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راهنمـــــــاي تهیـــــــــةآثــــــــار

ــا هدف فراخــــــوان ارســـــــال آثــــــــار ــی »رش�د جوان�ه« ب ــی و پژوهش ــی، تحلیل ــریة آموزش نش
ــاعة یافته هاي علمی و ایده هاي نو و تبادل نظر و تجربه  ــانی، اش اطالع رس
ــی  ــن صاحب نظران در زمینة مباحث مربوط به فرایند تولید منابع آموزش بی
ــود تا از این طریق، پدیدآورندگان در راستای تحقق  ــب منتشر می ش مناس
ــتمر و پویا بر غنای دانش و  ــدف هاي آموزش و پرورش، به صورت مس ه
ــود بیفزایند و با به کارگیری بهینة ظرفیت هاي موجود،  تجربة حرفه ای خ

کیفیت تولید منابع آموزشی را ارتقا بخشند.
ــتادان، صاحب نظران و اندیشمندان محترم عرصة منابع آموزشی و  از اس
ــته هاي خود را برای  ــی که به منظور همراهی با این فصل نامه، نوش تربیت
انتشار در »رشد جوانه« ارسال می دارند، تقاضا می شود، در حد امکان نکات 

زیر را رعایت فرمایند:
 حجم مطالب از 6 صفحة تایپ شده و 11 صفحة دست نوشته تجاوز نکند.

 نوشته حاوی مقدمه ای کوتاه، سابقة موضوع، نتیجه و جمع بندی موضوع 
باشد.

 نسخة اصلی نوشته ارسال شود.
 نوشتة ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و متن اصلی 
ــته را خالصه می کنید، این موضوع را  ــال شود. چنانچه نوش همراه آن ارس

قید بفرمایید.
 نوشته در مجله یا نشریة دیگری به چاپ نرسیده باشد.

ــکل ها و عکس ها در  ــوتیترها، ش  محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، س
متن مشخص شود.

 »رشد جوانه« در رد، قبول، ویرایش و تلخیص آثار رسیده آزاد است و از 
بازگرداندن آن ها نیز معذور است.

ــر »دبیرخانة  ــًا مبین رأی و نظ ــد جوانه« ضرورت ــدرج در »رش  آرای من
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« نیست. بنابراین، مسئولیت پاسخ گویی 

به پرسش هاي خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
اطالعات منابع مورد استفاده برای تدوین اثر، به ترتیب زیر تنظیم شود:

ــد(، نام مجله یا نشریه،  ــنده، نام اثر، نام مترجم )اگر ترجمه باش  نام نویس
شمارة مجله، سال نشر، شمارة صفحه.

ــته را به ضمیمة نام و نام خانوادگی نگارنده یا مترجم، درجة علمی   نوش
ــمت، نشانی محل کار یا سکونت و شمارة تلفن، به نشانی زیر ارسال  یا س

فرمایید:
تهران، پل كريمخان زند، خیابان ايرانش�هر شمالی، ساختمان شماره 
4 وزارت آم�وزش و پ�روش، پالک 266، دفتر انتش�ارات و تکنولوژی 

آموزشی. صندوق پستی: 15875/3331، فصل نامة »رشد جوانه«

فصل نامة آموزشی، تحلیلی و پژوهشی »رشد جوانه«، از 
تمامی صاحب نظران، نویسندگان، مترجمان و پدیدآورندگان 
ــه مباحث تولید  ــمندان عالقه مند ب ــی و اندیش منابع آموزش
ــته هاي خود را  ــی و تربیتی دعوت می کند، نوش منابع آموزش
در زمینه هاي موضوعی زیر، برای دبیرخانة سامان  دهی منابع 

آموزشی ارسال دارند:
ــانه های  ــیوه های تولید مواد و رس ــات تطبیقی )ش 1. مطالع

آموزشی جهان(
ــات در تولید منابع  ــاوری اطالعات و ارتباط ــرد انواع فن 2. کارب

آموزشی
ــانی ویژگی ها، استانداردها و معیارهای  3. تبیین و به روز رس

منابع آموزشی و تربیتی
4. معرفی توصیفی کتاب های آموزشی مناسب و برتر

5. معرفی نشریات، منابع علمی و بانک اطالعات کتاب های 
آموزشی داخل و خارج از کشور

6. کالبد شکافی محصوالت آموزشی موجود و نقد و بررسی آن ها
7. نیازسنجی آموزشی و مخاطب شناسی

ــو و تجربه در زمینة  ــاي علمی و ایده هاي ن ــة یافته ه 8. ارائ
فرایند تولید منابع آموزشی مناسب

ــی و تربیتی و  ــامان دهی منابع آموزش 9. معرفی دبیرخانه س
مؤسسه هاي انتشاراتی موفق

10. تبیین روش هاي نوین خودیادگیری و خودارزش یابی
11. مدیریت و مشارکت در تولید منابع آموزشی و تربیتی

ــیابی منابع  ــن راهبردهای برنامه ریزی، تولید و ارزش 12. تبیی
آموزشی

13. چشم انداز آیندة تولیدات منابع آموزشی و ملزومات آن ها
ــن حاکم بر تولید  ــن اصول، رویکردها و اهداف نوی 14. تبیی

منابع آموزشی مناسب
15. مباحث تحلیلی و کاربردی مربوط به کتاب، کتابخانه هاي 

آموزشگاهی و کتاب خوانی دانش آموزان
16. ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خواني و دانش افزایی)موانع 

و راهکارها( 
17.آشنایی با مقررات و قوانین مرتبط با به کارگیری مواد  و رسانه ها



ــي و  ــعة آموزش و منابع آموزش ــروزه با توجه به توس ام
ــمي به عنوان  اهتمام خانواده ها به یادگیري، آموزش غیررس
ــمي  ــراي آموزش هاي رس ــایه« رقیبي ب ــوزش در س »آم
ــه با این پدیده   ــت. در این میان، نوع مواجه ــي اس و کالس

مي تواند آن را به یک فرصت و یا تهدید تبدیل کند.
ــري را به کتاب و  ــت یادگیري و محیط یادگی کافي اس
مدرسه و کالس محدود نکنیم و منابع آموزشي و یادگیري 
را متنوع بدانیم تا با هدایت تولید منابع آموزشي و خواندني، 
هم افزایي قابل مالحظه اي را در نیل به اهداف تعلیم وتربیت 
ــیم. از این نگاه آموزش هاي غیررسمي فرصتي  ــاهد باش ش
ــوب  ــمي محس ــترش آموزش هاي رس براي تعمیق و گس
ــبت به تولید  ــوند. اما چنانچه واکنش منفعالنه اي نس مي ش
منابع آموزشي غیررسمي داشته باشیم، این منابع زیر لواي 
سودجویي ها و منافع اقتصادي تهدیدي جدي براي اهداف 

تعلیم وتربیت خواهند بود.
ــران بخش خصوصي، به  حمایت مادي و معنوي از ناش
منظور بهره گیري از تولیدات بخش هاي غیردولتي و هدایت 
ــي و برنامة درسي،  ــو با اهداف آموزش آن ها در تولید هم س
ــامان دهي منابع آموزشي  ــت هاي س یکي از اهداف و سیاس
و تربیتي است. برگزاري جشنوارة کتاب هاي آموزشي یکي 
ــت و موجب تنوع و  از راهکارهاي حصول هدف مذکور اس
ــه نیازهاي دانش آموزان،  ــده با توجه ب ارتقاي آثار تولید ش
ــود. همچنین موجب ترغیب  ــان مي ش معلمان و کارشناس
ــه چگونگي حل  ــود ک ــران به تولید کتاب هایي مي ش ناش
مسئله را نشان مي دهند، به جاي تولید کتاب هایي که پاسخ 
مسائل را مي دهند. از طرف دیگر، برگزاري جشنواره توسعة 
ــتة  بهره گیري از امکانات بخش خصوصي را در تکمیل بس

آموزشي در پي خواهد داشت.
طي فعالیت 13 سالة »دبیرخانة سامان بخشي کتاب هاي 
ــنوارة کتاب هاي آموزشي برگزار  آموزشي«، نُه دوره از جش

ــزاري آن، کتاب هاي  ــال از برگ ــت که در هر س ــده اس ش
ــي یکي از دوره هاي تحصیلي ابتدایي، راهنمایي، و  آموزش
ــنواره  ــطة نظري و فني وحرفه اي و کاردانش در جش متوس

شرکت داشته اند.
در سال جاري دهمین دورة جشنوارة کتاب هاي آموزشي 
ــنواره با تغییرات  ــد برگزار مي شود. در این دوره از جش رش
متعدد قابل توجهي روبه  رو هستیم. تجربة برگزاري نه دورة 
جشنواره و توانمند شدن دبیرخانة سامان دهي در این زمینه 
ــو، و مورد توجه قرار دادن به روز بودن کتاب هاي  از یک س
ــته هاي ناشران از سوي دیگر،  ــي و عنایت به خواس آموزش
ــنواره  موجب بازنگري قابل توجهي در فرایند برگزاري جش
ــاوت، ایجاد  ــت. تجمیع دوره هاي تحصیلي متف ــده اس ش
ــر  ــي منتش فرصت برابر براي جدیدترین کتاب هاي آموزش
ــد« براي  ــیر »کتاب نامة رش ــده، و ورود کتاب ها از مس ش
ــنوارة  ــنواره، از تغییرات قابل مالحظة جش ــرکت در جش ش

دهم است.
ــتگي داوران به دلیل تعداد  ــار و خس رویکرد جدید از فش
ــد، مي کاهد. همچنین  ــي مي کنن زیاد کتاب هایي که بررس
ــدت زمان کافي  ــة همة کتاب ها در م ــي اولی موجب بررس
ــود که این خود مانع از تضییع احتمالي حقوق ناشران  مي ش
ــي جلوگیري به عمل مي آورد. دیگر  و تبعیض در نوع بررس
ــنواره باید از  ــرکت در جش آنکه چون همة کتاب ها براي ش
ــد که از  ــیر کتاب نامه عبور کنند، اهمیت کتاب نامة رش مس

مطالبات مصوبة 828 است، مضاعف مي شود.
ــنواره و متولیان  با بهره گیري از نقد و نظر مخاطبان جش
امر، نتایج این رویکرد را در جشنواره دهم مورد تحلیل قرار 
ــاءاهلل با بهره گیري از نتایج آن شاهد ارتقاي  مي دهیم. ان ش
ــي و تربیتي هم سو و همراستا با  کیفي و کمي منابع آموزش

اهداف تعلیم وتربیت باشیم. به امید آن روز.
فريبا كیا

آموزش در سايه 
فرصت يا تهديد؟! بیر
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فناوری آموزشی: 
چالش ها و چشم اندازها

علیرضا مقدم، استادیار دانشگاه خوارزمي

چکیده 
ــی«، بخش اعظمی از  ــترده در پی »انقالب اطالعات تغییرات گس
جامعه را متحول کرده است. با وجود این، فناوری های آموزشی هنوز 
جایگاه واقعی خود را در آموزش وپرورش پیدا نکرده اند. پیدایش انواع 
ــی، به تزریق  ــا و ظهور و بروز آن ها در عرصه های آموزش فناوری ه
ــایت رایانه« منحصر  ــوان »اتاق یا س ــا در فضاهایی تحت عن آن ه
ــی هم از سرمایة تزریق شده در راستای  شده است. استفادة اثربخش
ــت. این  ــازی فرایندهای یاددهی - یادگیری صورت نگرفته اس بهس
ــه فضاهای  ــی از ورود فناوری ب ــمردن نمونه های ــه ضمن برش مقال
ــری اثربخش از فناوری را  ــی، چالش های پیش روی بهره گی آموزش
ــت و زمینه های الزم برای یافتن چشم اندازهایی در  تشریح کرده اس
جهت مواجهة مؤسسات و سازمان های آموزشی با فاوا1 را به تصویر 

می کشد.

كلیدواژه ه�ا:  آم�وزش، چالش ه�ا، چش�م اندازها، فن�اوری، 
فناوری آموزشی

مقدمه
ــر را به عنوان  ــای آن قرن حاض ــترده ای که پیامده ــرات گس تغیی
ــخصة بارزی دارد که در  ــت، مش »عصر اطالعات« مطرح کرده اس
ــه کنترل اطالعات متجلی  ــر تمرکز، از تولید و کنترل کاالها، ب تغیی

ــود. این تغییرات دامنه ای از مسائل اجتماعی را تحت تأثیر قرار  می ش
ــایر فناوری های  ــترش رایانه و س می دهند. یکی از این تغییرات، گس
ــای ثبت نام  ــت. از روش ه ــدارس اس ــات در م ــات و ارتباط اطالع
ــد، تا روش ها و  ــه پیش تر در دفتر آمار انجام می ش ــوزان، ک دانش آم
ــای رایانه ای، لوح های  ــی، جای خود را به حافظه ه ابزارهای آموزش
فشردة آموزشی و تخته های هوشمند داده اند. بخشی از این تغییرات  
ــاس نیازی بود که هم گام با سایر تحوالت در حوزه های  حاصل احس
ــه ناچار باید با  ــدند و آموزش وپرورش ب ــف جامعه پدیدار می ش مختل
ــش اعظم ورود  ــا وجود این، بخ ــوالت همراهی می کرد. ب ــن تح ای
ــی از »هیجان« و»تب« فناوری بود.  فناوری به آموزش وپرورش ناش
ــایت رایانه و تجهیز آن و تهیة  تخصیص فضایی به عنوان اتاق یا س
ــتر موارد مطابق با اصول طراحی  ــی که در بیش نرم افزارهای آموزش
آموزشی تهیه نشده بودند، تبی بود که آمد و گذشت. کاربرد ناکارآمد 
ــی  از آن ها و اعتقاد  ــن تجهیزات و نهایتًا روگردان ــش ای و غیراثربخ
ــد. چنین وضعیتی  ــنتی  ش ــه کارا و اثربخش تر بودن روش های س ب
ــکل گیری »بحران انبار- فناوری« انجامید و بخش اعظمی از  به ش

تجهیزات فاوا بدون استفاده باقی ماندند.
نکتة قابل تأمل دیگر این است که برخی از اسناد تحول و توسعه 
ــبت به تب فناوری  در زمینة فاوا در آموزش وپرورش، تأخر زمانی نس
فوق داشته است. به عبارت دیگر، ابتدا مدارس به فاوا تجهیز شده و 
سپس این اسناد تدوین شده اند. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
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ــند تحول راهبردی از این جمله اند. در این اسناد سیاست گذاری،  و س
بر گسترش استفاده و بهره گیری از فاوا تأکید شده است.

ــائل فوق وضعیتی را ایجاد کرده که ساالنه هزینه های  برایند مس
قابل توجهی صرف تجهیز و توسعة مدارس به فاوا می شود و با وجود 
ــئوالن  این، بهره برداری مفیدی از آن ها صورت نمی گیرد. تالش مس
ــگران برای تشریح و حل معضل فناوری آموزشی بر محور  و پژوهش
ــتر به »تورم  ــده و ولع تجهیز بیش موانع مادی و کالبدی متمرکز ش
فناوری« و »بحران انبار – فناوری« دامن زده 
ــت. این در حالی است که بحران و مدیریت  اس
ــزی، پایین بودن  ــدم برنامه ری ــد در ع آن را بای
استانداردهای آموزشی، ناکافی بودن دوره های 
ــت، فقدان دانش چگونگی  آموزش ضمن خدم
ــای یاددهی -  ــاوری در فراینده ــت فن کاربس
ــان به فناوری  ــی آس یادگیری، و عدم دسترس
ــدد تبیین  ــرد. مقاله حاضر درص ــت وجو ک جس
ــاوری در مدارس  ــای فن ــای کاربرده چالش ه
برآمده است که تحت عناوین مختلف، از جمله 

»هوشمندسازی« صورت گرفته اند.  

فناوری و وعده های آموزشی: زمینة 
تاريخی

ــد  پیام ــوان  به عن ــن،  امروزی ــای  فناوری ه
ــات و ارتباطات،  ــای صنعتی و اطالع انقالب ه
ــی و اقتصادی  ــر بنیادهای اجتماع موجب تغیی
ــطوح مختلف  ــر در س ــن تغیی ــت. ای ــده اس ش
ــی با  جامعه وعده هایی را برای تغییرات آموزش
ــت گذاران ایجاد  ــته و جذابیت هایی را برای سیاس خود به همراه داش
ــت. تسهیل و تسریع آموزش و یادگیری، دموکراتیک کردن  کرده اس
ــریع و آسان  ــی س این فرایندها، غیرمتمرکز کردن آموزش، دسترس
ــله مراتب و سازمان عمودی تعامل  به منابع اطالعاتی، برچیدن سلس
ــانی، بهبود مشارکت دانش آموزان و معلمان، و ایجاد  و ارتباطات انس
ــخت کالسی از جملة این وعده ها  ــاختارهای سفت و س نرمش در س

 .)Moghaddam, 2005( بوده است
ــر رایانه و  ــی ب ــی مبتن ــای آموزش ــل اول فناوری ه ــعة نس توس
ــی از  انفرادی کردن آموزش بر مبنای نظریه های رفتارگرایانه، بخش
ــائل  ــمتی از معضالت و مس ــی بود که به منظور حل قس تالش های
ــی به عمل آمد. این تالش ها و امیدها تا آنجا پیش رفتند که  آموزش
ــد که فناوری می تواند اثربخش تر  ــه ای این باور را پدید آوردن در بره
 Jonassen, Howland, Moore, & Marra, ,( ــد از معلمان باش
2003(. بنابراین، به جای واکاوی زمینه ها و یافتن پنجره های نوینی 

ــه به رایانه ها در آموزش، به  ــوزش و یادگیری، نگاه رفتارگرایان در آم
ــط رایانه ها انجامید. تأکید و تمرکز  تحت کنترل گرفتن آموزش توس
ــید و نقش آن ها به  بر یادگیرندگان و قابلیت های آن ها به حداقل رس

پذیرندگان منفعل دانش تقلیل یافت.
ــادف با تغییراتی در عرصة کارکرد رایانه ها  اوایل دهة  1980 مص
ــا و مدل های مبتنی  ــای مرتبط در مدارس بود. تئوری ه و فناوری ه
ــدند و  ــان کم رنگ تر ش بر رفتارگرایی در یک تضارب آرا با منتقدانش
ــری« و »ابزارهای  ــرای اصول طراحی »محیط های یادگی فضایی ب
ــتفاده از فناوری های رایانه ای  ــکل گرفت که زمینة اس شناختی« ش
 Albirini,(ــاختن گرایی فراهم کرد ــتای تولید دانش و س را در راس
2007(. علوم شناختی، یادگیری را نه به عنوان فرایندی واکنشی که 
ــی بازتعریف کرد و به این ترتیب، نقطة ثقل  به عنوان فرایندی تعامل
ــتکاری مواد آموزشی« به  ــی از »روندهایی برای دس فناوری آموزش
ــهیل فرایندهای تعاملی یادگیری« تغییر یافت  »روندهایی برای تس
ــر اهمیت تولید دانش از  ــاختن گرایی ب )Saettler, 1990: 318(. س
طریق انجام دادن، کشف کردن، واکاوی، و مشارکت در محیط های 
ــعة فناوری های رایانه ای، زمینة  یادگیری واقعی تأکید می کند، و توس
فعالیت های یاددهی- یادگیری را بر مبنای این اصول ساختار فراهم 
ــی مبتنی بر  ــود چنین رویکرد نوینی، فعالیت های آموزش کرد. با وج
ــازنده گرایانه طراحی شده  ــناختی و س ــاس رویکردش رایانه که بر اس
ــد. چنین محدودیتی به  ــرد محدودی پیدا کردن ــد، ارزش و کارب بودن
دلیل وجود چارچوب های زمانی محدود برای پرداختن به طراحی های 
ــی به عمل آمده بود. عالوه بر این، فعالیت های طراحی شده  آموزش
با این رویکرد به عنوان برنامه ای کمکی یا مکمل برای برنامة درسی 
ــازی قابل  ــد و به همین دلیل، نهایتًا توانایی بازس اصلی تلقی می ش
ــی معمول آن  ــاختارهای جاری و برنامه های درس مالحظه ای در س

زمان پیدا نکرد. 
ــتردة دیگری در  ــة 1990 و با ظهور اینترنت، تغییرات گس در ده
ــی  ــی بروز و ظهور پیدا کرد. اینترنت به عنوان روش نظام های آموزش
ــد و  ــه درون کالس درس تلقی ش ــرون ب ــای بی ــرای آوردن دنی ب
ــارکت،  ــی به اطالعات و مش قابلیت های آن برای ارتباطات، دسترس
به مجاب شدن سیاست گذاران و مربیان برای اعمال تغییر در برنامة 
درسی و تلفیق برنامه های فناورانه در برنامه های درسی موجود منجر 
شد. با وجود این، برخی معتقد بودند تجارب یادگیری مبتنی بر شبکه 
ــت و تغییر کیفی  ــی به اطالعات اس بازتابی از افزایش کمی دسترس
 Fullan, 2000; Earle,( چندانی در برنامة درسی ایجاد نکرده است
ــبکه  ــتر برنامه های کاربردی مبتنی بر ش 2002(. عالوه بر این، بیش
 Salaberry,( ــده بودند ــة تئوری ها و اصول طراحی تولید نش بر پای
ــه باید هم زمان  ــی ک ــایر پارامترهای کالس 2001(. مهم تر اینکه س
ــدند و  ــا تغییرات فناوری مورد بازنگری قرار می گرفتند، بازبینی نش ب

تالش مسئوالن و پژوهشگران 
ب�رای تش�ريح و ح�ل معضل 
فن�اوری آموزش�ی ب�ر مح�ور 
موانع م�ادی و كالبدی متمركز 
ش�ده و ولع تجهیز بیش�تر به 
»ت�ورم فن�اوری« و »بح�ران 
دام�ن زده  فن�اوری«   – انب�ار 
اس�ت. اين در حالی اس�ت كه 
بحران و مديريت آن را بايد در 
عدم برنامه ريزی، پايین بودن 
استانداردهای آموزشی، ناكافی 
ب�ودن دوره های آموزش ضمن 
خدمت، فقدان دانش چگونگی 
كاربست فناوری در فرايندهای 
يادده�ی - يادگی�ری، و ع�دم 
دسترس�ی آس�ان به فن�اوری 

جست وجو كرد
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زمینة الزم برای هماهنگی، استفاده از ظرفیت های آن و  بهره گیری 
 .)Albirini, 2007( حداکثری را فراهم نکردند

با توجه به آنچه توصیف شد، انتظارات گسترده ای که تحت عنوان 
»تغییرات انقالبی« از فناوری های آموزشی می رفت، به بار ننشست. 
ــاله تجربه و تحقیق در فناوری آموزشی، شکست های  ــابقة 30 س س
ــی در کارکردها  ــق و بازاندیش ــر، تلفی ــه ای را در تغیی ــل مالحظ قاب
ــد )2010  ــط فناوری به تصویر می کش ــی توس و بروندادهای آموزش

 .)Sang, Valcke, Braak, Tondeur

چالش ها
ــی که  ــی از ورود فناوری به عرصه های آموزش ــی نمونه های بررس
ــف تاریخی فوق را  ــده اند، توصی ــه تغییرات مورد انتظار  منجر نش ب
به طور ملموس تری می تواند نشان دهد. در این بخش به برخی از این 
ــاره خواهد شد. نمونه هایی که در اینجا توصیف می شوند، از  موارد اش

جوامعی با شرایط متنوع زیست محیطی برگرفته شده اند. 
ــتر کشورهای آفریقایی، فاوا پدیده ای تقریبًا نو ظهور است.  در بیش
ــن حال، به دلیل قابلیت هایی که دارد می تواند به عنوان ابزاری  در عی

ــیاری از مسائل این قاره به طور  برای حل بس
ــور اخص  ــی به ط ــکالت آموزش اعم، و مش
ــه، فاوا به عنوان  ــای نقش کند. در نیجری ایف
ابزاری برای تربیت معلم و یاددهی-یادگیری 
ــورد توجه قرار گرفته، اما  در کالس درس م
ــر جای  ــی در آموزش ب ــل توجه ــر قاب تأثی
ــت. برخی از پژوهش های انجام  نگذاشته اس
یافته در رابطه با کاربرد فاوا در آموزش نشان 
ــان در فرایندهای  ــتر معلم می دهند که بیش
ــتفاده  یاددهی-یادگیری از این فناوری ها اس
ــد. چالش های پیش روی معلمان در  نمی کنن
ــد از: پرهزینه بودن  ــتفاده از فاوا عبارت ان اس

ــاخت ها؛ ناکافی بودن آموزش  تجهیزات؛ آماده نبودن برخی از زیرس
ــاوا و اختصاص  ــتمر از ف ــانی؛ عدم حفظ و نگهداری مس نیروی انس
اعتبارات ناکافی به این حوزه؛ بی سوادی یا کم سوادی بیشتر معلمان 
 Owolabi, Oyewole, &(  ــوزش ــرد این فناوری ها در آم در کارب

 .)Oke, 2013

در واق�ع، ف�اوا ظرفیت بهبود 
و حتی تغیی�ر عناصر آموزش 
را دارد. دلیل واقعی آن اس�ت 
كه فعالیت ه�ای حوزة فاوا در 
مدارس معم�والً تنها بر يک 
ح�وزه متمرك�ز ش�ده و اين 
تمركز بر تهیة سخت افزار به 
بهای چشم پوشی از پرداختن 
ب�ه چگونگ�ی تلفی�ق كام�ل 
فناوری در آموزش بوده است
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در شرق آسیا نیز کم و بیش وضعیت فوق را می توان مشاهده کرد. 
ــی مدارس ابتدایی یکی از دغدغه های  تلفیق فاوا در برنامه های درس
دولت مرکزی در چین بوده است. آموزش خواندن یکی از درس هایی 
است که استفاده از فناوری در آن مورد توجه قرار گرفته است. تا قبل 
ــتفاده از فناوری به برنامه های تلویزیونی، نوارهای  از دهة 1990، اس
ــد و رایانه کاالی لوکسی بود که  صوتی، رادیو و اورهد محدود می ش
ــترس بیشتر مدارس نبود. در سال 2000، وزارت آموزش چین  در دس
ــی فناوری اطالعات  ــندی را تحت عنوان »راهنمای برنامة درس س
 Ge, Ruan, & Lu,( ــر کرد ــطه« منتش در مدارس ابتدایی و متوس
ــدارس تأکید می کرد.  ــه بر اهمیت بهره گیری از فاوا در م 2012( ک
ــروعی برای سیاست گذاری و  ــند و اصالحات بعدی، نقطة ش این س
ــری از فاوا  ــن راهبردها و روش های بهره گی تعیی
ــود. برنامه های  ــوب می ش در مدارس چین محس
ــارکتی،  ــای ارتباطی و مش ــانه ای، ابزاره چندرس
ــوزش مبتنی بر موبایل، و منابع آنالین  فناوری آم
برای معلمان، از جمله مواردی است که در راستای 
ــت فوق برای مدارس طراحی، تولید و تهیه  سیاس
ــد. با وجود این، معلمان معدودی به طور معمول  ش
Sang, Val- ــتفاده می کنند  )زز فاوا در آموزش اس

cke, Braak, & Tondour, 2009( و تأثیر این 
ــی هنوز در حد محدودی  فناوری ها در برنامة درس
ــی از این محدویت  ــرار دارد )Li, 2003(. بخش ق
ــتفاده از فاوا گزارش  ــبت به اس ــی از باورها و نگرش معلمان نس ناش

 .)Loveless, 2004( شده است
در اروپا، اگر چه وضعیت نسبتًا بهتری وجود دارد، ولی پژوهش های 
 McKinsey &( به عمل آمده مشکالت مشابهی را نشان می دهند
ــبت رایانه به دانش آموز در انگلستان باالتر  Company, 1997(. نس
ــت. با وجود این  ــه ایاالت متحده، اس ــور دیگری، از جمل از هر کش
ــال  برتری و این واقعیت که فناوری اطالعات به مدت حدوداً 30 س
یکی از اولویت های آموزشی بوده است، شواهد روشنی مبنی بر تأثیر 
ــتاندارهای آموزشی وجود ندارد. نمی توان گفت این موضوع  آن بر اس
ــت. در  ــترش فاوا با بهبود آموزش اس ــی از بی ارتباط بودن گس ناش
ــر عناصر آموزش را دارد. دلیل  ــع، فاوا ظرفیت بهبود و حتی تغیی واق
ــت که فعالیت های حوزة فاوا در مدارس معمواًل تنها بر  واقعی آن اس
ــخت افزار به بهای  ــده و این تمرکز بر تهیة س یک حوزه متمرکز ش
ــی از پرداختن به چگونگی تلفیق کامل فناوری در آموزش  چشم پوش

بوده است. 
سیاست های گسترش فناوری اطالعات در مدارس عمدتًا بر نصب 
ــخت افزار متمرکز بوده است. این سیاست ادامه تمایل  و راه اندازی س
دولت به فراهم کردن یک رایانه برای هر دانش آموز بوده که از اوایل 
دهة 1980 در انگلستان شروع شده است. بررسی نتایج این سیاست 

بیانگر خأل شفافیت در اهداف آموزشی مرتبط با فاوا و تمرکز بیش از 
حد بر فراهم کردن سخت افزارها بدون توجه به مسائل جانبی است. 
به نظر می رسد برای مرتفع کردن این مسئله رویکرد جامع تری مورد 

نیاز است. 
ــباهت های بسیاری با سایر  ــتان گسترش فاوا در ایران نیز ش داس
ــورها دارد و در مقایسه با برخی کشورها پایان غم انگیزتری دارد.  کش
ــتیاق جامعه به دسترسی به فناوری به طور اعم و شوق به تجهیز  اش
مدارس به فاوا به طور اخص، انعکاس نزاعی است که در پی دسترسی 
ــت. زمزمه های »هوشمندسازی«  به محصوالت مدرنیته رخ داده اس
ــی، پس از بازدید برخی مسئوالن  مدارس در اوایل دهة 1380 شمس
ــی از افتادن در  ــمند مالزی، نمونه ای از حیرانی ناش از مدارس هوش
ورطة فناوری بدون پیش بینی برنامه و چشم اندازی برای بهره گیری 

اثربخش از آن ها بوده است.
ــه با موضوع فاوا در مدارس انجام  نتایج برخی از پژوهش هایی ک
ــی از فناوری های موجود  ــتفادة اثربخش ــان می دهند، اس یافته اند نش
ــران، 1387؛ لرکیان، 1383؛  ــت )دوی در مدارس صورت نگرفته اس
حسینی فرهنگی، 1385(. مطالعاتی نیز وجود دارند که پژوهش هایی 
ــتفاده از فاوا و  ــه ای بوده اند و رابطه اس ــتگی یا مقایس از نوع هم بس
ــی می کنند )رعنایی، 1385؛ قشمی، 1388؛  متغیرهای دیگر را بررس
ــلیمانی، 1389 ؛  کریمی، 1389؛ مرتضوی، 1385؛ بامداد، 1388 ؛ س
ــته  محمودپور، 1387 ؛ جانی پور، 1387؛ خوانین زاده، 1387(. این دس
ــت می دهند. برای  از پژوهش ها نتایج متفاوت و گاه متناقضی به دس
ــان می دهند، آموزش  ــمی )1388( نش مثال، یافته های پژوهش قش
ــنتی در افزایش دقت، یادداری  ــبت به آموزش س مبتنی بر رایانه نس
ــد پایه در درس  ــی دانش آموزان کالس های چن ــرفت تحصیل و پیش

ریاضی تأثیر دارد. 
كريمی )1389( نیز یافته های مشابهی دارد و معتقد است استفاده 
ــرفت تحصیلی در  ــه در آموزش موجب افزایش نگرش و پیش از رایان
دانش آموزان می شود؛ اگر چه این افزایش معنی دار نیست. یافته های 
حاصلی فرد )1384( هم مؤید این است که بین شناخت دانش آموزان 
ــاوری رابطة  ــتفادة آنان از این فن ــات و میزان اس ــاوری اطالع از فن
ــناخت معلمان از فناوری  ــی داری وجود دارد، درحالی که بین ش معن
ــتفادة مثبت آنان از این فناوری رابطه ای وجود ندارد.  اطالعات و اس
یافته های دیگر نشان می دهند که استفاده از نرم افزار و کشف مفاهیم 
ــاد به نفس( دانش آموزان در حوزة  ــاس توانایی )اعتم ریاضي در احس

ریاضی تأثیر ندارد )خوانین زاده، 1387(.  
ــی متعددی برای آشنا  ــاالنه دوره های آموزش عالوه بر این، س
کردن معلمان با فناوری های اطالعات و ارتباطات برگزار می شود. 
ــان می دهند که  ــه پژوهش های موجود نش ــت ک این در حالی اس
ــنتی است و از فاوا در فرایند  ــتر معلمان س روش های آموزش بیش
ــی  ــتفاده می کنند )آصفی املش ــی–  یادگیری به ندرت اس یادده

دانش و مهارت معلمان پس 
از طی دوره های آموزشی، در 
بهترين ش�رايط، از كیفیت 
متوس�طی برخوردار است و 
بین میزان س�اعات شركت 
كالس ه�ای  در  معلم�ان 
آم�وزش ف�اوا و اس�تفاده از 
درس،  كالس  در  فن�اوری 

رابطة معنی داری وجود ندارد
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ــی،  ،1383(. دانش و مهارت معلمان پس از طی دوره های آموزش
ــت و بین  ــطی برخوردار اس ــرایط، از کیفیت متوس ــن ش در بهتری
ــوزش فاوا و  ــان در کالس های آم ــرکت معلم ــاعات ش میزان س
ــتفاده از فناوری در کالس درس، رابطة معنی داری وجود ندارد  اس

)حسینی فرهنگی، 1385(. 
ــدی را برای مواجهه با فاوا  ــؤاالتی کلی اگر چه چالش های فوق س
ــتر سیاست گذاران و  در مدارس مطرح می کنند که تفکر و توجه بیش
ــان این حوزه را می طلبد، اما چالش های فوق نباید مانعی برای  محقق
بهره گیری اثربخش از این فناوری ها در موقعیت های آموزشی باشد. 
ضمن توجه، زمینه یابی و جست وجوی روش های مرتفع کردن موانع، 
ــیم چشم اندازهایی برای فاوا در آموزش، ضروری  کنکاش برای ترس

به نظر می رسد. 

چشم اندازها
ــوم یکی از پرچالش ترین وظایف مدیران  برنامه ریزی در هزارة س
ــی،  ــتمر و روزافزون سیاس ــت و عمده ترین دلیل آن تغییرات مس اس
اجتماعی و فرهنگی است. این در حالی است که پیش فرض و الزمة 
ــت. برنامه ریزی راهبردی این  برنامه ریزی، وجود حداقلی از ثبات اس

امکان را فراهم می کند که پیش بینی در یک محیط متغیر قابل انجام 
ــد. از طرف دیگر، الزمة برنامه ریزی راهبردی داشتن چشم انداز  باش
ــت وجوی چشم اندازهایی برای بهره گیری اثربخش از فاوا  است. جس

در آموزش می تواند با عنایت به پیشنهادهای زیر انجام شود: 
ــقف اتاقی را  ــدن و لمس کردن کردن س ــی که قصد جهی  کس
ــه هدفش قرار دهد.  ــیدن ب ــد کف اتاق را اهرمی برای رس دارد، بای
یافتن چشم اندازی برای فاوا در آموزش نیز با اهرم قرار دادن پیشینة 
ــت ها  فاوا در آموزش قابل حصول خواهد بود. در برخی موارد، سیاس
ــورت گرفته، پیدا کردن زمینه  ــا بدون توجه به کارهای ص و برنامه ه
ــته  ــی و فرایندی آن ها و منقطع با گذش ــی، محتوای ــاط تاریخ و ارتب

طرح ریزی می شوند.
ــود که »به کجا  ــش شروع می ش ــم انداز با این پرس  یافتن چش
ــخی  ــم؟« و یافتن راه نیز به نوبة خود در گرو پاس ــم بروی می خواهی
ــتان »آلیس در سرزمین  ــش است. این مضمون در داس به این پرس
عجایب« به تصویر کشیده شده است؛ آنجا که آلیس از گربة خندان 
ــد بروم؟« گربة  ــه من بگویی از کدام راه بای ــد: »می توانی ب می پرس
ــتگی دارد کجا می خواهی بروی«. آلیس  خندان جواب می دهد: »بس
ــه در جواب گربة خندان  ــد:  »چندان اهمیتی برایم ندارد«، ک می گوی
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ــد:  »در این صورت فرقی نمی کند کدام راه را انتخاب کنی«.  می گوی
ــم انداز به  ــتن چش ــدن به عرصة فناوری اطالعات بدون داش وارد ش
مثابه افتادن در رودخانه ای مواج است؛ آب ما را خواهد برد اگر ندانیم 

چگونه شنا کنیم.
ــائل حوزة فناوری آموزشی و مسئله یابی  ــتگاه مس  توجه به خاس
ــیم چشم اندازی قابل حصول،  ــت که در ترس آن، از جمله عواملی اس
ــد، مواردی را  ــتر ذکر ش ــد ما را یاری کند. آن چنان که پیش می توان
می توان برشمرد که سیاست ها و تغییرات آموزشی، ناشی از الگو قرار 
دادن و گرته برداری از جوامع و نظام های آموزشی نسبتًا توسعه یافته 
ــت که »خاستگاه مسئله« باید زیست -  ــت. این در حالی اس بوده اس
ــد که سیاست گذاری و برنامه ریزی برای آن انجام  بوم جامعه ای باش
ــی راه حل ها و الگوها نباید با چشم پوشی از  ــود. البته در بررس می ش
پیشرفت های سایر جوامع به ابداع دوبارة  »چرخ« پرداخت، بلکه باید 
به تجارب دیگران توجه کرد. اما مسئله یابی مستلزم داشتن ریشه ای 

بومی است. 

جمع بندی
بررسی سرگذشت فناوری های آموزشی، مدرسه را شبیه گذرگاهی 
نشان می دهد که سیری از توسعة فناوری ها را، از ساده به پیچیده، به 
خود دیده است. تختة سیاه، گچ رنگی، وایت برد، پروژکتور اورهد، دیتا 

ــایر فناوری ها هر یک به نوبة خود مثل »تبی« بوده اند  پروژکتور و س
ــه و روز دیگر رها کرده اند.  ــه دامن آموزش وپرورش را روزی گرفت ک
ــیاه را گرفت،  ــدارس ایران، همچنان که وایت برد جای تختة س در م
ــود را به دیتا پروژکتور داد. این در حالی  ــور اورهد نیز جای خ پروژکت
ــت که تجربة نگارنده درمورد آموزش وپرورش کشورهای توسعه  اس
ــکیل  ــان می دهد، فناوري ها در کنار هم مجموعه اي را تش یافته نش
ــي حفظ  ــد که هر یک جایگاه خود را در موقعیت  هاي آموزش مي دهن
ــدارد و تنها عامل  ــچ یک بر دیگري برتري ن ــد. بنابراین، هی کرده ان
تعیین کننده در کاربرد آن ها، اهداف و شرایط آموزشي است. به منظور 
ــت اثربخش آن ها،  تعیین جایگاه واقعي فناوري در آموزش و کاربس
ــم اندازها  ــاوري، و آگاهي از چالش ها و چش ــناخت قابلیت هاي فن ش

ضروري است.

 پی نوشت 
1. (ICT) information communication technology

 منابع
مهارت هاي  آموزش  برنامة  کیفیت  از  »ارزشیابي   .)1383( رحیم.  املشی،  آصفی   .1
فناوري اطالعات و ارتباطات به معلمان شهر تهران در سال 1383«. پایان نامة کارشناسي 

ارشد. دانشگاه ضمن خدمت فرهنگیان. تهران. 
معلمان«.  خالقیت  با  اطالعات  فناوري  کاربرد  »ارتباط   .)1388( زهره.  بامداد،   .2
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پایان نامة کارشناسي ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکدة  روان شناسي و علوم تربیتي. تهران. 
3. جاني پور، زهرا. )1387(. »بررسي رابطة بین آموزش ICDL معلمان با به کارگیري 
ابتدایي شهرستان  مقطع  در  یادگیري   - یاددهي  فرایند  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 
بجنورد در سال تحصیلي 87-1386.« پایان نامة کارشناسي ارشد. دانشگاه ارومیه، دانشکده 

ادبیات و علوم انساني. ارومیه. 
4. حاصلي مفرد، نوش آفرین. )1384(. »بررسي دانش، نگرشي و عملکرد دانش آموزان 
دختر و معلمان زن دورة متوسطه شهر تهران در مورد فناوري اطالعات در اوقات فراغت.« 
روان شناسي.  و  تربیتي  دانشکده علوم  بهشتي،  دانشگاه شهید  ارشد.  پایان نامة کارشناسي 

تهران. 
5. حسینی فرهنگی، سارالسادات. )1385(. »ارزشیابي مهارت هاي شغلي معلمان آموزش 
پایان نامة  رفسنجان«.  شهرستان  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از  استفاده  در  دیده 

کارشناسي ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انساني. کرمان. 
6. خوانین زاده، ربابه. )1387(. »تأثیر آموزش توابع ریاضي در محیط فناوري اطالعات و 
ارتباطات با رویکرد سازنده گرایي بر توانایي حل مسئله، سطوح یادگیري از حوزة شناختي و 
خودکارآمدي ریاضي دانش آموزان )دختر( سال دوم دبیرستان«. پایان نامة کارشناسي ارشد. 

دانشگاه عالمه طباطبایي، دانشکده علوم تربیتي و روان شناسي. تهران. 
دورة  در  الکترونیکي  آموزش  توسعة  موانع  »بررسي   .)1387( عصمت.  دویران،   .7
متوسطه شهر زنجان از دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناسان در سال تحصیلی 1386-87«. 

سازمان آموزش وپرورش استان زنجان، شورای تحقیقات آموزشی. زنجان. 
بر عدالت  ارتباطات  فناوري اطالعات و  تأثیر  8. رعنایي، مصطفي. )1385(. »بررسي 
آموزشي از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلي 86-85«. پایان نامة 

کارشناسي ارشد. دانشگاه شهید بهشتي، دانشکده علوم تربیتي و روان شناسي. تهران. 
9. سلیماني، نسیم. )1389(. »بررسي رابطة بین میزان عالقه مندي معلمان به فناوري 
ارتباطات و سطوح به کارگیري آن براساس مدل پذیرش مبتني بر عالقه در  اطالعات و 
میان دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان.« پایان نامة کارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهان، 

دانشکده علوم تربیتي و روان شناسي. اصفهان. 
10. قشمی، محمد. )1388(. »مقایسة تأثیر آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش سنتی بر 
میزان یادگیری دانش آموزان کالس های چند پایه در درس ریاضی منطقة انگوران زنجان 

در سال تحصیلی 88-87.« دانشگاه اراک، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی.
11. کریمی، حسین. )1389(. »مقایسة تأثیر آموزش به کمک رایانه و آموزش سنتی 
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محمد دشتی

سامان دهی، زبان مشترک می طلبد

اشاره 
ــران آموزشی داشتیم که  ــمارة قبل، گفت وگوهایی با ناش در دو ش
اولین آن در حاشیة نمایشگاه کتاب صورت گرفت و در آن گفته شد 
که بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب فروش خوبی نداشته 
و از رونق سال های گذشته برخوردار نبوده است. اگر هم بازار اندکی 
ــی  ــته، مربوط به غرفه های کتاب های آموزش برای فروش وجود داش
ــی بوده است. همچنین، ناشران از ایجاد عالقه مندی به  و کمک درس
مطالعه و کتابخوانی در آموزش وپرورش و بین دانش آموزان و هدایت 

بازار نشر به سوی منابع آموزشی مناسب و مفید صحبت کردند. 
ــران از آرزوی آنان برای تولید بهترین و  در دومین گفت وگو با ناش
استانداردترین کتاب ها به کمک آموزش وپرورش سخن به میان آمد 

و از اقدام سازمان پژوهش برای درج نام کتاب های مناسب در پایان 
ــد، به عنوان کاری مثبت که  ــی یا کتاب نامه های رش کتاب های درس

برای ناشران افتخارآمیز است، یاد شد.
در این شماره نیز پای صحبت دو تن از ناشران نشسته ایم که متن 

آن پیش روی شماست. 
گفت وگو با عباس جهانگیری )مدیر انتشارات بین المللی حافظ( و 
ــید رضا چایچی از انتشارات گردوی دانش. ابتدا پای صحبت های  س

آقای جهانگیری می نشینیم.
 آق�ای جهانگیری، چه نظری در مورد س�امان دهی منابع 

آموزشی و تربیتی داريد؟
 سامان دهی کتاب های آموزشی در کلیات خود موفق بوده است. 

گو
ت و 

گف

گفت وگو با مديران نشر حافظ و گردوی دانش
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ــی از اقدامات و  ــم در بخش اگر ه
ــت،  اهداف خود جواب نگرفته اس
باید با بررسی و کشف حقیقت های 
ــکاالت موجود را  مربوط به آن، اش
ــم و به اهدافش نزدیک تر  رفع کنی

شویم. 
ــوان  ــم درج عن ــد، علی رغ ببینی
ــان  پای در  ــب  مناس ــای  کتاب ه
ــار می رفت در  ــه انتظ ــن کتاب ها آن طور ک ــی، ای ــای درس کتاب ه
ــترس دانش آموزان قرار نگرفته اند. جا دارد برای تأثیر بیشتر این  دس
ــت که در »انتشارات  ــالی اس ــود. ما حدود 10 س کار برنامه ریزی ش
ــوم راهنمایی  ــال دوم و س بین المللی حافظ« در زمینة کتاب های س
ــی،  ــتیم، ولی معرفی این کتاب ها در پایان کتاب های درس فعال هس
ما به ازای مناسبی در معرفی و فروش آن نداشته است. البته بی تأثیر 
ــت که معلم این  ــل دارد. یکی از دالیلش این اس ــودن آن هم دلی ب
ــاید خودش هم از  ــام نمی دهد و ش ــانی الزم را انج درس اطالع رس
ــت.  ــی بی اطالع بوده اس ــتی در پایان کتاب درس وجود چنین فهرس
این موضوع نشان می دهد که سامان دهی کاری چندوجهی و مرکب 
ــوزان، خانواده ها، مدیران مدارس و دیگر  ــت که معلمان، دانش آم اس
عوامل باید دست به دست هم بدهند تا نتیجه و حاصل نهایی آن در 
رفتار دانش آموز متجلی شود. در این صورت، دانش آموزان این آثار را 
به جای کتاب های حل المسائل و سؤال و پاسخ می خرند و سود اصلی 

متوجه پدیدآورندگان و ناشران این گونه کتاب ها می شود.

  چه پیش�نهادی برای اجرای هرچه موفق تر س�امان دهی 
كتاب های آموزشی داريد؟ 

ــورهایی به معلمان و  ــدن این موضوع، بروش  برای عملیاتی ش
ــد، مطلب و موضوعی که  ــا بدهید و به آن ها یادآوری کنی خانواده ه
ــده است، مهم و دارای جایگاه  ــی درج ش در ابتدا یا پایان کتاب درس
خاصی است. نباید به عنوان موضوعی فرعی از آن عبور و چشم پوشی 

کنند. 
موضوع دیگر این است که اساسًا کتاب های درسی گنجایش ارائة 
تمام موضوعات را به شکل مانع و جامع ندارند. در بسیاری از مواقع، 
ــود  ــک موضوع و یا مفهوم ارائه می ش ــا خالصه ای از ی ــده و ی چکی
ــع اصلی نیاز دارد. از آن  ــه درک و فهم کل آن به مراجعه به مرج ک
ــل مختلف امکان تهیة  ــت دانش آموزان به دالی جایی که ممکن اس
همة کتاب های معرفی شده را نداشته باشند، خوب است حداقل یک 
ــه خریداری و در کتابخانة مدرسه  ــط مدرس دوره از این کتاب ها توس
ــط معلمان و دانش آموزان مورد استفاده قرار  ــود تا توس نگهداری ش

گیرد. 

 آيا حرف و س�خنی مد نظرتان هس�ت كه مايل باشید آن 
را به عن�وان دغدغ�ه و درد دل با مس�ئول آموزش وپرورش در 

میان بگذاريد؟
 می خواهم یک نکته را صریح تر و بدون تعارف بگویم که شاید 
طرح آن در قالب این سؤال مناسب تر باشد: »آیا در انتخاب کتاب های 
مناسب، مالک ها و شاخص های تعیین شده، حرف اول را می زنند، یا 
نه، سالئق داوران و کارشناسان هم در آن دخیل است؟!« البته قصد 

ــارت به همکاران خوبم در آموزش وپرورش را  جس
ــاره  ــا به دالیلی که به برخی از آن ها اش ندارم، ام
ــا را به چنین  ــم، گاهی اوقات برخی امور م می کن

تصوری داللت می کنند.

 آي�ا دلیلی هم ب�رای طرح چنین س�ؤال 
و دغدغ�ه ای داريد كه بخواهید به آن اش�اره 

كنید؟ 
ــال های اول شروع   بله، عرض می کنم. در س
ــاال در بخش  ــیاری از کتاب های ما، ح ــرح، بس ط
ــدند. اما در  ــر یا مؤلف، انتخاب و معرفی می ش ناش
ــال های اخیر، با آنکه کتاب ها با توجه به تجارب  س
ــته و توصیه های انجام شده کیفی تر و پربارتر  گذش
شده اند، انتخاب ها محدودتر و کمتر شده اند. همین 
ــی از این کتاب ها را در اختیار دارم  االن من بخش
که از نظر طراحی، رعایت استانداردها و ویژگی ها و 

ــفارش شده، بسیار غنی و با کیفیت هستند، اما انتخاب  مالک های س
ــن از نگاه خودم این موضوع را  ــده اند. به همین دلیل م و معرفی نش
ــن ویژگی هایی کنار  ــم که این کتاب ها با چنی ــاف می بین دور از انص

گذاشته شود. 

 آقای چايچی شما هم از »گردوی دانش« و انگیزة شروع 
ب�ه كار نش�ر و موضوع س�امان دهی منابع آموزش�ی و تربیتی 

برايمان بگويید. 
ــارات ما نوپاست و در تاریخ 1 مرداد 1391 فعالیت هایمان   انتش
ــخت باشد، اما از این بابت  ــاید کار ما از جهاتی س را آغاز کرده ایم. ش
ــتانداردها و ویژگی های مورد نظر  که از همان ابتدا قصد داریم با اس
ــرورش کار خودمان را مطابقت دهیم، فرصت خوبی برای  آموزش وپ

ما خواهد بود.
ما بعد از دو ماه از آغاز کار خدمت دوستان در مدیریت سامان دهی 

رسیدیم و از آن ها راهنمایی خواستیم. 

 جناب چايچی، با توجه به اينکه انتش�ارات گردوی دانش 
نوپاس�ت و شما به تازگی به حوزة نش�ر آموزشی پیوسته ايد، 

خوب اس�ت حداقل يک 
دوره از كتاب نامه های رشد 
توسط مدرسه خريداری 
و در كتابخان�ة مدرس�ه 
نگهداری شود تا توسط 
معلم�ان و دانش آم�وزان 
مورد استفاده قرار گیرد 

ی
یر

نگ
ها

ج

چی
چاي
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تا چه حد انگیزه داريد كه با س�امان دهی كتاب های آموزش�ی 
هم همراه شويد؟

ــتاندارد و مطلوبی   من خودم مایلم که در زمینة کتاب های اس
ــبة  ــد، فعالیت کنم. اما یک محاس ــما آن را توصیه می کنی ــه ش ک
ــورت نباید  ــان می دهد که در این ص ــن االن نش ــک از همی کوچ
ــم. در حالی  ــائل اقتصادی باش ــود و مس ــی دنبال فروش، س خیل
ــت که به این  ــن طرحی در گروی آن اس ــه اصاًل موفقیت چنی ک
ــران پاسخ دهد. واقعًا همین حاال با همة نگاه های  دغدغه های ناش
ــد و می خواهند با  ــرورش دارن ــه آموزش وپ ــران ب ــی که ناش مثبت
ــامان دهی همراهی  کنند، تا چه حد تضمین وجود  س
دارد که چنین آثاری به فرض تولید و انتخاب شدن، 
ــند و نه بیشتر، بلکه در حد همین  فروش داشته باش
ــائل ها و کتاب های کمک درسی بفروشند و  حل المس

ــود و هزینه کنند؟  س
ــائل و مشکالت، باالخره به هر  حاال با همة این مس
ــت، ما قصد کرده ایم  ــی که منطقش نزد خود ماس دلیل
ــامان دهی پیش  ــا هماهنگی طرح س ــه کارمان را ب ک
ــیر آماده  ــم و در حدود 150 کتابی هم که در مس ببری
ــعی کرده ایم خودمان را به  ــدن برای چاپ داریم، س ش
استانداردها و ویژگی های اعالم شده برای کتاب های کمک آموزشی 
ــا همان گونه که همکاران دیگر هم  ــی نزدیک کنیم. ام و کمک درس
اعالم کردند، انتظار داریم حداقل زمینه و فضای مشخص تری برای 
ــتر و مؤثرتر بین متولیان سامان دهی در آموزش وپرورش  ارتباط بیش
ــران آموزشی که آمادگی این کار را دارند، ایجاد شود تا ما هم  و ناش
بتوانیم اهداف و برنامه های خودمان را در این سرمایه گذاری سنگین 

جلو ببریم.

 تا چه حد معتقديد كه بايد روابط و تعامل بین ناش�ران و 
بدنة آموزش وپرورش توسعه يابد؟

ــتان ها مراجعه   ما معمواًل به ادارات آموزش وپرورش تهران و اس
ــر متولی کار من، ناظر و راهنما  ــما مگ می کنیم و می گوییم: »آقا! ش
کار من نیستید؟ ما کار را برای شما تولید می کنیم تا در مدارس از آن 

ــود. پس چرا شما دوری می کنید و سری به دفتر ناشرانی  استفاده ش
ــتند، نمی زنید، تا پس از تألیف و انتشار کتاب،  ــما هم سو هس که با ش
ــب اعالم کنید و این همه سرمایه گذاری به  ــب یا نامناس آن را مناس

هدر نرود؟!«
ــن نیت و ارتباط سازنده، حساب  ــت که باید حس حرف من این اس
ــتری بین آموزش وپرورش و ناشران آموزشی وجود  شده و سالم بیش
ــامان دهی کتاب های آموزشی به سامان برسد.  ــته باشد تا کار س داش
مطمئن باشید تا زمانی که این هماهنگی و همراهی اتفاق نیفتد، بازار 
و افرادی که به دنبال منافع کوتاه مدت و فردی خود هستند، کارشان 
را جلو خواهند برد. همین االن هم که ما اینجا در کنار هم نشسته ایم 
ــتید همین ناشرانی  ــاهد هس ــائل حرف می زنیم، ش و دربارة این مس
ــت ویژگی های الزم برای  ــتانداردها و رعای ــاید ما به لحاظ اس که ش
ــان را رد کرده ایم، بیشترین حجم تبلیغات  کتاب های آموزشی کارش
رادیویی، محیطی و رسانه ای را دارند و از همه هم بیشتر می فروشند. 
ــما براساس اعتقادات و اهدافی که داریم، با هم یک هدف  ما و ش
را دنبال می کنیم، اما از مشکالتی که هستة اصلی معضالت ما را در 
ــارات آموزشی و کمک آموزشی تشکیل می دهند هم نباید  زمینة انتش

غافل شویم.

 و حرف آخر! 
ــامان دهی زمانی موفق  ــت که س ــدی حرف من این اس  جمع بن
ــد و طرفین با زبان یکدیگر آشنا  ــران راحت باش خواهد بود که با ناش
ــترکی که دارند، به هم کمک  ــند و برای انجام رسالت های مش باش
کنند. االن کدام مدیر ما در آموزش وپرورش می تواند برود با یک 
ــه بگذارد و حرف هایش را بزند. بدون تعارف بگویم که  ناشر جلس
ــر چنین جرئتی دارم  نه آن مدیر چنین کاری می کند و نه من ناش
ــرورش بروم و نظراتم  ــات یکی از مدیران آموزش وپ ــه به مالق ک
ــی که وجود دارد،  ــاس می کنم با فضای ــرح کنم. چون احس را مط
ــود. پس  ــت بدتر ش ــش نمی رود و کار حتی ممکن اس کاری از پی
ــودجویی  در درازمدت باید این جو بدبینی و عدم اعتماد و نگاه س
ــا بتوانیم اهداف این  ــود تا م و رانت خواری از این فضا برچیده ش

طرح خوب را عملیاتی کنیم.

و  نی�ت  حس�ن  باي�د 
ارتباط س�ازنده، حساب 
ش�ده و س�الم بیشتری 
آموزش وپ�رورش  بی�ن 
آموزش�ی  ناش�ران  و 
باشد تا كار سامان دهی 
كتاب ه�ای آموزش�ی به 

سامان برسد

41پاییـــز1392 14



از بازار فروش تا منتخب جشنواره

مقدمه
ــنواره هاي فیلم در  ــینمایي منتخب جش ــاي س ــیاري از فیلم ه بس
ــینما ناموفق هستند. داوران فیلم هاي هنري را انتخاب  گیشه هاي س
ــا ندارند. فیلم هایي  ــي به دیدن آن فیلم ه ــد، ولي مردم رغبت مي کنن
ــتانداردهاي هنري  ــوند که از نظر هنرمندان فاقد اس پرفروش مي ش
هستند و فیلم هایي تحت عنوان »هنر براي هنر« از دید کارشناسان، 
منتقدان و سینماگران آثار برجسته اي به شمار مي روند. اما عموم مردم 
چنین درکي از این فیلم ها ندارند و متوجه برجستگي ها و ویژگي هاي 

هنري آن ها نمي شوند.
ــي هم مي افتد. کتاب هایي  همین اتفاق در مورد کتاب هاي آموزش
ــنوارة  ــان و داوران امتیاز باالیي دارند و در جش ــه از دید کارشناس ک
ــد رتبه مي آورند و برگزیده مي شوند، در بازار  کتاب هاي آموزشي رش

ــم، تعدادي از  ــوند. از طرف دیگر ه ــتقبال مواجه نمي ش کتاب با اس
کتاب هاي کمک درسي که در همان نگاه اول از گردونة ارزیابي خارج 
ــوند، توفیق زیادي در بازار دارند. از فروش خوبي برخوردارند و  مي ش
ــن کتاب هایي مي گردند. حتي  ــوز و اولیا به دنبال چنی معلم، دانش آم
ــي را مي دهند که  ــؤال هاي کتاب هاي درس ــخ س کتاب هایي که پاس
ــي  ــه قبول دارند که از نظر آموزش ــم و همه و هم ــناس و معل کارش
نه تنها مناسب نیستند، بلکه مضر هم هستند، بسیار فروش دارند. این 
نوشتار تالش دارد به آسیب شناسي این موضوع بپردازد و تا حدامکان 

راهکارهایي ارائه دهد.

كلیدواژه ه�ا:  كتاب های آموزش�ی، كتاب های كمک درس�ی، 
آموزش معلمان و ارزشیابی

دكتر خسرو داوودي

اله
مق

آسیب شناسی تأثیر جشنواره كتاب های آموزشی رشد در فروش آثار منتخب
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طرح سامان دهي
ــدف تغییر وضعیت  ــي با ه ــامان دهي کتاب هاي آموزش ــرح س ط
ــید. قرار بود با اجراي این طرح آشفتگي  تشریح شده به تصویب رس
ــامان یابد، اما این اتفاق  ــي و کمک درسي س بازار کتاب هاي آموزش
هنوز به طور کامل نیفتاده است. یکي از دالیل متصور مي تواند به طور 
ــد. علي رغم تمام تالش هایي که در  ــدن این طرح باش کامل اجرا نش
دبیرخانه طرح سامان دهي به عمل مي آید، اما خروجي هاي این طرح 
ــتي از مواردي که سبب  ــب نکرده اند. فهرس هنوز جایگاه الزم را کس

شده اند، طرح هنوز به طور کامل اجرا نشود، به شرح زیر است:
 روش هاي اطالع رساني کارایي الزم را ندارند، به طوري که اغلب 

معلمان هنوز با این طرح آشنایي ندارند.
ــي به عنوان  ــاي کتاب هاي درس ــنواره در انته ــدگان جش  برگزی

کتاب هاي مرتبط و مناسب معرفي نمي شوند.
ــرورش یا  ــط آموزش وپ ــاب توس ــد کت  در خری
ــهرداري ها، براي برگزاري نمایشگاه هاي کتاب و  ش
ــت کتاب هاي  یا توزیع کتاب ها در مدارس، به فهرس
ــنواره توجهي  ــا برگزیدة جش ــب )کتاب نامه( ی مناس

نمي شود.
ــي از آموزش وپرورش، از جمله   هنوز بخش های
ــودکان و نوجوانان« و  ــري ک ــون پرورش فک »کان
ــب  »منادي تربیت« به طور موازي کتاب هاي مناس
ــه خروجي طرح  ــد و ب ــاب مي کنن را داوري و انتخ

سامان دهي بي توجه هستند.
 اغلب ناشران و دست اندرکاران نشر کتاب هاي 
آموزشي، معلمان و مؤلفان از کتاب هاي راهنماي تولید مواد آموزشي 
مکتوب باخبر نیستند و اطالع رساني کارامد در این زمینه انجام نشده 

است.
ــنواره اقدامي از طرف  ــد کتاب هاي منتخب جش ــت خری  در جه

آموزش وپرورش به عمل نمي آید.
ــان مي دهند، طرح  ــتند که نش ــي از دالیلي هس ــوارد فوق برخ م
ــته  ــدا نکرده و نتوانس ــگاه واقعي خود را پی ــوز جای ــامان دهي هن س
ــي و یا  ــه خریداران کتاب هاي آموزش ــان را ب ــت، افکار کارشناس اس

تولیدکنندگان آن نزدیک کند.

ارزشیابي
ــت که  ــت دادن، بازار کتاب این اس ــن موضوع براي جه مهم تری
ــودي ببرند. اغلب خریداران  خریداران کتاب از این کار خود نفع و س
ــت در آزمون ها و  ــب موفقی ــي به دنبال کس ــاي کمک درس کتاب ه
ــود و به این نیاز پاسخ دهد،  ــیابي ها هستند. اگر کتابي تولید ش ارزش
قطعًا با استقبال خریداران و مخاطبان مواجه مي شود. از طرف دیگر، 
اگر اثري که تولید مي شود، به ارزشیابي و کسب موفقیت در آزمون ها 

ــت؛ حتي اگر برگزیدة  کمک نکند، تأثیري در مخاطب نخواهد گذاش
جشنواره باشد.

ــت که تا وقتي نظام ارزشیابي در آموزش وپرورش  واقعیت این اس
ــي مقبول نشود،  ــت اندرکاران آموزش تغییر نکند و تفکر معلمان و دس
ــلیقة بازار کار تغییر کند. وقتي آزمون هایي  نمي توان انتظار داشت س
مثل امتحانات نهایي سال سوم راهنمایي یا پایان دورة ابتدایي کاماًل 
ــوند، و در فرم و محتوا کاماًل تکراري و قابل  ــه اي برگزار مي ش کلیش
پیش بیني هستند، طبیعي است، عده اي از ناشران به تولید کتاب هاي 
کمک درسي براساس آزمون هاي پایاني روي آورند و خریداران آن ها 
ــتفاده از این کتاب ها، در آزمون هاي پایاني نتیجه مي گیرند.  نیز با اس
ــه روز فرهنگ  ــت مي کند و روزب ــون خود را تقوی ــیکل نامیم این س

معلمان، اولیا و دانش آموزان در این خصوص بدتر مي شود.
ــتلزم طراحي آزمون هاي پایاني متفاوت  ــیکل مس خروج از این س
ــت که ا لبته همین موضوع نیز با مقاومت معلمان و دانش آموزان  اس
ــراي این تغییر بین  ــجاعت ب ــود. به همین دلیل غالبًا ش مواجه مي ش
ــیابي در آموزش وپرورش دیده  ــان امر ارزش ــؤال یا مجری طراحان س
ــود. در واقع براي آنکه سروصدایي به پا نشود، همان کلیشه ها  نمي ش

و قالب هاي گذشته هر سال تکرار مي شوند.
به هرحال، اگر قرار باشد روزي کتاب منتخب جشنواره و مورد تأیید 
ــد، باید بتواند به ارزشیابي  ــان در بازار کتاب هم موفق باش کارشناس
ــک کنند، یا اینکه تفکر معلمان را این گونه تغییر دهد که آموزش  کم
ــیابي باید در خدمت آموزش  ــیابي نیست، بلکه ارزش در خدمت ارزش
ــرورش در ایجاد  ــال هاي اخیر مجموعة نظام آموزش وپ ــد. در س باش
این تغییرات اساسي در ارزشیابي و تغییر رویکرد معلمان موفق نبوده 

است.

آموزش معلمان
ــي تغییر مي کند،  ــه دنبال آن کتاب درس ــي و ب وقتي برنامة درس
ــیابي تحول صورت پذیرد و  ــت که هم در ارزش ــبي اس فرصت مناس
ــد تغییر یابد. اما این  ــاس برنامة جدی هم اینکه رویکرد معلمان براس
ــنتي و فاقد کارایي  ــوز برنامة آموزش معلمان س ــاق نمي افتد. هن اتف
ــت، به طوري که حتي پیام هاي اصلي برنامه هاي جدید به معلمان  اس
منتقل نمي شود. حتي تعداد زیادي از معلمان نیز دوره هاي آموزشي را 
ــفته  نمي بینند. به این ترتیب، فرصت هاي طالیي ایجاد تحول در آش
ــاندن کتاب هاي  ــي و تعجیلي که در رس ــازار تغییر کتاب هاي درس ب
ــي به مدارس در اول مهرماه و شروع سال تحصیلي وجود دارد،  درس

از بین مي رود.
ــي، معلم  یکي از مؤثرترین عوامل در خرید کتاب هاي کمک درس
است. تا وقتي که رویکرد معلم نسبت به انتخاب کتاب مناسب تغییر 
ــت. وقتي معلم  ــفتگي فعلي در بازار کتاب ادامه خواهد داش نکند، آش
ــیوه هاي ارزشیابي  درخصوص اهداف اصلي، روش هاي تدریس و ش

خدم�ت  در  آم�وزش 
بلکه  نیس�ت،  ارزش�یابي 
ارزش�یابي بايد در خدمت 
آموزش باشد. در سال هاي 
نظ�ام  مجموع�ة  اخی�ر 
آموزش وپرورش در ايجاد 
اين تغییرات اساس�ي در 
ارزش�یابي و تغییر رويکرد 

معلمان موفق نبوده است
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برنامه هاي درسي توجیه نمي شود و نمي تواند از بین کتاب هاي موجود 
ــخیص دهد، طبیعي  ــب و مرتبط با برنامه را تش در بازار، کتاب مناس
ــال حاضر، معلمان  ــتباه مي کند. در ح ــت که در انتخاب خود اش اس
ــوند و بنابراین  ــنا نمي ش ــش با اهداف برنامه آش ــرم و زحمت ک محت
ــورد معیارها و مالک هاي  ــیم که در م ــته باش نمي توانیم انتظار داش

کتاب هاي مناسب توجیه شوند.
ــن عوامل ایجاد  ــد آموزش معلمان یکي از مهم تری به نظر مي رس
ــت و غفلت از این  ــیابي اس ــي و ارزش تغییر و تحول در نظام آموزش
ــتي  ــوزان و خانواده ها به درس ــود که دانش آم ــوع موجب مي ش موض

هدایت نشوند.

ساير عوامل تأثیرگذار
ــل تأثیرگذار دیگري نیز  ــالوه بر موارد اصلي و مهم فوق، عوام ع

وجود دارند که فهرستي از آن ها به شرح زیر است: 
 شیوه هاي نادرست توزیع کتاب هاي کمک درسي، از جمله دادن 

سود به مدرسه، مدیر یا معلم. 
 عدم کارایي نظام توزیع کتب هاي کمک درسي.

ــداف و رویکردهاي  ــا اه ــل تولید ب ــران و عوام ــنایي ناش  ناآش
برنامه هاي درسي.

ــان و یا  ــدارس غیردولتي و تیزهوش ــاي م ــزاري آزمون ه  برگ

المپیادهاي علمي که جهت هاي خاصي را در آموزش ایجاد مي کنند 
ــمت  ــي از دانش آموزان، معلمان و اولیاي مدارس را به این س و طیف

سوق مي دهند.
ــط مؤسسات آموزشي و   برگزاري آزمون ها ماهانه و ادواري توس
ــي را ترویج مي کنند و به نظام  ــران در مدارس که فرهنگ خاص ناش
ــد و آن را تقویت و تثبیت  ــیابي دامن مي زنن آموزش در خدمت ارزش

مي کنند.
ــیابي کیفیت آموزش   نبود نظام مناسب ارزش
ــه، تقویت معیارهاي کّمي و  در مدارس و در نتیج
ــة  ــب موفقیت در آزمون ها براي مقایس ترویج کس

عملکرد مدارس.
ــاید عالوه بر دالیل فوق بتوان موارد دیگري  ش
ــوان جمع بندي  ــمرد. در پایان و به عن ــز برش را نی
ــت که مجموعة این عوامل نوعي  الزم به ذکر اس

ــي را مي سازند و تا این فرهنگ عمومي تغییر نکند و  فرهنگ آموزش
متحول نشود، کماکان شاهد شرایط کنوني خواهیم بود که کتاب هاي 
ــان تأثیري بر بازار کتاب ندارد و این بازار آشفته در  برگزیدة کارشناس
ــت که در این فرهنگ نادرست آموزشي،  ــب اس قبضة آثاري نامناس
ــوند و تنها مخاطبان خود را  فقط موجب موفقیت هاي ظاهري مي ش

ارضا مي کنند.

تا وقتي كه رويکرد معلم 
نس�بت به انتخاب كتاب 
نکن�د،  تغیی�ر  مناس�ب 
آش�فتگي فعل�ي در بازار 
كتاب ادامه خواهد داشت

می
حتر

ل م
فض

ابول
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ويــژگـی هـــای
کتاب های غیر درسي گروه برق

اشاره
ــاخة  فنی وحرفه ای  ــی در ش از آنجا که محتوای کتاب های آموزش
ــایر شاخه ها تفاوت دارد، روش  ــی در س با محتوای کتاب های آموزش
بررسی و ارزشیابی این نوع کتاب ها نیز با هم متفاوت است. عالوه بر 
ــی گروه هایی مانند برق،  ــی و غیردرس این، محتوای کتاب های درس
ــتی، متالورژی  ــر، صنایع دس ــابداری، هن ــاختمان، حس مکانیک، س
ــاوت دارند. برای مثال، در  ــر از بعد ماهیت و محتوا با هم تف کامپیوت
ــاختمان و برق اجرای کار در ارتفاع زیاد صورت می گیرد، یا  گروه س
ــروکار  در گروه متالورژی کاربران با مواد مذاب و درجة حرارت باال س
ــد، در صورتی که در مونتاژ مدارهای الکترونیکی با قطعات ریز و  دارن
ــیاری از رشته ها الزم است از دستگاه های  ظریف کار می کنند. در بس
اندازه گیری دقیق مانند غلظت سنج، اسیلوسکوپ، کولیس و میکرومتر 

الکترونیکی و دوربین های نقشه برداری استفاده کنیم. چنین تفاوت ها 
ــوای این گونه کتاب ها و  ــوند که محت ــبب می ش و پیچیدگی هایی س
مطالب مندرج در آن ها از یکدیگر متفاوت شوند. حتی شرح  و رعایت 
نکات ایمنی و بهداشتی و اجرای مهارت های محوری )غیرفنی( نیز، 
ــابه هستند،  ــته های مختلف از نظر توصیفی مش با وجود اینکه در رش

اما با هم تفاوت دارند. 
ــند ویژگی های کتاب های  ــریح خالصة س در این دو مقاله به تش
ــاخة فنی وحرفه ای و روش های ارزشیابی  غیردرسی گروه برق در ش
ــایر  ــران، مؤلفان و س ــیده ایم ناش ــا پرداخته  ایم وکوش ــن کتاب ه ای
ــی را با این روند آشنا سازیم. در  ــت  اندرکاران کتاب های غیردرس دس
قسمت اول این مقاله به بررسی سند و آشنایی با برخی از ویژگی های 
ــت، می پردازیم.  ــا درج نمودارهایی که در مقاله آمده اس ــی آن، ب کل

مهندس سیدمحمود صموتی

بخش اول

نیم نگاهی به راهنماي تولید كتاب هاي آموزشي  فني وحرفه اي

اله
مق
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عکس: رضا بهرامی

ــی و اختصاصی  ــه واکاوی ویژگی های عموم ــمت دوم آن ب در قس
ــیابی آن ها با  ــته و روش های ارزش ــی در این رش کتاب های آموزش

استفاده از جدول های مربوطه خواهیم پرداخت.

كلیدواژه ها: شاخة  فنی و حرفه ای، كتاب های آموزشی، كمک 
آموزشي و كتاب های غیردرسی.

بررسی سند موجود و ضرورت تفکیک اسناد
ــاخة فنی و  ــی در ش ــیابی کتاب های غیردرس ــون برای ارزش تاکن
ــت. در این  ــده اس ــند در دو ویرایش تدوین ش حرفه ای فقط یک س
ــیابی هر نوع کتاب غیردرسی، اعم از کمک درسی و  سند برای ارزش
ــی خاص تنظیم شده که تعدادی  ــی یک فهرست وارس کمک آموزش
ــی های تهیه شده مشابه  ــاخص های آن در تمام فهرست وارس از ش
ــیاری از موارد کار داوران و  ــت. تعدد فهرست های وارسی در بس اس
ــران را مشکل می سازد. در سند موجود، ابتدا نوع کتاب مشخص  ناش
ــود. به عبارت دیگر، نمی دانیم کتاب تهیه شده به وسیلة ناشر  نمی ش
ــت. این موضوع در  ــی، فعالیت یا دانش افزایی اس مثاًل کمک آموزش
ــود و گاهی الزم است دوباره کاری  ــیابی مشخص می ش فرایند ارزش
ــد. همچنین، باتوجه  ــیابی دقیق نباش صورت گیرد و در نهایت ارزش
ــامل  ــاخة فنی و حرفه ای که ش ــی در ش ــه تنوع کتاب های آموزش ب
ــت،  کتاب های نظری، عملی، نظری- عملی و کتاب گزارش کار اس
ــدی که دارد، نمی تواند  ــند فعلی با وجود ویژگی های مثبت و مفی س

کاماًل کارشناسانه و جواب گوی نیازهای جامعه باشد. 
در مقالة مندرج در »مجلة رشد« جوانة شمارة 40 )تابستان 1392( 
با عنوان »چالش هاي بازار نشر کتاب های غیردرسی فنی وحرفه ای« 
ــدیم و گفتیم که باتوجه به مشکالت ناشران الزم  نکاتی را متذکر ش
است در سند فعلی تجدیدنظر شود. شاخص های تعریف شده در سند 
ــده برای آن ها نمی تواند همة کتاب های  فعلی و معیارهای تعریف ش
ــاخة فنی و حرفه ای را پوشش دهد. هم وزن بودن امتیازها  درسی ش

نیز یکی دیگر از مشکالت سند فعلی است.
ــت که آیا الزم است برای هر گروه  ــؤال مطرح اس همواره این س
ــود، و هر یک  ــی یا حتی هر درس ویژگی های خاص تعریف ش درس
ــد. از یک دید کلی پاسخ مثبت  ــت وارسی جداگانه داشته باش فهرس
ــًا ماهیت و محتوای هر درس با درس دیگر تفاوت  ــت، زیرا اساس اس
ــت، باید مورد  ــا در مورد اینکه میزان تفاوت در چه حدی اس دارد. ام
ــرای هر درس یک ویژگی  ــرد. از طرف دیگر، اگر ب ــی قرار گی بررس
ــود، به دلیل ایجاد تنوع زیاد،  ــت وارسی خاص تهیه ش با یک فهرس
ــی با مشکل مواجه  ــران و تولیدکنندگان کتاب های غیردرس کار ناش
ــود. در دفتر »انتشارات و تکنولوژی آموزشی« در شاخة نظری،  می ش
ــی مثاًل، تاریخ، ادبیات، جغرافیا یک سند جداگانه  برای هر گروه درس
ــده است. از آنجا که در شاخة فنی وحرفه ای گروه های درسی  تهیه ش

ــتة درسی تعریف می شود، دفتر  ــتند و برای هر گروه رش متفاوت هس
ــامل گروه های برق،  ــی ش مذکور تصمیم گرفت برای 14 گروه درس
ــتی و... سند  ــاختمان، معماری، صنایع دس ــابداری، س مکانیک، حس
ــا رویکرد جدید در جهت  کمک  ــی را ب ویژگی های کتاب های آموزش
ــران و مؤلفان تدوین کند. یکی از این اسناد، سند ویژگی های  به ناش

کتاب های درسی گروه برق در شاخة فنی و حرفه ای است.

فهرست سند جديد
سند جدید ویژگی های کتاب های آموزشي در شاخة فنی وحرفه ای 

شامل هشت فصل به شرح زیر است:
ــی در گروه برق در شاخة  ــنایی با روند برنامة درس فصل اول: آش

فنی وحرفه ای
فصل دوم: کتاب های آموزشی و طبقه بندی آن ها

فصل سوم: روند حاکم بر تولید کتاب های درسی در گروه برق
فصل چهارم: ویژگی های کتاب های درسی گروه برق

فصل پنجم: ویژگی های عمومی کتاب های غیردرسی گروه  برق
فصل ششم: ویژگی های اختصاصی کتاب هاي غیردرسی

فصل هفتم: ویژگی های سایر کتاب های تخصصی گروه برق
فصل هشتم: پیوست ها

شاخه، زمینه، گروه و رشته
در آموزش وپرورش در سطح متوسطه 
ــاخة »فنی وحرفه ای«، »نظری«  ــه ش س
ــاخة  ــود دارد. در ش ــش«  وج و »کاردان
ــه زمینة صنعت، خدمات  فنی وحرفه ای س
ــاورزي قرار مي گیرد. در هر یک از  و کش
ــا قرار مي گیرند. این  این زمینه ها گروه ه
ــت می تواند برای  گروه ها در زمینة صنع
ــند. هر گروه  ــرق یا مکانیک باش مثال ب
مي تواند یک یا چند رشته را پوشش دهد.

طبقه بن�دی كتاب ه�ا در گ�روه 
برق شاخة فنی وحرفه ای

ــتة  ــروه برق در دو دس ــای گ کتاب ه
ــایر« طبقه بندی می شوند.  ــامل کتاب های »آموزشی« و »س کلي ش
ــار دیدگاه  ــرق از چه ــروه ب ــی در گ ــای آموزش ــن، کتاب ه همچنی
ــاختار«، »ماهیت و محتوا« و »کاربرد« تقسیم بندی  »آموزش«، »س
ــوند. از دیدگاه  آموزش، کتاب ها در دو گروه درسی و غیردرسی  می ش
قرار می گیرند. از دیدگاه »ساختار«، کتاب ها در گروه هاي »نظری«، 
ــزارش کار« قرار دارند. از دیدگاه  ــی«، »نظری- عملی« و »گ »عمل
ــه گروه »ترجمه ای«، »تألیفی« و  »ماهیت و محتوا« کتاب ها در س

كتاب ه�ای آموزش�ی در گ�روه 
برق از چه�ار ديدگاه »آموزش«، 
»س�اختار«، »ماهیت و محتوا« و 
»كاربرد« تقسیم بندی می شوند. 
از دي�دگاه  آم�وزش، كتاب ها در 
دو گروه درسی و غیردرسی قرار 
می گیرند. از ديدگاه »س�اختار«، 
كتاب ها در گروه ه�اي »نظری«، 
»عمل�ی«، »نظ�ری- عمل�ی« و 
»گ�زارش كار« ق�رار دارن�د. از 
ديدگاه »ماهیت و محتوا« كتاب ها 
»ترجم�ه ای«،  گ�روه  س�ه  در 
»تألیف�ی« و »ترجم�ه و تألیفی« 
گنجانده می شوند
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»ترجمه و تألیفی« گنجانده می شوند.
یادآور می شود که از دیدگاه آموزش، کتاب ها در دو گروه کتاب های 
درسی و غیردرسی قرار می گیرند که کتاب های غیردرسی خود به دو 
ــتة کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی دسته بندی می شوند.  دس
ــی و دیدگاه آموزش  ــیم بندی کتاب  ها را از دیدگاه کل ــودار 1 تقس نم

نشان می دهد.
کتاب هایی که زیر عنوان »سایر« طبقه بندی می شوند، کتاب هایی 
ــتان گونه، طنز یا کارتونی در ارتباط با برق  ــتند که به صورت داس هس
ــای »ِرزی و ترانزی«  ــوند کتاب ماجراه ــته می ش و الکترونیک نوش
ــرد مقاومت ها و  ــه بحث روی کارب ــت که ب ــک کتاب کارتونی اس ی

كتاب

سايرآموزشی

غیردرسی درسی

کمک آموزشی کمک درسیمبانی برق الکترونیک عمومی

کتاب های داستان گونه 
در ارتباط با برق مانند 
ماجراهای »ِرزی و 

ترانزی«

نمودار1. انواع کتاب ها

كتاب

سايرآموزشی

نظری

تألیف

عملی

ترجمه

نظری- عملی

ترجمه و تألیف

گزارش کار

نمودار2. طبقه بندی کتاب ها از ابعاد ساختاری، ماهیت و محتوا

ديدگاه ساختار

ديدگاه ماهیت و محتوا
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عکس: رضا بهرامی ترانزیستورها در قالب داستان طنز می پردازد.
ــازمان پژوهش و برنامه ریزی  ــی »س متولی تولید کتاب های درس
ــی را معموالً  ناشران بخش  ــت و کتاب های غیردرس ــی« اس آموزش
ــط  خصوصی تهیه می کنند. البته در برخی موارد نیز این کتاب ها توس

دفاتر ذی ربط سازمان پژوهش تولید می شوند.
ــاختاری، ماهیت و  ــول حاکم بر طبقه بندی کتاب ها از ابعاد س اص

محتوا تقریبًا بر تمام کتاب ها حاکم است )نمودار2(.
همان طور که اشاره شد، کتاب های کمک درسی از دیدگاه کاربرد 
ــنجش و اندازه گیری« و  ــه گروه »فعالیت،  کار و تمرین«، »س در س
»راهنمای معلم« دسته بندی می شوند. کتاب های کمک آموزشی نیز 
ــه طبقة »دانش افزایی هنرجویان« و »دانش افزایی معلمان« و  در س

»مرجع« قرار می گیرند )نمودار 3(.

نوع كتاب و ضوابط اجرايی
ــد، متولی تولید اغلب کتاب های غیردرسی  همان طور که اشاره ش

ــتند. به عبارت دیگر، تقریبًا  ــران و مؤلفان بخش خصوصی هس ناش
ــنجش و اندازه گیری«،  ــن«، »س ــت کار و تمری ــای »فعالی کتاب ه
ــی  ــان«،  »دانش افزای ــی هنرجوی ــم«، »دانش افزای ــای معل »راهنم
ــود. زمانی این  ــط آنان تهیه و تولید می ش معلمان« و »مرجع« توس
ــمی وارد چرخة آموزش شوند که مجوز  کتاب ها می توانند به طور رس
ــارات و تکنولوژی آموزشی براساس بخش نامة  ــط دفتر انتش آن توس
828 مورخ 89/6/2 صادر شده باشد. از این رو الزم است همة  ضوابط 
ــاره شده، توسط ناشران و مؤلفان بخش  حاکم بر تولید کتاب های اش
خصوصی رعایت و عماًل اجرا شود تا به آسانی بتوانند عالوه بر خدمت 

فرهنگی مفید و اشتغال زایی، سود معقول و منطقی کسب کنند.

ويژگی های ويرايش جديد سند
ــاخة  ــروه برق در ش ــی گ ــای کتاب های درس ــند ویژگی ه در س
ــت هاي وارسی به  ــت که تعداد فهرس ــعی شده اس فنی وحرفه ای س
ــد و مرحلة غربالگری کتاب ها از دیدگاه های تعریف شده،  حداقل برس

كتاب  های 
آموزشی

غیردرسیدرسی

فعالیت، کار 
و تمرین

دانش افزایی 
هنرجویان

سنجش و 
اندازه گیری

دانش افزایی 
معلمان

راهنمای 
معلم

مرجع

کمک آموزشیکمک درسی

نمودار3. طبقه بندی کتاب های  آموزشی
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شاخص های انواع كتاب ها 
براساس امتیاز

تعداد امتیاز كسب شده

142 تا 200 امتیازکتاب های برگزیده
142 تا 161 امتیازکتاب های تقدیری
120 تا 141 امتیازکتاب های مناسب

جدول1. شاخص ها و امتیازها

ــیابی در  ــداد نمون  برگ های ارزش ــورت پذیرد. تع ــان ابتدا ص از هم
ــای عمومی برای  ــامل ویژگی ه ــه نمون  برگ ش ــند جمعًا س این س
ــی و  ــام کتاب ها، ویژگی های تخصصی برای کتاب های غیردرس تم

ویژگی های تخصصی برای »سایر« کتاب هاست.

تعداد امتیازها و روش امتیازدهی
ــده است که 80 امتیاز  برای هر کتاب 200 امتیاز درنظر گرفته ش
ــه ویژگی های تخصصی آن  ــای عمومی و 120 امتیاز ب به ویژگی ه
تعلق می گیرد. براساس مصوبه های دبیرخانة سامان دهی کتاب های 
ــده بتوانند امتیاز الزم  ــی، در صورتی که کتاب های ارزیابی ش آموزش
ــت آورده اند به عنوان  ــاس امتیازهایي که به دس ــب کنند، براس را کس
ــوند. برای  ــب انتخاب می ش ــده، تقدیری یا مناس ــاي برگزی کتاب ه
ــط دو داور تخصصی  ــه، امتیازدهی توس ــیدن به قضاوت عادالن رس
به صورت جداگانه صورت می گیرد و در نهایت امتیازها با هم مقایسه 

ــده توسط دو داور از هم فاصله  ــوند. چنانچه امتیازهای داده ش می ش
داشته باشند، کتاب به داور سوم ارجاع می شود. سپس در یک جلسه 
ــامان دهی تصمیم گیری  نهایی صورت  ــا حضور نمایندة دبیرخانة س ب
ــاس امتیاز« و  ــاخص های انواع کتاب ها براس می گیرد. جدول1 »ش

»تعداد امتیازهای کسب شده« را نشان می دهد.
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روکش فرم ارزيابي کتاب هاي آموزشي فني وحرفه اي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كارشناس محترم، جناب آقاي  / سركار خانم  .

خواهشمند است کتاب ضمیمه را مطالعه فرمایید و در مقابل هر سؤال یکی از مقیاس ها را با توجه به شاخص های 
ارزشیابی درج شده انتخاب کنید.

قبل از شروع کار، کتاب »ویژگی های کتاب های آموزشی فنی وحرفه ای« چاپ سال 1391 را مطالعه کنید و 
اطالعات زیر را کامل نمایید.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام کتاب: .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام مؤلف )مؤلفان(: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام مترجم )مترجمان(: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ انتشار: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناشر: .

مخاطبان کتاب: 
هنرآموز   سوم    هنرجویان پایة: دوم   

کلي  آموزشي          سایر 

ها
گاه 

يد
د

آموزش:               کمک درسي             کمک آموزشي 

ماهیت و محتوا:      تألیف                     ترجمه و تألیف                        ترجمه 
                         سنجش و ارزیابي       دانش افزایي )هنرجویان(              مرجع 

کاربرد:                 فعالیت         نظري ـ عملي        راهنماي معلم         عملي 

ساختار:
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کتاب نامه رشد 
هنوز در مدارس جايگاه ندارد

اشاره
ــی دارند؟  ــی چه جایگاهی در نظام آموزش کتاب های کمک آموزش
چالش نظام آموزشی و معلم با کتاب های کمک آموزشی در کجاست؟

ــی یا  ــاب کتاب کمک درس ــرای انتخ ــه مالک هایی ب ــًا چ اساس
کمک آموزشی وجود دارد؟ مرجع انتخاب کتاب مناسب چیست؟ تأثیر 
ــب روی آموزش و اهداف آموزشی چگونه است؟ و  کتاب های نامناس
در نهایت آیا امکان معرفی کتاب های کمک درسی متفاوت برای یک 

پایه در یک کالس درس وجود دارد؟ 
برای پاسخ به این سؤاالت میزگردی با حضور چهار نفر از معلمان 
کارشناس خانم ها: گلزار فرهادي، نویده عفاف و آقایان علي  محمدي 

و سعید کفایتي ترتیب دادیم:

گلزار فرهادی، فوق لیسانس تاريخ و فلسفة آموزش وپرورش 
و مؤلف كتاب های پايه های اول، دوم و س�وم ابتدايی و مؤلف 

30 كتاب كمک آموزشی پیش دبستانی و ابتدايی.
نويده عف�اف، فوق لیس�انس تعلیم وتربیت اس�المی با 30 

س�ال س�ابقة تدريس و مؤل�ف چندين مقال�ه و چندين اقدام 
پژوهی، و پنج سال سابقة  ارزيابی كتاب های آموزشی.

علي محمدی، كارش�ناس علوم تربیتی و با س�ابقة مسئول 
گروه های آموزش�ی منطقه با 17 سال سابقة مديريت مدارس 
ابتدايی، 8 سال س�ابقة تدريس در پايه های متفاوت دبستان 

و همکار سازمان پژوهش و تألیف كتاب های درسی ابتدايی.
س�عید كفايتی، كارش�ناس ارش�د آموزش و فوق لیسانس 
زبان آلمانی با 25 س�ال س�ابقة تدريس در مدارس ابتدايی، 
راهنماي�ی، دبیرس�تان، مدارس بین المل�ل و تطبیقی، مدارس 
كره ای ها در ايران و مؤلف هشت جلد كتاب درسی، چهار جلد 
كتاب كمک درسی و مؤلف مقاالتی در مجالت رشد معلم، رشد 

دانش آموز، رشد تکنولوژی آموزشی.

ــود. آنچه  ــماره تقدیم مخاطبان گرامی می ش این میزگرد در دو ش
ــگاه کتاب های  ــن میزگرد پیرامون جای ــی می آید بخش اّول ای در پ

کمک آموزشی در نظام آموزشی است. 

فريده نورمحمدي

گو
ت و 

گف

»جايگاه كتاب های كمک آموزشی« در گفت وگو با معلمان كارشناس
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گلزار فرهادی به عنوان اولین ش�خصی ك�ه در اين میزگرد 
ديدگاه های خ�ود را در اين زمینه ارائه كرد، گفت: فکر می کنم 
ــخ به این سؤال، ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که آیا  قبل از پاس
کتاب  های کمک درسی و کمک آموزشی الزم هستند؟ اگر الزم هستند 
ــتفاده کرد و چه معیارهایی بایدداشته  ــکلی باید از آن ها اس به چه ش
ــی و کمک آموزشی  ــند؟ به اعتقاد من، اگر کتاب های کمک درس باش
ــی باشند، خیلی  ــی و اهداف برنامة درس ــتای کتاب های درس در راس
ــرد. البته از چند بعد باید به  ــد و به بچه ها کمک خواهند ک مطلوب ان
ــت یادگیری تقویت و تثبیت شود،  این قضیه نگاه کنیم. اگر قرار اس
کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی مناسب می توانند این نیاز را 
ــة دانش آموزان مرتفع کنند و چون یادگیری کاری مهارتی  برای هم
ــای مزبور از این جهت  ــت و به تمرین و تکرار نیاز دارد، کتاب ه اس
ــی و کمک آموزشی  ــتند. البته هر کتاب کمک درس کمک کننده هس
ــد. زیرا ممکن است مثاًل کلیشه ای باشد یا  نمی تواند کتاب خوبی باش
در راستای کتاب درسی و اهداف برنامة درسی نباشد که خود به خود 

دانش آموزان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در هر صورت، خود دانش آموزان این کتاب ها را نمی شناسند، مگر 
اینکه اولیا و معلم کتاب های مذکور را برای آن ها انتخاب کنند. معلم 
ــی  ــناختی که از کتاب درس ــم باتوجه به تجارب و دانش خود و ش ه
ــد. بنابراین معلم  ــه دانش آموز معرفی می کن ــن کتاب ها را ب دارد، ای
ــی  ــن و مطمئن ترین مرجع برای معرفی کتاب های کمک درس بهتری
ــم هم به آموزش  ــت. زیرا معل ــی به دانش آموزان اس و کمک آموزش
ــر مانند اولیا یا  ــوزش و افراد دیگ ــم به موقعیت آم ــه دارد و ه احاط
ــه نیز می توانند در این زمینه به دانش  آموزان  ــی مدرس معاون آموزش

کمک کنند.
ــد کتاب  ــرادی بخواهن ــورت انف ــاء اگر به ص ــن، اولی ــر ای عالوه ب
ــایت  ــد، می توانند به س ــه کنن ــی تهی ــی و کمک آموزش کمک درس
ــامان دهی منابع آموزشی«1 نیز مراجعه کنند. اگر نه علم بهترین  »س

مرجع برای معرفی کتاب  های کمک آموزشی است. 
فرهادی در پاس�خ به اين س�ؤال كه آيا ش�ما تا به حال از 
طريق كتاب نامة رش�د كتابی را به دانش آموزان و اولیا معرفی 
ــد هنوز جایگاه خود را در مدارس  كرده ايد گفت: کتاب نامه های رش
پیدا نکرده اند و شاید همه آن ها را نمی شناسند. کتاب  نامه های رشد به 
معلم کمک مي کنند، کتاب های مناسب را بشناسد و به دانش آموزان 
ــب در  ــار کتاب های مناس ــالی یک ب ــد. می دانیم که س ــی کن معرف

کتاب نامه های رشد معرفی می شوند.
نويده عفاف نی�ز ديدگاه های خ�ود را اين گونه بیان كردند: 
ــگاه خیلی خوبی  ــی در دنیا جای ــی و کمک آموزش کتاب کمک درس
ــتفاده  ــوخ اس ــی منس ــی در ایران چون از روش های آموزش دارد، ول
می شود و متأسفانه یادگیری طوطی وار بر نظام آموزشی حاکم است. 
ــی و کمک درسی هم به  به طور طبیعی بازار کتاب های کمک آموزش

ــم از دانش آموز تعیین می کند  ــمت می رود. معمواًل انتظار معل این س
ــه رویکردی، و چه  ــه کتابی را، با چه مضمونی، چ ــه دانش آموز چ ک
محتوایی را بخواند. وقتی معلم در حد حفظ مطالب و در سطح دانش 
از دانش آموز  توقع داشته باشد، وضع کنونی پیش می آید. این را هم 
ــی از معلمان هم بر کار معلم و در  باید بگوییم که انتظار نظام آموزش

معرفی نوع کتاب به دانش آموز از طرف معلم تأثیر می گذارد.
ــای  ــران کتاب ه ــیاری از ناش ــر، بس ــال حاض وی اف�زود: در ح
ــب که با قدرت بسیار زیادی هم کار می کنند، بازار کتاب های  نامناس
ــی را در انحصار خود گرفته اند. متأسفانه  کمک درسی و کمک آموزش
ــک آموزش  ــرایت کرده و ی ــتان هم س ــان به دبس ــة فعالیتش دامن
ــده، زنده کرده اند. این فرهنگ  ــوخ ش رقابتی را که در کل دنیا منس

ــدت در نظام آموزشی شیوع  رقابت گرایی که به ش
ــود  ــرانی می ش ــت، باعث حضور ناش پیدا کرده اس
ــت و این فضا را بهترین  ــان تجارت اس که هدفش
شرایط برای سودجویی می بینند. آن ها کتاب های 
خاصی را ترویج می کنند. مثاًل سؤاالت امتحانی با 

محدوده های خاص ارائه می دهند. 
ــت که با بچه هاي  ــال اس ــت س من حدود بیس

استثنایي کار می کنم، از جمله مدارس ناشنوایان، نابینایان و مدارس 
ــطح  کم توان ذهنی. ما در مدارس کم توان ذهنی، در زمینة تعیین س
ــه موقعیت خودش ارتقا بدهیم، موفق  ــبت ب و اینکه دانش آموز را نس
ــبک های تدریس، »یادگیری در حد تسلط« است  بوده ایم. یکی از س

که ما در مدارس استثنایی معمواًل به این سبک عمل می کنیم. 
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما می خواهید اين روش را 
به مدارس عادی هم تعمیم دهید، نیز گفت: بله، روش آموزش در 
حد تسلط روشی است که ارزشیابی توصیفی طلب می کند. ارزشیابی 
ــی را مردود یا تجدید نمی کند. می گوید این دانش آموز  توصیفی کس
عالی است، دیگری متوسط و سومی به تالش بیشتر و برای رسیدن 
ــتری نیاز دارد. من 10 سال در مدارس  ــلط به تالش بیش به حد تس
ــتثنایی با دانش آموز  ــم تدریس کرده ام. آموزش مدارس اس عادی ه
مدارس عادی، تفاوت خاصی ندارد. در مدارس عادی وقتی برای 30 
ــر در یک کالس درس تدریس می کنید، دانش آموزان هر کدام به  نف
سبک یادگیری خود یاد می گیرند. ولی بچه های کم توان ذهنی، چون 
خودشان نمی توانند سبکی را پیدا کنند، ما پا به پای آن ها می رویم تا 
یاد بگیرند. تکلیف را پله پله می کنیم و دست دانش آموز را می گیریم 
ــری را طی می کنیم. معلم در مدارس  ــیر یادگی و پا به پای بچه ها س
عادی بعد از تدریس و انجام تمرین و فعالیت های آموزشی مسئولیتی 
ــتثنایی به دنبال راهکار جدید برای یاد دادن  ندارد، ولی ما معلمان اس

به آن ها هستیم. 
او گفت: رقابت هایی که در مدارس وجود دارند، برای بچه ها تنش 
ــفانه  ــاد می کنند و تنش بچه ها تنش والدین را در پی دارد. متأس ایج

نويده عفاف: رقابت هايی 
كه در مدارس وجود دارند، 
ب�رای بچه ها تنش ايجاد 
می كنن�د و تن�ش بچه ها 
تنش والدين را در پی دارد

پاییـــز1392 4125



ــادران خانه دار، همایش  ــه ها، به خصوص م می بینیم که دم در مدرس
ــن دارند و بیش از اینکه بچه ها به درس اهمیت بدهند، والدین  والدی
هستند که نمرات بچه هایشان را به خود منتسب می کنند و با هم به 
ــت برمی خیزند. مثاًل یکی از والدین می گویند: چون فالن کتاب  رقاب
ــؤال  ــت به فالن س ــی را برای فرزندم خریدم، او توانس کمک آموزش
ــخ دهد. آن یکی می گوید: نه، فالن کتاب بهتر است. خود معلم  پاس

هم به همین سبک آموزش دیده و نظام فرهنگی ما رقابتی است. 
یعنی این ها ریشه در فرهنگ جامعة ما دارد که همیشه قرار است 
ــتند  ــت. افرادی که تیم نیس ــوند و برنده هم تنهاس عده ای برنده ش

نمی توانند در آیندة جامعه هم تأثیرگذار باشند. 
ــند، خیلی  ــتند. اگر برنده ها تیم باش ــه بازنده ها تیم هس در حالی ک
ــی و کمک درسی، اگر درست  تأثیرگذارترند. کتاب های کمک آموزش
ــی گرفته نشوند، فقط عدة  به خدمت نظام آموزش
ــل می دهند. ولی  ــدودی برنده به جامعه تحوی مع
ــیار  ــند، بس ــی توصیفی باش اگر در خدمت آموزش
ــرد و باخت در کار  ــذار خواهند بود. نباید ب تأثیرگ
ــد و هرکس باید در حد توان خود و با استفاده  باش

از همة منابع آموزشی موجود رشد کند.
ــی باید خالقیت برانگیز  فرهادی: کتاب آموزش
ــد. به طور کلی کتاب های مناسب  و تفکرمدار باش
ــتند که زمینه ساز تفکر  ــی کتاب هایی هس آموزش
ــند. کتاب کمک آموزشی و کمک درسی  خالق باش
ــد و بتواند  ــی باش باید چند پله باالتر از کتاب  درس
ــد. متأسفانه  یادگیری را در دانش آموز تعمیق بخش
ــتند و از  ــه ای هس ــتر کتاب های مذکور کلیش بیش

روی هم کپی شده اند.
عل�ي محمدی میهم�ان ديگر اي�ن میزگرد نظ�رات خود را 
ــوند  ــی دارند متهم می ش اينگونه بیان كرد: این جا کتاب های درس
که سطحی هستند و کاربردی نیستند. من مخالفم. کتاب های درسی 
براساس سطوح متفاوت یادگیری تدوین شده اند و جنبه های مختلف 
ــی  ــش می دهند. اگر هدف های آموزش ــا قضاوت پوش ــش ت را از دان
ــکل دارد یا شاید روش  ــوند، شاید فرایند آموزش مش محقق نمی ش
ــکل به کتاب درسی مربوط  ــب نیست. اینجا مش تدریس معلم مناس

نمی شود. 
ــی و کمک آموزشی  وی اف�زود: من هم معتقدم کتاب کمک درس
مناسب باید در راستای اهداف آموزشی تدوین شده باشد. این کتاب ها 

باید طوری نوشته شوند که نتوان آن ها را از کتاب درسی جدا کرد.
بچه ها باید برای تمرین کتاب کار وابسته به کتاب درسی باشند و 
کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی نباید طوری تدوین شوند که 

بی نیاز از کتاب درسی باشند.
فرهادی نیز گفت: باید مکمل کتاب درسی باشند. 

محمدی ادامه داد: دقیقًا همین طور است. باتوجه به اینکه اغلب 
دانش آموزان از نظر توانایی در حد متوسط هستند و کتاب های درسی 
ــده اند، لذا کتاب های کمک آموزشی و  ــط نوشته ش هم در حد متوس
ــند، نه اینکه خیلی باالتر  ــط باش ــی هم باید در حد متوس کمک درس
ــب ترین تمرین برای  ــند. در واقع مناس ــی باش ــطح کتاب درس از س
ــد آن را انجام دهند.  ــان بتوانن ــت که بیشترش ــوزان آن اس دانش آم
ــا را برای  ــی از مهارت ه ــد بخش ــد بتوانن ــی بای ــای آموزش کتاب ه
ــاس  دانش آموزان عادی کنند؛ مثل حفظ جدول ضرب که باید براس
ــی به ملکة ذهن تبدیل  ــرار و تمرین به کمک منابع کمک آموزش تک
ــب و عادت های خوب برای  ــله مهارت های مناس ــود و یک سلس ش

یادگیری را در دانش آموزان تقویت کند.
ــرعت، آن را  ــد برای ضرب فکر کند، بلکه به س تا دیگر الزم نباش
انجام دهد. در مجموع، کتاب هاي کمک درسی و کمک آموزشی باید 
ــتای  ــای یادگیری را  تقویت کنند. اگر این کتاب ها در راس مهارت ه
ــبی  ــی، دانش آموز و معلم را یاری کنند، کتاب های مناس کتاب  درس

محسوب می شوند. 
ــورد بحث باید بتوانند برتجربیات معلم  عالوه بر این، کتاب های م
ــوزان توجه کنند.  ــای خالقیت ذهنی دانش آم ــد و به جنبه ه بیفزاین
ــؤاالتی را به بچه ها در  ــما اگر یک کار پژوهشی انجام دهید و س ش
زمینه های درسی بدهید که جواب های خالقانه بطلبند، متأسفانه گروه 
ــی و  ــخ می دهند. کتاب کمک درس کمی از دانش آموزان به آن ها پاس
کمک آموزشی باید بتواند در حل این مشکل به نظام آموزشي کمک 
کند. وی در ادامه درخصوص کتاب های کار بیان کرد: االن سؤاالتی 
ــتند و البته به  ــخت هس ــاهده می کنیم، س که در کتاب های کار مش
ــؤال های  ــح بین مردم، کتاب دارای س ــر عامیانه و مصطل یک تعبی
ــت. ولی این گونه نیست. کتاب ها و سؤاالتی  ــخت کتاب خوبی اس س
ــوند تا  ــتر توصیه می ش ــند، بیش که خالقیت برانگیز و تفکرمحور باش
ــم و بدون لحاظ  ــنگین و باالتر از حد فه ــای س ــؤاالت و کتاب ه س
ــتفاده از کتاب های  کردن جذابیت و خالقیت. در واقع معلم باید با اس
ــدا کند. پس این  ــت پی ــد به روش ها و ایده های جدید دس کار بتوانن
ــان بیفزایند و آموزش را جالب و  ــا باید به تجارب مفید معلم کتاب ه

دوست داشتنی کنند. 
ــا بکنید، درمی یابید  ــر یک کار تحقیقی درخصوص درس نامه ه اگ
ــه تعداد دانش آموزان و اولیایی که به درس نامه ها مراجعه می کنند،  ک
بسیار اندک است. وجود خیلی از این کتاب ها لزومی ندارد و فقط بار 

اقتصادی زیادی را به خانواده ها تحمیل می کنند. 
محم�دی جاي�گاه كتاب ه�ای آموزش�ی را به ط�ور خالصه 
ــی  ــی و کمک آموزش اين گون�ه بی�ان ك�رد: کتاب های کمک درس
همان طور که همکاران گفتند، برای تثبیت و تعمیق یادگیری الزم اند 
ــت که متنوع و حتی زیاد باشند. سرکالس حداقل 50  و ضروری  اس
ــزل بدون نیاز به معلم، دانش آموز  ــد و در من درصد آن قابل اجرا باش

عل�ي محم�دي: كتاب های 
درس�ی براس�اس س�طوح 
متف�اوت يادگی�ری تدوي�ن 
شده اند و جنبه های مختلف را 
از دانش تا قضاوت پوشش 
هدف ه�ای  اگ�ر  می دهن�د. 
آموزش�ی محقق نمی شوند، 
شايد فرايند آموزش مشکل 
دارد يا ش�ايد روش تدريس 
معلم مناس�ب نیست. اينجا 
مش�کل ب�ه كت�اب درس�ی 

مربوط نمی شود
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حداقل سه چهارم آن را بخواند و بتواند تمرین هایش را حل کند.
ــی از معلمان در  عف�اف در ادامه س�خنان محمدی گفت: یک
ــته  ــت زده بود. از دانش آموزان خواس درس تاریخ به اقدام خوبی دس
بود، برای کشورهای همسایة ایران که در درس تاریخ خوانده بودند، 
ــه ای در مورد دینشان، زبانشان، وسعتشان و... بکشند و  جدول مقایس
ــور  ــود، برای مثال کدام کش ــه کنند تا معلوم ش آن ها را با هم مقایس

فقیرتر یا کدام کشور وسیع تر است. 
س�عید كفايتی نیز در اين میزگ�رد نظرات خود را اينگونه 
ــکل می گیرد.  بی�ان ك�رد: اولین بنیان های آموزش در خانواده  ش
ــوض می کنند؛ مثاًل  ــا ذائقة بچه ها را در تغذیه ع گاهی خانواده ه
ــبب می شود  آن ها را به مثل پفک و چیپس عادت می دهند که س
ــالم  ــیب، گالبي و غذاهای س ــراغ س ــنین باالتر به س بچه در س
ــیابی توصیفی  ــه هم، معلمان با ارزش نرود. در مهدکودک و مدرس
ــا،  ذائقة  ــال و هوای بچه ه ــت و مالحظة ح ــود و از روی محب خ
ــد. به این  ــت اول را کج می نهن ــراب می کنند و خش ــا را خ آن ه
ــوش کردن، خوب خواندن یا خوب  ــب، بچه ای که در خوب گ ترتی
شنیدن ناتوان است، یا مراوده و تعامل با دانش آموزان دیگر ندارد 
ــه می دوانند و در سطوح  ــود. این ضعف ها ریش ــایی نمی ش شناس

باالتر عمیق تر می شوند و کار را بغرنج می کنند.

ــم  ــف معل ــی از وظای ــد، یک ــزود: ببینی وي اف
ــت. معلم حرفه ای می داند تکالیفی  تعیین تکلیف اس
ــدف دار و  ــد، باید ه ــن می کن ــه در کالس تعیی ک
ــند. با آمدن کتاب های کمک آموزشی  قانونمند باش
که شروع آن ها از دیکته شب بود، پدر و مادرهایی تا 
آن زمان نمی توانستند دیکتة شب بگویند، به کمک 
ــن کتاب ها خیلی  ــتند و لذا از ای این کتاب ها توانس
ــژه ای نبود فقط  ــتقبال کردند. کتاب خاص و وی اس
ــا می گفتند هیچ چیز  ــه بود. پدر و مادره دیکته گفت
ــت که این کتاب را بگیریم و به  راحت تر از این نیس

فرزندمان دیکته بگوییم.
ــد دیکته های این کتاب  عفاف در ادامه اضافه کرد: اگر یادتان باش

خالقانه بود.
فره�ادی نیز نظ�ر خود را در م�ورد كتاب های ديکتة ش�ب 
ــن خالقانه نبود و بچه ها را به بیراهه  اين گون�ه بیان كرد: به نظر م
ــوز باید تمام واژگان و کلمات پایة  اول را یاد بگیرد.  می برد. دانش آم
ــب کتاب آموزشی را بررسی کردم و دیدم دانش آموز کالس  من دیش
ــتباه  ــد کلمة »چموش« یا کلمة »ذاکر« را یاد بگیرد. این اش اول بای
است. من 25 سال در پایة  اول تدریس کرده ام و می دانم کدام کتاب 

س�عید كفايت�ي: كت�اب 
كمک درسی بايد معاون 
معلم در مدرسه و آموزش 
دانش آموز  اگ�ر  باش�د. 
در مورد نکته ای مش�کل 
دارد، اي�ن كتاب ه�ا بايد 
مش�کل را توضیح دهند 
و باز كنند و چند تمرين 
اضافه هم بدهند

پاییـــز1392 4127



را می گویید. 
كفايتي در ادامه خاطرنشان كرد: 

ــراغ کتاب ها می روند. تا  ــد ببینیم چرا خانواده ها و معلمان به س بای
15- 10 سال پیش این کتاب ها این قدر مرسوم نبودند. 

ــند و نمایندگانی را به   ــرارداد می نویس ــران با مدارس ق امروز ناش
مدرسه ها می فرستند. سپس با این کتاب ها تعیین تکلیف روزانه برای 
معلمان ساده و ساده تر شد. معلم مشخص می کرد که دانش آموزان از 
ــی هم که در زمینة کپی  این صفحه تا آن صفحه را کار کنند. مدارس
گرفتن به شدت در مضیقه بودند، مي گفتند ما یک بار هزینة کتاب را 
ــال خودمان را راحت می کنیم و هر روز  ــا می گیریم و خی از خانواده ه
ــان بودن حمل و  ــؤاالت و آس تکثیر نمی کنیم. کیفیت خوب چاپ س
ــده، حضور این کتاب ها را در  ــبت به برگه های کپی  ش نقل آن ها نس

مدارس ضروری جلوه داد.
ــم بر نظام  ــرایط کلی حاک ــورد ش ــاف در م عف
ــاال از حضور این  ــما ح آموزش وپرورش گفت: ش
ــه انتقاد می کنید. اما حاال که به  کتاب ها در مدرس
ــم؟ االن با تغییر  ــه ها آمده اند چه باید بکنی مدرس
ــش، سه ، سه بعضي از  نظام آموزش وپرورش به ش
ــر پیدا می کنند.  ــا هم با فاصلة خاص تغیی کتاب  ه
ــزرگ هم که  ــران ب ــرایط، ناش ــه به این ش باتوج
اغلبشان در تمام کشور شعبه و نفوذ دارند، تصمیم 
گرفته اند پیش دستی کنند و کتاب های خود را قبل 
از توزیع کتاب های درسی در مدارس کشور توزیع 
ــد. در این کتاب ها غالبًا به نیازهای دانش  آموز   کنن
ــای معلم. در واقع  ــود و نه به  نیازه توجه می ش

ــاده به مشکل در آن ها دیده  رعایت اصل از س
ــود. به عالوه، وقتی در مورد آن نکاتی که در پایة ششم  نمی ش

ــن کتاب ها می رویم،  ــراغ ای ــاز به کار دارند، به س خیلی نی
می بینیم آن نکات را مطرح نکرده اند و تمرین دیگری را 

جایگزین آن کرده اند. جان کالم من این است:
ــه و  ــی باید معاون معلم در مدرس کتاب کمک درس
ــورد نکته ای  ــر دانش آموز من در م ــد. اگ آموزش باش
مشکل دارد، این کتاب ها باید مشکل را توضیح دهند 
ــاز کنند و چند تمرین اضافه هم بدهند. کتاب های  و ب

کمک درسی باید بر این اساس تألیف شوند.
ــاي  ــه کتاب ه ــم ک ــه مي گیری ــس نتیج پ

کمک درسي و کمک آموزشي اگر در راستاي 
ــي ملي باشند مطلوب اند  اهداف برنامة درس

ــراي معرفي این کتاب ها به  ــم بهترین و مطمئن ترین مرجع ب و معل
ــته شوند که نتوان  ــت. این کتاب ها باید طوري نوش دانش آموزان اس
ــي در ارائه کتاب هاي  ــي جدا کرد. بي برنامه گ آن ها را از کتاب درس
کمک آموزشي و غیراستاندارد بودن این کتاب ها، رقابت هاي تنش زایي 
ــي و  بین دانش آموزان ایجاد مي کند. نهایتًا اینکه کتاب کمک آموزش
کمک درسي باید معاون معلم در مدرسه و آموزش باشند. کتاب هاي 
ــي از طریق »کتاب نامة رشد« به  ــتاندارد کمک آموزش ــب و اس مناس
ــن کتاب نامه  ها هم برای  ــخه هایي از ای ــوند و نس مدارس معرفي ش

استفاده دانش آموزان و معلمان در مراکز آموزشي موجود باشند. 
ــرات این  ــالش خواهیم کرد نظ ــرد ت ــن میزگ ــش دوم ای در بخ
ــی  ــی ارائه کتاب های کمک درس ــوص چگونگ ــان، درخص کارشناس

متفاوت برای دانش آموزان در یک کالس درس را جویا شویم.

 پی نوشت 
1. http://samanketab.roshdmag.ir

گلزار فرهادي: معلم بهترين 
مرج�ع  مطمئن تري�ن  و 
كتاب ه�ای  معرف�ی  ب�رای 
كمک درسی و كمک آموزشی 
به دانش آموزان اس�ت. زيرا 
معلم هم به آم�وزش احاطه 
دارد و هم به موقعیت آموزش 
و اف�راد ديگر مانن�د اولیا يا 
معاون آموزش�ی مدرسه نیز 
می توانن�د در اي�ن زمینه به 

دانش  آموزان كمک كنند
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بخش دوم و پايانی

هماهنگ با تجربه های نو
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وضعیت کاربرد مواد و 
رسانه های آموزشی در جهان

اشاره 
ــتفاده از فناوري اطالعات، هم از بعد  ــري، اس ــد دانش بش با رش
ــانه اي و مواد و وسایل آموزشي، و هم از نظر مدیریت و نظارت،  رس
ــد. به منظور تقویت خالقیت و رشد همه جانبة  ضروری به نظر مي رس
دانش آموزان، ضرورت دارد از مواد و رسانه هاي آموزشي، به کارگیري 
ــاي هدفمند  ــر فعالیت ه ــد ب ــوزش و تأکی ــب آم ــاي مناس روش ه
ــه فعالیت هاي  ــت ک ــتفاده کرد و الزم اس دانش آموزان ضروري اس
ــري کامل از همة  ــتر مبتني بر بهره گی ــان هر چه بیش یادگیري ایش
حواس ایشان تنظیم گردد. با تحوالت اخیر در نرم افزارها، به خصوص 
در زمینة تولید نرم افزارهاي چند رسانه اي، شاهد تغییرات چشمگیري 
ــتیم. فراگیرندگان هنگام استفاده  در فرایند یاددهي – یادگیري هس
از سیستم هاي چند رسانه اي، با رسانه هایی نظیر متن، گرافیک، صدا 
ــرار مي کنند و در تعامل متقابل با آن ها  ــر ویدیویي رابطه برق و تصوی
قرار مي گیرند. لذا یکي از زمینه های وسیع کاربرد فناوري اطالعات، 
ــت مواد و  ــه در زمینة اهمی ــت ک ــوزش« خواهد بود. سال هاس »آم
رسانه هاي آموزشي و کاربرد فناوري در آموزش تحقیق می شود و بر 

ــت. بخشي از این تحقیقات،  ــده اس مفید و مؤثر بودن آن ها تأکید ش
ــش و جایگاه فناوري  ــتند که در آن ها به نق ــی تطبیقي هس مطالعات
اطالعات در کشورها پرداخته شده است و پیشرفت ها و نوآوري هاي 
ــورها در این حوزه برجسته می شود. در شمارة قبلی این مقاله از  کش
ــعه و مدرنیزه کردن آموزش وپرورش  ــی در توس نقش فناوری آموزش
ــور چین، استونی، کانادا و مالزی سخن به میان آمد. در مقالة  در کش
ــنگاپور، آمریکا، نروژ و هند را مورد مطالعه قرار  ــورهای س حاضر کش

می دهیم. 

كلیدواژه ه�ا: گرافی�ک، مطالعة تطبیقی، فن�اوری اطالعات، 
رسانة آموزشی 

سنگاپور 
ــور سنگاپور از پیشگامان توسعة فناوري اطالعات است. . این  کش
ــتن برنامه هایي مؤثر در زمینة توسعة فناوري  ــور کوچک با داش کش
ــنگاپور بهرة  ــده است. س ــمند تبدیل ش اطالعات به جزیره اي هوش

شهره حسین پور طوالزدهی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشي
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ــر از قابلیت هاي  ــتفادة مؤث ــع طبیعي نبرده، اما با اس ــادي از مناب زی
ــت یافته  ــمگیري دس ــرفت هاي چش فناوري اطالعات )فاوا( به پیش
است. این کشور در نظر دارد با استفاده از نیروهاي متخصص داخلي 
ــهم عمده اي از بازار این صنعت را به خود  و خارجي در زمینة فاوا، س

اختصاص دهد. 
ــور برای ایجاد جزیرة  ــي از طرح ها و برنامه هاي مهم این کش یک
ــطح آموزش و تربیت نیروي انساني مورد نیاز و  ــمند، ارتقای س هوش
گسترش فاوا در آموزش وپرورش بوده است. طرح مذکور اهداف زیر 

را دنبال می کند:
1. افزاي�ش ارتب�اط میان مدارس و جه�ان امروز: معلمان و 
ــازمان ها و مؤسسات  دانش آموزان، ضمن برقراري ارتباط با دیگر س
ــد، از آن ها کمک مي گیرند و از این طریق  ــا آن ها همکاري مي کنن ب
افق دید غني تري نسبت به دنیاي بدون مرز به دست مي آورند. ایجاد 
ارتباط مؤثر بین مدارس و دنیاي بیرون، افرادي را تربیت مي کند که 
ــب مي کنند و  ــي در دنیاي بیرون را به خوبي کس ــاي زندگ مهارت ه

مي توانند براي جامعه افرادی مؤثر باشند. 
ــعة راهبردها و  2. تولی�د فرايندهاي نوآورانه در آموزش: توس
هدف گیري هاي جدید در آموزش و یادگیري، فرصت هاي تازه براي 
ــعه و به کارگیري فناوري، به  برنامه ریزان پدید مي آورد. به منظور توس
مدارس استقالل کافي داده مي شود و طرح هاي جدید مدارس بر پایة 
استفادة بهینه از امکانات و مزایاي فناوري اطالعات اجرا مي شوند. 

3. گس�ترش تفکر خالق: آموزش بر پایة فناوري اطالعات این 
ــال و نوآورانه  ــوزان مي دهد که به صورتي فع ــکان را به دانش آم ام

بیندیشند و از این ایده ها به صورت مشترک استفاده کنند. 
4. ارتق�اي س�طح مديريت�ي و اداري در نظ�ام آموزش�ي: 
ــي سیستم اداري  فناوري اطالعات موجب افزایش کارایي و اثربخش
ــود و این افزایش در باال بردن سطح کیفي آموزش  و مدیریتي مي ش

نقشي مؤثر ایفا مي کند. 
ابعاد کلیدی طرح جامع توسعة فناوری اطالعات در آموزش وپرورش 

عبارت اند از: 
ــن برنامة  1. برنامه ه�اي درس�ي و ارزياب�ي تحصیل�ي: تدوی
ــیر حرکتي دنیا؛  ــاز آیندة جامعه و موافق با س ــي هماهنگ با نی درس
ارزیابي قابلیت دانش آموزان در به کارگیري فناوري جدید اطالعاتي؛ 

روزآمدکردن روش هاي تدریس و ارزیابي تحصیلي. 
2. منابع درسي: شبیه سازي نرم افزارهاي آموزشي براي برطرف 

کردن نیازهاي درسي و تسهیل استفاده از منابع اینترنتي. 
ــد معلمان براي  3. گس�ترش كیفی�ت تدري�س: آموزش هدفمن
به کارگیري فاوا در تدریس؛ باال بردن دانش عمومي معلمان و کارکنان 

آموزشي در ایجاد مؤسسات آموزش عالي و صنعتي فناوري اطالعات. 
4. توسعه وگسترش زير ساخت مدارس: 

ــه ازاي دو  ــک رایانه ب ــوزان )ی ــراي دانش آم ــه ب ــن رایان  تأمی

دانش آموز(؛  
 تجهیز همة مدارس به ابزار هاي فناوري اطالعات؛  

 تأمین رایانه براي معلمان )یک رایانه به ازاي هر معلم(؛ 
 تأمین خدمات چند رسانه اي برای مدارس؛ 

.WAN ایجاد شبکة 
كشور آمريکا 

ــت که فناوری به معلم کمک می کند از  در آمریکا اعتقاد بر آن اس
ــی فراتر رود و با روش های متنوعی به آموزش مواد  متن کتاب درس
ــی و چندمنظوره   ــی بپردازد. همچنین، رایانه یک ابزاری آموزش درس
ــود که به معلم در به تصویر کشیدن مفاهیم درسی،  محسوب می ش
ــی دانش آموزان کمک  ــرفت تدریج ــرای پروژه ها و ارزیابی پیش اج
می کند. فناوری توان بالقوه برای بهبود کیفیت آموزش در پنج حوزة 

زیر دارد:

1. مدل سازی و شبیه سازی بهتر
ــرایط مختلف یا  ــان دادن عملکرد مولکول ها در ش برای مثال، نش
ــیمیایی کاماًل خطرناک در شرایط طبیعی، مشکل  ترکیب دو مادة ش
ــت، اما این کار با بهره گیری از شبیه سازی آسان و ایمن می شود.  اس
ــد قوانین گازها،  ــش موضوعاتی مانن ــد در نمای ــازی می توان شبیه س

مکانیک سیاالت وپیوندهای شیمیایی به معلمان کمک  کند. 

2. يادگیری جهانی 
ــوزان  ــد »www.Glovico.org«، دانش آم ــایت هایی مانن در س
ــد یک زبان خارجی را بیاموزند. برای مثال، اگر دانش آموزی  می توانن
ــایت ابتدا با یک  ــی بیاموزد، از طریق این س تصمیم بگیرد زبان روس
ــور روسیه ارتباط برقرار  ــی است، در کش نفر که زبان مادری او روس
ــق ویدیوکنفرانس و تعامل  ــد و با حضور در کالس او، از طری می کن

اجتماعی، به یادگیری مشغول می شود. 

3. دستکار های مجازی  
معلم با ارائة فرایندی در محیط مجازی از دانش آموزان می خواهند 

آن فرایند را به انجام برسانند و نتیجه را بازگو کنند. 

4. كتاب های ديجیتال
ــد از کتاب های کاغذی  ــوزان هنوز ترجیح می دهن گرچه دانش آم
ــای دیجیتالی تحوالت زیادی را با خود به  ــتفاده کنند، اما کتاب ه اس
ــال دانش آموز به جای حمل  ــی آورده اند. برای مث محیط های آموزش
ــی خود، می تواند نسخة دیجیتال آن ها را روی تلفن  کتاب های درس

همراهش داشته باشد و از آن استفاده کند. 

5. يادگیری از طريق بازی های شناختی
در این نوع از بازی ها، دانش آموزان در نقش هایی مانند: برنامه ریز 
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ــهری، روزنامه نگار، و یا مهندس قرار می گیرند و از آن ها خواسته  ش
می شود برای حل مشکالت دنیای واقعی راه حل ارائه دهند. 

نروژ
ــت.  ــورهاي عضو اتحادیة فناوري اطالعات اس ــروژ یکي از کش ن
ــاوري اطالعات در  ــترش فن ــتاي گس ــاي این اتحادیه در راس اعض
ــد و تجربیات و اطالعات  ــرورش با یکدیگر همکاري دارن آموزش وپ
خود را با هم مبادله مي کنند. همة اعضاي این اتحادیه با دنبال کردن 
ــده توسط  راهبردها و اهداف مؤثر قصد دارند، از فرصت هاي ایجاد ش
ــتفاده کنند. به کارگیري این  فناوري اطالعات در آموزش وپرورش اس

فناوری ها در مدارس نروژ اهداف زیر را دنبال می کند:
 ایجاد فرصت برابر در زمینة دستیابي به فاوا بدون در نظر گرفتن 

جنس، موقعیت و وضعیت جغرافیایي؛ 
 ایجاد آموزش انعطاف پذیرو همگون؛ 

 ایجاد شکل جدیدي از همکاري، یادگیري و ارزشیابي در سطح 
ملي؛ 

ــوزش براي همة  ــت باالي آم ــم آمدن کیفی ــان از فراه  اطمین
دانش آموزان. 

ــورهاي سهیم در طرح مدرسة مجازي اروپاست.  نروژ یکي از کش
این پروژه طرحي مشترک میان 19 کشور اروپایي است و اهداف آن 

از این قرارند: 
 گسترش همکاري میان مدارس اروپا؛  
 ایجاد منابع درسي الکترونیکي یکسان؛ 

 افزایش مهارت معلمان؛ 
ــازمان هاي مرتبط با  ــي با س ــزان همکاري همگان ــش می  افزای

فناوري در مدارس. 

هند
ــال 2000  »انجمن ملی آموزش، تحقیق و فناوری«  در نوامبر س
ــور هند در مدارس  چارچوبي کلي براي تغییر برنامة آموزش ملي کش
ــه کرد. آنچه در تدوین این چارچوب کلي مورد توجه قرار گرفته،  ارائ
ــاخص  ــت که فناوري اطالعات تمامی اصولي را که ش این نکته اس
ــوند و همة مهارت هایي را که مدارس سعي  ــوب مي ش دانش محس
ــوزش آن ها به دانش آموزان دارند، دچار تغییر و دگرگوني کرده  در آم
است. تدوین کنندگان این برنامه دریافتند که فرایند آموزشي کنوني 
ــي از فناوري  ــارهاي رواني ناش ــت تغییر جامعه و فش نخواهد توانس
ــاي مبتني بر  ــعت فعالیت ه ــورد توجه قرار دهد. وس ــات را م اطالع

فناوري اطالعات در مدارس به عوامل بسیاري بستگي دارد. 
ــیالبس هاي  ــي هند، در بخش راهنماي س ــة آموزش مل در برنام
ــخص  ــاي مربوط به هر پایة تحصیلي مش ــي، فعالیت ه برنامة درس
ــده، مهارت هایي که دانش آموزان ملزم به فراگیري آن ها هستند،  ش

ــخیص میزان یادگیري  معرفي گردیده و راه هایي براي ارزیابي وتش
ــتگي ها  ــت. همچنین این برنامه شایس ــده اس این آموزش ها ارائه ش
ــز نیازمندي هاي  ــد بیاموزند و نی ــه معلمان بای ــي را ک و مهارت های
ــخت افزاري و نرم افزاري و چگونگي به کارگیري مؤثر برنامه هاي  س
ــت. به طور  ــته اس مبتني بر فناوري اطالعات در مدارس را بیان داش

کلي این ساختار آموزشي اهداف زیر را دنبال می کند: 
ــري رایانه در برنامة  ــتاندارد کردن طرح هایي براي به کارگی  اس
ــاوري اطالعات را  ــیري که فن ــوزش مدارس و گام نهادن در مس آم

بخشي از فرایند تدریس و تعلیم در نظام آموزشي به شمار مي آورد. 
 ایجاد چارچوبي برای افزایش فرصت هاي آموزشي در محیط هاي 

الکترونیکي در طول برنامة درسي. 
 دستیابي به منابع آموزش جهاني.  

 فراهم سازي فرصت هاي پیشرفت حرفه اي براي آشنایي معلمان 
با فناوري اطالعات و قادر ساختن آن ها به هم گامي با برنامة آموزشي 

در این زمینه. 
ــه طوري که  ــي ب ــاي انعطاف پذیر برنامة درس ــي مدل ه  طراح

هماهنگ با فناوری روز پیش رود. 
 توسعة راهکارهایي که نه صرفًا فناورانه، بلکه ایجادکنندة ارزش 

باشند. 
پیاده سازي برنامة مزبور برفرضیات زیر استوار است: 

ــتند که  ــات فرایندها، کاربردها وتجهیزاتي هس ــاوري اطالع  فن
ــراري ارتباط،  ــتیابي، ایجادکردن، برق ــیلة اطالعات قابل دس به وس

سازمان دهي و تحلیل یا ارائه دادن باشند. 
 طرح کالس مبتنی بر فناوری داراي سه جزء اساسي است: سواد 

رایانه ای، آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه.
ــة فعالیت هاي  ــازي هم ــي که مدارس موفق به پیاده س در صورت
ــه منابع و امکاناتي که  ــوند، مي توانند با توجه ب ــدرج در پروژه نش من
ــان است، بخشي از فعالیت ها را اجرا کنند. دانش آموزان  در دسترسش
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باید تا پایان کالس مجموعه اي از مهارت هاي الزم در زمینة فناوري 
ــي از آموزش  ــب کنند. این آموزش ها به عنوان بخش اطالعات را کس

دورة عمومي محسوب خواهد شد. 
ــه و به کارگیري آن  ــوزش مبتني بر رایان ــا که معرفي آم  از آنج
ــت، امکان دارد مدارس مجبور شوند با  فعالیتی زمان بر و پرهزینه اس
ــروع کنند و به مرور  ــان را ش مجموعه ای کوچک از این منابع کارش

آن را توسعه دهند. 
معلمان درس گوناگون باید آموزش ببینند و فرصت کسب مهارت هاي 
الزم به منظور استفاده از سي دي، اینترنت و... و نیز به کارگیري فناوري هاي 

روز در کالس درس در اختیار آنان قرار داده شود. 
ــان مي کند.  این فرایند آموزش برنامة جدید به دانش آموزان را آس
اینکه چه کسي، چگونه و با استفاده از کدام ابزار فناوري اطالعات به 
ــاور براي آموزش  دانش آموزان آموزش بدهد، بهترین هدایتگر و مش
ــط معلم است. به هر حال همة معلمان باید پس از  دانش آموزان توس
ــتفاده از فناوري هاي روز در آموزش  ــي توانایي به کارگیري و اس مدت

را کسب کنند. 
ــاوري اطالعات که براي  ــتگي هاي گوناگون فن مهارت ها و شایس

همة پایه ها مورد نیازند، عبارت اند از:
ــوزان کاربردها و   مفاهی�م وعملکرده�اي پاي�ه اي: دانش آم
ــتم هاي فناوري اطالعات را مي فهمند ودر به کارگیري  مفاهیم سیس

آن ها تخصص و مهارت پیدا می کنند. 
ــتفادة مسئوالنه   تأثیرات اخالقي و اجتماعي: دانش آموزان اس

از دستگاه ها، نرم افزارها و شبکه را فرا مي گیرند. 
 ابزارهاي فناوري اطالعات: دانش آموزان از فناوري اطالعات 
به عنوان مجموعه اي از ابزارها براي رشد، آموختن، افزایش بهره وري، 

و اشتغال زایي استفاده می کنند. 
ــا هم کار مي کنند و با هم   ابزاره�اي ارتباطي: دانش آموزان ب
ــتفاده کنندگان از طریق  ــار می دهند، با هم و با دیگر اس نتایج را انتش
فناوري ارتباط می گیرند، و با کارشناسان و متخصصان نیز داد و ستد 

آموزشي و ارتباط برقرار می کنند. 
ــراي  ــاوري ب ــوزان از فن  ابزاره�اي ح�ل مش�کل: دانش آم
ــي واقعي بهره  ــکالت زندگ ــري در زمینة فرایند حل مش تصمیم گی

مي گیرند. 
 ابزارهاي پژوهش و فناوري: دانش آموزان از ابزارهاي مبتني 
ــاب اطالعات از منابع گوناگون و  ــر فناوري براي جمع آوري و انتخ ب

همچنین تجزیه و تحلیل و ارزشیابي آن ها استفاده مي کنند. 

 منابع
1. http://bahrami57.blogfa.com/post-51.aspx
2. Buck, H.J. (1994). Instructional technology use in Brevard country. 
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از کتاب های آموزشی
چه می خواهیــــم؟

اشاره
ــطح مدرسه ها،  ــی در س ــت که کتاب های کمک درس دو دهه اس
ــی از  ــتند؛ آن چنان که بخش در تمام دوره های تحصیلی، مطرح هس
ــد. این کتاب ها،  ــی را به خود اختصاص می دهن ــای آموزش فعالیت ه
ــتند و البته  ــمارگان ترین کتاب ها هس ــی، پرش بعد از کتاب های درس
ــان زیادی هم دارند. به همین دلیل، در این دورة رکود کتاب  مخاطب
و کتاب خوانی، جای خود را قباًل در کیف ها و کوله های دانش آموزان 
ذخیره کرده اند. درواقع حاشیه نشین های کالس های درس هستند و 

مترصد فرصت فراخوانی و حضورند! 

كلیدواژه ها: سامان دهی كتاب های كمک آموزشی، كتاب های 
كمک درسی، كتاب های كمک آموزشی 

سامان دهی كتاب های آموزشی 
ــخصًا و یا سفارشی، به  در دهة 1370، معدود معلمانی بودند که ش
ــت می زدند. در آن زمان الزمة  ــی دس تألیف کتاب های کمک آموزش
ــابقة کارشناسی بود. اما به  ــتن تجربه، مهارت، و س مؤلف بودن، داش
ــد:  ــه تعداد عالقه مندان تألیف افزوده ش ــج با کاهش ضوابط ب تدری
ناشران به چاپ و انتشار کتاب های کمک آموزشی عالقه نشان دادند. 

ــاهد تعدد و گسترش کتاب  های کمک آموزشی، آموزشی، و  کم کم ش
ــتیم. تا جایی  ــام دوره های تحصیلی بوده و هس ــن در تم کار و تمری
ــی دانش آموزان، فهرستی از کتاب های  که امروزه در کتاب های درس
ــده از سوی کارشناسان بخش سامان دهی دفتر »انتشارات و  تأیید ش
تکنولوژی آموزشی«، وابسته به وزارت آموزش وپرورش دیده می شود. 
ــت که با توجه به کثرت کتاب های منتشر شده  و این بدان معناس
ــی در  ــتفاده از کتاب های کمک آموزش ــدن اس ــًا همگانی ش و تقریب
موقعیت های مختلف، وزارت آموزش وپرورش خود را ملزم دیده است، 
ــی کند؛ تا راهنمایی  ــامان دهی و کارشناس کیفیت این کتاب ها را س
باشد برای هدایت معلمانی که به استفاده از کتاب های کمک درسی، 
ــدام مبتکرانه، با وجود حجیم و  ــی نیازمندند. این اق کار یا کمک درس
ــکل بودن کار، به تدریج سبب بهبود کیفیت کتاب ها شده است؛  مش
ــی، برای مؤلفان هم آموزنده  ضمن آنکه عبور از فیلترهای کارشناس

و راه گشا بوده است.
ــی و اجرای طرح  ــارات و تکنولوژی آموزش فعالیت های دفتر انتش
سامان دهی کتاب های آموزشی از همان آغاز توجه ناشران بسیاری را 
جلب کرد. در اولین سال های برگزاری جلسات و همایش ها، احساس 
می شد ناشران با توجه و عالقة بسیار سعی می کنند ضوابط و شرایط 
ــا بتوانند انتخاب بهتری  ــف و تأیید این گروه کتاب ها را بدانند ت تألی

شکوه تقديسیان

نگاهی به حاشیه ای ها

اله
مق
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داشته باشند.
ــامان دهی کتاب های آموزشی و کنترل کیفی  این دفتر در زمینة س
ــی مناسب برای دانش آموزان، نقش مؤثر  و معرفی کتاب های آموزش
ــگاه به تحوالت  ــال حاضر، با ن ــت. اما در ح ــته اس و بی بدیلی داش
ــت که در نحوة تألیف، تدوین و  آموزش وپرورش، می توان انتظار داش
کارشناسی کتاب های کمک آموزشی شاهد تحول و تغییر باشیم. زیرا 
ــیع  ــی و افزایش مداوم آن ها، تبلیغات وس تعدد کتاب های کمک درس
ــترده در رسانه ها، و ناآگاهی خانواده ها، حوزة سامان دهی منابع  و گس
ــنگین تری مواجه می کند؛ مسئولیت پاسخ  آموزشی را با مسئولیت س
ــؤال که: »آیا کتاب های آموزشی و کمک درسی با هدف ها  به این س
ــتای برنامه های  و ضوابط آموزش وپرورش، هم خوانی دارند و در راس

درسی هستند، یا فقط جنبة سودجویی و اقتصادی دارند؟«

چگونه از كتاب های آموزشی استفاده كنیم 
مهم ترین دلیل استفادة معلم از کتاب های کمک درسی آن است که 
دانش آموزان آموخته های خود را به غیر از کتاب درسی و ساعت های 
ــرم و قالبی نو و تازه  ــی دیگر، در جایی دیگر و در ف ــمی، در وقت رس
تجربه کنند. توجه به این نکته بسیار ضروری است. زیرا در غیر این 
ــا  ــود چه بس صورت، فقط به حجم تکالیف دانش آموزان اضافه می ش
ــی و یا ادراکی باشد، مکانیکی از کار  ــی، پژوهش کاری که باید چالش
ــوق یادگیری در کودکان مغایرت دارد.  ــاط و ش درآید که با ایجاد نش
ــته گریخته می شنویم که معلمی طبق سلیقة شخصی،  گاهی هم جس
کتابی از این گروه کتاب ها را به جای کتاب درسی مورد استفاده قرار 

می دهد که خالف قاعده و قانون است.
ــتفادة بهینه از کتاب های کمک درسی، بهتر است معلمان  برای اس
ــی کالس و آمادگی  ــاب کنند که با ظرفیت کم ــاًل کتابی را انتخ قب
ــی دانش آموزان و هدف های برنامة درسی تناسب داشته باشد.  دانش
ــبت به شیوه و اصالت  ــت که معلم نس از همه مهم تر، رویکردی اس
ــود  یادگیری دانش آموزان دارد. در بعضی کالس ها گاهی دیده می ش
ــات خالی بچه ها و بدون  ــی برای پر کردن اوق که کتاب های آموزش
ــوند، که البته  ــتن هدفی یعنی و برنامه ریزی خاص توصیه می ش داش

کاری بدون فایده است؛ زیرا راهکار جدیدی ارائه نمی دهد.
ــتفاده از کتاب کمک آموزشی، کتاب کار و  اگر قصد معلم برای اس
ــطح دانش و بینش دانش آموزان باشد،  ــابه، ارتقای س کتاب های مش

الزم است این نکات را در نظر داشته باشد:
ــهولت  1. تعیین هدف به منظور به کارگیری کتابی که بتواند به س

درک مفهومی از مفاهیم کتاب درسی کمک کند. 
ــی در  ــب از میان کتاب های کمک درس ــاب مناس ــاب کت 2. انتخ

دسترس، با مطالعة قبلی.
ــری کتاب  ــرای به کارگی ــن ب ــان معی ــاعت و زم ــاب س 3. انتخ

کمک درسی.

ــیابی از نتایج کاربست کتاب یا کتاب های کمک درسی در  4. ارزش
امتداد فعالیت های کالسی یا فوق برنامه.

بنابراین پیشنهاد می شود: 
ــه تصمیمات مقتضی در این زمینه  ــوراهای مدرس  از قبل در ش
ــی و  ــتفاده از کتاب های کمک درس ــدف از اس ــه ه ــود ک گرفته ش
ــت؛  ــی به موازات فعالیت های یاددهی - یادگیری چیس کمک آموزش
البته با توجه به اینکه معلم هر کالس، اختیار تعیین خط مشی کالس 
ــت و تغییری دلیل دارد.  ــد و برای هر نوع فعالی ــود را حفظ می کن خ
ــورت کردن، برای رسیدن به رهیافت های تازه، از درجا  اعتقاد به مش
زدن و تکرار مالل آور بعضی فعالیت های موازی جلوگیری می کند. 

ــت  ــی، الزم اس ــب کمک درس ــاب مناس ــاب کت ــس از انتخ  پ
ــد تا با  ــت مطالعه کنن ــاب را با دق ــان کت ــدگان و مربی آموزش دهن
ــی مفیدند و چه  ــه چه صفحات ــود ک ــخص ش برنامه ریزی قبلی مش
ــلط معلم  ــت. آگاهی و تس ــوند، بهتر اس ــتفاده نش صفحاتی اگر اس
ــهولت برنامه ریزی و  ــه س ــی ب ــوای کتاب های کمک درس ــر محت ب

تصمیم گیری او در ادارة کالس کمک می کند.
ــتفاده  ــت زمان اس ــزی و طرح درس معلم، بهتر اس  در برنامه ری
ــود. نظر و برنامة معلم، شرط  ــی مشخص ش از کتاب های کمک درس
ــت که آیا به عنوان تکلیف درسی  تعیین زمان به کارگیری کتاب هاس
ــة آزاد و دانش آموز در  ــامل مطالع ــتفاده قرار می گیرد، یا ش مورد اس

ساعت های فوق برنامه است.
ــدن برایند فعالیت های فوق برنامه در این زمینه، به   مشخص ش

بازدهی عملی دانش آموز وابسته است. الزم است 
ــود که در کنار کتاب های  این موضوع روشن ش
ــیه ای به  ــای حاش ــتفاده از کتاب ه ــی، اس درس
ــهولت یادگیری و ارتقای دانش و مهارت های  س
ــت، یا حفظ  ذهنی دانش آموزان کمک کرده اس

اوقات خالی او را پر کرده است.
در این ارزیابی، دقت انتخاب مسئول آموزشی 
مدرسه و معلم در برنامه ریزی های آینده می تواند 
ــای مجموعة  ــت و ارتق ــد. تقوی ــش باش ثمربخ
ــی و فعال  ــامان دهی کتاب های کمک آموزش س
کردن کارشناسی های مربوط به هر رشته، ضامن 
ــت؛ مانند  تأمین هدایت دوجانبه در این زمینه اس
ــت مؤلفانی که عالقه مند به خلق آثاری در  هدای

ــی کتاب های برتر و  ــتند، و همچنین گزینش و معرف این زمینه هس
تطبیق ضوابط پیش بینی شده و تشویق مؤلفان به نوآوری و پرهیز از 

تکرار کارهای موازی و متداول.
ــی  ــرورش به ابعاد تربیتی، اخالقی و آموزش ــت آموزش وپ امید اس
کتاب های کمک درسی و نحوة به کارگیری آن ها در مدارس، نگاهی 

کنجکاوانه و یاری دهنده داشته باشد.

از  بهین�ه  اس�تفادة  ب�رای 
كمک درس�ی،  كتاب ه�ای 
بهت�ر اس�ت معلم�ان قب�اًل 
كتاب�ی را انتخ�اب كنن�د كه 
ب�ا ظرفی�ت كم�ی كالس و 
آمادگی دانشی دانش آموزان 
و هدف ه�ای برنامة درس�ی 
تناسب داشته باشد. از همه 
مهم تر، رويکردی اس�ت كه 
معلم نسبت به شیوه و اصالت 
يادگیری دانش آموزان دارد
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تصويرگری از خاطره ها تا هدف ها 
در جست وجوی هدف های تصويرگری کتاب های علمی

اشاره 
ــده، از  ــان خاطرات نگارن ــه، ضمن بی ــن مقال ــمارة قبل ای در ش
ــی دهه های 1340 و 1350 به عنوان آستانة توجه  کتاب های آموزش
ــد  ــودکان و نوجوانان نام برده و یادآوری ش ــه ادبیات غیرتخیلی ک ب
ــاز با هدفی فراتر از زیبایی  ــه تصویرگری کتاب های علمی از دیرب ک
ــز گریزی به  ــل از نقل خاطره ها نی ــت. قب ــن مورد توجه بوده اس مت
ــیس مدرسة دارالفنون به عنوان آغاز توجه جدی به علوم تجربی  تأس
ــنی فوق زده شد. در آن مقاله کوشیده بود، خاطره های  برای گروه س
ــوتان تصویرگری را در ذهن  ــای آغازین پیشکس ــیرین و تجربه ه ش
ــاراتی های فعال آن  ــه معرفی تعدادی از انتش ــده زنده کند و ب خوانن

زمان پرداخته بود. 
در این شماره ویژگی های تصویرگری بایدها و ضرورت ها و برخی 

از اهداف تصویرگری علمی مورد کنکاش قرار می گیرد. 

كلیدواژه ه�ا: تصويرگ�ری كتاب ه�ای علمی، ساده س�ازی، 
تصوير علمی، درک مفاهیم علمی، برجسته سازی، نیاز بصری

ويژگی های تصويرگری 
 ارائة الگوی تصویری ساده ای برای یک مجموعة پیچیده؛ 

ــه تفکر و خالقیت  ــزی که مخاطب را ب ــی های خیال انگی  نقاش
وامی دارد؛

 تصویرسازی برای درک مفهوم آیات الهی.  

تصويرگری علمی، بايدها و ضرورت ها 
برای تصویرسازی کتاب داستان می توان از هنرمندهای گوناگون 
ــاس سبک و نگاه خود  ــتفاده کرد. هر یک از این هنرمندان براس اس
ــد و به نمایش  ــتان را پدید می آورن ــازه ای از فضای داس ــت ت موقعی
ــازی برای واقعیت های علمی هرچند نگاهی  می گذارند. در تصویرس
ــت، اما همراه آن دقت و توجهی نکته بینانه نیاز  خالق و پویا الزم اس

است تا واقعیت های علمی همچنان که هستند، به تصویر درآیند. 
ــازی« یک مفهوم صورت  گاه تصویرگری علمی با هدف »ساده س
ــتگاه پیچیدة، فیزیولوژی یا  می گیرد. به خصوص در توصیف یک دس
ــه خوبی درک کرد.  ــا می توان ضرورت این هدف را ب ــی اعض آناتوم
ــکان عکس برداری نیز  ــرفتة امروز ام ــت با ابزارهای پیش ممکن اس
ــاده ای نیاز دارد که بتواند  ــد، اما درک موضوع به طرح س فراهم باش
ــتگاه یا عصب را  ــذف زواید، کار و نقش یک جزء خاص از دس ــا ح ب
ــازد. اینجاست که ابزارها و فنون تصویرگری  در یک بافت آشکار س
به کمک می آیند تا با تنوع رنگ،  برجسته س�ازی و ... تصویری با 

هدف كمک به درک موضوع علمی و نوشته معنا پیدا کند. 
از سوی دیگر، ابزارها و تکنیک های ویژه می توانند باعث افزایش 
هزینه های تولید و چاپ شوند و کتاب را از دسترس عموم مخاطبان 
ــتفاده از خطوط ساده و طرح های  ــازند. پس تصویرگری با اس دور س
ــد تصویرگران را  ــن همت بلن ــژه پیدا می کند و ای ــگاه وی روان جای
ــر محمود بهزاد و دکتر  ــد. مؤلفان و تصویرگرانی چون دکت می طلب

عالء نوری

يادی از خاطرات كودكی/ بخش دوم

اله
مق
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حس�ین گل گالب در دهة 1320 کتاب های علوم طبیعی فرانسوی 
را برای فراگیری ایرانیان دورة متوسطه به فارسی برگرداندند و چون 
ــاب نبود، تصویرها را به  ــکان چاپ عکس و تصویرهای اصلی کت ام

سادگی ترسیم کردند! 
ــی به تیمی متخصص نیاز  تصویرگری یک کتاب علمی - آموزش
دارد که شامل مدیر گروه هنری، ویراستار هنری، تصویرگر، عکاس، 
ــران کتاب های  ــود. برخی ناش پژوهش گر عکس و تصویر و ... می ش
علمی همچون »DORLING DK KINDERSLEY« در لندن، قبل 
از نشر کتاب یا سفارش تدوین، آرشیو عکس مناسبی آماده می کردند 
ــپس به تولید کتاب دست می زدند. می گویند برخی از کتاب های  و س
ــاس تصویرهایی که در اختیار بوده،  ــارات »Time life« براس انتش

تدوین شده اند. 

برخی هدف های تصويرگری علمی 

1. درک دل نشین مفاهیم علمی 
ــر نکتة مهمی  ــاختن اث ــین س در کار تصویرگری، جذاب و دل نش
ــت، اما تصویرگری کتاب چیزی بیش از پدید آوردن  یک تابلوی  اس
ــی هرگز چیزی را واضح تر و  ــان گرافیکی است. نقاش ــی یا نش نقاش
ــیاری از  ــت، نمی کند. حال آنکه تصویر در بس ــاده تر از آنچه هس س
اوقات جای توضیح و تفسیر را می گیرد و گره گشاست. به بیان دیگر، 
هدف تصویرگری کمک کردن به درک هرچه بیشتر مفاهیم است. 

تصویر 8 دو صفحه از کتاب »Rock & mineral«، از »انتشارات 
ــه، چاپ عالی و  ــان می دهد. کاغذ گالس ــدن )1988( را نش Dk« لن
رنگ های زندة کتاب باعث جذابیت و جلب توجه مخاطب می شود. 

ــت، بدون آنکه الزم  در عین حال تصویر به خوبی گویای متن اس
ــد به ترجمة متن بپردازیم. هر بیننده ای از این تصویر درمی یابد  باش

که کرة زمین از چنین سنگ ها و کانی هایی تشکیل شده است. 
ــنده  ــر و نیز نویس ــک برای ناش ــاپ چنین کتاب هایی بدون ش چ
ــت. از سوی دیگر، رنگ، شکل و اجزایی  غرورآفرین و لذ ت بخش اس
ــیار راحت تر از  ــنگ وجود دارند، با یک تصویر زنده بس که در یک س
ــت )جای تصویر 9(. سایة زیر عکس ها چنین  ــته قابل درک اس نوش
ــنگ های واقعی روی صفحة کتاب قرار گرفته اند و  می نمایاند که س
از باالی صفحه به آن ها نور تابیده است. تصویرها نوشته های همراه 
ــته های این کتاب  ــی و مؤثر کرده اند. بدون این عکس ها نوش را غن

چگونه می توانستند چنین غنی و مؤثر واقع شوند؟  

2. آسان ساختن درک موضوع 
ــاختن درک  ــان س ــد با هدف آس ــا می توان ــری کتاب ه تصویرگ
ــت  ــوع صورت گیرد. موضوع های انتزاعی یا پیچیده ممکن اس موض
ــد. تصویرگر  ــرای خواننده ایجاد کنن ــری ب ــواری های گریزناپذی دش
می تواند مشکل گشا و کلید حل این مسئله باشد. در کتاب های علمی 
ــتفاده می شود.  ــازی بیان موضوع اس از فنون متفاوتی برای آسان س

برخی از این موارد عبارت اند از: 
1-2. تجس�م بخش�یدن به آنچه با چش�م ديده نمی شود: 
ــیاری از ویژگی های  ــم و مولکول ها( که بس ــش ذرات ماده )ات جنب
ــود، در  قالب  حالت های ماده )جامد، مایع و گاز( به آن مربوط می ش
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یک تصویر ساده قابل تجسم است. این تجسم درک موضوع را برای 
مخاطب آسان می کنند؛ مانند تجسم بخشیدن  به جنبش ذرات ماده 

در جامد، مایع و گاز به کمک تصویرگری )تصویر 10(.  

2-2. تصويرس�ازی برای مدل ها: مدل ها می توانند اندازه های 
ــیار کوچک یا بسیار بزرگ را در ابعاد قابل مشاهده ارائه دهند؛ به  بس
گونه ای که  قابل بررسی باشند. عکس یا تصویری که بر مبنای یک 
ــته همانند یک  ــود نیز در کنار نوش مدل و یا از یک مدل تهیه می ش
ــی پدیده یا واقعیت هایی را  مدل تجربی عمل می کند و فرصت بررس
ــده است، ایجاد می کند. همچنین با  که مدل بر مبنای آن ها تهیه ش
کنار هم قرار دادن تصویرهایی که از پدیده در فاصله های زمانی بسیار 
ــده اند، می توان مراحل انجام آن پدیده را در گستره ای  کوتاه تهیه ش
ــی مشاهده کرد )مثل مراحل فرو افتادن یک قطره آب( و  قابل بررس
ــی  یا زمان های طوالنی را کوتاه کرد. دوران های طوالنی زمین شناس
ــیده اند تشکیل سیاره ها که در  ــال طول کش که هر یک میلیون ها س
ــال رخ داده اند، در قالب تصویرها به راحتی  طول میلیون ها میلیون س
نمایش داده می شوند )تصویر11(. در صورت لزوم، استفاده از مقیاس 

می تواند تصور اندازه های واقعی را آسان تر کند. 

ــاده می تواند  3-2. چگونگی كار يا نصب ابزار: یک طراحی س
ــا را در جریان یک آزمایش  ــتفاده از آن ه ــی نصب ابزار و اس چگونگ

ــتگاه را مشخص  ــان دهد )تصویر 12 و 13(، مراحل کار یک دس نش
کند و... 

4-2. اس�تفاده از نمودار، چارت و ... : از انواع نمودار و چارت  
ــرفت  ــوان برای بیان فراوانی یا نحوة ارتباط و یا چگونگی پیش می ت
ــک فرایند بهره گرفت. تصویر 14 مراحل متفاوت تبدیل انرژی در  ی
ــان می دهد. انرژی ای که به  ــان کار یک موتور الکتریکی را نش جری
ــود، با پیکان های فرعی مشخص شده است.   صورت گرما هدر می ش
ــتفاده از چنین تصویرهایی می تواند باعث افزایش شناخت، دانش  اس
ــاخت ذهنی مناسبی از دانش مربوطه  ــود و یا س و آگاهی خواننده ش

فراهم آورد. 
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ــتگاه ها و ابزارهایی که در  از عکس هم می توان برای توضیح دس
دسترس خواننده نیستند، کمک گرفت. به نظر می رسد در این موارد 
اگر هدف بررسی جزئیات یا روش کار و ... نباشد، عکس های طبیعی 
ــتری را فراهم می کنند. برای مثال می توان به  ــنایی بیش فرصت آش
ــکوپ الکترونیکی، رادیومتر گایگر، و  عکس هایی که از یک میکروس
کار در یک راکتور هسته ای  گرفته شده اند، اشاره کرد )تصویر 15( 

5-2. عک�س و تصوي�ر ش�خصیت های علم�ی به وي�ژه در 
ــده را با چهره های ماندگار  ــنایی خوانن محیط كار: این تصویرها آش
ــود می آورد و  ــد، در او ایجاد عالقه به وج ــتر می کن ــخ علوم بیش تاری
می تواند به ملموس شدن فضای تاریخی و بسترهای زمانی و مکانی 

بروز و ظهور اندیشه های علمی کمک کند. 
6-2. عک�س ي�ا تصويرهاي�ی از موج�ودات زن�ده، محیط 
زيس�ت آن ها و ... : این نوع تصویرگری به خصوص با به کارگیری 
ــب موجب آشنایی خواننده با جان داران  رنگ های واقعی و چاپ مناس
ــت و دیگر نگرش های  ــود و عالقه مندی به محیط زیس دیگر می ش

علمی را تقویت می کند )تصویر 16( 

ــرداد 1350(  ــارات پدیده )خ ــان« از انتش ــای آدمی ــاب »منه کت
ــره داران،  ــای گوناگون مه ــه، گروه ه ــات اولی ــی از حیوان تصویرهای
ــرات و گل ها را دربردارد و مثال مناسبی از کتاب هایی است که  حش
این هدف را پی می گیرند. استفاده از عکس های طبیعی اگر به دلیل 
حاشیه های موجود در محیط طبیعی موجب ابهام نشود، باعث تقویت 

حس واقع بینی و واقع گرایی مخاطب می شود. 

3. پاسخ به نیازهای بصری برای عینی و محسوس كردن 
موضوع 

ــته از مهم ترین هدف های  ــک نوش ــخ به نیازهای بصری ی )پاس
ــد. تصویرگران برای   ــمار می آی ــری کتاب های علمی به ش تصویرگ
رسیدن به این هدف از فنون گوناگونی استفاده می کنند. مصداق های 

این فنون و هدف ها را می توانیم در موارد زیر  پی جویی کنیم:  
ــر را می توان جای گزین  1-3. تصوي�ر جای گزين واژه: تصوی
ــر را کنار آن ها قرار  ــای تازة نامأنوس کرد و یا می توان تصوی واژه ه
داد و آن ها را با ذهن خواننده مأنوس و آشنا گرداند. »برنامة کاری« 
ــیله های  ــود، به جای ذکر نام وس ــاهده می ش ــه در تصویر 17 مش ک
ــکل( آن ها را ارائه کرده است. در کنار  ــگاهی، طرح سادة )ش آزمایش
ــت و خواننده با نام وسیله ها آشنا  ــیله قرار گرفته اس ــکل، نام وس ش

می شود. 
2-3. برجسته س�ازی و ح�ذف زوائ�د: به کارگیری رنگ های 
ــمت های مورد نظر  ــازی قس ــذف زوائد و برجسته س ــون و ح گوناگ

می تواند باعث ساده سازی تصویرهای علمی شود. 
در کتاب »اطلس بدن انسان«2 انتشارات »گردن چیر«3 )2005( از این 
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روش برای ساده سازی تصویرها استفاده شده است )تصویر 18( . 
رنگ صفحه ها تقسیم بندی در این کتاب را نشان می دهند. رنگ آبی 

نشانگر »دیدگاه کلی« و رنگ سبز نشانگر »نمایی نزدیک« است. 

3-3. عین�ی كردن ب�ا آمیختن عکس و نقاش�ی: می توان با 
ــیلة  ــی به هدف عینی کردن مفاهیم به وس آمیختن عکس ها با نقاش
ــت که  ــن به خصوص هنگامی اس ــت یافت. این ف ــری دس تصویرگ
ــت که به چشم بیاید و قابل  موضوع در حالت طبیعی به گونه ای نیس
بررسی باشد )بسیار کوچک است یا پیچیده و...(، کاربرد دارد. در این 
موارد نوشته نیازمند یک تصویر گویا است تا برای خواننده محسوس 

و عینی شود. 
کتاب »میکروبیولوژی«4  از انتشارات »پیرسون«5 )2004( سرشار 
ــکوپ  ــط میکروس ــت. عکس هایی که توس از این گونه تصویرها اس
ــته شده اند، با نقاشی درهم آمیخته شده اند تا  الکترونی یا نوری برداش

گام مهمی برای تسهیل تفسیرهای میکروسکوپی مربوط به موضوع 
برداشته شده باشد. این تکنیک قوة تخیل، كنجکاوی علمی، دقت 
ــدن فضای نوشته  و توجه را در خواننده برمی انگیزد و به ملموس ش

کمک فراوانی می کند )تصویر 19(. 

4. همراهی متن و تصوير برای درک 
ــته و موضوع در ذهن  تصویرهای کتاب علمی به جای گزینی نوش
ــیدن به این هدف روش های زیر را  خواننده کمک می کند. برای رس

می توان برشمرد:  
1-4. اس�تفاده از »تمثی�ل«6 و كنايه پ�ردازی: این روش 
ــتر از آنچه نوشته می تواند  ــد، لیکن بیش ــبک نوشته باش می تواند س
ــت. از تمثیل  ــری اثرگذار اس ــد، تصویرگ ــه مؤثر باش ــن حیط در ای
ــود  ــتفاده می ش ــوع به ذهن مخاطب اس ــازی موض برای نزدیک س
ــوا در ذهن کمک  ــت محت ــری درس ــه جای گی و ب
ــه کار می کند؟«7  ــما چگون می کند. کتاب »بدن ش
ــت که همة تصویرهای آن بر پایة  از کتاب هایی اس
ــاخته و پرداخته شده اند. نوشته ها کنار  فن تمثیل س
ــا جای گرفته اند تا هدف های تمثیلی کتاب  تصویره
را تکمیل کنند. در این کتاب هر یک از دستگاه های 
بدن به سیستم یا کارخانه ای تشبیه شده اند. )تصویر 
21( کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است. این گونه 
ــته  ــوی نوش تصویربرداری ذهن خواننده را به فراس
ــت را تقویت می کند و  ــرد، قوة تخیل و خالقی می  ب
فرصتی برای کنجکاوی در جهت درک روابط میان 

اجزای یک سیستم به او می دهد. 
2-4. اس�تفاده از كاريکات�ور و كارتون: 
این تکنیک ها فضای دوست داشتنی و خودمانی تری 
ــاد می کنند.  ــال ایج ــن و س برای خواننده در هر س
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ــن آنکه جای گیری مفهوم در ذهن کمک می کنند. )تصویر 21(  ضم
از کتاب »فیزیک برای زندگی« انتخاب شده است. 

این کتاب با نام های »فیزیک زنده« و »الفبای فیزیک« به فارسی 
ــت. در تصویر، مفهوم وارونه بودن تصویری که  ــده اس برگردانده ش
ــی دوربین( روی پرده )فیلم( تشکیل  ــی محدب )عدس ــط عدس توس
ــی که در  ــود. در مجموعه کتاب های ــاء می ش ــن الق ــد. به ذه می ش
ــیمی و زیست شناسی(  زمینه های گوناگون علوم تجربی )فیزیک، ش
ــده اند،  ــون تورنز«9 )لندن، 2001( چاپ ش ــارات »نلس ــط انتش توس
ــیاری  بس کاریکاتورهای  و  کارتن ها 

دیده می شوند. 
3- 4. استفاده از تصويرهای 
گس�ترده ي�ا جابه جا ش�ونده: 
تصویرهایی  ــترده  گس ــای  تصویره
ــی صفحه های  ــارج از اندازة طبیع خ
ــتند که با دو یا چهار تا در  کتاب هس
قطع معمولی صفحه های کتاب جای 
گرفته اند. همچنین می توان برای این 
ــونده ای استفاده  کار از صفحات بازش
ــار صفحه های کتاب  ــرد که در کن ک
ــرفت  قرار می گیرند و خواننده با پیش
ــد از تصویرها  ــر صفحه می توان در ه
برای فهم و جای گزینی بهتر موضوع 
ــد. تصویرهای  ــتفاده کن در ذهن اس
گسترده می توانند سازمان دهی جامع 
ــری از موضوع هایی که به  و مختص
ــته های کتاب دنبال  تفصیل در نوش

می شوند، ارائه دهند )تصویر 22( 
»تل�ق  از  اس�تفاده   .4-4
ــی که روی  ش�فاف«10: تصویرهای
ــد. با قرار  ــفاف قرار می گیرن تلق ش
ــق دیگر به  ــن هر تلق روی تل گرفت

ــتن هر تلق می توان الیه یا برش  ــوند و با برداش تدریج تکمیل می ش
Transvisions of ana- »اازه ای از تصویر تهیه کرد. کتاب قدیمی 

ــتفاده از این فن  tomical chramoyroph« )آمریکا، 1958( با اس
تهیه شده است. با ورق زدن تلق ها این حس ایجاد می شود که گویا 
ــمت اعضای داخلی حرکت می کنیم. با  ــت بدن به س ــطح پوس از س
ادامة حرکت و برداشتن تلق ها، گویا هر عضو داخلی را برش داده ایم 
ــاهده می کنیم. در کتاب »اکوسسیستم« )سازمان  و درون آن را مش
ــونده  ــت، بهمن 1354(، این فن با صفحة بازش حفاظت محیط زیس
تلفیق شده است و به تناسب موضوع، تلق های متفاوتی روی تصویر 
ــت محیطی را  ــا چرخه های گوناگون زیس ــرار می گیرند ت ــده ق باز ش

نمایش دهند. 
5-4 اس�تفاده از تصويرهای سه بعدی و متحرک: تولید 

ــه تصویرها، عالوه بر  این گون
ــاظ  ــه لح ــی، ب ــش علم دان
ــات ویژه ای را  فنی نیز امکان
ــت  طلب می کند و ممکن اس
استفاده  لیکن  باشد.  پرهزینه 
ــه بعدی  س ــای  تصویره از 
جذابیت و حس واقع بینی در 
خواننده ایجاد می کند که در 
تصویرهای  است.  توجه  خور 
ــا چند حالت از  متحرک دو ی
یک موقعیت را قابل بررسی 
می کنند. کتاب »شگفتی های 
در  ــرک«  متح ــان  انس بدن 
ــه به  ــی ک ــای علم کتاب ه
ــده  ــی نیز برگردانده ش فارس
ــای  تصویره دارای  ــت،  اس
ــه بعدی و متحرک از بدن  س

آدمی است. 
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کیفیت کتاب هاي
 آموزشي فني در مسیر رشد

اشاره
ــد از کتاب هاي  ــي2،  بع ــي1 و کمک درس ــاي کمک آموزش کتاب ه
درسي3، مهم ترین منابع یادگیري به شمار مي روند. چنان که می دانیم، 
ــي  ــازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش ــال 1379 تا کنون، س از س
ــیده است به این گروه از کتاب ها سامان دهد و کیفیت آن ها را  کوش
با تشویق ناشران و پدیدآورندگان کتاب های استاندارد، بهبود بخشد. 
ــي و کمک درسي افزون بر یک دهه  ارزیابي کتاب هاي کمک آموزش
ــده است. در این  ــي دنبال ش ــارات و تکنولوژي آموزش در دفتر انتش
یادداشت، همکار ما در دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، 
ــب در سه سال گذشته،  ــة اجمالی وضعیت کتاب های مناس با مقایس
نشان داده است که کیفیت کتاب های فنی و حرفه ای و کاردانش، از 

سیری صعودی برخوردار بوده است.

نگاهی به وضعیت كتاب هاي آموزش�ي فنی در سال 
1391

ــی به  ــًا 372 عنوان کتاب آموزش ــال 1391، مجموع ــول س در ط
ــي و تربیتي فرستاده شد. مطابق  ــامان دهي منابع آموزش دبیرخانة س
ــی و ارزیابی قرار  ــی را مورد بررس ــن دبیرخانه کتاب های ــول، ای معم
می دهد که چاپ نخست همان سال یا یک سال پیش تر باشند. از این 

ــی شدند و 165 عنوان کتاب، مناسب  تعداد، 279 عنوان کتاب بررس
ــي دوره هاي گوناگون آموزشي شناخته شدند.  و مرتبط با برنامة درس
بیشترین کتاب هاي مناسب معرفي شده، به ترتیب  به موضوع درسي 
ــاورزي با 22 عنوان کتاب  ــا 53، مدیریت خانواده با 24 و کش هنر ب
اختصاص داشت. همچنین، بیشترین کتاب های مناسب به انتشارات 
»فرهنگ سراي میردشتي« با 11، »کتاب آبان« با 10 و »صابرین« 
ــارات جهاد  ــران، »انتش ــت؛ حال آنکه بین ناش با 8 عنوان تعلق داش
ــظ« و »کلید آموزش«  ــهد« با 19، »بین المللي حاف ــگاهي مش دانش
ــترین  هر کدام با 18 و »کانون فرهنگي آموزش« با 17 عنوان، بیش

مشارکت را در ارسال کتاب داشتند. 
ــي   ــن گروه آموزش ــب بی ــاي مناس ــد کتاب ه ــة درص در مقایس
ــه آن حوزة  ــب ب ــترین درصد کتاب هاي مناس ــه ای، بیش فنی وحرف
ــواده و تربیت بدني هر  ــد، حوزة مدیریت خان ــاورزي با 81 درص کش

کدام با 75 درصد و حوزة هنر با 72 درصد اختصاص داشت.

سیر صعودي در افزايش كتاب های مناسب
ــه سال متوالی 1389، 1390 و 1391  مطابق جدول 1 که آمار س
ــال ها، آمار  ــت، می توان گفت که طی این س ــده اس در آن آورده ش
ــته و از 49 درصد در  ــیر صعودي داش ــب همواره س کتاب هاي مناس

محمدحسین معتمدراد

تحلیلی از وضعیت كتاب های كمک آموزشی و كمک درسی در حوزة آموزشی فنی وحرفه ای و كاردانش

اله
مق
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22221079385921111415ـ414برق1

بهداشت و 2
3413843112255013716265کودکیاري

152860881331739813172775تربیت بدني3

حسابداري و 4
10265683810732447483764بازرگاني

ـــــــ1ـــــــریاضي فني5

13511252522229ــ92ـعمران6

ـــــــــــــــعلوم و فنون دریایي7

765100ـ14710013ـ1ـــــعلوم تربیتي8

ـــــ233100ـ1ـــــفیزیک فني9

322415455740545427431734232333کامپیوتر10

14141136504726224964225165181کشاورزي11

17177415091627173624836975مدیریت خانواده12

3030ـ150100623557537ـ1مرجع13

ــــــــــــ2ــمکاترونیک14

29117181198395559102136مکانیک15

712708842157671222033مواد16

385411374170346242675321136172هنر17

1431506740492221672343657165114934459جمع

جدول 1. وضعیت كتاب های فنی وحرفه ای و كاردانش در سال های 1389، 1390 و 1391
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ــال  ــال 1390 و به 59 درصد در س ــال 1389 به 57 درصد در س س
ــیر صعودی در سال 1391 نسبت  ــیده است؛ گرچه این س 1391 رس
ــال قبل از آن تنها 2 درصد بوده است. به نظر می رسد عواملي  به س
ــناخت بیشتر ناشران از اهداف  ــیابي، ش همچون تغییر فرم هاي ارزش
ــناخت ویژگي ها و  ــي و تربیتي، و ش ــامان دهي منابع آموزش طرح س

استانداردها،  در این سیر صعودي تأثیرگذار بوده اند.
سهم كتاب هاي كمک درسي از كل كتاب ها

ــي  ــد، در گروه آموزش ــان دادن ــه نش ــورت گرفت ــي هاي ص بررس

ــوع کتاب هاي ارزیابي  ــه ای و کاردانش،71 درصد از مجم فنی وحرف
شده، کمک آموزشي و مابقي )یعني 29 درصد از کتاب ها( کمک درسي 
هستند. در بین کتاب های کمک درسي نیز بیشترین کتاب مناسب به 
ــي بهداشت و کودکیاري با  100 درصد، کشاورزي  حوزه هاي آموزش
با 93 درصد و حسابداري با 82 درصد کتاب مناسب اختصاص داشته 
ــي مواد با 33 درصد، مدیریت خانواده با 40  ــت. گروه های آموزش اس
ــي برق با 46 درصد کتاب مناسب کمک درسي،  درصد و حوزة آموزش

از کمترین سهم در این زمینه برخوردار بوده اند )جدول 2(.

تعداد بررسی شده هاگروه آموزشی
كمک آموزشیكمک درسی

درصدفراوانیدرصدفراوانی

13754646برق

20100--20بهداشت و کودکیاری

4125375تربیت بدنی

11218982حسابداری

7229571عمران

13100--13علوم تربیتی

5113253875کامپیوتر

27272593کشاورزی

3219601340مدیریت خانواده

10100--10مرجع

14643857مکانیک 

3267133مواد

7426354865هنر 

279802919971جمع

جدول 2. ارزيابی كتاب های كمک درسی و كمک آموزشی در سال 1391
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نیاز به كتاب هاي كمک درسي بیشتر
ــان مي دهند در حوزه هاي آموزشي  ــد، آمارها نش چنان که گفته ش
ــه حوزه هاي  ــبت ب ــل تعداد کم مخاطبان هنرجو نس ــي، یا به دلی فن
ــي  ــطة نظري، یا عدم حمایت متولیان نظام آموزش ــي متوس آموزش
ــه تولید  ــبت ب ــال چندانی نس ــران اقب ــوزه، ناش ــن ح ــران ای از ناش
ــدودي از آن ها مبادرت  ــد یا تعداد مع ــي ندارن کتاب هاي کمک درس
ــت  ــرایطي اس ــي می کنند. این در ش به تولید کتاب هاي کمک درس
ــي در  ــران و مؤلفان کتاب  های آموزش ــان، صاحب نظ ــه کارشناس ک
ــت هاي انجام شده نیاز هنرآموزان و هنرجویان به  گفت وگوها و نشس
ــي را مورد تأکید قرار می دهند و مدعی هستند  کتاب هاي کمک درس
ــبت به کتاب هاي کمک درسي مانند کتاب کار، فعالیت  این اقبال نس
ــود؛ حال آنکه کتاب های  ــاس مي ش و تمرین در مخاطبان هم احس

آموزشی این حوزه بیشتر جنبة »دانش افزایي«4 دارند.

راهنماي تولید كتاب هاي آموزشي 
ــی و تربیتی از  ــامان دهی منابع آموزش خوش بختانه دبیرخانة س
ــی، سندهایی  ــی کتاب های آموزش ابتدای کار خود، هم زمان با بررس
ــی«5 تدوین و  ــی »راهنمای تولید کتاب های آموزش ــا عنوان کل را ب
ــندهای راهنما به موضوعی از  ــر کرده است. هر یک از این س منتش
موضوعات آموزشی اختصاص دارد و در آن، ضمن تفکیک و تعریف 
ــی استاندارد به  ــي، ویژگی های کتاب آموزش انواع کتاب هاي آموزش
ــی گذاشته شده است. این سندها یکی از بهترین مآخذ  بحث و بررس
برای تولید و تدوین کتاب های درسی هستند و مالک ها و معیارهاي 
ــی در دبیرخانة  ــي کتاب های آموزش ــاس ارزیاب مندرج در آن ها، اس

سامان دهي منابع آموزشی و تربیتی محسوب می شوند. 
ــاخص هاي مطرح شده در آن ها  تولید این مجموعه راهنماها و ش
براي تولید کتاب هاي آموزشي موجب خواهد شد که ناشران این نوع 
از کتاب ها را به چشم محصول فرهنگي و ارزشي نگاه کنند، نه یک 
ــیلة درآمد تجاري. این سندها، به عنوان پشتوانه و راهنما،  کاال و وس
ــي و  ــران در تولید کتاب هاي کمک درس در جهت دهي و هدایت ناش

کمک آموزشي مي تواند مفید باشد.
حمایت از ناشران، ارائة سندهاي تولید شده به آن ها، تعامل مستمر 
کارشناسان طرح  سامان دهي با آن ها، و همچنین برپایي کارگاه  هاي 
ــزة  تولید کتاب هاي  ــد زمینه هاي انگی ــي براي آن ها مي توان آموزش

کمک درسي و کمک آموزشي را در ناشران به وجود آورد.

 پی نوشت ها 

1. کتاب  کمک آموزشي به کتابي گفته می شود که با هدف ارتقای دانش و مهارت هاي 
مي شود.  تدوین  و  تألیف  مصوب  درسي  برنامة  اهداف  از  فراتر  و  معلمان  و  دانش آموزان 
این گونه کتاب ها کم وبیش با برنامة درسي مرتبط اند، اما وابسته به آن نیستند. کتاب هاي 

دانش افزایي، پرورش مهارت هاي علمي و حرفه اي و تفکر، مهارت هاي زندگي و کتاب هاي 
مرجع غالبًا از این گروه  هستند. 

2. کتاب  کمک درسي کتابي است که الزامًا به برنامه هاي درسي وابسته نیست. این نوع 
کتاب ها در جهت تعمیق، تکمیل، تسهیل و تقویت یادگیري یا فراهم کردن آموزش جبراني 
و در ارتباط کامل با اهداف برنامة درسي تألیف مي شوند. کتاب هاي کار، تمرین، فعالیت هاي 

یادگیري، سنجش و ارزشیابي در زمرة این کتاب ها به شمار می روند.
3. کتاب های  درسي چنان که می دانید، براساس برنامة درسي خاص )که خود منبعث از 
برنامة آموزشی کشور است(، با هدف معین تدوین می شوند. در ایران تدوین این کتاب ها 
غالبًا توسط کارشناسان خود وزارت آموزش وپرورش تألیف و تدوین و معمواًل در چارچوب 

زمانی معین، در سراسر کشور تدریس مي شوند.
4. کتاب دانش افزایي به آن دسته از کتاب هاي آموزشي اطالق مي شود که اطالعات 
حاوي  کتاب ها  نوع  این  مي کنند.  ارائه  درسي  برنامة  و  کتاب  از  فراتر  را  عملي  و  نظري 
برنامة درسي جامع و در رشته هاي  از دانش نظري و عملي در حوزة  مجموعه اي مدون 
گوناگون هستند که براي تأمین اطالعات مورد نیاز هنرجویان و هنرآموزان تألیف یا ترجمه 

مي شوند.
5. تاکنون بیش از 30 سند در موضوعات گوناگون منتشر شده است. آگاهي از معیارها و 
اهدافي که در ارزیابی کتاب هاي آموزشي مدنظر قرار می گیرند، به پدیدآورندگان و ناشران 
کمک مي کند در تألیف و تولید این گروه از کتاب ها با دقت بیشتری اقدام کنند. اخیراً این 
اسناد توسط کارشناسان گروه هاي فني وحرفه اي و کاردانش مجدداً مورد بررسی و بازنگری 

قرار گرفته اند. 
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تاريخچ�ة جش�نوارة بین الملل�ی فیلم ه�ای علم�ی، 
آموزشی و تربیتی رشد 

ــد قدیمی ترین جشنوارة فیلم های  جشنوارة فیلم های آموزشی رش
ــی و تربیتی در ایران است. در سال 1341، وزیر وقت  علمی، آموزش
آموزش وپرورش ایران، دکتر پرويز خانلری که نسبت به تهیة فیلم 
خوش بین نبود و تصور می کرد فیلم ابزاری برای استعمار است، پس 
از اعزام چند نفر به فرانسه و آوردن نمونه هایی از فیلم های آموزشی 
ــبت به این فیلم ها تغییر کرد و این موضوع  و تربیتی، دیدگاهش نس
ــود آغازی برای ورود وزارت آموزش و پرورش به موضوع فیلم های  خ

آموزشی و تربیتی شد.
جشنوارة بین المللی فیلم های آموزشی رشد، جشنواره ای تخصصی 
ــالمی  ــت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اس ــا مدیری ــت که ب اس
ــط  ــی و توس ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش ایران و اهتمام س
ــال با هدف شناسایی،  ــی هر س ــارات و تکنولوژی آموزش دفتر انتش
ــود.  ــی و تربیتی برگزار می ش انتخاب و معرفی فیلم های برتر آموزش
ــتین بار در سال  ــی رشد نخس ــنوارة بین المللی فیلم های آموزش جش
ــط »ادارة فعالیت های  ــی )1963 میالدی( توس 1342 هجری شمس
ــد.  ــری« وزارت آموزش و پرورش در تهران برگزار ش ــمعی و بص س
ــتیوال بین المللی فیلم های  ــدا »فس ــنواره در ابت ــمی این جش نام رس
ــنواره« برای  آموزنده« بود، اما پس از پنج دوره برگزاری، واژة »جش

ــی برای نامیدن این رویداد ابداع و به کار  ــتین بار در زبان فارس نخس
ــد. بدین ترتیب، نام فستیوال در دورة ششم در سال 1348  گرفته ش
ــی« تغییر نام  ــی فیلم های آموزش ــنوارة بین الملل ــه »جش )1969(، ب
ــد. ــالمی 14 دوره برگزار ش ــنواره قبل از انقالب اس  یافت. این جش

ــتین دورة برگزاری آن  ــنواره و نخس ــن دورة برگزاری جش پانزدهمی
ــال وقفه، تحت نام  ــالمی، پس از چند س پس از پیروزی انقالب اس
ــرکت 21  ــی و تربیتی« با ش ــنوارة بین المللی فیلم های آموزش »جش
ــال 1364 )1985(، هم زمان با هفتة معلم، از 12 تا 19  ــور در س کش
ــای معاصر برگزار  ــران و در محل موزة هنره ــت ماه در ته اردیبهش
ــنواره به نام کنونی آن، یعنی »جشنوارة  ــد. از دورة بیستم نام جش ش

بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد« تغییر کرد.
ــال 1372 )1993(، جشنوارة بین المللی  ــت و سوم در س از دورة بیس
ــد عالوه بر تهران، هم زمان در  ــی و تربیتي رش فیلم های علمي، آموزش
مرکز استان هرمزگان، شهر بندر عباس نیز برگزار شد. از آن پس، تا دورة 
ــنوارة بین المللی فیلم های علمي، آموزشی و تربیتي  چهل و سوم، جش
رشد هر سال در تهران و سپس استان های دیگر کشور برگزار می شود.

از فیلم آموزشی تا بستة آموزشی
پس از گذشت چندین سال از اجرای »طرح سامان دهی کتاب های 
ــار کتاب های  ــه تولید و انتش ــمت دادن ب ــی« که با هدف س آموزش

محمد دشتي

جشنوارة فیلم های آموزشی
از ديروز تا امروز

اله
مق
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ــی مناسب صورت گرفت، آیین نامة  آموزشی مناسب و کمک آموزش
ــی و تربیتی ) مواد و رسانه ها( در هشتصد و  سامان دهی منابع آموزش
بیست و هشتمین جلسة »شورای عالی آموزش و پرورش« و در تاریخ 
ــس از تأیید رئیس جمهور و  ــید و پ ــهریور 1389 به تصویب رس 2 ش
ــت 1390  ــورای عالی آموزش و پرورش، در تاریخ 6 اردیبهش رئیس ش
ــازمان پژوهش و  ــرورش به »س ــط وزیر آموزش و پ ــرای اجرا توس ب
ــده توسط  ــد. تفاوت اصلی ایجاد ش ــی« ابالغ ش برنامه ریزی آموزش
ــاب، موضوع مواد و  ــن بود که به جای تأکید بر کت ــة مذکور ای مصوب
ــی و کمک درسی  ــی و از جمله فیلم های آموزش ــانه های آموزش رس
ــی به محور  ــتة آموزش ــد و توجه قرار گرفت. در واقع بس ــورد تأکی م
استانداردسازی کتاب های آموزشی تبدیل شد. این در حالی است که 
ــی، فیلم آموزشی است و از سالیان  ــته های آموزش یکی از عناصر بس
ــری به عنوان ابزار  ــه فیلم های 8 و 16 میلی مت ــی  ک دور و از هنگام
ــکده ها و مدارس ارسال شدند، عماًل این گونه  آموزشی، برای آموزش
ــد آموزش و  ــود را در رون ــدارس راه یافتند و جای خ ــه م ــا ب فیلم ه

یادگیری باز کردند.

نماد جشنوارة بین المللی فیلم رشد 
ــی رشد در سال  ــنوارة بین المللی فیلم های آموزش با آغاز کار جش
1342، انتخاب و اهدای جایزه ای منحصر به فرد برای اولین جشنوارة 
فیلم در ایران در این زمینه امری الزامی بود. بنابراین به پیکره ای زیبا 
و کوچک با قدمتی 1200 ساله که نتیجة جست وجو و تالش فراوان 
باستان شناسان در موزة ایران باستان بود، رجوع شد؛ پیکره ای که در 
ــتان لرستان به دست آمده بود.  حفاری از تپه ای با نام »دلفان« در اس
ــنواره، هنرمندان با ذوق  برای تبدیل این پیکره به تندیس و نماد جش
ــی پیکره هایی با رنگ های طالیی، نقره ای و برنزی با پایه های  ایران
ــاختند؛ نمادی از ایران و تمدن غنی آن که  ــاس آن س مرمری براس
ــتین جشنواره های بین المللی رشد  به صورت مداوم در 14 دورة نخس

به فیلم های برگزیده اعطا می شد.
ــنوارة بین المللی  ــز جش ــالمی، جوای ــروزی انقالب اس ــس از پی پ
ــه رنگ طالیی، نقره ای و برنزی در  ــد در س ــی رش فیلم های آموزش
ــهدا،  ــدند: گل الله برگرفته از خون پاک ش قالب این عناصر تهیه ش
کتاب باز نشانة تعلیم و تربیت و دو دست زیر آن نشانگر حمایت از امر 
آموزش و پرورش، علم و دانش و در نهایت پرفراژ فیلم نمادی از فیلم 
ــنواره که همان حضور فیلم های علمي، آموزشی  و فعالیت اصلی جش
ــته طی  ــز در هر دوره به برندگان هر رش ــت. این جوای و تربیتي اس

مراسمی خاص اهدا می شوند.
ــانة  ــای متفاوتی برای نش ــد طرح ه ــه بع ــی ام ب ــنوارة س از جش
ــال های  س در  ــرانجام  س و  ــدند  ش ــی  طراح ــنواره  جش ــزة  جای
ــانة  ــاله به عنوان نش ــر س ــا تغییراتی ه ــب ب ــی منتخ ــر، طرح اخی
ــود.  ــدا می ش ــدگان اه ــه برگزی ــز ب ــیمین و برن ــن، س ــزة زری  جای

گروه های جشنوارة بین المللی فیلم رشد
ــی  ــا عبارت اند از: فیلم های آموزش ــن گروه ه ای
ــاه و بلند؛  ــتند کوت ــای مس ــد؛ فیلم ه ــاه و بلن کوت
ــن کوتاه و بلند؛ فیلم های تربیتی  فیلم های انیمیش
ــوان، اولیا و  ــودک و نوج ــتانی کوتاه برای ک داس
مربیان؛ فیلم های تربیتی داستانی بلند برای کودک 
ــنوارة  ــان؛ نماهنگ. جش ــا و مربی ــوان، اولی و نوج
ــد در ادامة مسیر ، » شعار دانش  بین المللی فیلم رش
ــق عدالت  ــتای تحق ــر «  را در راس ــة تصوی در آین
آموزشی برای خود برگزید که تاکنون همچنان به 

این شعار وفادارانه عمل کرده است. 

اولین جشنوارة بین المللي فیلم هاي آموزنده )1342(
ــرکت 21  ــنواره بین المللی فیلم های آموزنده با ش اولین دورة جش
ــدادی فیلم ایرانی ،  ــت 21 فیلم خارجی و تع ــور جهان ، با دریاف کش
ــطح علمی و عمومی  ــی از مدارس تهران  ، با هدف ارتقای س در یک
ــنواره احمدعلی مهرپور  ــود را آغاز کرد. دبیر این جش معلمان کار خ
رئیس دفتر ادارة کل سمعی و بصری آموزش وپرورش بود. مخاطبان 

در صورتی كه بسته  های 
آموزش�ی در م�دارس جا 
بیفتد، معل�م می  تواند در 
كن�ار آم�وزش كت�اب، از 
فیلم های آموزشی و تربیتی 
كه در سال  های گذشته در 
دبیرخانة جشنواره آرشیو 
ش�ده  اند، بهره  مند ش�ود 
كه در اين صورت جريان 
تعلیم و تربیت در مدارس 
كشور آسان خواهد شد

پاییـــز1392 4147



ــای  ــطه (، رؤس ــای مدارس ) ابتدایی و متوس ــی دورة اول ، رؤس اصل
ــازمان ها و  مناطق آموزش وپرورش ، معلمان ، کارمندان عالی رتبة س

وزارتخانه های دیگر و مقامات کشوری و لشکری بودند.

چهل و سومین جشنوارة فیلم های علمی، آموزشی و 
تربیتی رشد )1392(

ويژگی های جشنواره
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــواًل در برگ ــرورش معم وزارت آموزش و پ
ــی و اجتماعی هم  ــای فرهنگ ــر نهاده ــت دیگ ــی و حمای از همراه
ــته، در سال 1392  ــال های گذش ــت. بنا بر روال س بهره مند بوده اس
ــارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی  دفتر انتش
ــنوارة بین المللی فیلم رشد را با همکاری  آموزشی چهل و سومین جش
ــة 12 تهران برگزار  ــهرداری منطق ــهروندی ش ادارة آموزش های ش

می کند.
ــنواره عبارت اند از: دیدگاه ها و رهنمودهای  موضوعات این جش
ــوزة تعلیم و تربیت،  ــم رهبری در ح ــی )ره( و مقام معظ ــام خمین ام
ــتقرار  ــن در نظام آموزش و  پرورش؛ اس ــج؛ تحول بنیادی ــاز و ح نم
ــالمی ؛ مقایسة تطبیقی  ــی 3-3- 6؛ تعلیم و تربیت اس نظام آموزش
ــی  ــنتی و نگاه ــرورش س ــن و آموزش و پ ــرورش نوی آموزش و پ
ــرورش  آموزش و پ ــرفته؛  پیش ــورهای  ــرورش کش آموزش و پ ــه  ب
ــتثنایی(؛  ــایری و اس ــگان و نخبگان و مدارس عش ــاص ) فرزان خ
ــر  ــدس؛ تأثی ــاع مق ــم دف ــا و مفاهی ــرورش و ارزش ه آموزش و  پ
ــاع مقدس؛ آموزش  ــای راهیان نور در حفظ ارزش های دف اردوه
ــگان تعلیم و تربیت،  ــواد آموزی(؛ فرهیخت ــاالن )نهضت س بزرگ س
ــاوری نوین در عرصة  ــهید؛ کاربرد فن ــان و دانش آموزان ش معلم
آموزش و پرورش؛ نگین زیبای ایران )خلیج همیشه فارس- سواحل 
ــهروندی؛  ــای مکران(؛ آداب و مهارت های زندگی و حقوق ش زیب
ــی در برابر حوادث غیرطبیعی(؛ فرهنگ و  پدافند غیرعامل )آمادگ
ــت؛  ــالمی-ایرانی؛ اقتصاد مقاومتی؛ حفاظت محیط زیس تمدن اس
ــعه  ــز از رفتارهای پرخطر؛ علم برای زندگی؛ توس ــان و پرهی جوان

آموزش های فنی و حرفه ای.
ــا و  ــوع پیام ه ــا موض ــی ب ــنواره، تولیدات ــژة جش ــش وی در بخ
ــرکت  ــته ش ــال گذش ــه س نام گذاری های مقام معظم رهبری در س
ــادی؛ تولید ملی،  ــد از: جهاد اقتص ــن نام گذاری ها عبارت ان دارند. ای
ــرمایة ایرانی؛ حماسة سیاسی و حماسة اقتصادی.  حمایت از کار و س

گروه های شركت كننده
ــای علمی و  ــروه فیلم ه ــن قرارند: گ ــز از ای ــنواره نی در جش
ــای پویانمایی  ــتند؛ گروه فیلم ه ــروه فیلم های مس ــی؛ گ آموزش
ــروه فیلم های  ــتانی بلند؛ گ ــای داس ــروه فیلم ه ــن(؛ گ )انیمیش

ــتانی کوتاه؛ نماهنگ. داس

اخبار جشنواره 
ــد در مورد اهمیت آن  ــنوارة بین المللی فیلم رش كفاش، دبیر جش
ــنوارة فیلم رشد نقش مهمی در تحقق  به »خبرگزاري آنا« گفت: جش
ــند تحول بنیادین آموزش وپرورش دارد. در صورتی که بسته  های  س
ــد، معلم می  تواند در کنار آموزش کتاب،  ــی در مدارس جا بیفت آموزش
ــال  های گذشته در دبیرخانة  ــی و تربیتی که در س از فیلم های آموزش
ــود که در این صورت جریان  ــده  اند، بهره  مند ش ــنواره آرشیو ش جش

تعلیم و تربیت در مدارس کشور آسان خواهد شد«.
وی اهداف جشنواره را چنین برشمرد: شناسایی، انتخاب و معرفی 
ــر جهان؛ بهره  گیری از  ــی و تربیتی از سراس فیلم های علمی، آموزش
توانایی  صنعت سینما در آموزش و پرورش و نقش مؤثر آن در پیشبرد 
ــورهای  فرایند یاددهی و یادگیری؛ تبادل فرهنگی و هنری بین کش
ــای جایگاه فیلم  های  ــالمی ایران؛ ارتق ــف دنیا و جمهوری اس مختل
ــور و تشویق  ــطح کش ــی و تربیتی از نظر کمی و کیفی در س آموزش
ــتة ایران و سایر کشورها به تهیه و ساخت فیلم های  هنرمندان برجس
ــی و تربیتی؛ آگاهی از تحوالت و نوآوری های علمی-  علمی، آموزش

آموزشی و تربیتی کشورهای جهان.
ــتر یازدهمین جشنوارة  همچنین به گزارش این خبر گزاري، از پوس
ــاز در کنار پوستر چهل و سومین دوره از جشنوارة  دانش آموزان فیلم س
ــده  ــد رونمایي ش ــی و تربیتی رش بین المللی فیلم های علمی، آموزش
ــای علمی،  ــنوارة بین المللی فیلم ه ــومین دورة جش ــت. چهل و  س اس
ــد از 3 تا 10 آبان ماه در تهران و هم زمان در  ــی و تربیتی رش آموزش

سواحل »مکران« )دریای عمان ( برگزار شد.
به گزارش »همشهري آنالین«، فیلم های برگزیده جشنوارة فیلم 
ــنواره، با هدف آموزش  ــمی این جش ــد هم زمان با برگزاری رس رش
ــهر تهران  ــی ش کودکان و نوجوانان دانش آموز در 200 مرکز آموزش
اعم از مدارس، کانون های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش، خانة 

ریاضی و... اکران شد.
 

 پی نوشت ها 
1. Laurent Graenicher
2. Claudio pazienza
3. Dorrota paciarelli
4. Mait Lass

 منابع
1. تاریخچة چهل دوره برگزاری جشنوارة بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی 
رشد. معاونت فناوری ارتباطات و اطالعات آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. 

تهران. 1380.
2. فیلم شناخت چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم رشد. دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. تهران. 1391.
3. رشدواره ) نشریة روزانة چهل و  دومین جشنواره بین المللی فیلم رشد(. دفتر انتشارات و 

تکنولوژی آموزشی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. تهران. 1391.
4. http://hamshahrionline.ir
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انتخاب کتاب  آموزشی آسان تر می شود
دبیرخانة سامان دهی، منابع آموزشی و تربیتی

با اعطای درجة استاندارد برای كتاب های آموزشی

ــامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: »طبق  به گزارش دبیرخانةس

سیاست های جدید این دبیرخانه، از سال جاری، همراه با مشخصات 

ــتاندارد آن ها نیز مشخص  ــی، درجة اس ــب آموزش کتاب های مناس

ــت به  ــود تا مخاطبان این کتاب ها در صورت تعدد منابع، دس می ش
انتخاب های دقیق تری بزنند.«

مدیر سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی با اشاره به اینکه اکنون بیش 

از 10 هزار عنوان کتاب مناسب داریم، و هر سال نیز بیش از هزار عنوان 

ــی جدید، به جامعه معرفی می شود، افزود:  »با وجود منابع  کتاب آموزش

متعدد، طبعاً مسئلة انتخاب برای افراد، حائز اهمیت بیشتری می شود. ما 

می کوشیم با اعالم این درجه ها به انتخاب بهتر کمک کنیم.« 

وی با تأکید بر اینکه همة کتاب های مناسب، از حداقل ویژگی های 

کتاب آموزشی مناسب برخوردارند گفت: »برخی از مؤلفان و ناشران 

ــش و خالقیت،  ــند پا را از حداقل ها فراتر بگذارند و با کوش می کوش

تجربه های نوینی را در عرصة یادگیری و یاددهی به تماشا بگذارند. 

ــا و  ــران و مؤلفان کوش اعالم این درجه ها، به منزلة قدردانی از ناش
جست وجوگر نیز هست.«

او در پاسخ به این  پرسش که درجه های استاندارد کتاب ها چگونه 

تعیین می شود، گفت: »سازوکار ساده  است. هر کتاب آموزشی برای 

کسب عنوان مناسب، باید حداقل به 60 درصد مؤلفه های یک کتاب 

آموزشی خوب دست یابد. اگر کتاب نتواند بیش از 70 درصد امتیازها 

ــتاندارد می گیرد. با کسب 71 تا 80  ــه اس ــت آورد، درجة س را به دس

ــود و چنانچه به 81 تا 100 درصد  درصد امتیاز، درجة دو تلقی می ش

امتیاز دست یابد، درجة یک ارزش گذاری می شود.«

ــد« جوانه آمادگی دارد دیدگاه های ناشران محترم  فصل نامة »رش

ــر کند. لطفاً برای ارائة دیدگاه های خود با این  را در این زمینه منتش

ــماره تماس بگیرید: 02188839166 یا با این نشانی با ما مکاتبه  ش
کنید:

javaneh@roshdmag.ir

243 ناشر كارنامه دريافت كردند
ــي و تربیتي »دفتر انتشارات و  تکنولوژي آموزشي« سازمان پژوهش وزارت آموزش وپرورش در نیمة  ــامان دهي منابع آموزش دبیرخانة س
ــي کرده است. این خبر را بهروز رضايي، دبیر سایت »سامان کتاب«  ــر کتاب هاي آموزش اول مهرماه اقدام به صدور کارنامه براي 243 ناش
ــري که کتاب هاي خود را براي دبیرخانة مزبور ارسال کرده اند، انتخاب شده اند.  ــران از بین 277 ناش ــد، این ناش ــت. وي یاد آور ش گفته اس
همچنین این ناشران در میان  کتاب هایي که براي دبیرخانة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي فرستاده اند، حداقل یک کتاب مناسب دارند. 
در این کارنامه فهرست کامل کتاب هاي مناسب هر ناشر نیز آمده است. وي اضافه کرد: این اقدام مي تواند تأییدي برای فعالیت هاي ناشران 

مذکور باشد و ارائة الگویي از کتاب هاي آموزشي استاندارد براي سایر ناشراني است که قصد همکاري با این دفتر را دارند.

ــی و تربیتی اعالم کرده است به منظور دسترسي آسان و راحت معلمان، دانش آموزان و انجمن اولیا و كتاب نامة رشد در بعضي از مراكز آموزشي توزيع مي شوند ــامان دهی منابع آموزش ــایت سامان کتاب به این آمادة ارسال به مراکز آموزشي هستند. همچنین در این خبر آمده است: مدیران مدارس موظف اند این کتاب ها را در دفتر مدرسه نگه داري مربیان در مدارس، مهرماه امسال کتاب نامه هاي رشد به ده درصد از مراکز آموزشي ارسال مي شوند. این کتاب ها هر سال در پایان تابستان دبیرخانه س ــي که این کتاب نامه ها را دریافت نمي کنند، مي توانند با مراجعه به س ــند. مدارس ــترس مراجعان باش کنند تا در دس
http://samanketab.roshdmag.ir/fa/ketabnameroshdنشانی مراجعه کنند:
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اشاره
ــگ مطالعه و کتاب خوانی در جامعه چه  برای نهادینه کردن فرهن
باید کرد؟ دغدغة اصحاب فرهنگ، ناشران، نویسندگان، مترجمان و 
... به ویژه فعاالن حوزة کتاب  آموزشی و کمک آموزشی و کمک درسی 
ــب  ــت؟ اصاًل کتاب خوب و مناس در زمینة کتاب و کتاب خوانی چیس
ــه در جامعه چه اثری بر  ــت؟ پایین بودن میزان مطالع چه کتابی اس
تولیدات فرهنگی و نشر کتاب دارد؟ نشر و انتشار کتاب و محصوالت 
فرهنگی و نرم افزارهای آموزشی چه جایگاهی در اقتصاد جامعه دارد؟ 
ــر کتاب های آموزشی چه قدر محصوالت  امپراتوری های تولید و نش
ــا چگونه رگ خواب مخاطب  ــب به جامعه ارائه می دهند؟ آن ه مناس
ــردن برای  ــت آورده اند؟ هزینه ک ــه را به دس ــگ جامع ــازار و فرهن ب
ــبد خانواده قرار دارد؟ گرانی کاغذ و  مطالعه و یادگیری در کجای س
محصوالت آموزشی چه تأثیری بر کار ناشران و میزان مطالعه دارد؟ 
ــانی که در این وادی مقدس قدم برمی دارند، چه انگیزه ای دارند  کس
ــان را محکم تر  ــه آن ها کمک کرد تا قدم هایش ــه می توان ب و چگون

بردارند؟
س�ؤاالتی ما را بر آن داش�تند تا صحبتی ولو كوتاه و تلفنی 
با ناش�ران داشته باشیم و از دغدغه های آن ها بپرسیم. و حاال 

ناشران از دغدغه هايشان می گويند.

 حس�ین دلقندی، مدیر مسئول »انتشارات امید مهر« مشهد: 

ــد از تولید هم  ــت. بع ــة ما کیفیت و محتوای تولید اس ــن دغدغ اولی
دغدغة رساندن محصوالت آموزشی به دست مخاطب را داریم.

 كیفیت از نظر شما چیست؟
ــئولیت  ــی و چگونگی چاپ و طراحی که مس ــوای علم  محت
ــت و مسئولیت دومی با خود ما که چگونه  اولی با گروه مؤلفان اس
ــفارش بدهیم. بعد از  ــائل فنی از قبیل طراحی و گرافیک را س مس
ــئلة توزیع است. متأسفانه مدارس و  ــکل ما مس این مهم ترین مش
ــال سابقة کار  ــتند. من خودم 20 س دانش آموزان تابع تبلیغات هس
ــوع را خودم به وضوح لمس  ــرورش دارم و این موض در آموزش وپ

کرده ام.
ــی نظرسنجی  ــان آموزش ما درخصوص کتاب هایمان از کارشناس
ــده  ــل آورده ایم. 80-70 درصد محتوای کتاب های ما تأیید ش به عم
ــته ایم، رضایت صددرصدی از جذب  ــت، ولی چون تبلیغات نداش اس
ــته ایم. برای بقیة کتاب ها  مخاطب نداریم مگر جاهایی که تبلیغ داش
ــاختار کتاب را به طور کامل  ــده اند هم، سعی کرده ایم س که تأیید نش
ــوض کرده ایم تا  ــواردی مؤلفان را هم ع ــوض کنیم و حتی در م ع
ــازمان پژوهش« وزارت آموزش وپرورش  براساس استانداردهای »س
عمل کرده باشیم، کتاب های ما توسط کارشناسان حوزة سامان دهی 
منابع آموزشی و تربیتی مناسب تشخیص داده شوند و نام کتاب های 

ما در کتاب نامة رشد ثبت شود.

طیبه الدوسي

مهم ترين دغدغة ناشران 
آموزشی چیست؟

ان
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 آيا ثبت كتاب های شما در كتاب نامة رشد در فروش شما 
يا جذب مخاطب تأثیر داشته است؟

ــا و مدارس از  ــوزان، خانواده ه ــزان اطالع دانش آم ــن به می  ای
ــناخت کتاب نامة رشد  ــب و ش ــی مناس معیارهای کتاب های آموزش
توسط آن ها بستگی دارد. امسال اولین سالی است که نام کتاب های 
ــب ثبت شده  است و باید  ــد به عنوان کتاب مناس ما در کتاب نامة رش

امسال اثر آن را ببینیم.

ــارات سرو  ــئول »انتش  احمدرض�ا آذربايجانی، مدیر مس
ــت  ــده اس ــین« از تهران: ناامنی اقتصادی و تورم باعث ش یاس
ــایر ملزومات کاری افزایش پیدا کند، ولی  ــه قیمت کاغذ و س ک
ــت کتاب را افزایش  ــایر کاالها قیم ــبت س ما نمی توانیم به نس
ــی، اولویت اول  ــاب  کمک آموزش ــاب، حتی کت ــم. زیرا کت دهی
ــه در  ــفانه اولویت های فرهنگی همیش ــت. متأس خانواده ها نیس

آخر محاسبه می شوند. 
ــنده است که به خاطر تعریف  ــر و نویس دغدغة دیگر ما رابطة ناش
ــدن بعضی قراردادها، اکثر ناشران به ترجمه رو آورده اند. زیرا این  نش
ــت. ما کتاب کار کودکان و  ــان تر و بی دردسرتر اس ــان آس کار برایش
نوجوانان منتشر می کنیم که فروش آن ها خیلی رضایت بخش نیست 

و فقط هزینه ها را درمی آوریم.

 آيا كتاب های خود را به س�امان دهی كتاب ارائه داده ايد؟ 
آيا نام آن ها در كتاب نامة رشد هم ثبت شده است؟

 بله.

 اثرش در جذب مخاطب و فروش چگونه بوده است؟
 اثر آن  را هنوز ندیده ایم. ممکن است بعدها اثرش را ببینیم.

ــارات  ــئول »انتش  س�یدمهدی آل صاحب فصول، مدیر مس
ــران تهرانی، برای  ــته« از اصفهان: مزید بر دغدغه های ناش نوش
ــران تهرانی  ــرای پخش اضافه کنید. ناش ــافت را هم ب ما بعد مس
ــایر  ــان را به وزارت آموزش وپرورش و س ــا کتاب هایش از همان ج
ــند، ولی فاصله و بعد مسافت طبیعتًا کار ما را در  ارگان ها می فروش

این خصوص مشکل می کند.
ــاتی است که به ما سرویس می دهند، اعم  عالوه بر این، مؤسس
ــران وجود دارد، کار  ــری، با کیفیتی که در ته ــاپ و تصویرگ از چ
ــتان ها چاپ خانه ها به صورت حرفه ای  نمی کنند. درواقع، در شهرس
ــودآورتر  ــد و انرژی خود را برای کارهای س ــاب چاپ نمی کنن کت
ــت، در  ــودآور نیس ــاب برای آن ها س ــد. چون کت ــه می کنن هزین
ــیراز، حتی لیتوگرافی، طراحی جلد و چاپ  بعضی استان ها مثل ش

ــیار محدودی  ــود و امکانات بس ــورت حرفه ای انجام نمی ش به ص
دارند.

 چن�د درص�د كتاب هاي�ی ك�ه ب�ه دبیرخانة س�امان دهی 
مناب�ع آموزش�ی س�ازمان پژوه�ش وزارت آموزش وپرورش 
فرس�تاده ايد، مناسب تشخیص داده ش�ده اند و در كتاب نامة 

رشد ثبت شده اند؟
ــب تشخیص داده شده اند و در کتاب نامة   عماًل همه آن ها مناس

رشد نیز ثبت شده اند.

 سود آن چه بوده است؟
ــیرمان  ــا که حداقل بفهمیم مس ــد کار م  تأیی
ــت. البته اگر کتاب نامه رشد در اختیار  ــت اس درس
ــرای انتخاب  ــت ب ــدارس قرار گیرد، معیاری اس م
ــدارس، دبیران،  ــران م ــط مدی کتاب های ما توس

دانش آموزان و همچنین خانواده ها.

 چند س�الی اس�ت كه كتاب های شما در 
كتاب نامة رشد ثبت شده اند؟

 5-4 سالی می شود.

 شما غیر از وزارت آموزش وپرورش با چه 
ارگان های ديگ�ری برای فروش كتاب هايتان 

همکاری داريد؟
 در طرح یار مهربان که توسط شهرداری اجرا 

ــرکت می کنیم. با توجه به اینکه در این طرح کتاب  ــود، هم ش می ش
رایگان توزیع می شود، به فروش ما هم که در نمایشگاه آن ها شرکت 

می کنیم، کمک می کند.
ولی در طرح »50 مدرسه، 50 کتابخانه« سودی عاید ما نمی شود 

و شرکت نمی کنیم. چون گاهی در آن طرح ضرر می دهیم.

  كاًل آيا كار در حوزة نشر مثل ساير مشاغل سودآور است؟
 خیر.

 پس چرا ادامه می دهید؟
 عاشق این کار هستیم. این کار عاشقانه است.

ــتید می توانید  ــر محترم، اگر چنانچه حرف و نکتة دیگری داش ناش
ــماره 88839166 با نشریة جوانه در  نظراتتان را از طریق تماس با ش

میان بگذارید.

ناامنی اقتص�ادی و تورم 
باعث شده است كه قیمت 
كاغ�ذ و س�اير ملزومات 
كاری افزاي�ش پیدا كند، 
ول�ی م�ا نمی توانی�م به 
نسبت ساير كاالها قیمت 
كت�اب را افزايش دهیم. 
زي�را كتاب، حت�ی كتاب  
كمک آموزش�ی، اولوي�ت 
نیس�ت.  اول خانواده ه�ا 
اولويت ه�ای  متأس�فانه 
فرهنگی همیش�ه در آخر 
محاسبه می شوند
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توسعه و تنوع بخشي به تولید منابع آموزشي و تربیتي با 
رعايت اس��تانداردها يكي از اصول و مباني سامان دهي 

آيین نامه اجرايي منابع آموزشي وتربیتي است. 
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