيز نيازسنجي 

صحيح و مناسب مي تواند 
پويايي و بالندگي صنعت نشر 

را به دنبال داشته باشد و 
اقتصاد آن را تا حدودي 

رونق دهد
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و يا اساسًا حذف شوند، بسياري از اين سرمايه گذاري ها محكوم 
ضرورتي  به  نيازسنجي  حالتي،  چنين  در  است.  شكست  به 

امكان ناپذير تبديل خواهد شد.

چه بايد كرد؟
نيازسنجي  نيز  كنوني  شرايط  در  شد،  بيان  كه  همان طور 
صحيح و مناسب مي تواند پويايي و بالندگي صنعت نشر را به 
صد  دهد.  رونق  حدودي  تا  را  آن  اقتصاد  و  باشد  داشته  دنبال 
البته ترديدي نيست كه نيازسنجي در آينده اي نه چندان دور به 
ضرورت اين صنعت تبديل خواهد شد. اگر اين نتيجه گيري را 
بپذيريم، الزم است از هم اكنون قدم هايي جدي در اين مسير 

برداريم؛ قدم هايي از اين دست:
 در سطح كالن، متوليان امور فرهنگي به ويژه در بخش 
موضوع  اين  ضرورت  و  شدن  مطرح  از  حمايت  به  بايد  نشر، 
پژوهش هاي  انجام  با  مي توان  طريق  بدين  دهند.  اولويت 
گوناگون و ارزيابي تجارب جهاني، اصول و روش هاي صحيح 
نيازسنجي در حوزه ي نشر را تدوين و منتشر كرد و در دست رس 

مخاطبان و نيازمندان قرار داد.
نمايشگاه هاي فرهنگي گوناگون و به ويژه نمايشگاه بين المللي كتاب و نمايشگاه هاي استاني 
كتاب، محيط هايي بسيار مناسب براي پرداختن به اين موضوع و ايجاد ايستگاه هاي نيازسنجي 
بود.  خواهد  راهگشا  و  مفيد  بسيار  قطعًا  طريق،  اين  از  شده  جمع آوري  اطالعات  انتشار  هستند. 
توصيه مي شود، «مؤسسه ي نمايشگاه هاي فرهنگي ايران» به اين امر توجه هرچه بيشتري مبذول 

دارد.
جشنواره هاي گوناگون كتاب نيز بستري مناسب براي ارزيابي آثار منتشره، شناسايي خألها و 
اطالع رساني در زمينه ي كاستي هاي موجود در بازار كتب كمك آموزشي به شمار مي آيند. گرچه 
بخشي  اختصاص  با  مي توان  اما  است،  داشته  جريان  گونه هايي  به  گذشته  در  اطالع رساني  اين 
خاص در نوبت هاي بعدي اين جشنواره ها به اين زمينه هاي مغفول مانده و تعيين جوايز ويژه براي 
پديد آورندگان و ناشريني كه در اين فاصله در جهت رفع خالء كوشيده اند، اين ارتباط را قوي تر و 
مؤثرتر ساخت. «جشنواره ي رشد» به عنوان يك نهاد وابسته به آموزش و پرورش كه عمده ترين 

مصرف كننده ي كتب كمك آموزشي است، مي تواند در اين زمينه پيشگام باشد.
انجمن هاي صنفي ناشرين و پديد آورندگان كتاب، با توجه به آن كه در مجموع، امكانات و 
ظرفيت الزم براي تشكيل كارگروه هاي ويژه ي نيازسنجي را دارند، مي توانند نقش پل ارتباطي 
رابين مخاطبين و توليدكنندگان كتاب ايفا كنند. بدين طريق اين انجمن ها ضمن انجام رسالت 
فرهنگي خود، قادر خواهند بود با فروش نتايج و پيشنهادات و طرح هاي حاصل به اعضا، ضمن 

درامد زايي مستقل براي خود، زمينه ي رشد و بالندگي بيشتر اعضايشان را نيز فراهم آورند.
ناشرين بزرگ دولتي و نيمه دولتي، با توجه به امكانات گسترده و ارتباطات و نيروهايي كه در 
اختيار دارند، بايد به جاي پرداختن به انتشار كتبي كه بخش خصوصي نشر به وفور روانه ي بازار 
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مي سازد، وجه همت خود را شناسايي اين خألها و كمبودها و برنامه ريزي براي رفع آن ها قرار 
دهند، و حتي بخش خصوصي را هم در اين زمينه ياري دهند و از نتايج تحقيقات خود بهره مند 

سازند.
بخش خصوصي نشر، با توجه به انگيزه ها و استعداد هاي ذاتي خود، همواره ثابت 
كرده است، در هر زمينه اي كه وارد شود مي تواند كارايي و ابتكار بيشتري از خود 
نشان دهد. در اينن زمينه نيز چنان چه ناشرين خصوصي بزرگ تر و داراي 
امكانات بيشتري بخشي از سرمايه هاي خود را به سمت نيازسنجي سوق 
الگوهايي مناسب براي  دهند، ضمن بهره مندي از نتايج شگرِف آن، به 

ساير ناشرين بدل خواهند شد.
و  موسسات  شكل گيري  به  كمك  اقدامات،  مفيدترين  از  يكي  شايد 
شركت هايي است كه كار اصلي آن ها نه انتشار كتاب و انجام كار سخت 
و  طرح  ارائه ي  و  آن  نرم افزاري  بخش  به  پرداختن  بلكه  نشر،  نرم افزاري 
پايان كار آماده  تا  توليد  انجام  و  پي گير  حتي   و  نياز سنجي  اساس  بر  پيشنهاد 
اين  در  است.  انتشار  و  چاپ  براي  ناشرين  به  آن  فروش  و  ارائه  سپس  و  سازي 
مرحله حتي امكان مشاركت بين ناشرين و اين مؤسسات وجو دارد. لذا مسؤلين مربوطه 
بايداز شكل گيري اين مؤسسات و اعطاي وام و تسهيالت به آن ها به شكل جدي حمايت كنند. 
نظير اين شركت ها در ساير بخش هاي صنعت فعال هستند و به عنوان حلقه ي واسطه ي توليد و 

فروش، تأثير فراواني بر رونق بازار مي گذارند.

نمايشگاه 
بين المللي كتاب و 

نمايشگاه هاي استاني 
كتاب، محيط هايي بسيار 

مناسب براي ايجاد 
ايستگاه هاي نيازسنجي 

هستند
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اشاره
مهندس آرتور اميد آذري، مؤلف و نويسنده ي كتاب «آموزش اسكيس و راندو»، 

برگزيده ي هفتمين جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد است.
رشته ي  در  ارشد  كارشناسي  فارغ التحصيل  و  مراغه  در  سال 1356  متولد  او 
معماري از دانشگاه تهران است. اگرچه جوان است، ولي با پشتكار و جديت، و به 
قول خودش «تمرين، تمرين و تمرين»، تاكنون توانسته است شش اثر آموزشي 

در حوزه ي هنر و معماري از خود به جا گذارد.
وي معماري خوش فكر، هنرمندي توانا، محققي با عالقه، نويسنده اي زبردست و 

عاشق است. پاي صحبت او مي نشينيم. 

اميد آذري
پاي صحبت مهندس آرتور 

راندو

رشته
ت، و
موزش

دست
عاشق است. پاي صحبت او مي نشينيم.

نويسنده ي كتاب «آموزش اسكيس و ر
هاي آموزشي رشد است.

ر در  ارشد  كارشناسي  فارغ التحصيل   
چه جوان است، ولي با پشتكار و جديت
ن»، تاكنون توانسته است شش اثر آم

در حوزه ي هنر و معماري از خود به جا گذارد.
وي معماري خوش فكر، هنرمندي توانا، محققي با عالقه، نويسنده اي زبرد

ش ا ا ا اش

جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد

ي پ
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اشارهاشاره
مهندس آرتور اميد آذري، مؤلف و ن
برگزيده ي هفتمين جشنواره ي كتاب ه
و مراغه  در  سال 1356  متولد  او 
معماري از دانشگاه تهران است. اگرچ
قول خودش «تمرين، تمرين و تمرين
ج ه خود از ي معما و هن حوزهي د

ااااتاا تتك وونوارهي ننش ششج
مؤلف برگزيده ي

 فاطمه خرقانيان

ين و تمرين
تمرين، تمر
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لطفاً خودتان را معرفي بفرماييد.
من اميد آذري هستم. در سال 1356 در مراغه به دنيا آمدم. سال 1381، از دانشگاه آزاد 
قزوين در رشته ي معماري فارغ التحصيل شدم و در كنكور كارشناسي ارشد، در دو رشته ي متفاوت 
«اسكيس معماري» و «معماري و معماري منظر» امتحان دادم. امتحان با شش شيت به ابعاد 
50×70 و يك شيت معماري برگزار مي شد و من رتبه ي اول را در كنكور كارشناسي ارشد كسب 
كردم. در آزمون ارشد، ما مي بايد در طول چند ساعت، تمام دانسته هاي خود را در طراحي پياده 

مي كرديم. اين فرايند، در سال 1350 از مدرسه ي بوزار فرانسه وارد دانشگاه تهران 
يا  و  سريع  طراحي  امتحان  دانشجويان  از  نيم سال،  هر  آخر  در  كه  است  شده 

اسكيس مي گيرند و كساني كه در اين آزمون قبول مي شوند، واحدهايشان 
پاس مي شود. من در آزمون هاي هردو رشته اول شدم و رشته ي معماري 

و معماري منظر را ادامه دادم.

هدف شما از نگارش كتاب «اسكيس و راندو» چه بود؟
دست  طراحي  فرايند  در  معماري،  و  هنر  در  كه  بردم  پي  تحقيق  با 

آزاد چالش هاي آموزشي وجود دارند كه همه ي هنرجويان و دانشجويان و 
حتي دانش آموزان در اين زمينه خيلي مشكل دارند هم چنين استادان بنامي كه 

استادان خودم بودند، هم چون استاد جاويد (از پيشگامان طراحي دست آزاد) و استاد 
اردالن، مشوق من بودند تا چنين فرايندي را طي كنم و اين چالش آموزشي، طي فرايندي خالق 

و بسيار آسان، بتواند هم به دانشجويان و هم به تعليم دهندگان كمك كند.
من شاهد بودم كه خود استاداني كه در اين زمينه فعاليت مي كردند هم، طي فرايندي خالق 
آموزش نمي دهند. بر اساس اين نياز، به آماده سازي اين كتاب دست زدم. البته جمع آوري مطالب 
كتاب را از دوران دانشجويي و اواخر دوره ي كارشناسي آغاز كردم. در آن زمان، يعني در سال 
1379، در يك مسابقه در دانشگاه آزاد شركت كردم و تمام برگه هاي مسابقه را دست آزاد اسكيس 
كشيدم و اول شدم. اين نقطه ي شروع بود. با اين حركت من توانستم نشان دهم كه بدون رايانه 

هم مي شود موضوعي را كه مي خواهيم طراحي كنيم، به صورت خالقانه، خلق كنيم.
در سال 1384 اين كتاب آماده چاپ شده بود. من در جست و جوي يك مؤسسه ي انتشاراتي 
همراه  به  نداشتم.  زمينه  اين  در  تخصصي  خودم  چون  كند؛  چاپ  را  كتاب  اين  كه  بودم  اين 
يكي از دوستان هنرمندم، آقاي يساولي، مدير انتشارات يساولي را در دفترشان مالقات كردم. 
خوش بختانه ايشان حدود 20 سال پيش، كتاب سيحون را در زمينه ي طراحي دست آزاد چاپ 
كرده بود و شناخت خوبي از اين موضوع داشت. شايد يكي دو سال بود كه من اين كتاب را به 
مؤسسه هاي انتشاراتي گوناگون مي بردم، ولي آن را چاپ نمي كردند. يا اگر هم چاپ مي كردند، 
از  و  كند  چاپ  را  كتاب  كه  كرد  قبول  ايشان  ولي  كنند.  چاپ  آزمايشي  شيوه ي  به  مي خواستند 
ساختار كتاب پي به ارزش آن برد. سرانجام كتاب در سال 1384 با شمارگان 4000 جلد به چاپ 

رسيد.

مخاطبان اين كتاب چه كساني هستند؟
كتاب طوري تنظيم شده است كه مورد استفاده ي عموم مردم تا سطح كارشناسي ارشد باشد. 

با تحقيق پي 
بردم كه در هنر و معماري 

در فرايند طراحي دست آزاد 
چالش هاي آموزشي وجود دارند كه 

همه ي هنرجويان و دانشجويان 
و حتي دانش آموزان در اين 

زمينه خيلي مشكل 
دارند
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مخاطب هم دارد، چون كتابي در اين زمينه در ايران چاپ نشده بود  و اين اولين كتاب است 
كه به اين شيوه، خيلي روان و آسان نگارش يافته است. حتي كساني هم كه سررشته اي از هنر 
ندارند، مي توانند با خواندن آن كشيدن اسكيس را شروع كنند و طراحي دست آزاد انجام دهند. 

زيرا طراحي دست آزاد به فرايند رشد ذهني خيلي كمك مي كند.
هر  درون  كودكي  دوران  بدو  از  طراحي  كه  معتقدند  پيكاسو،  مانند  تاريخ  بزرگ  هنرمندان 
انسان آغاز مي شود؛ به طوري كه نقاشي را با يك قلم روي ديوارها شروع مي كند. آن چه در اين 
فرايند اهميت دارد، پرورش انگيزه و حس است و نه استعداد بيش از اندازه. چون خيلي از استادان 
يا هنرجويان كه نمي توانند در اين زمينه كار كنند، به اين ذهنيت يقين پيدا مي كنند كه استعداد 
كافي ندارند. در حالي كه استعداد 10 درصد قضيه است و اگر يك روند آموزشي خوب را در نظر 
بگيريم، 40 تا 50 درصد كار به پشتكار هنرجو يا افرادي بستگي دارد كه مي خواهند در اين 

زمينه موفق شوند.
من خودم طراحي را از نقطه اي متوسط شروع كردم و موفقيتم را مديون 

«تمرين، تمرين و تمرين» مي دانم.
اين سه تمرين عامل موفقت من بوده اند و اين شعار همه ي هنرمندان 
است. من معتقد نيستم  كه استعداد خدادادي موجب موفقيت در اين رشته 
مي شود. خوش بختانه با روشي كه در دانشگاه ها، آتليه و كتاب هاي اخيرم 
(به نام هاي آموزش گام به گام كروكي، جلد يك و آموزش گام به گام 
دانشجويان  آموزشي  پيشرفت  مي كنم،  تدريس  جلد 2)  راندو،  و  كروكي 
مبتدي  سطح  از  زمينه،  اين  در  آن ها  است.  مشهود  كامًال  هنرجويان  و 
به مرحله ي حرفه اي شدن رسيده اند. خودشان هم باور ندارند كه طي مدت 
از  تن  چند  رسيده اند.  شدن  حرفه اي  از  مرحله  اين  به  صفر  از  سال،  يك  يا  ماه   6
همين دانشجويان در اين رشته استاد شده اند و جاي خوش وقتي دارد. خوش حالم كه اين روش 
آموزشي به اين خوبي پيش مي رود و غير از اين اگر رخ دهد، دانشجويان رسالت خود را انجام 

نداده اند. دانشجو بايد از مرحله ي دانشجويي به استادي راه پيدا كند.

نقاط قوت اين كتاب كدام اند؟
البته  مي گويد.  سخن  مخاطب  با  صادقانه  خيلي  است.  آن  صداقت  كتاب  اين  قوت  نقطه ي 
تنها همين عامل نبوده است، عواملي ديگري نيز دخيل بوده اند. مثًال اين كه براي آموزش اقشار 
... مناسب است.  گوناگون نوشته شده است. براي نقاشان، معماران منظر، دكوراتوران داخلي و 

يعني دامنه ي مخاطبانش بسيار وسيع است.
نكته ي بعد زبان ساده ي كتاب است. زبان بسيار رواني دارد كه در عين سادگي، مطالب كليدي 
يا  كتاب  چنين  مباحث،  اين  درباره ي  حالي كه  در  مي دهد.  آموزش  و  مي كند  منتقل  را  مهمي  و 
براي  حتي  داشتند.  مشكل  زمينه  اين  در  دانشجويان  و  هنرجويان  و  نداشت  وجود  مجموعه اي 

تعريف مفاهيمي مثل اسكيس مشكل داشتند.
من در تأليف كتاب هايم مي كوشم به نيازهاي اجتماعي پاسخ دهم. در آخرين كتابم كه «در 
جست و جوي فضاهاي گمشده» نام دارد، آموزش هزار تكنيك راندو (ارائه كردن) سعي كرده ام، به 
مباحث فلسفي هم بپردازم. شرح داده ام كه اين خط ها و طراحي ها، مفاهيم نظري را بيان مي كنند 

من خودم 
طراحي را از نقطه اي 

متوسط شروع كردم و 
موفقيتم را مديون «تمرين 
تمرين و تمرين» مي دانم
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و اسرار هنر و معماري ايران را باز مي گويند.
نقاط ضعف كتاب از ديد شما كدام اند؟

تنها نقطه ي ضعف كتاب، سياه و سفيد بودن آن است كه سعي كرده ام 
در كتاب هاي بعدي اين ضعف را برطرف كنم و بقيه ي كتاب ها رنگي چاپ 
شدند. در مجموع شش جلد كتاب منتشر كرده ام. كتاب اسكيس به چاپ 
سوم رسيده است كه شمارگان چاپ دوم آن 4000 جلد و شمارگان چاپ 

آخر آن 5000 جلد است.

لطفاً كتاب هاي خود را نام ببريد.
1. آموزش اسكيس و راندو، نشر سياولي

2. آموزش اسكيس در معماري و معماري منظر، نشر گنج هنر
3. آموزش گام به گام كروكي در معماري (جلد يك)

4. آموزش گام به گام كروكي و راندو (جلد دوم)
فرايند  از  كتاب  اين  كه  آذري  اميد  آرتور  رازگونه ي  معماري   .5
شامل  كتاب  مي گيرد.  بر  در  معماري را  پروژه هاي  اجراي  تا  اسكيس 
پروژه هايي است كه خودم طراحي كرده ام. به زبان انگليسي هم چاپ 
شده  است. چون بيشتر كتاب تصوير بود، خواستيم كه در كشورهاي 

ديگر هم از آن استفاده كنند.
در اين كتاب نشان داده ام كه اسكيس مي تواند به ساخت بنا 

و معماري منجر شود. هم چنين، روندي كه يك دانشجو بايد 
كتاب  اين  در  شود،  كار  بازار  وارد  دانشگاه  از  تا  كند  طي 

كامًال مشهود است. بسياري از كارهايم كه در اين كتاب چاپ شده اند، دوران دانشجويي ام هستند 
و مي توانند براي همه ي دانشجويان مفيد باشند. آن ها متوجه مي شوند كه بايد در كار اعتماد به 

نفس داشته باشند.
سال 1379 يا 1380 كه دانشجو بودم، يك پروژه 50 واحدي را در پاسداران طراحي كردم 
كه به مرحله اجرا رسيد و خودم پاي ساختمان بودم و اجرا مي كردم. تجربه اي بسيار عالي بود. 

ساختمان هاي جديد را هم به همين شيوه اجرا مي كنم؛ يعني از مرحله ي اسكيس تا اجرا.
اسامي همه ي اين پروژه ها با تصاوير و گالري عكس، در سايت تخصصي «هنر و معماري» 
به آدرس www.Omidl Azeri.com موجود است. در اين سايت كارهاي دانشجويان لينك 
مي شود و من آن ها را نقد و بررسي مي كنم. فضاي آموزشي خوبي براي دانشجويان است و توصيه 

مي كنم كه دانشجويان به اين فضا بيايند.

فكر مي كنيد چه اثر ديگري از شما مي تواند در جشنواره برگزيده شود؟
من در كتاب هاي اخيرم سعي كرده ام، مباحث گسترده نباشند. يعني سعي كرده ام تخصصي تر 
به موضوع نگاه كنم و مخاطبان را تفكيك كرده ام تا هر كتاب به طور تخصصي مخاطب خاص 
خود را داشته باشد. چون خودم به مرور زمان در فرايند كارهاي آموزشي داراي تجربه و تخصص 
و  هنر  درسي  واحدهاي  و  رشته ها  همه ي  براي  دارم  سعي  شده ام،  گذشته  به  نسبت  بيشتري 
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معماري، به طور تخصصي كتاب هاي آموزشي تأليف كنم تا براي همه ي هنرجويان، دانشجويان 
و مدرسين عزيز راهگشا باشد و در اين فرايند خيلي آگاهانه و دقيق حركت كنند.

از نظر خودم، همه ي اين كتاب ها استحقاق برنده شدن را دارند، زيرا موضوعات آن ها از يكديگر 
جدا هستند. برخي از اين كتاب ها فقط حاوي مباني نظري هستند و برخي هم فقط به طراحي از 
بناهاي تاريخي اختصاص دارند؛ مثل كروكي يك. ما دركروكي  دو، طراحي، پالن، نما، مقطع 

و پرسپكتيو را داريم. چنين كتاب هايي در گذشته وجود نداشتند.

چگونه مي توانيم طرح سامان بخشي را در جامعه پيش بريم 
تا كتاب هاي خوب آموزشي ارائه شوند؟

خيلي  كردم،  پيدا  اطالع  رشد  جشنواره ي  برگزاري  از  وقتي  من 
ميزاني،  و  سنجش  اساس  بر  متولي،  يك  كه  دريافتم  شدم.  خوش حال 
مي خواهد كتاب هاي آموزشي اين حوزه را نقد و بررسي و به طور رسمي 
تقدير كند. بنابراين، در تأليف كتاب هاي بعدي كوشيدم دقتم را باالتر ببرم. 
چرا كه احساس كردم در اين جامعه، ذره بين آگاهي هست كه كارهاي تأليفي 
و آموزشي ما را نگاه و بررسي مي كند. اين خود به بهبود آثار آموزشي كمك 
مي كند. اما به نظر من اگر فرايندي شكل بگيرد كه طي آن، خود داوران، صاحب نظران 
گوناگون جلسات  بزرگي كه وجود دارند، با مؤلفين كتاب هاي آموزشي در رشته هاي  و استادان 
توجيهي برگزار كنند، و نيازهاي هنرجويان، دانشجويان، دانش آموزان و حتي مدرسين مورد بحث 
و بررسي قرار گيرند، تا مؤلفين بتوانند در اين جلسات به يك سلسله نيازها و نكات كليدي آموزشي 
پي ببرند، كتاب هاي آموزشي مفيدتري نگارش مي يابند. تشكيل اين گونه جلسات توجيهي كه تا 

اين حد مي تواند مفيد واقع شود، كار سختي نيست. 

آيا برگزيده شدن كتاب تأثيري روي فروش آن داشته است؟
كتاب هاي  مجموعه  در  نمي دانستم  من  و  داشت  خوبي  فروش  اول  سال  از  كتاب  اين  نه. 
جشنواره ي رشد هم خريداري مي شود. چون معتقدم اثر هنري بدون تبليغ بايد خودش راهش را 

احساس كردم 
در اين جامعه، ذره بين 

آگاهي هست كه كارهاي 
تأليفي و آموزشي ما را نگاه و 

بررسي مي كند
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پيدا كند. مخاطبان ما اشخاص خيلي باهوشي هستند. دانشجو يا هنرجو، به دنبال نيازش و مطالب 
آموختني مي گردد و با ورق زدن كتاب قدري توجه و تأمل، به راحتي مي تواند به محتواي كتاب 
پي ببرد. البته تبليغات مي تواند انتخاب را سريع تر كند، جشنواره  رشد و نشريه ي جوانه هم 

مي توانند به معرفي كتاب بپردازند و كتاب ها را تجزيه و تحليل كنند.

آيا نشريه ي جوانه، كتاب نامه هاي رشد و سايت سامان بخشي را ديده ايد؟
مجله ي جوانه را ديده ام، اما كتاب نامه و سايت را خير.

چه پيشنهادي براي رشد و پيشرفت طرح سامان بخشي داريد؟
از  شماره  هر  شود.  واقع  مفيد  راه  اين  در  مي تواند  تخصصي  سمينار هاي  برگزاري  نظرم  به 
مجله ي جوانه مي تواند در زمينه ي تخصصي خود، هر فصل يك سمينار داشته باشد. ما در زمينه ي 

رسانه خيلي مشكل داريم. دانش آموزان به سايت ها مراجعه نمي كنند و از رسانه ها به خوبي 
بهره نمي گيرند. ما در معرفي كردن و راه چاره نشان دادن، واقعًا مشكل داريم.

در  من  باشد.  كارساز  دانشگاه ها  و  مدارس  در  ورك شاپ  برگزاري  شايد 
از  درصد  حدود 30  كه  است  مؤثر  آن قدر  داشته ام.  ورك شاپ  دانشگاه  چند 
شركت كنندگان، به اين نتيجه رسيده اند كه در فرايند آموزشي، نوع ديگري 

بينديشند.
هم چنين مي توانند در سمينارها، كتاب هاي خود را معرفي كنند. استادان 
مي توانند در حوزه ي تخصصي شان بحث كنند و محتواي كتاب را توضيح 

دهند. شايد بتوان محتواي يك كتاب را ظرف يك روز به هزار نفر آموزش 
داد و منتقل كرد. چون هدف در نهايت آموزش است و ما بايد به آموزش فكر 

كنيم. ما بايد براي خريد كتاب عالقه ايجاد كنيم. اگر مؤلف كتاب به سمينار بيايد 
و اهداف و انگيزه هاي خود را از انتشار آن كتاب شرح دهد، دانشجو، دانش آموز و هنرجو 

تشويق مي شوند و قدم اول را بر مي دارند. طوالني ترين سفرها هميشه با قدم اول آغاز مي شود. 
دانشجو يا دانش آموز فقط مي خواهد درس خود را بگذراند و از محتواي كتاب لذت نمي برد. بايد 

او ار ترغيب كنيم، قدم اول را بردارد.
در مجله ي جوانه، اطالع رساني در زمينه ي انتشار خود اين مجله، خيلي مهم است. اهداف و 
روند كارهايي را كه انجام مي دهيد، براي عموم روشن كنيد تا همه گير شود و جاي خود را باز كند. 
در اين راه، انتشار چكيده اي از كتاب ها مي تواند مفيد واقع شود. مثًال وقتي من نشريه را مي گيرم، 
ببينم كه درباره ي بعضي از مطالب آموزشي در آن بحث شده است؛ حتي به صورت كوتاه و يك 

يا دو صفحه اي.
را  تخصصي  و  كليدي  مطالب  سلسله  يك  و  كنيم  كمك  شما  مجله ي  به  مي توانيم  هم  ما 
درباره ي محتواي كتاب هاي خوب و يا در زمينه هاي ديگر ارائه كنيم. چند شماره اي كه من از 
مجموعه مجالت جوانه گرفته ام، اطالعات چنداني به من نداده اند. جوانه قوي نيست. مجله نبايد 
فقط اطالع رساني كند، بلكه بايد مطالبي قوي در مورد موضوع هاي رشته هاي گوناگون آموزشي 

داشته باشد.
در جهان، مسابقات در رشته هاي آموزشي برگزار مي شوند. اگر مجله شما بتواند درباره ي اين 

دانش آموزان 
به سايت ها مراجعه 

نمي كنند و از رسانه ها به 
خوبي بهره نمي گيرند. ما در 

معرفي كردن و راه چاره 
نشان دادن، واقعاً مشكل 

داريم
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مسابقات به دانش آموزان اطالع رساني كند، كمك بزرگي به پيشرفت علمي كشور دانش آموزان 
خواهد كرد. زيرا به اين وسيله نوجوانان و جوانان مي توانند خود را در عرصه هاي جهاني مطرح 

كنند و سطح علمي و هنري كشورمان را ارتقا دهند.
زماني كه من دانشجو بودم، كتاب هاي خوب و مناسب در دست رس نداشتم. اگر داشتم، قطعًا 
از رشد بيشتري برخوردار مي شدم، ما بايد بتوانيم به رشد علمي مان سرعت بخشيم. اين با انتشار 

كتاب هاي خوب و مناسب ممكن مي شود.
هم چنين، با الگو گيري از روند آموزشي دوره هاي متوسطه و پيشرفته در مدارس و دانشگاه ها 
و فضاهاي كمك آموزشي كشورهاي پيشرفته ي جهان، مي توان به موفقيت بيشتر و رشد علمي 

افزون تر دست يافت.
يك الگوبرداري درست و دقيق مي تواند به باال بردن انگيزه ها كمك كند تا دانش آموزان بتوانند 

در عرصه هايي مانند المپيادهاي جهاني، به موفقيت دست پيدا كنند.

آيا با معيارها و مالك هاي داوران جشنواره درباره ي ارزيابي خود موافق هستيد؟
من تصادفي باخبر شدم كه كتابم برنده شده است. حتي ناشر كتاب هم از برنده شدن كتاب 
اطالعي نداشت. اطالع رساني خيلي ضعيف است. خودم هم نمي دانم كه بر اساس چه مالك هايي 

اين كتاب انتخاب شده است و حتي در جلسه معرفي برندگان دعوت نشده بودم.

هم اكنون مشغول به چه كاري هستيد؟
هم تدريس مي كنم و هم تأليف. تحقيقاتي هم دارم و مشغول نوشتن مقاالتي هستم. هم چنين 

دفتر طراحي و معماري دارم و پروژه هاي معماري را اجرا مي كنم.

 از شما سپاس گزاريم.
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اسطوره و تاريخ دو همزادي هستند كه براي نسل هاي پياپي، انسان ها را در زمان ها و مكان هاي 
از «اسطوره»  مردم  جوامع،  اغلب  در  پيش،  چندان  نه  زماني  تا  داشته اند.  مشغول  خود  به  بسيار 
و «تاريخ» تصور واحدي داشتند و در واقع بين اين دو مقوله تفاوت و تمايزي قائل نبودند، به 
طوري كه در همين ايران، مورخان بزرگي داشته ايم كه وقتي خواسته اند تاريخ بنويسند، آن را با 
اسطوره ها آميخته اند و ضمن آن بسياري از خوارق عادات را آورده اند كه امروز باور آن ها مشكل است. 
ابن خلدون، مورخ برجسته و عقل گرا، در «مقدمه»اش بر تاريخ، اين نكته و نكاتي از اين دست در 

تاريخ نگاري را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را نتيجه ي جهل مورخان دانسته است.
 در عصر حاضر، به مدد تيزهوشي و دقت نظر پاره اي از مورخان و انسان شناسان، اسطوره و 
تاريخ از يكديگر جدا شدند و هريك از اين دو شأن خاص خود را يافت. اجمال سخن اين كه، 
گفته  انسان  زندگي  از  باوري  قابل  غير  ظاهر  به  و  غيرعقلي  واقعي،  غير  روايت هاي  به  اسطوره 
مي شود كه ريشه در تصورات او از مبدأ آفرينش و ارتباط او با جهان هستي و احيانًا ريشه در 
يا  مشاهدات  از  موّرخان،  يا  موّرخ  روايت هاي  مجموعه ي  به  تاريخ  ولي  دارد.  انسان  ناخودآگاه 
مطالعات او يا آن ها، نسبت به رويدادهايي اطالق مي شود كه در زمان ها و مكان هايي مشخص 
و معين اتفاق افتاده است. از اين روست كه در عصر حاضر اسطوره شناسي يا علم االساطير خود 
به شعبه اي مهم و ارزشمند از علوم انساني بدل شده است و ديگر كسي اساطير را مشتي دروغ و 
افسانه نمي داند؛ اگرچه واقعيت عيني نداشته باشد و به زمان و مكان مشخص متعلق نباشد. اما 

نخست ببينيم تحليل يك صاحب نظر از اصالت اسطوره چيست. 
ارنست كاسيرر، در كتاب خود به نام «اسطوره ى دولت» مي نويسد:«بسياري از انسان شناسان 
علت  براي  كه  است  ساده  بسيار  پديده اي  متعددش،  شكل هاي  رغم  به  اسطوره،  كه  گفته اند 
وجودي اش، به تبيين روان شناختي يا فلسفي پيچيده نياز نيست. اسطوره همان ساده لوحي است، 
زيرا اسطوره چيزي جز تقديس ساده لوحي نژاد بشر نيست. اسطوره محصول تأمل يا تفكر نيست 
و نمي توان آن را به تمامي، فراورده ي تخّيل دانست. صرِف تخّيل نمي تواند علت همه ي تناقضات 
و عناصر عجيب و غريب خيالي اسطوره باشد؛ بلكه بيشتر ناداني اوليه ي بشر است كه باعث اين 

رمزهايي از

 اساطير ايران

 جعفر رباني

در شاهنامه«كتابي برگزيده در جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد»



75
2727/2626
بهار و تابستان 1388

ياوه گويي ها و تناقض گويي هاست. بدون اين ناداني اوليه، اسطوره اي هم پديد نمي آمد.»2 
كاسيرر پس از بيان اين مطلب اضافه مي كند:«در نگاه نخست چنين پاسخ هايي خيلي موّجه 
مي پردازيم،  بشر  تاريخ  در  اسطوره اي  انديشه ي  تحول  مطالعه ي  به  كه  همين  اما  مي نمايند. 
ايرادهاي اساسي به اين گونه پاسخ ها وارد مي شود. زيرا از نظر تاريخي، هيچ فرهنگ بزرگي را 
نمي يابيم كه زير سيطره ي اسطوره و تحت تأثير عناصر اسطوره اي نبوده باشد. آيا بايد گفت كه 
فرهنگ هاي بابلي، مصري، چيني، هندي و يوناني جز چند نقاب و لباس مبدِل نادانِي اوليه ي 

بشري چيز ديگري نيستند و در اصل فاقد هرگونه ارزش معنايي مثبتي هستند؟ مورخان تمدن 
انساني هرگز نمي توانند چنين نظري را بپذيرند.»3 

را  موضوع  اين  ايران»،  اساطير  از  كتاب «رمزهايي  نويسنده ي  ببينيم  اينك 
از چه منظري ديده است. دكتر سلطاني براي آماده ساختن ذهن خواننده 

داستاني كه وراي  اسطوره، نخست به مقوله ي «تمثيل» ـ يعني  به درك 
ـ  دارد  بر  در  را  ثابت  و  ابدي  حقايقي  خود،  متعاَرف  غير  ظاهري  صورت 
مي پردازد و به درستي اشاره مي كند كه بسياري از آثار گران سنگ ادب 
فارسي مثل كليله و دمنه، منطق الّطير و الهي نامه (عطار) و داستان هايي 
چيزي   ... و  ونخچيران  شير  بازرگان،  و  طوطي  مانند  مولوي  مثنوي  از 

جز تمثيل هايي نيستند كه اين فرزانگان (عطار، مولوي و ...) آن ها را براي 
شناختن مردم با معارف عميق الهي و انساني پرداخته اند. 

در ادامه مؤلف وارد جهان اسطوره مي شود و اين نكته ي مهم را بيان مي دارد كه اعراب 
جاهلي چون حقيقت قرآن را درك نمي كردند و مي پنداشتند كه داستان هاي قرآن همان افسانه ها و 

قصه هاي بازمانده از گذشتگان است، آن ها را اساطيراالولين مي خواندند و خبر نداشتند كه همين داستان هاي به 
ظاهر ساده كه از زبان پيامبر بيان مي شود، واجد چه بار معرفتي عميق و حقيقتي جاودانه اي است. بدين 
ترتيب خواننده در مي يابد كه از نظر خود قرآن، كلمه ي اساطيراالولين  بار منفي ندارد و اين اعراب جاهلي 

بوده اند  كه چون آن را منفي تصور مي كرده اند بر قرآن نيز اطالق مي نموده اند. 
در ايران نيز از ديرباز داستان هاي اساطيري، از جمله داستان جمشيد و ضحاك و فريدون 
و كاوه و رستم و ... وجود داشته كه گويا در همان دوران هاي قديم هم مورد مناقشه بوده اند. 
است: «و  آورده  چنين  ابو منصوري  شاهنامه ي  مقدمه ي  از  حاضر،  كتاب  نويسنده ي  مثال،  براي 
اندراين، چيزهاست كه به گفتار، خواننده را بزرگ مي آيد و هركسي دارند تا از او فايده گيرند و 
چيزها اندر اين نامه بيايد كه سهمگين نمايد و اين نيكوست ... اين همه درست آيد به نزديك 

دانايان و بخردان به معنا؛ و آن كه دشمن دانش بود اين را زشت گرداند»4 .
فردوسي هم كه بعداً با استفاده از شاهنامه ي ابو منصوري و ديگر منابع بازمانده از گذشته، 
شاهنامه را سرود به اين معنا اشاره كرد و گفت كه از دو حال خارج نيست: اين داستان ها يا با خرد 
ظاهري [واقعيت عيني] جور در مي آيد كه روشن است و يا جور در نمي آيد، كه در آن صورت بايد 

از راه رمزگشايي و معنايابي به حقيقت آن ها پي برد:
                  تو اين را دروغ و فسانه مدان

                                                                به رنگ فسون و بهانه مدان   
                  از او هرچه انـدر خورد با خرد

                                                                دگــــر بر ره رمز و معنا برد

نويسنده ي 
كتاب مي كوشد مقدمات 

اساطير ايران را كه در شاهنامه 
متجلي شده است داراي حقيقتي 

فراتر از تاريخ بداند و نشان دهد كه 
داستان هاي اساطيري اين اثر عظيم 
نشانه هايي هستند كه حقايق نهفته 

در متن آفرينش الهي انسان و 
جهان را بيان مي دارند



76
2727/2626
بهار و تابستان 1388

نويسنده ي كتاب مي كوشد با اين مقدمات اساطير ايران را كه در شاهنامه متجلي شده است 
داراي حقيقتي فراتر از تاريخ بداند و نشان دهد كه داستان هاي اساطيري اين اثر عظيم و هم چنين 
نام هايي مانند اكوان ديو، سيمرغ، اسب، رخش، مار و ... همه و همه، رمزها يا نمادها و نشانه هايي 

هستند كه حقايق نهفته در متن آفرينش الهي انسان و جهان را بيان مي دارند. 

اساطير از ديدگاه اسالمي
مي دانيم كه اساطير ايران، كه در اعماق تاريخ مردم ايران ريشه دارد، پس از اسالم بازسازي 
شد و به ويژه بخش هاي عمده و اصلي آن در صورت شاهنامه ي فردوسي، جلوه اي تازه يافت. 
طبعًا مضمون هاي بديع نهفته در اين داستان ها، بر ذهن و زبان فرزانگاني كه پس از فردوسي 
تدريج  به  و  گذاشت  تأثير  ـ  شاعران  و  اديبان  حكيمان،  عرفان،  اهل  بر  ويژه  به  ـ  آمدند 
آمد.  بيرون  آن  دل  از  تازه اي  وروايت هاي  آميخت  در  فارسي  عرفاني  ادبيات  با 
و  جنگ جويي  روح  داستان ها  اين  از  مردم  عامه ي  كه  همان طور  حقيقت  در 
سلحشوري و قهرماني خود را صيقل مي دادند، اديبان و تاريخ نويسان از آن 
در  حكيمان،  و  عارفان  و  مي گرفتند  عبرت آموزي  و  اخالق  و  ادب  درس 
سطحي باالتر، اين داستان ها را به ماجراهاي دروني انسان، يعني جدال 
او با نفس خويش مربوط مي ساختند. دكتر گرد فرامرزي به اين مطلب 
توجه خاصي نشان داده و كوشيده است چگونگي تالقي «اساطير ايراني» 
با «عرفان و حكمت اسالمي» را با آوردن شواهد و مثال هاي متعدد به 
خواننده نشان دهد. در اين زمينه او داستان هايي از عطار (داستان گوركن، 
شاهد مي آورد  بغداد) را  مارگير  مولوي (داستان  مثنوي  منطق الطير) و  داستان 
تطبيق هفت خوان رستم بر هفت مرحله ي سلوك عرفاني را بيان  و نيز چگونگي 
مي كند. در مجموع دو فصل كتاب، يعني فصل هاي 12 و 13 به اين جنبه از اساطير اختصاص 

يافته است.

اساطير تطبيقي
كه  يافت  نمي توان  تاريخ  در  را  ملتي  هيچ  تقريبًا  شد،  اشاره  نوشتار  اين  ابتداي  در  چنان كه 
به نوعي داراي افسانه و اساطير نباشد. از اين  روست كه نگرش تطبيقي به اساطير ملل جهان 
يكي از جّذاب ترين جنبه هاي مطالعه در علم اسطوره شناسي و در عين حال، كاري مشكل است. 
واقعيت اين است كه حتي يك نگاه گذرا نشان مي دهد كه بسياري از اساطير ملل، همانندي ها و 
تشابهاتي دارند كه حاكي از ريشه ي واحد آن ها در زمان هاي بسيار دور است. اين كه هر ملتي در 
آثار اساطيري خود روايتي خاص از آفرينش انسان دارد و يا به موضوعاتي، چون خير و شر و يا 
خوبي و بدي پرداخته است و ... شاهدي بر اين مدعاست. مؤلف به اين نكته كامًال توجه داشته و 
لذا در اثر خود نه اساطير هند را از نظر دور داشته است و نه اساطير يوناني را و نه اساطير چين را. 
در اين زمينه است كه فصل يازدهم كتاب (پدركشي و فرزندكشي در اساطير) را به ماجراي «رستم 
و سهراب» اختصاص داده و نشان مي دهد كه در اساطير و حماسه هاي ملت ها يازده داستان وجود 
دارد كه در آن ها فرزند يا پدر، يكي ديگري را مي كشد. نويسنده با اشاره به اين موارد و شرح چند 
نمونه از اين داستان ها، ضمنًا نشان مي دهد كه «هيچ كدام از آن ها، نه ارزش حماسي ـ داستاني 

دكتر 
گرد فرامرزي به اين 

مطلب توجه خاصي نشان 
داده و كوشيده است چگونگي 

تالقي «اساطير ايراني» با «عرفان 
و حكمت اسالمي» را با آوردن 
شواهد و مثال هاي متعدد به 

خواننده نشان دهد
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رستم و سهراب را دارند و نه عمق اساطيري آن را 5. شايان ذكر است كه ماجراي 
حضرت ابراهيم و ذبح فرزندش اسماعيل نيز يكي از اين يازده مورد است كه البته 

در اين مورد قتلي واقع نشد و ماجرا به گونه اي ديگر خاتمه يافت. 
در مجموع بايد گفت كتاب« رمزهايي از اساطير ايران» اثري است محققانه 
و تفكر برانگيز به قلم كسي كه به گفته ي خودش در مقدمه ي كتاب، از محضر 
بزرگاني مانند احمد علي رجايي بخارايي، سيد جعفر شهيدي، مهدي 
شريعتي  دكتر  از  و  آموخته  «دانش»  يوسفي  غالمحسين  و  محقق، 
«نگرش» يا چگونه ديدن را ياد گرفته است. ضمن آن كه دكتر سلطاني بسياري 
از آن چه را كه در اين كتاب آورده، در سال هاي خدمت خود در دبيرستان ها و 
كه  كرد  استباط  چنين  مي توان  پس  است.  كرده  تدريس  عالي  آموزش  مراكز 
آن چه نوشته است قبًال با جان وي اندرون گرديده بوده است. شايد از همين رو 
بوده است، كه كتاب «رمزهايي از اساطير ايران» در جشنواره ي كتاب رشد به 

عنوان كتاب برتر برگزيده شده است.
در پايان نمي توان از بيان چند نكته ي كلي در مورد كلّيت كتاب و نيز جنبه هاي ظاهري آن 

چشم پوشيد:
 كتاب رمزهايي از اساطير ايران، بيش از آن كه يك كتاب مستقل و داراي ساختار منسجم 
باشد، به نظر مي رسد مجموعه اي مقاله در زمينه اي واحد بوده است كه اينك به صورت كتاب 
آراسته شده است. اين جانب حداقل يك مورد را ديده ام: پدركشي و فرزند كشي در اساطير (فصل 
11) كه پيش از اين در يكي از شماره هاي فصل نامه ي رشد زبان و ادب فارسي چاپ شده است.

 كتاب از نظر متن و به ويژه رسم الخط، به ويرايش نياز داشته كه اين مهم انجام نگرفته است. 
در مورد رسم الخط بايد دانست كه اكنون سال هاست در كتاب هاي درسي عالمت جمع «ها» و نيز ، 
بسياري از حروف اضافه و پيشوندها و پسوندها مانند «به، با، بي» جدا نوشته مي شوند، همچنين همزه ي 

كلمه هاي مختوم به «ه» در تركيبات اضافي به «ي» تبديل شده است (خانة ما  خانه ي ما)
 از نظر حروف چاپي هم ناشر محترم مي توانست حروف چشم نواز و زيباتري را انتخاب كند.

 روشن نيست چرا عنوان دو فصل 3 و 4 كتاب يكسان است! طغيان در برابر تاريخ
به ذكر محاسن كتاب باز مي گرديم و اشاره مي كنيم كه مؤلف در اين اثر از منابع بسيار متعدد 
و متنوعي استفاده كرده است كه خود بر ارزش كتاب مي افزايد. و ديگر اين كه نمايه اي در پايان 
كتاب آورده شامل فهرست آيات قرآن كريم و نيز اعالم (به تفكيك نامه هاي كسان، قبيله ها، 
نژادها، جان داران، مكان ها، گياهان،  سوره هاي قرآن، اديان مختلف، كتاب ها، داستان ها و مقاالت.) 

اميد است در آينده شاهد چاپ منقح تري از اين كتاب باشيم.  
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اشارهاشاره
رشد  جشنواره ي  برگزيده ي  ناشران  از  يكي  نمونه  توسعه ي  الگوي  مؤسسه ي 
تحصيلي  سال  از  مؤسسه  اين  است.  آموزشي  كتاب هاي  سامان بخشي  طرح  و 
آموزشي  كتاب  جلد  ده ها  است،  توانسته  تاكنون  و  كرده  كار  به  آغاز  84ـ1383 

تقديم جامعه ي علمي ايران كند.
با آقاي مهندس محمد حسين متولي، مديرعامل اين مؤسسه، گفت و گويي 
درباره ي مشكالت و مسائل نشر كتاب هاي آموزشي، جشنواره ي رشد، نيازسنجي 

كتاب هاي آموزشي و ... انجام داده ايم كه در ادامه از نظر شما مي گذرد.

مؤسسه ي الگوي توسعه ي نمونه، چگونه و بر اساس چه نيازهايي تأسيس 
شده است؟

كتاب هاي  توليد  وارد  جدي  طور  به  كه  بوده   1383 سال  از  ما،  انتشارات  كار  رسمي  شروع 
آموزشي  كار  كه  دبير  عده اي  عنوان  به  عرصه،  اين  به  ورود  از  ما  اصلي  هدف  شديم.  آموزشي 
مي كنند، وجود يك سلسله خألهايي بود كه در كتاب هاي آموزشي مي ديديم. كنكور و آزمون هاي 
سراسري دانشگاه ها، نياز كاذبي را در سطح كتاب هاي آموزشي ايجاد كرده اند كه باعث مي شود، 
خانواده ها در انتخاب كتاب هاي مناسب دچار سردرگمي شوند و تا شناسايي كتاب هاي مناسب، 

هزينه ي زيادي را پرداخت كنند.
علت اصلي ورود ما به عرصه ي نشر، اين بود كه ما به دبيرستان انرژي اتمي منتسب بوديم و 
اين دبيرستان بهترين قبولي ها را در المپياد و كنكور در سطح كشور داشت. مردم از ما مي خواستند 
كه محتواي آموزشي مان را به نوعي صادر كنيم تا ساير دانش آموزان كشور هم از آن استفاده كنند. 
در شهرستان ها يا حتي خود تهران، افراد زيادي بودند كه مي خواستند به محتواي آموزشي كه در 

 گفت و گو از نصراهللا دادار

مهندس محمد حسين متولي
 مدير انتشارات «الگو»

كتاب هاي آموزشي مناسب است.كنكورجدي ترين مانع توليد
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مدرسه ي ما ارائه مي شد، دست رسي پيدا كنند، ولي موفق نمي شدند؛ چون نيروهاي انساني ما محدود 
بود. دبيران و مدرسان ما بسيار معدودند و نمي توانند در مدارس زيادي تدريس كنند. بر اين اساس 

تصميم گرفتيم اين مؤسسه ي انتشارات را تأسيس كنيم.

چه طور شد كه به عنوان ناشر برگزيده انتخاب شديد؟
كتاب هاي آموزشي را كه االن در بازار عرضه مي شوند، مي توان به دو دسته تقسيم كرد: يك 
دسته كتاب هايي هستند كه در راستاي كتاب درسي نوشته مي شوند كه ما اين ها را كتاب هاي 

مصرفي مي دانيم. اين كتاب ها دچار مرور زمان مي شوند. عمر بعضي از آن ها كمتر 
اعمال  پرورش  و  آموزش  كه  درسي  كتاب هاي  تغيير  با  و  است  سال  يك  از 

مي شوند.  خارج  چرخه  از  و  مي رسد  پايان  به  هم  آن ها  عمر  مي كند، 
كتاب ها  نوع  اين  از   ... و  كنكور  تست  راهنما،  حل المسائل،  كتاب هاي 

هستند.
كتاب هاي  مكمل  واقع  در  كه  هستند  كتاب هايي  دوم  دسته ي 
درسي محسوب مي شوند. اغلب اين كتاب ها مبحثي هستند و روي 
مفاهيم كتاب هاي درسي تأكيد مي كنند. به عالوه، ما آن ها را مصرفي 

نمي دانيم، چون خيلي از آن ها كه سال هاي قبل منتشر شده اند و ديگر 
آن ها  از  بچه ها  و  مي شوند  فروش  و  خريد  بازار  در  نمي رسند  چاپ  به 

استفاده مي كنند. هدف ما در ورود به عرصه ي نشر، بيشتر توليد كتاب هاي 
گروه دوم بود.

ما كتاب هايي را توليد كرديم كه روي مفاهيم كتاب هاي درسي تأكيد مي كنند و هدفشان 
تكميل مفاهيم كتاب هاي درسي است و به خصوص براي بچه هايي مفيدند كه مي خواهند بيشتر از كتاب 
درسي، مطلب در اختيار داشته باشند. در جشنواره ي رشد همين كتاب هاي ما از طرف آموزش و پرورش 
برگزيده شدند. مثًال كتاب «آناليز تركيبي» ما كه برگزيده شد، االن چند سال است تجديد چاپ 
مي شود و كوچك ترين تغييري در آن ايجاد نكرده ايم. دانش آموزان هم وقتي مي خواهند آن را بخرند، 

حتي به سال چاپش نگاه نمي كنند. چون وابسته به كتاب درسي و تغييرات كتاب هاي درسي نيست.
البته ما براي حضور در بازار مجبور شده ايم كه كتاب هاي گروه اول را هم توليد كنيم. چون 
متأسفانه االن در بازار وضعيت به گونه اي است كه نياز به آن كتاب ها بيشتر احساس مي شود و 
اين كتاب ها بيشتر از كتاب هاي گروه دوم مورد استفاده قرار مي گيرند. اين به خاطر تبليغات كاذب 

و در راستاي كنكور و گزينش دانشگاه هاست.

كدام يك از كتاب هايي كه تاكنون منتشر كرده ايد، پر فروش تر بوده است؟
همين كتابي كه در جشنواره ي رشد توانست جايزه بگيرد، «كتاب آناليز تركيبي» كه در ميان 
كتاب هاي مبحثي، جزو كتاب هاي موفقمان بوده است. هم چنين، كتاب «مفهوم ادبيات فارسي» 

و كتاب هاي فيزيك ما هم جزو كتاب هاي پر فروشمان هستند.

كتاب هايي را كه ذكر كرديد، در كتاب نامه ي رشد معرفي كرده اند؟
در سايت رشد بيشتر كتاب هاي ما معرفي شده اند، ولي كتاب نامه ي رشد را من نديده ام.

ما كتاب هايي را 
توليد كرديم كه روي مفاهيم 

كتاب هاي درسي تأكيد مي كنند و 
هدفشان تكميل مفاهيم كتاب هاي 

درسي است و به خصوص براي 
بچه هايي مفيدند كه مي خواهند 
بيشتر از كتاب درسي، مطلب 

در اختيار داشته باشند
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به نظر شما، داوري مخاطبان كتاب هاي آموزشي و داوري داوران جشنواره ي 
رشد نسبت به كتاب ها يكسان است يا خير؟

مخاطبان كتاب هاي آموزشي يك نوع ارزيابي مي كنند و داوران جشنواره نوع ديگري. زاويه  ديد 
داوران جشنواره ي رشد با زاويه ديد مخاطبان خيلي يكسان نيست. اين در مورد همه ي ناشران 
است، ولي ما ناشري هستيم كه يك مقدار مخاطبانمان خاص هستند. نظر مخاطبان كتاب هاي 
يعني  است؛  نزديك  پرورش  و  آموزش  نظر  به  الگو)  (انتشارات  توسعه  نمونه ي  الگوي  مؤسسه 

تفكرات و نوع معيارهايشان، تقريبًا همان معيارهاي آموزش و پرورش است.

چرا سليقه ي شما با سليقه ي ناشران ديگر متفاوت است؟
دنبال  به  بيشتر  آن ها  و  عام ترند  ما  مخاطبان  به  نسبت  مخاطبانشان  چون  مي كنم  فكر  من 
كتاب هاي كنكور، حل المسائل، كتاب كار و مانند اين ها هستند. ما اصًال اين گونه كتاب ها را توليد 
نمي كنيم و هيچ وقت هم چنين كتاب هايي را توليد نخواهيم كرد. ما به دنبال فروش نيستيم و 
كتاب هايي كه توليد مي كنيم، دامنه ي وسيعي از دانش آموزان را در بر نمي گيرد. فروش ما سقفي 
تهيه  را  ما  كتاب هاي  بيشتر  دانش آموزي،  باالي  دهك  نهايت،  در  كه  مي دانيم  و  دارد 

مي كنند.

جشنواره چه بايد انجام دهد وقتي كه داوري اش با داوري 
مخاطبان متفاوت است؟

اين يك پارادوكس است كه نمي شود آن را كاري كرد. به نظر من، 
ما  مشكل  مي دهد.  انجام  دارد  مي تواند،  كه  را  كاري  حداكثر  جشنواره 
مشكل گزينش دانشگاه هاست. ببينيد معلم كه سر كالس درس مي رود 
از  قدري  اين كه  محض  به  ـ  مي كنم  تدريس  و  هستم  معلم  خودم  من  ـ 
مطالب كنكوري فاصله مي گيرد، بچه ها اعتراض مي كنند. مي گويند: مطلبي 
كه شما مي گوييد در كنكور نيست و به درد ما نمي خورد، وقتي كه مي گويند به 
درد ما نمي خورد، منظورشان فقط كنكور است، در كتاب ها هم همين طور است. يعني 
اگر ببينند مطلبي عنوان شده كه يك مقدار از كنكور دور است، نسبت به كتاب نگاه منفي پيدا 
مي كنند. اين مشكل متأسفانه وجود دارد. مشكل سياست دانشگاه ها و گزينش دانشجوست و بايد 

آن را حل كرد.
االن كتاب پر فروش بازار كتابي است كه هيچ كس تأييد نمي كند، حتي معلمي كه آن را معرفي 
مي كند، خودش آن را تأييد نمي كند و از تدريس آن اكراه دارد. ولي متأسفانه نياز بازار است و نمي شود 

كاري كرد. اگر كسي بخواهد كنكور قبول شود، مجبور است چنين كتاب هايي را بخواند.

هدف جشنواره ي رشد اين است كه به نشر كتاب هاي آموزشي سامان بخشد. 
آيا موفق مي شود؟

با وجود بحث كنكور، اين كار تقريبًا امكان پذير نيست، چون نمي شود اين ها را در كنار يكديگر 
قرار داد. كنكور تكنيك است و ما به دنبال مفاهيم هستيم؛ اين ها با هم متفاوت اند. و در حقيقت 
كار مناسب آموزشي اين است كه ما روي مفاهيم تأكيد كنيم؛ در حالي كه مفاهيم محدودند. پس 

االن كتاب پر 
فروش بازار كتابي است 

كه هيچ كس تأييد نمي كند 
حتي معلمي كه آن را معرفي 
مي كند، خودش آن را تأييد 

نمي كند و از تدريس 
آن اكراه دارد
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يك  مجبوريم  و  باشند  مفهومي  نمي توانند  همه  كنيم،  طرح  جديد  سؤال  مي خواهيم 55  وقتي 
مجموعه ي تكنيكي هم طرح كنيم.

درباره كتاب هاي دوره هاي راهنمايي و ابتدايي نظر شما چيست؟
فكر مي كنم در دوره ي راهنمايي جاي كار خيلي بيشتر است. اخيراً بحث اين است كه امتحان 

نهايي هم برداشته شود كه در اين صورت، فضا براي كار بازتر مي شود. براي دوره ي 
راهنمايي كتاب هاي مبحثي هندسه و جبر توليد مي كنيم كه 
در همين راستا هستند. من فكر مي كنم براي دوره هاي پايين 
تا  حتي  كرد.  را  كار  اين  مي شود  بهتر  خيلي  راهنمايي،  مثل 
آن  از  بيشتر  اما  كرد،  كار  خوب  مي شود  هم  دبيرستان  اول 
به  شما  كتاب  بياييد،  باالتر  اين كه  محض  به  نمي شود.  واقعًا 
كنكور مقايسه مي شود. اگر نزديك به كنكور باشد، بازار آن  را 
تأييد مي كند و اگر نباشد، تأييد نمي شود. يعني مبناي سنجش 
كنكور است.  دبيران مدارس بايد اين نوع كتاب هاي مفهومي 
رونق  كتاب ها  اين  تا  كنند  معرفي  مدارس  در  و  پشتيباني  را 

يابند. معلمان هم متأسفانه خيلي از اين كتاب ها حمايت نمي كنند. گاهي خود مدرسه ها كتاب هاي 
حل المسائل را سفارش مي دهند. براي مثال، مدرسه ي ما مي گويد 80 كتاب حل المسائل دوم دبيرستان 

براي ما بفرستيد. اين خيلي براي يك مدرسه بد است كه كتاب حل المسائل سفارش دهد.

به نظر شما كتاب هاي ترجمه شده را مي شود در جشنواره مورد ارزيابي قرار 
داد؟

بله. االن كتاب هاي مرجعي در سطح دنيا توليد مي شوند كه كتاب هاي خيلي خوبي هستند و 
خود آموزش و پرورش كتاب هايش را تحت تأثير آن ها تغيير مي دهد. به نظرم كتاب هاي رياضي 
1 و 2 خيلي تحت اثر كتاب هاي خارجي هستند. من كتاب هاي كاليفرنيا را ديده ام. آن ها خيلي به 

كتاب هاي ما نزديك هستند و به نظرم در تأليف كتاب هاي ما از آن ها استفاده كرده اند.

جايزه ي كتاب هاي ترجمه شده ي آموزشي را به چه كسي بايد داد: ناشر يا مترجم؟
جايزه را بايد به ناشر بدهند، زيرا اين كار در راستاي سياست گذاري ناشر است. انتقادي كه 
من به جشنواره داشتم همين بود كه از ناشر اصًال تقدير نمي شود. كتاب خود ما كه انتخاب شد، 
توفيق به خاطر سياست گذاري  تقدير شد. در حالي كه اين  ما فقط دعوت شديم و از مؤلف ما 
ناشر است. ما وقتي از مؤلفي مي خواهيم كتاب تأليف كند، سياست نشر را به او مي گوييم و از او 
مي خواهيم، طبق شرايط معيني بنويسد. همين مؤلف براي ناشران ديگر هم كتاب نوشته است 
كه مورد تأييد شما نيست. اگر كتابش در اين جا نتيجه گرفته، به اين دليل است كه در چارچوب 

سياست هاي اين مؤسسه كتاب نوشته است.

چه انتقاد ديگري از جشنواره داريد؟
فكر مي كنم سطح داوري ها هم قدري سليقه اي است. به نظر من، در اين داوري ها ناشران 

چچ
تت. اخيراً بحث اين است كه امتحان 

چچ

يييمي شود. براي دوره ي  رررر ر ر ر 
 
 
 
 
 

نند. گاهي خود مدرسه ها كتاب هاي
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هم بايد نماينده داشته باشند.

ناشران يك نماينده در هيئت داوري دارند.
يك نماينده براي انتخاب كتاب نيست  و بايد از مقدار ناشران بيشتري استفاده شود.حتي در 
تأليف كتاب هاي درسي و شوراي سياست گذاري تأليف كتب درسي، ناشران بايد نماينده داشته 
كتاب هاي  را   2 رياضي  مثل  درسي،  كتاب هاي  از  بعضي  االن  من  باشند. 
مناسبي نمي دانم. اين باعث مي شود، مدارس كتاب هاي آموزش و پرورش را 
طرد كنند و كتاب هاي غير درسي و يا كتاب هايي كه خيلي مناسب نيستند، 

جاي اين كتاب ها را در مدارس بگيرند.

شما براي انتشار كتاب هايتان، قبل از انتشار كتاب، نيازسنجي 
مي كنيد؟

بله. با مدارس خوب بسياري در تهران در ارتباط هستيم و قبل از توليد 
كتاب، از طريق مشاوران و دبيران ارزيابي مي كنيم كه آيا توليد كتابي با اين 
مشخصات مناسب است يا نه. اگر مناسب باشد و مشاوران تأييد كنند، كتاب 
را تهيه و چاپ مي كنيم؛ چون نگاه ما بيشتر «مشاور محور» است.

چگونه نيازسنجي مي كنيد؟
به  را  فرمي  مي دهيم.  انجام  ميداني  روش  به  را  كارهايمان  بيشتر  ما 
مدارس مي فرستيم و از بچه ها نظرسنجي مي كنيم و نقاط ضعف كتاب ها را 
مي گيريم و بر اساس نقاط ضعف آن كتاب ها، كتابمان را توليد مي كنيم. مثًال بچه ها مي گويند ما 

در رياضيات گسسته و نظريه ي اعداد مشكل داريم. بعد ما روي آن مبحث كار مي كنيم.

يعني هم از مشاور و هم از دانش آموز و هم از دبيران در اين مورد سؤال 
مي كنيد؟

را  دانش آموز  جهات  تمام  مشاور  چون  است.  مشاوره  اساس  بر  ما  كار  اصلي  پايه ي  اما  بله. 
مي بيند. معلم فقط درس خودش را مي بيند و دانش آموز هم متأسفانه با اين تبليغات خيلي بدي 

كه بيرون وجود دارد، نمي تواند خيلي خوب تشخيص بدهد.

با معلم ها هم رابطه داريد؟
بله. صد در صد. ما اول نظر مشاوران را مي پرسيم و بعد تأييد معلم را مي گيريم. نظر دانش آموزان 
را درباره ي كتابمان، بعد از چاپ مي گيريم. يعني وقتي از كتاب استفاده كردند، از آن ها نظرخواهي 

مي كنيم.

به طور كلي در زمينه ي نشر كتاب هاي آموزشي با چه مشكالتي روبه رو هستيد؟
مشكل اصلي كنكور است. آزمون سراسري متأسفانه اجازه نمي دهد، كاري را كه مي خواهيم 
انجام دهيم. مجبوريم كتاب هايمان را با آزمون ها هماهنگ كنيم كه اين معضل اصلي ماست. 
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مشكل بعدي ما تبليغات بعضي از ناشران است. آن ها كتاب هاي سطحي پايين و نامرغوب توليد 
بخواهند  تا  خانواده ها  و  مي رسانند  فروش  به  را  كتاب ها  اين  زياد  خيلي  تبليغات  با  و  مي كنند 
تشخيص دهند كه كتاب خوب نيست، هزينه ي زيادي را صرف كرده اند. مثًال كتاب رياضي 2 كه 

تأليف مي شود، خيلي سريع به دست يك ناشر مي رسد و اين ناشر با تبليغات تلويزيوني در 
سال اول صد هزار نسخه از كتابش را مي فروشد. اما در سال دوم، فروش او به 40 

هزار نسخه مي رسد. چرا؟ چون خانواده ها اين كتاب را خريده اند و متوجه شده اند 
كه مناسب نيست و سال بعد از آن استفاده نمي كنند.

بخشي از مشكالت هم به وزارت آموزش و پرورش بر مي گردد. من 
فكر مي كنم گروه تأليف كتاب هاي درسي آموزش و پرورش شفاف عمل 
نمي كند. در نظام نيروي انساني باالخره امكان خروج اطالعات هست و 
مي شود آن اطالعات را خارج كرد. من با آقاي دكتر عالمي كه صحبت 

مي كردم ايشان گفت: ما خيلي بسته عمل مي كنيم. گفتم: باالخره مطالب 
كتاب رياضي 1 شما، زودتر از آن چه مي خواستيم از نظام ما خارج شد. گفت: 

به همين خاطر، دو نفر را اخراج كرديم. گفتم: هر سال چند نفر را مي خواهيد اخراج 
كنيد؟ بايد نظام را اصالح كنيد. امسال مي بينم رياضي 2 روي سايت آمده است. سه چهار 

روز بعد، يك ناشر تيزر تبليغاتي پخش مي كند. مگر مي شود يك كتاب را سه روزه تأليف كرد؟ قطعًا 
توانسته آن كتاب را قبًال تهيه كند.

چه مشكالت ديگري احساس مي كنيد در نشر كتاب هاي آموزشي وجود دارد؟
آموزشي  كتاب هاي  روي  ارشاد  وزارت  است.  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  با  هم  مشكلمان  يك 
حساسيت چنداني نشان نمي دهد و به همه ي كتاب ها مجوز چاپ مي دهد. در بخش مميزي، فقط 
مسائل سياسي را وارسي مي كنند. اگر ببيند كتاب آموزشي بحث سياسي ندارند، خيلي راحت به 
آن مجوز مي دهند. االن متأسفانه هر كتابي توانسته است وارد بازار شود و خانواده ها هم خيلي 
نمي توانند تشخيص دهند چه كتابي خوب است و چه كتابي بد. فكر مي كنم اين ها عمده مشكالت 
ما هستند. اما اگر آموزش و پرورش خوب سياست گذاري كند، مي تواند خيلي از اين مشكالت را 

برطرف سازد.

آموزش و پرورش براي حمايت از كتاب هاي خوب چه مي تواند انجام دهد؟
يك راه اين است كه ما به دبيران كتاب هاي خوب را بشناسانيم و بخواهيم كتاب هاي خوب را 

در مدرسه معرفي و حمايت كنند تا قدري جو دانش آموز ساالري از مدرسه خارج شود.

والدين اجازه نمي دهند، چون سرنوشت فرزندانشان در كنكور تعيين مي شود.
من بايد به نكته ي مهمي در اين جا اشاره كنم. اتفاقًا بچه هايي كه بيشتر روي مفاهيم كتاب هاي 
پايه كار مي كنند، در كنكور موفق ترند. چرا بچه هاي ما در دبيرستان انرژي اتمي موفق ترند؟ ما 
در كنكور، در كشور اول هستيم. 60 تا دانش آموز داريم. از اين 60 دانش آموز، 30 نفر به دانشگاه 
شريف و بقيه هم به بهترين دانشگاه مي روند. در حقيقت بهترين قبولي ها متعلق به دبيرستان 

انرژي اتمي است.

اول 
نظر مشاوران را 

مي پرسيم و بعد تأييد معلم 
را مي گيريم. نظر دانش آموزان 

را درباره ي كتابمان، بعد از چاپ 
مي گيريم. يعني وقتي از كتاب 

استفاده كردند، از آن ها 
نظرخواهي مي كنيم
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علت موفقيت ما اين است كه ما نقش المپياد را در سال هاي اول، دوم و سوم خيلي پر رنگ 
مي كنيم و در واقع به اسم المپياد به بچه ها خوراك مي دهيم. ما بچه ها را تشويق مي كنيم تا وارد 
بحث المپياد شوند و كتاب هاي مفهومي را به عنوان خوراك به آن ها مي دهيم. علت موفقيت 
آن ها اين كارهاي پايه اي است كه رويشان انجام شده است، نه تست هاي كنكور. در حالي كه اگر 

از سال اول فقط تست كار مي كرديم، در كنكور هم نتيجه نمي گرفتيم.

يعني هم خانواده ها و هم معلمان بايد نسبت به اين قضيه توجيه شوند؟
بله. ما معلمان را توجيه كرده ايم و به نظرم، آموزش و پرورش هم مي تواند اين كار را انجام 
دهد و بحث المپياد را جدي بگيرد. مي تواند در سطح كشور آزمون هايي برگزار كند و بچه ها را 
به اين سمت بياورد. پارسال آزموني به اسم «كانگورو» به صورت آزمايشي برگزار شد كه خيلي 
آزمون خوبي بود. اگر آزمون هايي مثل اين در سطح كشور و در پايه هاي اول و دوم راهنمايي 
هم  مفهومي  كتاب هاي  باشد،  آموزشي  مطالب  كتاب  مفاهيم  درك  هدفشان  كه  شوند  برگزار 
حمايت مي شوند. دانش آموز به واسطه ي شركت در اين آزمون ها، كتاب هاي مفهومي و مبحثي را 
كه خارج از بحث كنكور هستند، مطالعه مي كند. به نظر من، اين موضوع بايد گسترش يابد فقط 

به المپياد محدود نباشد و آزمون هاي ديگري هم وجود داشته باشند.

طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي، در جهت ترويج كتاب هاي آموزشي 
مناسب، سايت دارد و كتاب نامه و مجله منتشر مي كند. به نظر شما چه كارهاي 

ديگري مي توان انجام داد؟
يك مشكل اساسي اين است كه دست رسي دانش آموزان به كتاب هاي نامناسب خيلي آسان 
است. من گاهي سر كالس به بچه ها مي گويم كه فالن كتاب خوب نيست و كسي آن را نخرد. 
اما هفته ي بعد، بعضي از دانش آموزان آن را خريده اند و حتي سؤال هم از آن مي پرسند. چون 
دست رسي دانش آموز به اين كتاب ها خيلي آسان است. پس دانش آموز فقط تحت تأثير ما و شما 
نيست، تحت تأثير دوستان، محيط پيرامون مثل اقوام، دانش آموزان پايه هاي باالتر و 
روشن  را  تلويزيون  هست.  هم  تلويزيون  تبليغات  يا 
مي كند و مثًال رتبه ي دوم كنكور مي گويد: من كتاب 
تحت تأثير  دانش آموزان  خوانده ام.  را  الگو  فيزيك 

اين جو هستند.
بدهيد،  او  به  كتاب نامه  شما  اگر  بنابراين، 
تا  بياييد  تلويزيون  به  شخصًا  حتي 
 2 رياضي  كتاب  مثًال  كه  كنيد  اعالم 
ديگر  كتاب هاي  بچه ها  هم  باز  است،  خوب 
را مي خرند و ممكن است حتي كتاب شما را 
بيشتر  خيلي  بيروني  تبليات  چون  نخرند؛ 
چهارم  رتبه ي  مي گويد:  دانش آموز  است. 
كنكور گفته است اين كتاب را بخر، چرا 
بايد حرف شما را گوش كنم؟ بايد حرف 
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رتبه ي چهارم را گوش كنم. اصًال شايد شما غرض داريد كه اين كتاب را معرفي نمي كنيد. اين 
نگاه ها باعث مي شوند كه كار سامان بخشي خيلي سخت باشد.

فكر مي كنم اكنون سامان بخشي كتاب هاي آموزشي حدود 10 سال مي گذرد. طي اين 10 
كنيد.  تهيه  را  كتاب ها  اين  بگوييد  شفاف  خيلي  و  كنيد  ارائه  فهرستي  نتوانسته ايد  شما  سال، 
چون اگر فهرستي اعالم كنيد و دانش آموز و بازار از آن حمايت نكنند، امكان دارد اعتبار طرح 

شكسته شود. بنابراين كار بسيار سختي است. فكر مي كنم در اين بحث ارتباط شما با 
ناشران بايد خيلي بيشتر شود. الزم است، ناشران كتاب هاي مورد قبول تشويق 

شوند، دبيران اين نوع كتاب ها را بيشتر تأييد كنند، و آزمون هايي برگزار شوند 
كه بچه ها را به تهيه ي اين گونه كتاب ها تشويق كنند.

از طرف ديگر، معيارهاي خود شما مبهم است. مثًال در مورد كتاب خود 
ما هم كه انتخاب شد، به ما نگفتند بر اساس چه معياري انتخاب شده است. 
خيلي كلي به ما گفتند. يعني اگر من االن بخواهم كتاب درسي ديگري را 

توليد كنم، نمي دانم با معيارهاي شما هم خواني دارد يا ندارد.

معيارهاي جشنواره اعالم نشده است؟
خير. به ما نگفتند با چه معياري كتاب شما را انتخاب كرديم.

معيارها روي سايت هم نبود؟
به  من  چيست.  معيارها  شويم  متوجه  ما  كه  است  نبوده  فراگير  اطالع رساني  بوده،  هم  اگر 
واسطه ي ارتباطاتي كه داشتم، مي دانستم تفكر طرح سامان بخشي چيست، واّال اطالع رساني آن 

چندان فراگير نبود.

به نظر شما طرح سامان بخشي تا به حال چه قدر موفق بوده است؟
به نظر من خيلي اثر نداشته است.

فرقي بين بودن و نبودن طرح سامان بخشي نيست؟
گزارش و سندي انتشار نيافته كه بفهميم طرح سامان بخشي در اين 10 سال چه كرده است. 
عملكرد آن خيلي مشخص نيست. فقط كتابچه اي تهيه كرده  بودند كه آن هم خيلي كلي بود و 
خب در اختيار همه ي ناشران قرار نگرفت. من شخصًا احساس مي كنم كه كار خاصي انجام نشده 

است و اگر شده، اجرايي و يا در دست رس نيست.

چه انتظاري از دبيرخانه ي سامان بخشي كتاب هاي آموزشي و يا جشنواره 
داريد؟

ارتباط خود را با ناشران بيشتر كند و جلسات مشترك بيشتري را برگزار كند. در جلساتي كه 
شما مي گذاريد، فقط يك نماينده از ناشران آموزشي شركت دارد، در صورتي كه حداقل بايد دو يا 
سه نماينده حضور داشته باشند تا ناشران با اهداف شما بيشتر آشنا شوند و اگر نظري دارند بتوانند 
به شما منتقل كنند. در مجموع، ارتباط بين ناشران و دفتر سامان بخشي خيلي ضعيف است. صرفًا 

يك مشكل 
اساسي اين است كه 

دست رسي دانش آموزان 
به كتاب هاي نامناسب خيلي 

آسان است



86
2727/2626
بهار و تابستان 1388

يك نماينده در جلسات شما حضور دارد كه آن هم كار خاصي را دنبال نمي كند.

آيا برگزيده شدن شما، اثري روي فروش كتابتان داشت؟
نه.

به طور كلي داوري جشنواره را مناسب مي دانيد؟
نه. چون معيارهايشان خيلي سليقه اي و مشخص است.

كتاب ديگري هم داشتيد كه حق بود انتخاب شود؟
خيلي  مورد  در  و  بود  كلي  خيلي  ما  كتاب  مورد  در  معيارها  چون  بله. 

كتاب هاي ديگر هم صدق مي كرد. چرا آن ها انتخاب نشدند؟

مثل چه كتابي؟
كتاب نظريه ي اعداد، كتاب مكانيك و كتاب المپياد فيزيك.

نظرتان درباره ي كتاب هايي كه به عنوان راهنما و معيارهاي 
استاندارد از طرف طرح سامان بخشي منتشر شده، چيست؟

خيلي ها اصًال در جريان نيستند كه چنين كتاب هايي منتشر شده اند.

شما كه در جريان بوديد؟
بله، ما در جريان بوديم و از آن ها استفاده كرديم. من احساس مي كنم اين كتابچه ها به شرح 
و بسط بيشتري نياز دارند و اگر نظرات بهتري روي آن ها اعمال شود، راهنماهاي خوبي هستند. 
اما بايد بيشتر معرفي شوند، چون خيلي ها آن ها را نمي شناسند و از بين ناشران، تعداد خيلي كمي 

مي دانند كه چنين راهنماهايي وجود دارند.

اين كتابچه ها روي كيفيت كتاب ها اثر گزار است؟
راهنماي  كند،  استاندارد  را  كتابش  بخواهد  كه  كسي  براي  بله.  باشد  دنبالش  كه  كسي  براي 

خوبي است. 

مجله رشد جوانه را ديده ايد؟ به نظر شما، اين مجله توانسته است در مسير 
حمايت از كتاب هاي آموزشي مناسب، درست عمل كند؟

من فقط يك بار اين نشريه را ديده ام. فكر مي كنم تاكنون خيلي موفق نبوده است. چون ما 
تأثيري احساس نكرده ايم.

من 
احساس مي كنم 

اين كتابچه ها به شرح 
و بسط بيشتري نياز دارند و 
اگر نظرات بهتري روي آن ها 

اعمال شود، راهنماهاي 
خوبي هستند
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اشارهاشاره
قضاوت در مورد كيفيت محتوايي يك اثر يا يك عقيده، منافعي به اين شرح به 

دنبال دارد:
1. علم و دانش را در فرايندي پويا قرار مي دهد كه ثمره ي آن توسعه ي علم 

است.
2. مؤلف را به بازنگري در اثر و يا توليد آثار ترغيب مي كند.

رقابتي  در  مؤلفان  و  نويسندگان  و  مي شوند  معرفي  جامعه  به  موفق  آثار   .3
سازنده درگير مي شوند.

4. از ورود آثار ضعيف به بازار نشر جلوگيري مي شود.
زمينه ي  كرد،  ارسطوارسطو  منطق  بر  كه  نقدي  با  بيكن،  بيكنفرانسيس  فرانسيس  كه  همان گونه 
جامعه و  پيشرفت  كردن مي تواند به  نقد  آورد،  فراهم  را  تجربي  پيشرفت علوم 
علوم كمك كند. بدون شك، روي گرداني از نقد در هر موضوعي، مسائل و مشكالت 
فراواني را در جامعه به وجود مي آورد. نويسندگان و مؤلفان نبايد از نقد آثار خود 
ضوابط  و  اصول  كتاب  نقد  كنند.  استقبال  كار  اين  از  بايد  بلكه  باشند،  بيمناك 
انواع  مورد  در  گرچه  اصول  اين  مي كند.  پيروي  معيني  قاعده ي  از  و  دارد  خاصي 
كتاب ها اشتراكاتي دارند، اما بسته به موضوع كتاب داراي تفاوت هايي هستند. 

در اين مقاله خوانندگان با روش شناسي نقد كتاب آشنا مي شوند.

چگونه يك 
كتاب را نقد و 
بررسي كنيم

 دكتر محمود معافي
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نقد چيست؟
«نقد» در لغت به معناي نظر كردن در دراهم است، تا به قول اهل لغت، سره را از ناسره باز 
شناسيم [تاج المصادرزوزني]. ظاهراً اين كلمه از قديم در مورد شناخت محاسن و معايب كالم به 
كار رفته است. در فرهنگ اروپايي نيز لفظ «Critick» به معناي رأي زدن و داوري كردن است 
و شكي نيست كه رأي زدن و داوري كردن در مورد نيك و بد امور و شناخت سره و ناسره  آن، 

مستلزم معرفت درست و دقيق آن امور است [زرين كوب، 1374]. 
از نظر آبر كراِمتي، معني انتقاد عبارت است از اعمال قضاوتي منطقي كه به 

ويژه در مورد شيوه هاي سلوك، ادبيات يا محصوالت فرهنگي به كار مي رود. 
غرض از انتقاد، كشف مفروضات مستتر در يك اثر و يا به طور ساده، پيدا 

كردن اغالط و اشتباهات آن است. 
بي شك آن چه كه موجب تداوم جريان خالقيت و آفرينش آثار فكري، 
هنري، و فني مي شود، همانا روحيه ي نقادي و انتقاد است؛ روحيه اي كه بدون 

ترديد معطوف به بهبود امور است و از اين روست كه هرگز اجازه نمي دهند 
انسان به وضع موجود رضايت دهد و دست روي دست بگذارد.

با وجود وقوف و اذعان به اهميت ثمرات نقد، فراوان شاهد روي گرداني شمار 
مسئله ي  و  آسيب  نوعي  خود  اين  هستيم.  بررسي  و  نقد  از  جامعه  در  افراد  از  زيادي 

اجتماعي و فرهنگي قلمداد مي شود و به تبع آن، مسائل و مشكالت زيادي در جامعه به وجود 
مي آيد. از اين روست كه بايد به نقد و نقادي توجه بيشتري شود و به عنوان يك مهارت اجتماعي، 
در كنار مهارت هايي مانند تفكر، استدالل، بيان نظرات، گفت و گو، همدلي، مباحثه و ... در جريان 

اجتماعي شدن، در افراد دروني شود. 

ويژگي هاي نقد كدام اند؟
همان گونه كه در ابتداي اين مقاله متذكر شديم، نقد شناخت خوب و بد يك چيز است و نبايد 
تصور كنيم كه نقد تنها نوعي قضاوت منفي و يا پيدا كردن نقاط عيب يك اثر است (همان گونه 
كه عده اي به غلط چنين تصور مي كنند). واقعيت اين است كه نقد به معناي وارسي و كنكاش در 
ويژگي هاي يك چيز است كه در اين صورت، هم ابعاد و جنبه هاي مثبت و مفيد و هم جنبه هاي 
منفي يك اثر بيان مي شود. نكته ي ديگر آن كه برخي نقد را به دو دسته ي نقد سازنده و نقد مخرب 
تقسيم مي كنند.  واقعيت آن است كه نقد همواره بايد سازنده و همراه با رهنمود باشد. به ويژه در 
ارزيابي يك اثر و قبل از چاپ، اين نكته اهميت زيادي دارد. نقد مخرب ديگر نقد نيست، بلكه 
مي توان آن را با امور ديگري مانند دروغ، بهتان، تهمت و ناسزا همراه دانست. نقد كردن بايد با 

رعايت يك سلسله از اصول و معيارها صورت گيرد؛ از جمله آن كه:
1. معطوف به بهبود امور باشد؛

2. از سر خيرخواهي باشد؛
3. توأم با ارائه ي پيشنهاد اصالحات و يا راه حل باشد؛ 

4. توأم با ذكر پيامدها و جنبه هاي مفيد و مثبت يك اثر باشد؛
5. همراه با استدالل سند و مدرك باشد؛

6. تنگ نظرانه نباشد؛

بي شك آن چه 
كه موجب تداوم جريان 
خالقيت و آفرينش آثار 

فكري، هنري، و فني مي شود 
همانا روحيه ي نقادي و 

انتقاد است
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7. واضح و روشن باشد و مبهم، معلق و پيچيده نباشد؛ به گونه اي كه به مفسر ديگري براي 
صدق  آموزشي  و  علمي  آثار  همه ي  مورد  در  اصل  اين  باشد.  نياز  نقد  دوباره ي  سازي  روشن 

مي كند. 
8. احساسي نباشد؛ به اين معناكه پيش فرض آن نبايد جانب دارانه و فردي باشد.

9. آزمون پذير و عمومي باشد؛ به طوري كه ديگران هم بتوانند با استفاده از همان روش و ابزار، 
به همان نتايج حاصل از انتقاد دست يابند. به عبارت ديگر مهمل و بي معني نباشد.

چه كسي مي تواند يك اثر را نقد كند؟
آيا هركس مي تواند هر كتابي را نقد كند؟ مثًال آيا نويسنده اي كه در فيزيك 
تخصص دارد، مي تواند كتابي را كه در زمينه ي خواص ميوه ها و سبزي ها 
نوشته شده است، نقد كند؟ بي شك پاسخ اين سؤال منفي است. واضح 
است كه منتقد در زمينه اي كه نقد مي كند، بايد داراي تخصص، تجربه 
و دانش قابل قبولي باشد تا ما او را به عنوان داور و ارزياب بپذيريم و 
رأي زني او را قبول كنيم. از سوي ديگر، ناقد بايد هم سطح مؤلف باشد، به 
زبان اثر تسلط داشته باشد، از قدرت تحليل و استنتاج بااليي برخورد باشد و 
مشخص كند كه آيا همه ي اثر را مي تواند نقد كند يا بخشي از آن را. لئونارد 
داوينچي معتقد است: «هيچ كس حق ندارد پيش از رسيدن به شناخت كامل از 

ماهيت چيزي (يا كسي)، به آن عشق بورزد و يا از آن نفرت داشته باشد.»
ذوقي و  رويكرد  صورت گيرد:  رويكرد  علمي مي تواند بر اساس دو  اثر  بررسي هر  نقد در 
ذوقي، نقاد خود را از قيد و بند قانون و قاعده خارج مي كند. اين  رويكرد  رويكرد علمي. در 
رويكرد، با توجه به اين كه سليقه اي و فردي است، كليشه ي خاصي ندارد. به همين علت مي توان 
براي آن اصول و معيارهاي مقبول همگان را مطرح كرد و يا درباره ي آن تبليغ كرد. اما رويكرد 
علمي داراي قاعده و قانون است. براي مثال، كتاب آموزشي اثري است كه بايد اهداف مشخصي 
را دنبال كند و به ناچار از زبان خاصي استفاده كند. نويسنده ناگزير است كه به عالقه ها و نيازهاي 
خاص و تعريف شده ي مخاطب توجه كند. و اگر كتاب آموزشي مكمل باشد، ناچار از به به كارگيري 
اصول و معيارهاي خاص در گزينش و سازمان دهي محتوا است. نقاد نيز ناچار از داشتن ضوابطي 

خاص براي قضاوت است.
بيشتري  مقبوليت  از  علمي  آثار  بررسي  و  نقد  در  علمي  رويكرد  كارگيري  به  دليل،  همين  به 
برخوردار است. اما به هر حال نبايد از اين نكته غفلت كرد كه هر كتاب به هر حال محصول يك 
ذوق است. بدين لحاظ بايد در نقد و بررسي اثر، نمره ي خاصي را براي ذوق نويسنده و خالقيت 

وي در نظر گرفت.
نقد نه ايراد و خرده گيري است و نه اشكال تراشي، بلكه علم ارزيابي و سنجش ميزان اعتبار علمي 
اثر است كه مانند ساير رشته هاي علمي، قواعد و اصول خاص خود را  دارد و به آن «روش شناسي 

نقد*» گفته مي شود. نقد داراي سه جنبه است: بيروني، دروني و تحليل محتوا.
الف) عناصر نقد بيروني

اين نقد بيشتر متوجه نويسنده ي اثر است. نقاد براي اين كه بتواند درباره ي يك اثر و ايده هاي 
مطرح شده در متن، با دقت بيشتري اظهارنظر كند، ناچار است كه تصويري از شخصيت نويسنده 

ناقد بايد هم 
عرض مؤلف باشد، به 

زبان اثر تسلط داشته باشد 
و از قدرت تحليل و استنتاج 

بااليي برخورد باشد
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مطرح  مؤلف  درباره ي  كه  پرسش هايي  به  بتواند  تا  باشد  داشته  اختيار  در 
مي شود، پاسخ دهد؛ پرسش هايي از قبيل اين كه: 

 آيا مؤلف از نظر علمي در سطحي قرار دارد كه يك اثر علمي را توليد 
كند؟

 گرايش هاي سياسي، فكري و اقتصادي مؤلف چيست و موقعيت علمي 
او در محافل آكادميك به چه ميزان است ؟

 اثر در چه فضاي گفتماني و تحت عنوان چه هدفي ايجاد شده است؟
 در چه شرايط زماني و مكاني توليد شده است؟

به هر حال هيچ متني معناي مطلقي ندارد. هر متني عرضي است و تحت 
تأثير فرهنگ پذيرفته شده ي فرد و فرهنگ حاكم در زمان او توليد شده است 

و مخاطب خاصي دارد.
هم چنين، انتشاراتي كه اثر را منتشر كرده است، در ارزيابي نقاد از جايگاه 
سياسي،  غير  يا  است  سياسي  انتشارات  اين كه  دارد؛  خاصي  اهميت  اثر، 
كارهاي  به  خصوصي،  نيمه  يا  است  خصوصي  دولتي،  نيمه  يا  است  دولتي 
علمي آموزش مي پردازد و يا به امور هنري، فرهنگي و اجتماعي. به عالوه 
پرسش هاي ديگري نيز مطرح هستند، اين كه: اثر براي چه كسي نوشته شده 
است و چه طيفي از خوانندگان را در بر مي گيرد؟ آيا براي طرف دار نوشته 
شده است يا براي مخالف؟ براي گروه خاصي نوشته شده يا عموم مردم را 

خطاب قرار داده است؟
ب) عناصر دروني نقد

نقد دروني عناصر زير را در بر مي گيرد:
آيا  دارد؟  ارزشي  بار  و  است  مانع  و  جامع  موضوع  آيا  اثر:  موضوع   
موضوع از فرهنگ بيگانه گرفته شده است يا از فرهنگ خودي؟ آيا موضوع 

روشن است يا كمي ابهام دارد؟ 
 سابقه ي موضوع: آيا موضوع جديد محسوب مي شود يا مشابه آن قبًال  وارد بازار شده 

است؟
نويسنده  قصد  مي شود.  تقسيم  كوچك تري  بخش هاي  به  معموًال  اثر  هر  اثر:  محتواي   
به  بتواند  تا  است  ريزتر  موضوعات  به  پاسخ گويي  مختلف  بخش هاي  به  محتوا  كردن  خرد  از 
موضوع بزرگ يا عنوان كتاب پاسخ دهد. به اين عمل، «مهندسي اثر» مي گويند. در مهندسي اثر، 
موضوعات كوچك در نظامي منطقي و روش مند، حول يك هسته ي معني دار تشكيل مي گيرد. 
كشف و فهم هسته ي اصلي اثر، وظيفه ي اصلي ناقد است و براي دست يابي به هسته ي اصلي و 
نقد آن، ناقد بايد محتواي اثر را از دو جهت مورد مطالعه قرار دهد: «برش هاي ريز» و «مهندسي 

كار».
در يك نوشته، هر پاراگراف بايد حكم يك برش كوچك را داشته باشد و به شيوه ي قياس يا 
استقراء مفهومي را منتقل كند. تبديل متن نوشته به قطعات ريز، به يادگيري بهتر مفاهيم ريزتر 
و درك منظور نويسنده كمك مي كند. اين فرايند طي مهندس كار صورت مي گيرد؛ يعني چينش 
منطقي موضوعات به شيوه ي متوالي. عدم ارتباط اجزا متن با يكديگر و بي ارتباطي آن ها با موضوع 
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اصلي، به درختي شدن متن منجر مي شود و از اهميت نوشته مي كاهد.
 ادبيات نگارش: بخشي از ادبيات نگارش، به شيوايي و رسايي نشر و بخشي ديگر به 
بر  نويسنده  لحن  و  پاراگراف بندي  اصالحات،  و  واژگان  متن،  ساختار  نگارش،  قواعد  و  اصول 
براي  نويسنده  آيا  اين كه:  جمله  از  مي شود؛  مطرح  نيز  ديگري  پرسش هاي  اين جا  در  مي گردد. 

مخاطب احترام قائل است  و اعتماد خواننده را جلب مي كند يا خير؟
متن در ذات خود بايد اعتماد مخاطب را ايجاد كند. يعني خواننده در كتاب مشاركت داشته 
شيوه ي  مطالب،  انسجام  نگارش،  روش  به  است  شايسته  نگارش،  ادبيات  بررسي  در  باشد. 
ارجاع دهي، نقل قول، سيستم استدالل و تبيين مستندات تحقيق، عنايت 

خاصي داشت.
ج) تحليل محتوا

منظور از تحليل محتوا دو عمل است: 1. ژرف نگري در كيفيت محتوا، تفسير 
محتوا و كشف پيام نهفته در متن. 2. تحليل ساختاري كه به شكل واژه ها و قرار 

گرفتن آن ها در جمله ها، و سبك و حجم مطالب بر حسب موضوع  توجه دارد.
براي تحليل محتوا، واژه هايي مانند تفسير، تأويل، تعبير، تبيين، تحليل مضمون و 
حتي آناليز به كار برده مي شوند. اين واژه ها گاه شاخه اي از تحليل محتوا را مشخص 
مي كنند و گاه هريك از آن ها كامًال همتراز با اصطالح تحليل محتوا، به طور عمومي و يا به 
شكل كلي به كار مي رود. رويكرد كلي تحليل محتوا، در واقع كشف محتواي پنهان داده ها يا 
واحدهاي مورد تحليل و شفاف كردن پيام هاي نهفته در متن از وراي گفته ها، تصويرها، نمادها 

و .... است.
علمي،  ديني،  تاريخي،  متون  مانند  نوشتاري،  متون  انواع  از  نوع  هر  تحليل  كه  است  واضح 
طلب  را  خود  خاص  روش شناسي  موضوع،  به  توجه  با  آموزشي  و  هنري  فني،  رياضي،  ادبي، 
مي كند. در موارد بسياري نبايد تنها به شكل ظاهري محتوا توجه كرد، بلكه بايد از وراي اين 
داده ها، به كشف واقعيت نهفته در پيام و ارزيابي آن كه هدف اصلي تحليل محتوا است، پرداخت.
آلن بير، در كتاب «فرهنگ علوم اجتماعي»، واقعيت نهفته در پيام را همانند نقاشي هاي مدرن 
روي بادبزن هاي ژاپني مي داند كه جز در صورت گشودن آن، ديده نخواهد شد. وي اضافه مي كند 

كه تبيين نوشتار، به گشايش و بسط آن چه كه به منظور ايجاز مبهم مانده است، مي انجامد.
در هر حال، تبيين يك نوشتار، هم شامل عناصري كلي است، مانند صور متفاوت واژگان يا 
ساير داده هايي كه از صورت ظاهر متن قابل تشخيص اند، و هم شامل مفاهيم يا عناصري است 

كه در پس آرايش ظاهري واژه ها و جمله ها پنهان شده اند.
تشكيل  عناصر  و  اجزا  دروني  ارتباط  كشف  بر  عالوه  محتوا:  تحليل  كاربرد  و  هدف 
دهنده ي داده هاي مورد تحليل، هدف از تحليل محتوا، دست يابي به درونه ي پنهان يا قصد واقعي 
توليدكننده ي پيام است، به عبارت ديگر، هدف، يافتن محورهاي اصلي فكري پديد آورنده ، درك 
شرايط و اوضاع و احوال محيطي مرتبط با توليد اثر نوشتاري، و در نهايت به دست دادن تفسيري 

واقع گرايانه از آن است. به موارد قبل بايد قابليت وثوق و اعتبار علمي محتوا را نيز اضافه كرد. 
بعد،  مراحل  در  و  پيام  محتواي  شناخت  را  محتوا  تحليل  هدف  وي،  همكاران  و  ول  الس 
مخاطب و چگونگي انتقال پيام و تأثير آن مي داند كه در بطن خود، متضمن نوعي نقد است. در 
تحليل محتوا، نقاد با استفاده از مباحث استداللي و استنتاج منطقي، مانند روش هاي استقرايي 
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و آوردن برهان درامر تحليل، از مرحله ي ساده پذيري يا سطحي نگري فاصله مي گيرد و به درك 
عميق تري از موضوع مي رسد. 

فرايند تحليل: از روش هاي تحليل كه كم وبيش از نقد ادبي يا نقد تاريخي انشعاب يافته اند، 
روش  نوع اند:  دو  بر  كلي  طور  به  روش ها  اين  كرد.  استفاده  نوشتاري  متون  بررسي  در  مي توان 

هرمنوتيك (تفسيري) و روش تحليل ساختاري.
كه  است  ارزش گذاري هايي  و  داده ها  تفسير  و  تحليل  هدف،  هرمنوتيك،  روش  در 

نويسنده نسبت به اشخاص، عملكردها، موضوعات و رخدادها ارائه مي دهد. بديهي 
است، بر حسب موضوع يا شكل واحد مورد تحليل، نوع روش تحليل تغيير مي كند. 

در رويكرد تفسيري، عكس ها يا نگاره ها به نحوي تحليل مي شوند كه تا حدي 
مشابه تحليل و تفسير نوشتاري است. به هر حال، هر روشي كه براي تحليل 
محتوا برگزيده مي شود، با توجه به فرضيه ي مطرح شده (چنان چه فرضيه اي 

عنوان شده باشد)، انتظارات يا ديدگاه ها، تعريف و طبقه بندي مي شوند.
كّمي  سمانتيك»  «تحليل  آن  به  كه  ساختاري  تحليل  روش  در 

(واژه و جمله شناسي كمي) نيز گفته مي شود، واژه ها، و معني ها و حالت هاي 
متفاوتشان، بر حسب بخش هاي گوناگون كالمي، ميزان تكرار آن ها و كوتاهي 

عبارات،  و  واژه ها  وارتباط  نوشتار  حاالت  اصطالحات،  الفاظ،  جمله ها،  بلندي  و 
شمارش و اندازه گيري مي شوند. گاهي حجم مطالب نوشته شده درباره ي يك موضوع و 

در دوره اي معين، مورد سنجش و اندازه گيري قرار مي گيرد. البته در بررسي ساختاري ممكن است 
كه فقط يكي از موارد ياد شده موضوع تحليل باشد. در اين روش، رابطه ي پيوستگي يا هم بستگي 

واژگان با يكديگر را مي توان از طريق فرمول هاي آماري به دست آورد.

پي نوشت
آن ها  وسيله ي  به  كه  است  روش هايي  و  فنون  مجموعه ي  نقد،  روش شناسي  از  مقصود   
مي توان يك اثر را منتقدانه ارزش يابي كرد. روش شناسي نقد شاخه اي از منطق به نام «منطق 
يافت.  دست  واقعيت  به  نزديك  يا  درست  نتيجه اي  به  مي توان  آن  كمك  به  كه  است  علمي» 
روش شناسي به اصول عمومي شكل گيري دانش و نحوه ي انجام تجربيات و بررسي ها در هر يك 

از شاخه ها ي دانش مي پردازد.
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زمستان 1375.

3. دهقاني، رضا (1388)، اصول نقد اثر و تحليل محتوا.
4. هاركورت، پيتر (1388). و متني در نقد فيلم، آشنايي با سينما در مدرسه (آموزش سينمايي) سينما فردا.

5. زرين كوب، عبدالحسين (1370). با كاروان حله، مجموعه ي نقد ادبي.
6. تاج المصادر زوزني

در 
تحليل محتوا، نقاد با 

استفاده از مباحث استداللي و 
استنتاج منطقي، مانند روش هاي 
استقرايي و آوردن برهان درامر 

تحليل، از مرحله ي ساده پذيري يا 
سطحي نگري فاصله مي گيرد و 
به درك عميق تري از موضوع 

مي رسد
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ويژگي هاي توليد كتاب هاي آموزشي عربي
در دوره هاي راهنمايي و دبيرستان آماده ي انتشارشد

تازه ترين و آخرين راهنماهاي توليد كتاب هاي آموزشي كه اصول و اهداف كتاب هاي آموزشي 
عربي در دوره هاي راهنمايي و متوسطه را به بحث مي گذارد، در پاييز سال جاري تدوين و منتشر 
شد. اين دو راهنما، سي و سي و يكمين سندي است كه دبيرخانه ي طرح سامان بخشي كتاب هاي 

آموزشي، براي آشنايي ناشران و نويسندگان و به ويژه معلمان مؤلف منتشر مي كند. 
تمدن  و  فرهنگ  دين،  زبان  عربى،  زبان  است،  شده  گفته  راهنما  مقدمه ي  در  كه  همان گونه 
اسالمى است و در طول هزار و چهارصد سال به تدريج با زبان و ادبيات فارسى آميخته شده است. 
اگر نظام آموزش و پرورش كشور، در آموزش زبان عربى اهتمامي ويژه نشان مي دهد متأثر از 
اين ديدگاه است كه زبان عربى براى ايرانيان نه يك زبان بيگانه، كه كليد فهم فرهنگ و معارف 
شهيد  چنان كه  است.  شده  استوار  زبان  آن  بر  اسالمى  بزرگ  تمدن  و  فرهنگ  و  است  اسالمى 
مطهرى مى گويد: «زبان عربى، زبان يك قوم نيست، زبان اسالم است. از اهم وظايف ما اين 
است كه اين زبان را حفظ كنيم. هر فرهنگى و هر تمدنى اگر بخواهد زنده بماند، بايد زبانش زنده 

بماند، اگر زبانش مرد، خودش مرده است...» 
نويسندگان قانون اساسي ايران، با چنين دغدغه اي بود كه در اصل شانزدهم اين قانون، آموزش 

زبان عربي را از آغاز دوره ي راهنمايى تا پايان دوره متوسطه در تمامى رشته ها الزامى كردند. 
منابع  طريق  از  آن  تعميق  و  عربي  زبان  يادگيرى  ضرورت  ذكر  از  پس  راهنماها،  نويسندگان 
متنوع، از رويكردهاي گوناگوني سخن به ميان مي آورند كه در آموزش زبان عربى وجود دارد و 

آن گاه اهداف كلي آموزش زبان عربى و اصول حاكم بر آموزش زبان عربى را برمي شمارند. 
در بخشي ديگر از اين راهنماها، انواع كتاب هاى آموزشى حوزه ى زبان عربى احصا و اهداف 
آموزشي هر دسته از آن ها به بحث گذاشته مي شود و سپس اهداف خاص آموزش زبان عربى در 

سه حوزه ي دانشي،  نگرشي و مهارتي به تفكيك پايه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد. 
اين راهنماها با جدول هايي كه ارزش يابي كتاب هاي آموزشي 

گوناگون را ميسر مي كنند، 
به پايان مي رسد.

اين راهنماها
گوناگون را ميس

به پايان
ي ر
ي رسد.

ي
ن مي
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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.
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