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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 کریمخان زند، خیابان ایرانش�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



ــة کتاب های  ــدد تهی ــه درص ــانی ک ــک اولین کس بی ش
ــی برآمدند، هیچ گاه تصور نمی کردند، بذری که  کمک آموزش
ــود که در بوستان  ــاری ش ــته اند درخت پربرگ و شاخس کاش
ــیاری از  ــتر و یاری بخش بس ــور، سایه گس تعلیم وتربیت کش
رهروان آموزش وپرورش باشد. امروز دامنة مواد و رسانه های 
ــامان دهی  ــت که س ــترده و پیچیده اس ــی چنان گس آموزش
ــررات متنوعی را  ــاختار و امکانات و مق ــر آن س ــارت ب و نظ
ــئله و راهنمای  ــب می کند. اگر زمانی چند کتاب حل مس طل
ــی تلقی می شد، امروزه بسیاری از  دانش آموز مواد کمک درس
ــندگان به همراهی با نظام آموزشی آمده اند  ــران و نویس ناش
ــم می کنند.  ــی تنظی ــارات خود را با برنامه های درس و انتش
ــی به  ــالوه، رقابت در عرصة تولید نرم افزارهای آموزش به ع
سیاست گذاری، تبلیغات و دانش های ویژه ای نیازمند است و 
البته تطابق با نیازهای رو به تزاید دانش آموزان و خانواده ها و 
پاسخ به عطش سیری ناپذیر دانش ورزی در عرصه هاي ملی 
ــت اندرکاران  و بین المللی، دغدغة اصلی تولیدکنندگان و دس

این حوزه است. 
چنان که گفته شد، مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی هر 
ــترده تر و پیچیده تر می شوند و فناوری های  روز متنوع تر، گس
ــد امکانات و فرصت های جدیدی را در این عرصه ایجاد  جدی
می کنند. بدیهی است غفلت نظام آموزشی از سامان دهی این 
ــماری رقبا و یا یاریگران  ــوزه و بی اعتنایی یا کم اهمیت ش ح
ــمی، عواقب و تأثیرات جبران ناپذیری را به  نظام آموزش رس

دنبال خواهد داشت. 
ــانه های  ــامان دهی منابع و رس گرچه ضرورت و اهمیت س
آموزشی و تربیتی از سال ها پیش برای آموزش وپرورش کشور 
ــده بود، اما در سال 1389 سازوکار و آیین نامه های  روشن ش
ــید. این  ــورای عالی آموزش وپرورش« رس آن به تصویب »ش
ــبتًا جدید محسوب  آیین نامه از منظر حقوقی آیین نامه ای نس
می شود که اجرای آن به تمهیدات و شرایط گوناگونی وابسته 

است. 
ــتانداردهای نظام آموزشی در حوزة  بدون تردید تدوین اس
ــی، با توجه به »سند ملی تحول و  ــانه های آموزش مواد و رس
برنامة درسی ملی« از یک سو، و معرفی و نهادینه سازی آن ها 
ــر کشور از مهم ترین موضوعاتی است  در فضای عمومی نش

که نیازمند صرف وقت و اهتمام کارشناسان و دست اندرکاران 
ــت اندرکاران تولید و  ــی با همکاری مشترک دس نظام آموزش

نشر این رسانه هاست. 
ــی متعدد  ــرورش و نیازهای آموزش ــتردگی آموزش وپ گس
ــون فرهنگی  ــوز و یک میلی ــون دانش آم ــش از 12 میلی بی
ــرمایه گذاران و  ــان، بازار جذابی را برای س ــای آن و خانواده ه
ــاد می کند و  ــی ایج ــدان به امور فرهنگی و آموزش عالقه من
ــا تعداد قابل  توجهی از این افراد، به دلیل ناآگاهی از  چه بس
استانداردها و ارزش های نظام آموزش رسمی، موادی را تولید 
ــازگار و نامتناسب با آموزش رسمی باشد. بدین  کنند که ناس
ترتیب فرصت و سرمایه هایی که می توانست در خدمت نظام 

آموزشی باشد، در مسیری نادرست هزینه می شود. 
ــتر بیان  ــامان دهی را بیش ــن مثال اهمیت و ضرورت س ای
ــته )91(  ــال گذش ــامان دهی دفتر در س می کند، مدیریت س
ــه هزار عنوان از کتاب ها و تولیدات را کارشناسی  بیش از س
ــتانداردها تشخیص داد.  و بیش از 50 درصد آن ها را واجد اس
ــدات بخش های  ــی از کتاب ها و تولی ــه این ها صرفًا بخش ک
غیردولتی بود. بی شک اطالع رسانی و آشنایی تولیدکنندگان 
ــهم کتاب های مورد تأیید را افزایش دهد که  ــت س می توانس
خوش بختانه این روند رو به بهبودی و افزایش است. با وجود 

این به تالش و هم فکری حوزه های متفاوت نیاز دارد. 
اقدامات و همراهی و استقبال ناشران ارجمند مشارکت کننده 
ــال نیز مبین خواست و ارادة ناشران  ــگاه کتاب امس در نمایش
ــتانداردهای وزارت آموزش وپرورش بود.  برای هم گامی با اس
نشریة »جوانه« سعی می کند در ادامه راه در دوره جدید انتشار 
خود به صورت الکترونیکی عالوه بر توسعه دامنه فعالیت خود 
ــی غیرمکتوب با تبادل  از منابع مکتوب به مواد و منابع آموزش
ــته ها به ایجاد تعامل و تعادل نظام آموزشی  اطالعات و خواس
ــران و تولیدکنندگان کمک کند و به هم نوایی  ــمی و ناش رس
ــامان دهی به تولیدات آموزشی  این دو کانون محوری برای س
و تربیتی سرعت مضاعفی ببخشد. از این منظر از خوانندگان 
ارجمند تقاضا می شود با ارائة نظرات خود ما را در غنابخشی و 
تسریع تبادل اطالعات آموزشي بین وزارت آموزش وپرورش و 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ها یاری رسانند.
فریبا کیا

ادامه راه، رشد دوباره
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گامی برای انسجام و همراهی
دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

دوم شهریور 1389
ــورای عالی آموزش وپرورش« در هشتصد و بیست و هشتمین  »ش
ــامان دهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و  ــت خود، آیین نامة س نشس
رسانه ها( را از تصویب گذراند و با امضای رئیس جمهور محترم، آن را 
ــرای اجرا به آموزش وپرورش ابالغ کرد. به این ترتیب فعالیت هایی  ب
ــی کتاب های آموزشی« از یک دهه پیش  که »دبیرخانه سامان بخش
در »دفتر انتشارات کمک آموزشی« آغاز کرده بود، وارد مرحلة تازه ای 
شد که در آن،حوزة کار این دبیرخانه، از کتاب های آموزشی به »مواد 

و رسانه های آموزشی و تربیتی« گسترش یافت. 
ــده بود،  ــته پیموده ش ــال گذش مطابق رویه ای که در طول 10 س
ــی خود را به دبیرخانه مذکور  ــران نسخه ای از کتاب های آموزش ناش
می فرستادند تا مورد بررسی قرار گیرد. وقتی کتابی عنوان »مناسب« 
ــور  ــی کش را اخذ می کرد، بدان معنی بود که در چارچوب برنامة درس
ــی برخوردار است.  ــتانداردهای کتاب آموزش قرار دارد و از حداقل اس
ــت و تبلیغ  ــون مورد حمای ــکل های گوناگ ــن کتاب هایی به ش چنی
دبیرخانه قرار می گرفتند. از جمله در فهرست هایی به نام »کتاب نامه 
ــدند و این کتاب نامه در اختیار آموزشگاه های کشور  رشد« معرفي ش

گذاشته می شد.
ــگاهی کتاب  تأیید   اما همة این کارها اختیاری بودند و اگر آموزش
ــرار نمی گرفت. مصوبة جدید،  ــده مي خرید،  قانونًا مورد مؤاخذه ق نش
ــادة 6 مصوبه،  ــه ارمغان آورد. م ــی را در این زمینه ب ــرات مهم تغیی
خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی را در واحدهای 
آموزشی صرفًا از منابع استاندارد مجاز  شمرد و از آموزشگاه ها  خواست 
ــی را بدهند که پیش تر به  تنها به کتابی مجوز ورود به فضای آموزش

تأیید سازمان پژوهش رسیده باشد. 
ــانه های آموزشی و تربیتی  در این مصوبه، ضمن تعریف مواد و رس

ــه و همچنین، اصول و  ــای این دبیرخان ــداف ناظر بر فعالیت ه و اه
مبانی حاکم بر تولید و ارزشیابی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی، 
ــی و تربیتی  ــتانداردهای تولید منابع آموزش ــی اس ــای عموم معیاره
ــن راهکارهای اجرایی   ــده بود. در این مصوبه همچنی ــمرده ش برش
ــی و تربیتی و تولیدکنندگان  آن ها مورد  حمایت از محصوالت آموزش
توجه قرار گرفته و تأکید شده بود: »مشارکت و همکاری معاونت ها، 
سازمان های وابسته به آموزش وپرورش و سایر دستگاه های فرهنگی 

و آموزشی کشور در اجرای این مصوبه الزامی است« )مادة 7(.
آقای مهدی نوید، دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش، با مهم 
خواندن این مصوبة، و تصویب آن پس از صرف وقت زیاد گفت: »در 
ــد و پس از  ــت جمهوری نیز روی این آیین نامة تأمل کاملی ش ریاس
ــتعالم های مربوطه، رئیس جمهور محترم آن را امضا کردند.  انجام اس
ــبت به  ــت گذار و تصمیم گیر نس ــان می دهد که مراجع سیاس این نش
ــت خاص برخوردار  ــتند و این موضوع از اولوی ــاس هس موضوع حس

است.«

هشتم مهر 1390
ــت گذاری سامان دهی منابع  ــتورالعمل تشکیل »شورای سیاس دس
ــای حاجی بابای�ی، وزیر محترم  ــوی آق ــی و تربیتی« از س آموزش
ــی ابالغ  ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش آموزش وپرورش، به س
شد. در این دستورالعمل، ضمن بیان اهداف و وظایف شورای مذکور، 
ــط وزیر  ــدند که ابالغ همة آن ها توس ــمرده  ش ــورا برش 20 عضو ش

آموزش وپرورش صادر می شود. 
ــازمان پژوهش است و غیر از  ــت این شورا برعهده رئیس س ریاس
ــاد  ــد آموزش وپرورش، مقاماتی از وزارت فرهنگ و ارش مدیران ارش
ــالمی ایران، شورای  ــازمان صدا و سیمای جمهوری اس اسالمی، س

شورای سیاست گذاری سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی
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ــران، مرکز آمار و  ــتاندارد ای ــازمان ملی اس عالی انقالب فرهنگی، س
فناوری اطالعات و ارتباطات، اتحادیه ناشران کشور و تولیدکنندگان 
ــد. البته افزون بر  ــی در آن عضویت دارن ــایل و تجهیزات آموزش وس
ــب مورد برای شرکت در نشست های خود  ــورا می تواند حس آن ها، ش
ــت  از صاحب نظران و متخصصان مرتبط دعوت به عمل آورد )فهرس

اعضای شورا، در پایان همین نوشته آمده است(.
ــت،  ــه از عنوانش پیداس ــورا چنانک ــة این ش ــن وظیف مهم تری
ــی و تربیتی و  ــامان دهی منابع آموزش ــر س ــت گذاری در ام سیاس
ــن اجرای سیاست های مصوب است. در مادة 1 این  نظارت بر حس
ــت گذاری نهاده  ــورای سیاس ــتورالعمل وظایف زیر بر عهدة ش دس

شده است:
1. سیاس�ت گذاری و ایج�اد وح�دت رویه در اج�رای مفاد 

مصوبة جلسة 828 شورای عالی آموزش وپرورش؛
2. نظارت بر توس�عه و افزایش اثرات مطلوب اس�تفاده از 
مواد و رسانه های آموزش�ی و تربیتی استاندارد و جلوگیری از 

ترویج مواد و رسانه های نامناسب؛
3. ایج�اد هماهنگ�ی بین دس�تگاه های مختل�ف فرهنگی و 
آموزش�ی در حمایت از مواد و رس�انه  های آموزش�ی و تربیتی 

استاندارد و جلوگیری از ترویج مواد و رسانه های نامناسب؛
4. سیاست گذاری در مورد ضوابط، شاخص ها و استانداردها 
برای تولید و ارزیابی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها(؛
5. سیاس�ت گذاری در رابط�ه ب�ا حمای�ت از تولی�د مواد و 

رسانه  های آموزشی استاندارد بخش غیردولتی. 

سوم آبان 1391- نشست اول شورای 
سیاست گذاری

ــورای سیاست گذاری در  همان طور که آقای محمدیان، رئیس ش
ــتین نشست این شورا تأکید کرد، مبناي قانونی تشکیل شورای  نخس
ــده بود که با ابالغ دستورالعمل  مذکور از مادة 5 مصوبة 828 اخذ ش
تشکیل شورای سیاست گذاری از سوی وزیر محترم آموزش وپرورش، 

عماًل رسمیت یافت. 
ــورای  ــازوی اجرایی ش ــه در واقع ب ــزی« ک ــورای برنامه ری »ش
ــروه تخصصی در  ــد کارگ ــود، چن ــوب می ش ــت گذاری محس سیاس
ــت و  ــی و تربیتی خواهد داش ــانه های آموزش ــای مواد و رس حوزه ه
ــورای سیاست گذاری ارائه خواهد کرد.  گزارش عملکرد خود را به ش

این کارگروه های چهارگانه از این قرارند:
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 کارگروه تخصصی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی مکتوب؛
 کارگروه تخصصی وسایل و تجهیزات آموزشی و تربیتی؛ 

 کارگروه تخصصی فیلم های آموزشی و تربیتی؛
ــی   کارگروه تخصصی نرم افزار و محتواهای الکترونیکی آموزش

و تربیتی
ــرورت چهار( بار در  ــت دو )و در صورت ض ــورا که قرار اس این ش
ــال تشکیل جلسه دهد، در نخستین نشست خود آیین نامة »کمیته  س
ــت. از آنجا که پیشنهادهای  برنامه ریزی و اجرایی« را به بحث گذاش
متعددی برای اصالح آیین نامة مذکور ارائه شد، نتیجه گیری  از بحث 

و اصالح نهایی آن به نشست دوم موکول شد. 

هجدهم دی 1391- نشست دوم شورای 
سیاست گذاری

ــی  ــت گذاری که به منظور بررس ــورای سیاس ــت ش دومین نشس
ــده بود، با  ــکیل ش ــتورالعمل کمیتة برنامه ریزی و اجرایی« تش »دس
ــی از مصوبات، از مدیران  ــید. طبق یک مصوبات مهمی به پایان رس
آموزش وپرورش عضو در این کمیته کاسته و سهم آن ها به اعضایی 

از نهادهای دیگر و به ویژه بخش خصوصی سپرده شد. 

ــازمان پژوهش  در مصوبة مهم دیگري، با تأکید بر نقش مرجع س
در تأیید محصوالت آموزشی، کلیة معاونت های دیگر این وزارت خانه 
ــدند. مطابق مصوبة  ــور قانونی از صدور هر گونه تأییدیه منع ش به ط
دیگري، این کمیته تا تنظیم و تصویب دستورالعمل تبلیغ محصوالت 
ــی، تبلیغ هر گونه مادة آموزشی در صدا و سیما، با هماهنگی  آموزش

سازمان پژوهش صورت خواهد پذیرفت. 
انتظار می رود با تشکیل این کمیته، کار سامان دهی منابع آموزشی 
ــتاب گیرد و امور مربوط به این حوزه با سرعت بیشتری  و تربیتی ش
ــاد وحدت رویه در  ــن انتظار می رود با ایج ــود. همچنی حل وفصل ش
ــی و تربیتی  ــانه های آموزش حوزه های گوناگون، به تولید مواد و رس

کمک شود. 

اعضای شورای سیاست گذاری
اعضاي شوراي سیاست گذاري سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 

)مواد و رسانه ها( عبارت اند از:
1. رئیس  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی )رئیس شورا(

2. معاون تألیف و تولید مواد و رسانه های آموزشی سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی )دبیر شورا(

3. معاون آموزش متوسطه
4. معاون آموزش ابتدایی

5. معاون پرورشی و تربیت بدنی
6. دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش

7. معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
8. رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

9. رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
10. معاون بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
11. رئیس کمیسیون فرهنگ عمومی شورای عالی انقالب فرهنگی

12. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
ــای وزارت آموزش وپرورش و حوزة  ــدة دفتر همکاری ه 13. نماین

علمیة قم 
14. مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

ــی ابتدایی  15. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درس
و متوسطه نظری

ــی  ــای درس ــف کتاب ه ــزی و تألی ــر برنامه ری ــرکل دفت 16. مدی
فنی وحرفه ای و کاردانش

17. مدیرکل ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
18. رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات

19. نمایندة اتحادیة ناشران
20. نمایندة تولیدکنندگان وسایل و تجهیزات آموزشی
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بهروز رضایی

گفت وگو با محمدناصری، دبیر دهمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد

جشنوارة دهم، جشنوارة تغییرها و تازه ها

 آقای ناصری، دی ماه امس�ال ان شاءاهلل دهمین جشنوارة 
کتاب های آموزش�ی رشد برگزار خواهد شد. اجازه بدهید ابتدا 
با این پرس�ش آغاز کنیم که جش�نوارة ده�م چه ویژگی های 

متفاوتی با جشنواره های پیش از خود خواهد داشت؟
ــنواره، ما با   از نقطة خوبی آغاز کردید. اتفاقًا در این دوره از جش
ــه رو خواهیم بود. تجربة برگزاری  ــرات متعدد و قابل توجهی روب تغیی
ــی و توانایی های دبیرخانة  ــرات نظام آموزش ــنواره، تغیی نه دوره جش
ــران محترم از  ــته های ناش ــویی، و توجه به خواس ــامان دهی از س س
ــوی دیگر موجب شده است بازنگری نسبتًا قابل توجهی در فرایند  س
ــتین تغییر »تجمیع دوره های  ــنواره صورت گیرد. نخس برگزاری جش
ــال های  ــور که می دانید، در س ــت. همان ط ــی گوناگون« اس آموزش
ــنواره یک دوره در میان، به دوره های ابتدایی،  ــته معمواًل جش گذش
ــطة نظری – مهارتی اختصاص پیدا می کرد و یک  راهنمایی و متوس

سال هم مشمول استراحت می شد.
 ببخشید، چرا این تجمیع صورت گرفت؟ 

ــود. می دانید که در نظام  ــی ب ــک دلیل آن تغییر نظام آموزش  ی
ــطه تبدیل شده است.  جدید، دورة راهنمایی قدیم به دورة اول متوس
ــی دورة  ــه این ترتیب طبعًا خیلی زیبنده نبود که کتاب های آموزش ب
ــم و نیم دیگر  ــطه را با ه ــی و نیمی از کتاب های دورة متوس ابتدای
کتاب های دورة متوسطه را همراه با کتاب های فنی وحرفه ای بررسی 
کنیم. نکتة دیگر فاصلة سه ساله بین دو جشنواره مربوط به یک دوره 

ــه سال  ــر کتاب های ابتدایی، باید س بود. به این ترتیب مثاًل یک ناش
برای شرکت در جشنواره صبر می کرد. طبعًا با شیوة جدید و برگزاری 
ــت این مقدار صبر کند. خوانندگان  ــاالنة جشنواره، دیگر الزم نیس س
ــوند که حداکثر دو  ــای برگزیده هم با عناوینی روبه رو می ش کتاب ه
ــت. البته با توجه به برگزاری ساالنة  ــال از چاپ آن ها گذشته اس س
ــای کمتری انتخاب خواهد  ــنواره، کتاب برگزیده از بین کتاب ه جش
ــد، اما به نظر می رسد این اشکال مهمی نیست. چون داوران ملزم  ش
ــی اگر کتابی با  ــروه یک کتاب برگزیده- حت ــتند حتمًا در هر گ نیس

معیارهای کتاب برگزیده پیدا نشود- معرفی کنند. 
 از ویژگی های متفاوت جشنوارة دهم می گفتید.

ــکل پذیرش  ــم در ش ــنوارة ده ــم دیگر جش ــاوت مه ــه. تف  بل
ــت. می دانید که در جشنواره های قبلی ما پیش از برگزاری  کتاب هاس
ــنواره فراخوانی منتشر می کردیم و ناشران کتاب هایی را که قباًل  جش
ــتاده بودند، برای ما می فرستادند. به  ــی به دبیرخانه نفرس برای بررس
ــنواره، کتاب های  ــیده به جش ــن ترتیب گاه نیمی از کتاب های رس ای
جدیدی بود که در دبیرخانه بررسی نشده بودند، و چون منطقی نبود 
ــم، فرایند دیگری برای  ــب بگیری آن ها را هم ارز با کتاب های مناس
غربالگری کتاب های رسیده پیموده می شد. در جشنوارة دهم تصمیم 
گرفته ایم کتاب هایی را در جشنواره شرکت دهیم که قباًل در دبیرخانه 

بررسی و به عنوان کتاب مناسب شناخته شده اند. 
 به این ترتیب کتاب های مندرج در کتاب نامه به جشنواره 

گو
ت و 

گف
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راه می یابند؟
ــن دارد: یکی آنکه از  ــت و این کار چند حس  بله. همین طور اس
ــده که با توجه به فشردگی زمانی  ــار شدید کتاب های بررسی نش فش
ــود، پیشگیری  ــدید داوران جشنواره ش ــتگی ش می تواند موجب خس
ــی اولیة  ــا اجازة تجمیع دوره ها را می دهد. دوم بررس ــد و به م می کن
ــع و کافی صورت می گیرد  ــبتًا موس همه کتاب ها در مدت زمانی نس
ــران و تبعیض در نوع بررسی ها  و مانع از تضییع احتمالی حقوق ناش
ــران یادآوری  ــن این کار آن است که به ناش ــود. سومین حس می ش
ــوان »کتاب  ــب عن ــی کتاب و کس ــرکت در فرایند بررس می کند، ش
ــة 828 ، کمتر از  ــب«، به خصوص با توجه به مصوب ــی مناس آموزش
شرکت در جشنواره و کسب عنوان »کتاب آموزشی برگزیده« نیست. 
ــد. وقتی  ــنواره پیش بینی پذیر باش و باالخره به ما کمک می کند جش
ــب می شود، با توجه به مشخص بودن  مبنای کار ما کتاب های مناس
ــنواره و  ــن و تعداد دقیق آن ها، برنامه ریزی برای برگزاری جش عناوی

تشکیل گروه های داوری آسان تر می شود. 
 داوران را با چه سازوکاری انتخاب می کنید؟

ــنواره با  ــاط تفاوت این جش ــم از دیگر نق ــن نکته  ه ــًا ای  اتفاق
ــک کمیتة علمی  ــنوارة دهم، ی ــت. در جش ــنواره های قبلی اس جش
ــابقة  ــت که اعضای آن س ــده اس ــنواره تعریف ش پنج نفره برای جش
ــنواره های کتاب یا دیگر  ــی و حضور در جش تألیف کتاب های آموزش
ــن گروه های داوری،  ــد. وظیفة تعیی ــی را دارن ــنواره های آموزش جش
ــا و خصوصًا  ــارت بر روند داوری ه ــرگروه ها و داوران و نظ ــد س تأیی

تصمیم گیری دربارة موارد ویژه و خاص بر دوش این کمیته است. 
 با توجه به تجمیع جش�نواره احتماالً برخی از رش�ته ها یا 

مواد درسی را از جشنواره حذف خواهید کرد؟
ــی در جشنواره   خیر، ما بنا نداریم موضوعی از موضوعات آموزش
ــبی وجود  ــود؛ مگر اینکه در آن موضوع کتاب مناس نادیده گرفته ش
نداشته باشد. در این صورت طبعًا از همان ابتدا هم در آن رشته گروه 
ــم توضیح دادم،  ــد. همان طور که قباًل ه ــکیل نخواهد ش داوری تش
گاهی هم ممکن است به دلیل برگزاری ساالنة جشنواره و کم شدن 
ــای کمتری برگزیده  ــروه، مجموعًا کتاب ه ــداد کتاب های یک گ تع
ــوند. البته نباید فراموش کرد کتاب هایی هم در گروه های آموزش  ش
ــتان انتخاب و معرفی  ــتثنایی و دورة پیش دبس و پرورش کودکان اس

خواهند شد که این به معنی افزایش رشته ها و موضوعات است. 
 هر گروه چند داور و چه ترکیبی خواهد داشت؟

ــت. این  ــدود 40 گروه داوری خواهیم داش ــنواره ح  در هر جش
ــت براساس کتاب های مناسب موجود، و  گروه های داوری ممکن اس
ــاس تصمیم کمیتة علمی جشنواره، قدری کمتر یا زیادتر شوند.  براس
ــته به موضوع ممکن است سه یا پنج عضو داشته باشد  هر کمیته بس
ــان و معلمان برگزیده انتخاب خواهند شد. تعداد  که از بین کارشناس
کتاب های برگزیده نیز حدود 50 عنوان خواهد بود. برای پاسخ دقیق 

ــی و تصمیم گیری در این  ــکیل کمیتة علم ــؤال باید تا تش به این س
زمینه منتظر بمانیم. 

 آیا نوع جایزه هم با جشنواره های قبلی فرق می کند؟
ــت. البته ما می دانیم ارزش ریالی   نه. نوع جوایز فرقی نکرده اس
ــًا آن را افزایش  ــتیم حتم ــت و اگر می توانس ــزه خیلی پایین اس جای
ــت.  می دادیم. اما به نظر ما از آن مهم تر، ارزش معنوي این جایزه اس
ــف یا مترجم( و  ــًا به پدیدآورندة کتاب )مؤل ــر حال جایزه، غالب در ه
ــر  ــر در تولید کتاب، به ناش گاهي در صورت پررنگ بودن نقش ناش

تقدیم مي شود. 
ابت�داي گفت وگ�و   ای�ن س�ؤال را ش�اید بای�د هم�ان 
مي پرسیدیم. چرا جشنواره برگزار مي کنید و این جشنواره در 

نه دورة گذشته، به کدام هدف هاي خود دست یافته است؟
ــوراي عالي  ــه 828 »ش ــادة 5 مصوب ــل م  ذی
ــت، برگزاري جشنواره  آموزش و پرورش« آمده اس
یکي از شیوه هاي حمایت از تولید مواد و رسانه هاي 
ــه وزارت  ــود ک ــمرده مي ش ــي و تربیتي ش آموزش
ــت. پیش از  آموزش وپرورش موظف به انجام آن اس
ــنواره   این مصوبه هم آنچه موجب تداوم برپایي جش
ــویق و دلگرم کردن  ــد، نقش مهم آن در تش مي ش
ــي بود.  ــران کتاب هاي آموزش پدیدآورندگان و ناش
جشنواره در واقع فرصتي مناسب براي گردهمایي و 
گفت وگوي دست اندرکاران اجرایي، ارزیابان کتاب، 
ناشران و پدیدآورندگان کتاب و مسئوالن با یکدیگر 
ــش هاي سال هاي گذشته و نشان  و نگاهي به کوش
ــواره این نقش  ــت. ما هم ــراغ راه آینده اس دادن چ

دلگرم کننده و راهنمایي دهندة جشنواره را به خوبي احساس کرده ایم. 
ــیده به دبیرخانه را در آستانة برگزاري  باال رفتن حجم کتاب هاي رس
جشنواره هاي کتاب آموزشي رشد، یکي از نشانه هاي توجه ناشران و 

پدیدآورندگان به آن مي توان شمرد. 
البته براي تحقق این امر، یعني حمایت مادي و معنوي از ناشراني 
ــتا، با استانداردهاي آموزش وپرورش  که کتاب هاي مناسب و هم راس
ــتادي  ــد، به عزمي جدي در همة بخش هاي مرتبط س تولید مي کنن
نیاز داریم. به عنوان نمونه، اقدامات و فعالیت هایي در بخش معاونت 
پرورشي در حوزة ادارة کل فرهنگي و هنري انجام مي شود. برگزاري 
ــگاه در 50 هزار مدرسه نیز که از راهکارهاي اجرایي  50 هزار نمایش
ــران را موجب  ــادي و معنوي از این ناش ــد حمایت م ــت، مي توان اس
ــود. از سوي دیگر، اتخاذ سیاست یکپارچه درخصوص راهکارهاي  ش
ــمرده  اجرایي، در قانون )در مصوبة 828( یک ضرورت انکارناپذیر ش
ــازمان اتخاذ شده است  ــاءاهللِ با تدابیري که در س ــده است. ان ش ش
)تشکیل شوراي سیاست گذاري سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي(، 

بتوانیم شاهد اثرات مطلوب این مصوبه بر نشر آموزشي باشیم. 

واق�ع  در  جش�نواره 
فرصت�ي مناس�ب براي 
گردهمایي و گفت وگوي 
دست اندرکاران اجرایي، 
ارزیابان کتاب، ناشران 
و پدیدآورن�دگان کتاب 
و مسئوالن با یکدیگر و 
نگاهي به کوشش هاي 
و  گذش�ته  س�ال هاي 
نش�ان دادن چ�راغ راه 
آینده است
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دکتر محمود معافي

تبیین مباني نظري تربیت ديني 
براسـاس سند تحـول بنیـادين

ــي در انتخاب یا تولید  ــدارهاي تربیت قبل از آنکه درخصوص هش
ــا الکترونیکي، بحث  ــوب و ی ــي، اعم از مکت ــواي مواد آموزش محت
ــتي  ــناد باالدس ــت که مفهوم تربیت را با توجه به اس کنیم، الزم اس
ــول بنیادین در نظام  ــند تح آموزش وپرورش، نظیر مباني نظري »س

تعلیم وتربیت رسمي عمومي« تبیین کنیم.
با اینکه تعریف »تربیت« از منظر اسالم، علي االصول تمام تدابیر 
ــاز تحول آگاهانه و اختیاري همة ابعاد وجودي  و تالش هاي زمینه س
ــر و افعال خداوند متعال  ــي را دربرمي گیرد، و در این زمینه تدابی آدم
ــان، مهم ترین و بلکه کامل ترین مصداق تربیت آدمي  ــبت به انس نس
تلقي مي شود. لیکن طبق تعریف سنتي، تربیت تنها شامل آن دسته  از 
تدابیر و فعالیت هاي اجتماعي هدفمندي است که از سوي انسان هاي 
ــدیافته )معلمان( به منظور رشد و اصالح پایدار و همه جانبة  نسبتًا رش
مخاطبان گوناگون   و به صورت هاي متفاوت در طول دوران تحصیل 

آن ها انجام مي شود.
ــته از تدابیر و اعمال  ــاهده می کنیم که چنین تعریفي آن دس مش
ــبت به خویشتن یا به عبارت دیگر، خودسازي  اصالحي انسان ها نس
ــامل  ــالمي دارد، ش و تهذیب نفس را که اهمیت باالیي در تربیت اس

نمي شود. و از این نظر این تعریف نقص دارد.
ــود که  ــي که ما از تربیت ارائه خواهیم کرد، تالش مي ش در تعریف
ــج یادگیري مورد انتظار  ــة ابعاد آن با توجه به فرایندها و نتای به هم
ــود. با عنایت به ویژگي هاي  ــالمي توجه ش ــاس نظام معیار اس براس
ــالمي، تربیت را  ــاس دیدگاه اس تعریف جامع و مانع از تربیت و براس
ــت از فرایند تعاملي  این گونه مي توان تعریف کرد: »تربیت عبارت اس

ــازي در  ــن مربي )معلم( و متربي )دانش آموز( که به دنبال زمینه س بی
ــکل گیری هویت متربیان  ــان و  ش جهت تکوین و تعالي فطرت انس
ــالمي و هدایت آن ها در جهت قرب الهي و  ــاس نظام معیار اس براس
ــب شایستگي هاي الزم در همة ابعاد و مراتب حیات طیبة فردي  کس

و اجتماعي است.«
ــت که مفاهیم کلیدي مندرج  براي درک بهتر این تعریف الزم اس

در آن را تبیین و تشریح کنیم:
ــول حیات و  ــي در ط ــرورت  مداوم آدم ــه صی ــاره ب فراین�د: اش
ــه و عملکردهاي آن،  تأثیرپذیري آن از عوامل گوناگون، مانند مدرس
ــي، اعتقادات و باورها و نظام  ــتان، محیط اجتماع خانواده، گروه دوس
ــتمر، تدریجي، هدفمند، تعاملی،  خلقت دارد، فرایند تربیت امري مس
ــت که باید متناسب با مراحل تحول  یکپارچه، پویا و انعطاف پذیر اس

وجودي افراد و توسط عوامل گوناگون پشتیباني و تقویت شود.
ــویه بین دو عنصر فعال،  تعامل: فرایند تربیت را باید تعاملي دوس
ــت که در آن، عالوه بر ایجاد مقتضیات و  ــاگرد دانس یعني معلم و ش
ــتن موانع، الزم است که حضور فعال متربیان )شاگردان( را در  برداش
ــب از  ــتفادة مناس ــش اختیاري و آگاهانه براي اس این حرکت و کوش
ــت که در این تعامل دوسویه به  آموزش مورد توجه قرار داد. الزم اس
ــتگي ها در  ــت که مربیان با متربیان از نظر شایس این نکته توجه داش
یک سطح قرار ندارند. در این فرایند، گام نخست و محوري را مربیان 
ــان در این فرایند  ــا عنایت به ارادة آزاد آدمي، مربی ــد، اما ب برمي دارن
ــیدن به نتایج موردنظر، فعال ما یشاء نیستند، بلکه گام هاي  برای رس

ضروري و محوري دیگري نیز باید از سوي متربیان برداشته شود.
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متربی�ان )دانش آموزان(: مخاطبان اصلي فرایند دوسویة تربیت 
ــتند و از استعداد و توانایي بالقوه براي حرکت آگاهانه و اختیاري  هس
به سوي مراتب کمال برخوردارند. از آنجا که متربیان هر پایه یا دورة 
ــراي درک و بهبود موقعیت خود  ــتگي هاي الزم را ب تحصیلي شایس
ــاعدت دیگران از جمله معلم و برنامه هاي  ندارند، به راهنمایي و مس

درسي نیازمند هستند.
ــرایط محیطي، تجربه و  ــان به لحاظ زمینه هاي فرهنگي، ش متربی

استعداد با یکدیگر متفاوت هستند.
ــبتًا رشدیافته، دلسوز و  مربیان )معلمان(: مجموعه اي از افراد نس
ــردي و جمعي برخوردارند و مراتب  ــتگي هاي ف خیرخواه که از شایس
ــل توجهي از حیات طیبه را در خود بروز و ظهور داده اند)یا حداقل  قاب
ــند( و به همین علت، مسئولیت سنگین  انتظار می رود که اینگونه باش
ــد ابعاد وجودي افراد به  ــازي رش کمک به هدایت دیگران و زمینه س
ــت. مربیان ممکن است که مبتدي )تازه کار( و  ــده اس آن ها واگذار ش

ــد که تجربیات خود را  ــند. آن ها در هر حال نیاز دارن ــا باتجربه باش ی
توسعه بخشند.

ــازي براي  تکوی�ن و تعالي فطرت و هویت متربیان: زمینه س
ــه طراحي و تولید  ــت دانش آموزان ب ــي فطرت و هوی ــن و تعال تکوی
ــنجیده  برنامه ها و اجراي مجموعه اي از تدابیر و اعمال هماهنگ، س
ــوي برنامه ریزان و معلمان نیاز دارد. زمینه سازي  ــده از س و حساب ش
ــة ایجابي به الزامات،  ــلبي. جنب هم جنبة ایجابي دارد و هم جنبة س
ضرورت ها و بایدها، و بُعد سلبي به رفع یا دفع موانع دروني و بیروني 

تکوین و تعالي انسان توجه مي کند.
فطرت به سرشت الهي انسان اشاره دارد. از آنجا که حقیقت انسان 
چیزي جز روح نیست، فطرت با توجه به آموخته هاي اولیه و معرفت 
ــف و درک خود  ــتش خداوند، کش ــوري به خداوند، میل به پرس حض
ــت الهی خویش، حقیقت جویي، کنجکاوي، خالقیت،  حقیقي یا هدای
درک رمز و راز هستي، فضیلت خواهي، زیبایي دوستي، عدالت خواهي 
و نفي ظلم، پاکدامني، عفو و بخشش، علم جویي و سایر فضایل دارد. 
ــت که در برابر غریزه یا کشش های طبیعی قرار  فطرت مفهومي اس
ــالم و بکر است، وضعیتي همچون  دارد. فطرت آدمي به دلیل آنکه س
ــدن عوامل خارجي براي ظهور  ــذر گیاهان دارد و نیازمند فراهم ش ب
ــیدن و شکوفایي است. فطرت آدمي ممکن است که  و به فعلیت رس
شکوفا شود )هرگاه شرایط فراهم باشد( و یا به فراموشي سپرده شود 
ــا این حال هیچ گاه به طور کامل در  ــود(. ب )هرگاه با موانعي روبه رو ش

انسان ها از بین نمي رود.
ــوق فطري، جویندة همة مراتب کمال )تاحد  ــان با توجه به ش انس
ــان مراتبي دارد و حرکت در  ــت. البته کمال طلبي انس بي نهایت( اس
ــود و به سوي مراتب باالتر  ــیر، از کماالت طبیعي آغاز مي ش این مس
ــوی پیش مي رود. بنابراین، هم توجه به کماالت طبیعي )نظیر  و معن
ــا به صورت معقول(  ــماني و تالش براي برآوردن آن ه نیازهاي جس
ــوي مراتب باالتر کمال با توجه  ــت، و هم ادامة حرکت به س الزم اس

به فطرت بي نهایت طلب انسان امري کاماًل معقول به نظر مي رسد.
ــان ترکیبي از باورها، بینش ها، گرایش ها، تصمیمات و  هویت انس
ــکل مي گیرد. هویت با  ــت که به تدریج ش اعمال فردي و جمعي اس
توجه به شئون گوناگون حیات انسان داراي ابعاد و جنبه هاي مختلفي 
ــد و در جریان  ــتقالل  ذاتي ندارن ــن جنبه ها از یکدیگر اس ــت. ای اس
ــي در تعامل با یکدیگر مي توانند موجودیتي یکپارچه و  تکوین و تعال
ــکیل دهند. به عبارت دیگر، هویت حقیقت واحدي  وحدت یافته را تش
ــت: هویت  ــت. بنابراین آدمي داراي دو هویت اس در عین کثرت اس
ــر بعد اختصاصي وجود  ــردي و هویت جمعي. هویت فردي ناظر ب ف
انسان است و هویت جمعي ناظر بر بعد مشترک زندگي آدمي با دیگر 
انسان هاست. انسان به دلیل برخورداري از عقل، و اراده مي تواند خود 
را از حل شدن در دیگران حفظ کند. اما به دلیل هویت جمعي مي تواند 
ــاس تعلق و هم بستگي با  ــتد اجتماعی کند و احس با دیگران داد و س
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مردم جامعة خود داشته باشد. در عین حال، داشتن هویت جمعي ارادة 
آدمي را از او سلب نمي کند.

ــت. این انواع در عین  ــت داراي انواع و الیه هاي متفاوتي اس هوی
ــي نیز دارند. مهم ترین انواع هویت، در وجه  تمایز، با یکدیگر هم  پوش
ــی، هویت  قومی، هویت ملی،  ــي آن عبارت اند از: هویت خانوادگ جمع
ــانی، و در وجه فردي عبارت اند از:  ــی/ مذهبی و هویت انس هویت دین
هویت شخصیتي، هویت جنسیتي و هویت حرفه اي یا شغلي. در میان 
ــاني و هویت دیني/ مذهبي ناظر بر معرفت و  این جنبه ها هویت انس
ــئون زندگي است  باور به حق تعالي و برقراري ارتباط با او در همة ش

و بین سایر جنبه هاي هویت نقش محوري و وحدت بخش دارد.
نظام معیار اسالمي: مقصود از »نظام معیار« مجموعه اي منسجم 
ــي و ارزش هاي برگرفته از منابع معتبر دین  از مبان
ــن مجموعه از  ــرش ای ــت. پذی ــالم( اس حق )اس
ــئون  معیارها و رعایت علمي آن در همة ابعاد و ش
ــي حیات طیبه از زندگي  زندگي، وجه تمایز اساس
ــت. باید توجه داشت  رایج غیردیني )سکوالر( اس
ــالمي مشتمل بر سلسله مراتبي  که نظام معیار اس
از ارزش هاي ناظر بر همة  ابعاد زندگي انسان است 
ــاظ اهمیت و اولویت  ــه نه تنها همه آن ها به لح ک
تحقق در یک سطح و مرتبه نیستند، بلکه پذیرش 
ــام معیار، متوقف به  ــي این نظ ــي از ارزش هاي اخالقي و اساس برخ
ــالم و فطرت الهي  ــت )زیرا عقل س ــناخت و انتخاب دین حق اس ش
ــان نسبت به این گونه ارزش ها به طور مستقل  فعال در وجود هر انس
ــالمي به لحاظ فردي در مصادیق  حکم مي کند(. البته نظام معیار اس
ــان کامل )و در نمونة اعالي آن پیامبر گرامي اسالم)ص( و ائمة  انس
ــد و در بعد اجتماعي نیز  ــن)ع(( تجلي عیني و عملي مي یاب معصومی
جامعة صالح اسالمي با محوریت و رهبري نظام امامت، مظهر تحقق 

و پیاده سازي نظام معیار اسالمي است.
هدایت در راس�تاي قرب اله�ي: »هدایت« جهت دهي حرکت 
ــتیابي به هر نوع کمال  ــیر دس آگاهانه و اختیاري افراد جامعه در مس
ــت که بتواند آن ها را  در راستاي غایت زندگي انسان  شایسته اي اس
ــالمي،  ــرب الي اهلل( و مراتب گوناگون آن قرار دهد. در نگرش اس )ق

هدایت داراي دو وجه است: 
1. ارائة طریق یا راهنمایي افراد به سمت مقصد و نشان دادن طریق 

رسیدن به آن مقصد.
2. رساندن به مطلوب یا کمک براي حرکت آگاهانه و اختیاري در 

راه رسیدن به مقصد.
ــفة توجه به انسان کامل و لزوم قبول والیت و تأسي به ائمة  فلس
ــاندن به مطلوب(  معصومین به دلیل اهمیت این دو )ارائة طریق و رس

در امر تربیت آدمي است.
ــت و مقصود از  ــان اس قرب  الي اهلل مصداق اتم غایت زندگي انس

ــت. مراد  ــیدن به مقام قرب اس آن، تحصیل کماالت الزم براي رس
ــه مقصود از آن رابطة  ــت، بلک از قرب، نزدیکي زماني و مکاني نیس
حقیقي )واقعي( بین خدا و انسان است که در نتیجة آن، استعدادهاي 
ــان در اثر باور به  ــود. روح انس ــکوفا مي ش فطري و معنوي در فرد ش
ــخص با خداوند رابطه اي وجودي برقرار مي کند و  خدا و اعمالي مش
ــود. این ارتباط  ــان محقق مي ش در نتیجه مراتب کمال در وجود انس
ــت، ولي حصول به آن امري اختیاري و اکتسابي  واقعیتي تکویني اس
ــت  ــت. ارتباط با خداوند امري داراي مراتب و درجات مختلف اس اس
ــدید شود و در صورت  که در نتیجه تربیت مي تواند به طور مداوم تش

غفلت از تربیت و تالش درونی تنزل یابد.
شایس�تگي هاي الزم در ابع�اد فردي و اجتماع�ي: منظور از 
ــا و مهارت هاي ناظر  ــات، توانمندي ه ــتگي« ترکیبي از صف »شایس
ــي، ارادي، عملي، علمي  ــت )عقالني، ایمان ــة جنبه هاي هوی به هم
ــل براي بهبود  ــان در جهت درک و عم ــت که متربی و اخالقي( اس
مستمر موقعیت خود )براي دستیابي به مراتب حیات طیبه( باید آن ها 
ــب کنند. شایستگي ها را مي توان برحسب سطح و لزوم کسب  را کس
ــط عموم افراد جامعه به دو گروه »شایستگي هاي پایه« و  آن ها توس

»شایستگي هاي ویژه« تقسیم کرد.
شایستگي هاي پایه آن دسته از صفات، توانمندي ها و مهارت ها 
ــه مرتبه اي الزم  ــراي وصول ب ــان باید آن ها را ب ــتند که متربی هس
ــب کنند. ولي  ــور تحقق حیات طیبه کس ــي عمومي به منظ از آمادگ
ــتند  ــروه از صفات و توانمندي ها هس شایس�تگي هاي ویژه آن گ
ــي همگان به  ــورد انتظار از آمادگ ــطح م ــطحي باالتر از س که در س
منظور تحقق حیات طیبه الزم است و افراد برحسب عالقه و استعداد 
فعلیت یافتة خود و نیازهاي جامعه  می توانند آن ها را کسب مي کنند. 
ــترک که برنامه هاي درسي در  ــتگي هاي پایه و مش مهم ترین شایس

دوره هاي گوناگون تحصیلي باید دنبال کنند، عبارت  اند از: 

الف( عنصر تعقل و تفکر
ــا، توانمندي ها، ظرفیت ها و ابعاد هویت   درک وجود خود، نیازه

متعالی خویش؛
 بصیرت نسبت به آثار و پیامدهاي سبک زندگي خود؛

ــال به عنوان خالق  ــات خداوند متع ــر در صفات، افعال و آی  تدب
هستي؛

 تدبر در نظام خلقت و شگفتي هاي آن.

ب( عنصر ایمان و باور
ــوت، معاد، امامت، عدل، عالم غیب  ــان آگاهانه به توحید، نب  ایم

و حیات جاودانه؛
ــاور به ربوبیت و حضور حکیمانه همراه با لطف و رحمت خالق   ب

یکتا در عرصة هستي؛

مراد از قرب، نزدیکي زماني 
و مکاني نیست، بلکه مقصود 
از آن رابط�ة حقیقي )واقعي( 
بین خدا و انس�ان است که 
در نتیجة آن، اس�تعدادهاي 
فط�ري و معن�وي در ف�رد 

شکوفا مي شود
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ــم)ص(، ائمة  ــر خات ــرآن، پیامب ــي، ق ــاي اله ــه انبی ــان ب  ایم
معصومین)علیهم السالم( و والیت مطلقة فقیه و نقش بي بدیل آن ها 

در هدایت و رستگاري بشر؛
 باور به نقش دین مبین اسالم و نظامات آن به عنوان تنها مکتب 

جامع و کارامد براي تحقق حیات طیبه؛
ــدي و قانون مندي نظام خلقت و  ــمندي، هدفمن  ایمان به ارزش
ــوان مظاهر فعل وجالل و  ــه زیبایي هاي جهان آفرینش به عن باور ب

جمال خداوند؛
ــان، کرامت او و توانمندي هاي جمعي   ایمان به هویت الهي انس

و فردي انسان.

ج( عنصر علم و آگاهي
 شناخت خود و ظرفیت ها و هویت خویش؛

ــال و آیات الهي، معارف دیني و  ــناخت حق تعالي، صفات، افع  ش
منابع آن؛

 علم نسبت به پدیده ها، روابط، رویدادها و قوانین جهان آفرینش 
ــان ها با آن ها و بهره برداري بهینه از  و چگونگي برقراري ارتباط انس

آنان؛
ــوق و وظایف خود و افراد و  ــبت به روابط، نقش ها، حق  علم نس

اهمیت آن ها در زندگي اجتماعي؛
ــته و حال جوامع بشري، به ویژه فرهنگ و  ــبت به گذش  علم نس

تمدن اسالم و ایران؛
ــي و جایگاه و  ــاالري دین ــنایي با ویژگي هاي نظام مردم س  آش

رسالت جهاني ایران اسالمي؛
ــایي پدیده ها و رمزگرداني آن ها و   آشنایي با روش هاي رمزگش

ابراز آن به زبان زیباشناسي و هنر.

د( عنصر عمل )مهارت(
ــام آگاهانه و مؤمنانة واجبات و  ــل به آموزه هاي دیني و انج  عم

ترک محرمات؛
ــتیابي به هویت   به کارگیري ظرفیت هاي وجودي خود براي دس

متعادل و یکپارچه در مسیر رشد و تعالي خود و جامعه؛
 به کارگیري آداب و مهارت ها و سبک زندگي اسالمي ـ ایراني؛

 به کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در کار و زندگي؛
ــکل دهي به هویت  ــه براي ش ــاي پای ــري از مهارت ه  بهره گی

حرفه اي آیندة خود به صورت مولد و کارآفرین؛
ــاي علمي، هنري، فني، حرفه اي،   بهره گیري آگاهانه از یافته ه

بهداشتي و زیستي و تالش مؤثر براي تولید و توسعة آن ها؛
ــرمایه هاي  ــت، میراث فرهنگي و س ــظ و تعالي محیط زیس  حف

طبیعي؛
ــي و زبان عربي  ــاي زبان و ادبیات فارس ــري مهارت ه  به کارگی

به  عنوان زبان دین؛
ــان خارجي در چارچوب بخش  ــري مهارت هاي یک زب  به کارگی
ــا رعایت تثبیت و تقویت  ــي و ب انتخابي )نیمه تجویزي( برنامة درس

هویت اسالمي ـ ایراني.

ه�( عنصر اخالق
 رعایت تقواي الهي در تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي

 متعهد به ارزش هاي اخالقي، از جمله صدق، 
ــان و رأفت، حسن خلق، حیا، شجاعت،  صبر، احس
خویشتن داري، رضا، عدالت، قناعت،  نوع دوستي، و 
ــئون و مناسبات فردي  تکریم والدین و معلم در ش

و اجتماعي؛
ــدن براي کار و معاش حالل و   ارزش قائل ش

داشتن روحیة تالش مستمر؛
 ارزشمند دانستن عالم، علم آموزي و یادگیري 

مادام العمر؛
 تقدم بخشیدن منافع ملي بر گروهي و منافع جمعي بر فردي؛

 ارزش قائل شدن براي مخلوقات هستي و محیط زیست؛
ــتفاده از علوم و  ــاي اخالقي در اس ــه اصول و ارزش ه ــزام ب  الت

فناوري هاي نوین )سند برنامة درسي ملي، صفحات 16-19(.

ابعاد و مراتب تربیت و حیات طیبة فردي و اجتماعي: حیات 
ــاس  ــر در همة ابعاد و مراتب، براس ــع مطلوب زندگي بش طیبه وض
ــتیابي به غایت  ــت که تحقق آن باعث دس ــالمي اس نظام معیار اس
ــتلزم  ــد. این گونه زندگاني مس ــي، یعني قرب الي اهلل خواهد ش زندگ
ــدید رابطه با او در  ــتي و تش ارتباط آگاهانه و اختیاري با حقیقت هس
ــئون فردي و اجتماعي زندگي است که باید براساس انتخاب  همة ش
ــب با دین اسالم انتخاب  و التزام آگاهانه و آزادانة نظام معیار و متناس
ــان مي دهد که حیات  ــود. تأمل در مفهوم کلیدي حیات طیبه نش ش
ــئون  ــت، اما دربردارندة ش ــه اگرچه مفهومي یکپارچه و کلي اس طیب
ــا یکدیگر این  ــه در ارتباط و تعامل ب ــت ک و جنبه هاي متعددي اس
ــتقالل  ــئون اس ــند. از آنجا که این ش مفهوم پویا را تکامل مي بخش
نسبي دارند و عالوه بر این، انتظارات مشخص )وضعیت هاي مطلوب 
ــق آن ها را با عنایت  ــب تحق براي هریک از آن ها( زمینه هاي مناس
ــد، بدین لحاظ تربیت را  ــه خصوصیات همین جنبه ها فراهم مي کن ب

متناسب با این شئون مي توان به انواع زیر تقسیم کرد: 
ــازي فردي  تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقي: ناظر بر آماده س
ــیر تحقق شئون اعتقادي، عبادي و اخالقي  و جمعي متربیان در مس

حیات طیبه.
تربیت اجتماعي و سیاس�ي: ناظر بر آماده سازي فردي و جمعي 

متربیان در مسیر تحقق شئون اجتماعي و سیاسي حیات طیبه.

حیات طیبه وضع مطلوب 
زندگي بشر در همة ابعاد 
و مراتب، براساس نظام 
معیار اس�المي است که 
تحقق آن باعث دستیابي 
به غای�ت زندگي، یعني 
قرب الي اهلل خواهد شد
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تربیت اقتصادي و حرفه اي: ناظر بر آماده سازي فردي و جمعي 
متربیان در مسیر تحقق شئون اقتصادي و حرفه اي حیات طیبه.

ــازي فردي و جمعي  تربی�ت علمي و فن�اوري: ناظر بر آماده س
متربیان در مسیر تحقق شئون علمي و فناورانة حیات طیبه.

ــازي فردي  تربی�ت هنري و زیبایي ش�ناختي: ناظر بر آماده س
ــناختي و هنري  ــأن زیبایي ش ــیر تحقق ش ــي متربیان در مس و جمع

حیات طیبه.
ــایان ذکر است که تربیت در همة ساحت هاي یادشده، معطوف  ش
ــن و تعالي هویت متربیان به طور یکپارچه و با توجه به همة  به تکوی
ــي هویت )معرفت، باور، میل، اراده، عمل و تکرار آن( و  عناصر اساس
در جهت تشکیل جامعة صالح و پیشرفت مداوم آن است که با درک 
ــل صالح فردي و  ــود و دیگران و عم ــت خ موقعی
ــتة آن براساس انتخاب و  جمعي، براي بهبود پیوس
التزام آگاهانه و اختیاري نظام معیار اسالمي تحقق 

مي  یابد.

ب�ا توجه به مفه�وم تربیت و ب�ا عنایت به 
فلس�فة تعلیم وتربیت اسالمي شایسته است 
ک�ه در تدوی�ن م�واد آموزش�ي هش�ت اصل 

عمومي زیر مورد توجه قرار گیرند: 

1. توجه به فرایند یادگیري و تعامل 
با مخاطب

ــویه بین مربي و متربي  یادگیري فرایندي دوس
ــي است. جریان آموزش،  و مخاطب با مادة آموزش
ــان یادگیري باید  ــود را دارد که در جری ــاي ذهني خاص خ فراینده
ــوند. هریک از دانش آموزان سبک یادگیري خاص خود را  تقویت ش
ــه گروه دیداري،  ــاس مي توان دانش آموزان را به س دارد و بر این اس
ــان مي دهند که در  ــنیداري و حرکتي تقسیم کرد. پژوهش ها نش ش
نیمي از افراد رجحان یادگیري با حس بینایي، در 35 درصد لمسي ـ 
ــي و در 15 درصد شنیداري است. بدین لحاظ، به  منظور درک  جنبش
عمیق تر مفاهیم و ایجاد پیوند بین دو نیم کرة مغز، الزم است در مواد 
ــي از نقاشي، طراحي، تکلیف، کارعملي، جدول، نمودار، نقشه  آموزش
ــود. از سوي دیگر، سازمان  ــوزا دیوید، 1390(استفاده ش و تصویر )س
ــود که فرد در جریان یادگیري  ــوا نیز باید به گونه اي طراحي ش محت
فعال شود و خود به ساختن دانش بپردازد. توجه به نیازهاي مخاطبان 
ــري، از دیگر نکاتي  ــف و تفاوت هاي آن ها در یادگی ــنین مختل در س

است که در تولید مواد آموزشي باید مورد توجه قرار گیرد.

2. شناخت متربي )دانش آموز( و مربي )معلم(
ــا براي دانش آموز  ــت که براي معلم و ی ــي ممکن اس مواد آموزش

تولید شود. مقاصد هریک از این مواد، دانش افزایي و یا مهارت آموزي 
ــخ گوي نیاز مخاطبان  ــد، باید پاس ــت. هدف تولید هرچه که باش اس
ــعة دانش پایه، تقویت توانایي  ــد. توجه به مالحظاتي چون توس باش
ــب مفاهیم و مهارت ها  عقالني، تصحیح بدفهمي ها، چیرگي در کس
)یادگیري در حد تسلط(، حل مشکالت یادگیري، غني سازي مفاهیم 
ــب با  ــکالت تدریس،  انتخاب روش آموزش مناس ــي، حل مش درس
یادگیری یک مفهوم و یا مهارت، از جمله مالحظاتي هستند که باید 

در انتخاب محتوا مورد توجه قرار گیرند.

3. تقویت گرایشات فطري و کمک به شکل گیري هویت
ــخ گوي یک یا چند  ــي پاس ــان انتظار دارند که مواد آموزش مخاطب
مورد از نیازهای آن ها باشد. براي مثال، با مطالعة یک کتاب احساس 
ــالمتي، عاطفي، معنوي،  کنند که به یکي از نیازهاي آن ها در بعد س
اخالقي، زیبایي شناختي، علمي، فلسفي و یا اجتماعي پاسخ داده شده 
ــت. موقعیت آن ها از حالت ایستاي قبلی به وضعیتي پویاتر تبدیل  اس
شده است و یا دانش یا مهارت جدیدی را کسب کرده اند، به شناخت 
ــت یافته اند، رازهاي ناشناختة جدیدي براي آن ها  بهتري از خود دس
معلوم شده، هویت خود را کشف کرده اند و بین جهان درون و بیرون 

آن ها پیوستگي بیشتري به وجود آمده است.

4. توجه به نظام معیار اسالمي
ــي و  ــن تبیین کننده آیین حیات طیبه و نظام ارزش ــا که دی از آنج
ــت، در انتخاب محتواي  ــبک زندگي پاک و سالم اس تعیین کنندة س
ــنت  ــه مباني آموزه هاي دیني مانند قرآن، س ــي، توجه ب مواد آموزش
ــالمي، عقل و اجتهاد و پیوند  پیامبر)ص( و معصومین، ارزش هاي اس
بین علم و دین ضروري است. این کار موجب مي شود که مخاطبان 
ــبات  همواره نگاهي فرامادي به جهان پیدا کنند، بدون آنکه از مناس
ــان مادي غفلت  ــات و قانونمندي هاي جه ــت و معلولي و ارتباط عل

ورزند.

5. هدایت در راستاي قرب الهي
ــش جهان(، علت  ــال رب العالمین )مربي و تکامل بخ ــد متع خداون
ــأن تنزیل کتاب هاي آسماني  ــت. ش و مقصد جهان و خیرمطلق اس
ــي مکتوب و هدایتگر( رساندن انسان به مقام  )مهم ترین مواد آموزش
ــته است که مواد آموزشي  ــت. بدین لحاظ شایس قرب الهي بوده اس
ــت که  ــهیل این هدف کمک کنند، زیرا در حالت قرب اس نیز به تس
شکوفایي معنوي و عقالني براي انسان حاصل مي شود و زمینه براي 
ــي ابعاد متفاوتي دارد؛  ــق تربیت واقعي فراهم مي آید. قرب ا له تحق
ــه تهذیب نفس و پاالیش  ــال، »قرب معنوي« که در نتیج براي مث
درون کسب مي شود، و»قرب اخالقي« که در نتیجة عمل به وظایف 
در قبال خود، خانواده، دیگران: خداوند و نظام هستي حاصل مي شود، 

از آنجا که دین تبیین کننده 
آیین حی�ات طیبه و نظام 
تعیین کنن�دة  و  ارزش�ي 
و  س�بک زندگ�ي پ�اک 
س�الم اس�ت، در انتخاب 
محت�واي مواد آموزش�ي، 
توجه به مباني آموزه هاي 
دیني مانند قرآن، س�نت 
پیامبر)ص( و معصومین، 
ارزش هاي اسالمي، عقل 
و اجتهاد و پیوند بین علم 

و دین ضروري است
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ــا  »قرب علمي و عقالني« که در نتیجة مطالعه، تحقیق و تفکر  و ی
به دست مي آید. تولید محتواي هدایتگرانه، آثاري که حاوي پیام هاي 
ــا باشد، اثري فلسفي که از عقل،  معنوي، اخالقي و اجتماعي راهگش
ــودن معناي وجود  ــتفاده مي کند و به مخاطب در گش دل  و وحي اس
ــتي کمک مي کند، و یا علمي که گرهي از مشکالت بشر  و رمز هس
ــاید، همگي مي توانند تالشي در سوق دادن مخاطب در نیل  مي گش

به قرب الهي باشند.

6. تقویت شایستگي هاي پایه
ــي، کتاب هاي  ــل کتاب هاي درس ــاوت از قبی ــي متف مواد آموزش
ــي دي ها، و کتاب هاي کار  دانش افزایي و مهارت آموزي، فیلم ها و س
ــیابي، ابزارهاي پشتیبان از برنامه هاي درسي و تربیتي هستند  و ارزش
که هر کدام تحقق  بخشي از شایستگي ها و صالحیت هاي ویژه را با 
راهنمایي و هدایت معلم برعهده دارند. کم توجهي به شایستگي هاي 
پایه و یا شایستگي هاي ویژه، خطر کجروي از مقاصد تربیت را به دنبال 
دارد. شایستگي هاي پیش بیني شده که ذیل پنج عنصر تربیتي در سند 
ــازمان دهي شده اند، هر یک بخشي از پایه هاي  برنامة درسي ملي س
اساسي تربیت را مي سازند. ترکیب این شایستگي ها ارزش افزوده اي 
را به وجود مي آورد که حاصل آن حکمت، خالقیت، عروج انسانیت و 

نیل به معرفت حقیقي و شکوفایي فطرت الهي انسان است.

7. توجه به عناصر پنج گانة تربیتي و ایجاد پیوند 
بین این عناصر

ــي تربیت انس�ان متفکر، مؤمن،  ــد کلي برنامه هاي درس مقص
عالم و آگاه، عامل و متخلق به اخالق حس�نه اس�ت. هریک از 
ــر از اهمیت فراواني  ــي و در ترکیب با یکدیگ ــر به تنهای ــن عناص ای
ــت. این عناصر مورد تأکید نظریه پردازان درسي مختلف  برخوردار اس
ــت. »تفکر« پردازش ذهني بر روی اطالعاتي است که از طریق  اس
ــاهده کردن، خواندن، تجربه کردن، شنیدن، بحث و گفت وگو و  مش
ــرانجام به کشف موضوعات جدید  ــهود وارد ذهن مي شود و س یا ش
ــخیص راه  ــاس نظام معیار و تش ــد. »تعقل« قضاوت براس مي انجام
درست از نادرست است. نظریة رشد فرایند شناختي در برنامة درسي 

بر این مهم تأکید دارد.
ــا پیچیده  ــاده ت ــطوح متفاوتي از س ــان براي تفکر در س مغز انس
ــردن و یا پیداکردن  ــت. تمرین هایي که بر حفظ ک ــده اس طراحي ش
ــرا را تقویت مي کنند.  ــاده و یا هم گ ــخ تأکید دارند، تفکر س یک پاس
ــل و ترکیب، قضاوت و  ــاس تحلی ــه تمرین هایي که براس در حالي ک
ــت یک یافته در موقعیتي جدید طراحي مي شوند،  داوري و یا کاربس
ــطوح پیچیده اي از تفکر را تقویت مي کنند، بلکه به افزایش  نه تنها س
ــوند. توجه به  ــان )تفکر واگرا( منجر مي ش توانایي قدرت خالقة انس
ــراي فرد فراهم  ــي این فرصت را ب ــواع مهارت هاي ذهن پرورش ان

ــوند.  ــوش در پردازش اطالعات ذهني درگیر ش ــد که انواع ه مي کن
ــري هوش هاي گوناگون  ــي ناچار از به کارگی ــان در عرصة زندگ انس
ــتي و یا دغدغه هاي دانستن خود را  ــکالت معیش ــت تا بتواند مش اس
ــناخت، درگیر در  ــطوح متفاوتي از اطالعات و ش ــل کند. وقتي س ح
ــه صحنة کار و  ــوند؛ هوش هاي دیگر نیز ب ــاي ذهني مي ش فراینده

عمل فراخوانده مي شوند.
»کسب علم و آگاهي« عنصر دیگري از تربیت است و قلمرویي 
ــاني  ــه تا خداوند و از جوامع انس ــان گرفت ــتي، از انس را به پهنة هس
ــامل مي شود. علم هم  گرفته تا همة مراتب خلقت و نظامات آن را ش
ــجام محور؛ هم خصلت  پویا دارد و هم  ــه محور است و هم انس اندیش
صبغة جهاني. موضوع و روش تحقیق در قلمروهاي علمی مشخص 
ــرد دارد. علم مي تواند به  ــی نتایج آن در زندگی کارب ــت و از طرف اس
استحکام عقالني دانش آموزان کمک کند. در صورتی که  بر معنویت 
استوار باشد و از طرفی مي تواند به منزلة داربستي براي عروج انسان 

عمل کند.
ــد  ــت و آخرین مرحلة رش ــر دیگري از تربیت اس »ایم�ان« عنص
ــت که به  ــود. ایمان حاصل علم و تفکر اس ــوب مي ش عاطفي محس
ــتي و شعوري ماورایی  ــان فهمي معنادار و شهودی از نظام هس انس
ــي و عدم پیوند   ــاس پوچ ــد. تقویت ایمان از پیدایش احس مي بخش
ــوي دیگر، به دانش آموزان  ــان با هستي جلوگیري مي کند. از س انس
کمک مي کند تا موقعیت خویش را در رابطه با زندگي دریابند. ایجاد 
ــاي فیزیکي و دنیاي معنوي  ــد بین دنیاي درون و بیرون، و دنی پیون
موجب مي شود تا فرد به آگاهي هاي شهودي و فراحسي دست یابد و 
مقصود و معناي زندگي را درک کند. نیل به چنین هدفي تنها وظیفة 
درس دیني نیست، بلکه همة برنامه هاي درسي با درجات متفاوتي از 

تعهد مي توانند به تحقق این هدف کمک کنند.
ــغول انتقال اطالعات شناختي  مدارس ما امروزه چنان خود را مش
ــاي روحي و حیرتي که  ــد که از ترس ها، نگراني ها، دغدغه ه کرده ان
ــده اند. با این  ــه نرم مي کنند، غافل ش ــت و پنج جوانان با آن ها دس
ــاص جواني و معضالت آن  ــکالت خ حال جوانان در حالي که با مش
ــت و پنجه نرم مي کنند،  همچنان در جست وجوي معناي زندگي  دس
ــتند. س�ولومون و هانت�ز )2002، به نقل از  ــردن خود هس و پیداک
رئیس دانا( معتقد هستند که »برنامة درسي و معنویت باید دست به 
ــت هم بدهند تا ظرفیت درون انسان ها را شکوفا کنند«. معنویت  دس
ــؤاالت  ــت و در زمان ما باید به این س در اصل روح تعلیم وتربیت اس

اساسي پاسخ دهد: 
 مقصود از زندگي چیست و ما چه هدفي داریم؛

 ما علم یاد مي گیریم تا چه کنیم؟
 انسان کیست و چرا انسان ها تا این حد تنها و سردرگم هستند؟

 چرا انسان ها از یکدیگر متنفرند و یکدیگر را مي کشند؟
 چرا باید زمین خود و منابع آن را نابود کنیم؟
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ــوند،  ــا فطرت پاک متولد مي ش ــي از آدم هایي که ب ــه عوامل  چ
شیطان مي سازند؟

 چگونه مي توان انسان ها را حول محور خدا متحد کرد؟
ــان ها و کدام نظام ها مي توانند صلحي پایدار در زمین   کدام انس

ایجاد کنند؟
 چگونه مي توان پیروان مذاهب را به یکدیگر 
نزدیک کرد، آن گونه که انسان ها به  خاطر سعادت 

یکدیگر جان خود را فدا کنند؟
ــت. پیوند نظر  »عمل« بعد دیگري از تربیت اس
و عمل و آموزش هاي مدرسه اي با زندگي موجب 
ــدن آموخته ها مي شود و موجب مي شود  معنادارش
ــگر  ــوزان افرادي کاماًل فعال و کنش ــه دانش آم ک
ــاي تحقیق در هر  ــوند. توجه به روش ه تربیت ش
علم،  بعد دیگری از عمل است. تحقیق دانش هاي 
ــو و مرزهاي علم نزدیک  ــه را به دانش هاي ن اولی
ــکل گیری  ــد و پیوند آن ها با زندگي، از ش مي کنن
ــاس بیهوده بودن یادگیري موضوعات علمي  احس

محض جلوگیري مي کند.
ــاید مقصد  ــي و یا ش ــور اساس »اخ�الق« مح
ــت. دانش آموزان به دلیل  غایي تربیت اسالمي اس
ــانات  ــي مدام در معرض نوس ــي و نوجوان ــاي دوران کودک ویژگي ه
ــتند. یادگیری فعل اخالقی بر سه پایة شناخت، عواطف  عاطفي هس
ــت. هر حوزة یادگیري  ــتوار اس ــي اس و موضع گیري هاي تني ـ حس
ــت. ورزش، کار، علوم تجربي، دین،  ــي اس ــام اخالقي خاص داراي پی
ــاي زندگي، فرهنگ، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا هر کدام  مهارت ه
به گونه اي با اخالق سروکار دارند و الزم است که انواع آن را تقویت 

ــی، کاری زیست محیطی، دینی، اجتماعی و  کنند ماننداخالق ورزش
اخالق عالیه الهی دانش آموزان به دلیل خصیصة جواني دوست دارند 
ــتن  مرزهای  ــر چیزي را از نو تجربه کنند و مداوم در حال شکس ه
ــه و یا تأثیر همساالن نیز  ــتند. کارکردهاي پنهان مدرس اخالق هس
ــمت لغزش هاي اخالقي سوق  ــت که دانش آموزان را به س ممکن اس

دهد.
ــي در کنکور فرزندان  ــت تحصیلي و یا قبول ــا گاه موفقی خانواده ه
خود را مهم تر از کسب فضایل اخالقي مي دانند. مواد آموزشي گاه از 
ــترده زندگي و مسئولیت های  آن غافل مي شوند؛  آموزش وظایف گس
ــایگان، جامعه، خدا و یا  ــي که ما در برابر خود، خانواده، همس وظایف
ــب  ــد تفکر، کس ــرایطي رش زمین و موجودات آن داریم. در چنین ش
ــم و عمل بهترین  ــبفضایل اخالقي، و تلفیق عل ــتین، کس ایمان راس
توصیه اي است که تولیدکنندگان مواد آموزشي مي توانند دنبال کنند.

 منابع
1. مباني نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسمي عمومي جمهوري اسالمي 

ایران، )1390( شوراي عالي آموزش وپرورش.
2. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش )1391(، شوراي عالي آموزش وپرورش

3. برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران )1391(، شوراي عالي آموزش وپرورش
رئیس دانا.  فرخ لقا  دکتر  ترجمة  آموزشي.  رهبري  یا  مدیریت   .)1390( سوزا  دیوید،   4

انتشارات عابد. تهران.
5. میلر، جي. پي )1379(. نظریه هاي برنامه درسي. ترجمة دکتر محمود مهرمحمدي. 

انتشارات سمت. تهران.

خانواده ه�ا گاه موفقی�ت 
تحصیل�ي و ی�ا قبولي در 
کنک�ور فرزندان خ�ود را 
مهم تر از کس�ب فضایل 
اخالق�ي مي دانن�د. م�واد 
آموزش�ي گاه از آم�وزش 
وظایف گسترده زندگي و 
مس�ئولیت های  آن غافل 
مي ش�وند؛ وظایفي که ما 
در براب�ر خ�ود، خان�واده، 
همس�ایگان، جامعه، خدا 
و ی�ا زمین و موجودات آن 

داریم
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واکاوی نقش سامان دهی منابع آموزشی
 و تربیتی در تولید منابع استاندارد و مناسب

اشاره
یکی از اتفاقات قابل توجه در برگزاری »بیست و ششمین نمایشگاه 
ارز،  قیمت  افزایش  دلیل  به  که  بود  این  تهران«  کتاب  بین المللی 
مشکالت اقتصادی ناشی از آن و گرانی کاغذ و دیگر ملزومات چاپ 
کتاب  های  فروش  با کاهش  کتاب  تولیدکنندگان  و  ناشران  نشر،  و 
از  نمایشگاه،  این  برگزاری  از  استقبال  علی رغم  بودند.  روبه رو  خود 

فروش و رونق سال های گذشته خبری نبود.
اما موضوع قابل توجه دیگر اینکه اگر واقعًا بازار اندکی هم برای 
بخش  داشت،  وجود  نمایشگاه  در  ناشران شرکت کننده  آثار  فروش 
و  کمک آموزشی  کتاب  های  فروش  غرفه  های  به  مربوط  آن  عمدة 
کمک درسی و یا همان ناشران آموزشی بود که به تب به وجود آمده 
تخفیف  های  وعدة  و  گوناگون  تبلیغات  با  و  زده  دامن  کنکور  برای 
درخور توجه، دانش آموزان، خانواده ها و حتی برخی معلمان را به این 
تور های  از  بسیاری  مقصد  که  گونه ای  به  بودند؛  کشانده  نمایشگاه 
شهر های  دیگر  و  تهران  شهر  مدارس  کتاب  نمایشگاه  از  بازدید 

اطراف، همین غرفه ها و خرید محصوالت آن ها بود.
جدا از این موضوع کلی در خصوص بحث نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران و ضرورت توجه جدی به موضوع کتاب و کتاب خوانی در کشور به 
نظر می رسد در صورت هدایت این بازار پرمشتری به سوی منابع آموزشی 
مناسب و مفید، عالوه بر رونق بازار ناشران آموزشی، مخاطبان این آثار نیز 
به نوبه خود از آثار مناسب، قابل اتکا و مفید بیشتری برخوردار خواهند شد.
آموزش  منابع  سوی  به  آموزشی،  نشر  بازار  هدایت  صورت  در 

مناسب و مفید، عالوه بر رونق بازار ناشران آموزشی، مخاطبان آن 
نیز از آثار مناسب، قابل اتکا و مفید بیشتری برخوردار خواهند شد.

مالقاتی دوباره با ناشران آموزشی 
ــت که موضوع ناشران آموزشی  ــد بیانگر این امر اس آنچه بیان ش
ــای چالش برانگیز و مطرح  ــد، از بحث  ه ــه تولید می کنن ــاری ک و آث
ــن ارتباط و به  ــت. در همی ــوزة فرهنگ و آموزش وپرورش اس در ح
ــت نظارت و حمایت  ــر چنین آثاری تح ــل این اعتقاد که اگر نش دلی
آموزش وپرورش قرار نگیرد، می تواند آثار و تبعات ناخوشایندی داشته 
ــامان دهی منابع آموزشی و  ــال پیش، طرح س ــد، از حدود 12 س باش

تربیتی)مواد و رسانه ها( در آموزش وپرورش کلید خورد. 
ــت اندرکاران مدیریت سامان دهی منابع آموزشی و  امسال هم دس
ــانه ها( در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  تربیتی)مواد و رس
با اختصاص غرفه ای به این کمیته از اولین روز های برپایی نمایشگاه، 
تا روز آخر پذیرای حضور ناشران آموزشی، معلمان، خانواده ها، مؤلفان 

متون آموزشی و دیگر عالقه مندان و مراجعان به این غرفه بودند.
در این مدت خبرنگار نشریة »جوانه« نیز با حضور در این غرفه با 
ــی که عمدتًا آثار آنان در جشنوارة انتخاب کتاب  های  ناشران آموزش
ــده بود به گفت وگو با ناشران  ــب آموزشی برگزیده و معرفی ش مناس
ــو با مدیران و  ــه می خوانید، گزارش گفت وگ ــت. آنچه در ادام نشس
ــارات بین المللی حافظ« و  ــارات فروردین«، »انتش ــئوالن »انتش مس
ــارات آیین تربیت« ) فعال در مشهد مقدس( است که لحظاتی  »انتش

محمد دشتی

گفت و گو با چند ناشر آموزشی گو
ت و 

گف
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میهمان همکاران خود در غرفه دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و 
ــامان دهی بودند. شایان ذکر است، به دلیل طوالنی بودن  دبیرخانة س
گفت وگو، آن را اندکی مختصر کردیم و چاپ گفت وگو با »انتشارات 

قدیانی« را به شماره بعد موکول نمودیم. 

این طرح مثبت و موثر است، اما مراقبت می خواهد!

گفت وگو با آقای تهامی )مدیر انتشارات فروردین(
 جناب آق�ای تهامی، 
بعد از گذش�ت بیش از 10 
س�ال از پایه گ�ذاری طرح 
سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی، روند کار را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ــر  ــن ه ــاد م ــه اعتق  ب
ــد  بخواه ــر  اگ ــی  موضوع
باید همه  گسترش پیدا کند، 
ــتی ایفا کنند. هر  ــان را به درس ــت اندرکاران نقش خودش عوامل دس
کسی باید بتواند تشخیص دهد که در چه فضایی کار می کند و نقش 

و وظیفه او در آن فضا چیست. 
ــد می کنم که  ــم تأکی ــاز ه ــرده ام و ب ــرض ک ــاًل هم ع ــن قب م
ــة بخش  های دیگر  ــی با هم ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش س
ــا آموزش وپرورش  ــاوت دارد. باالخره همة ما ب ــرورش تف آموزش وپ
ــعی  ــکل  های گوناگون ارتباط داریم. اگرچه در همة بخش ها س به ش
می شود پاسخ گویی و برخورد خوب وجود داشته باشد، اما در سازمان 
ــما وقتی وارد دفتر  ــود. ش ــتر رعایت می ش پژوهش این موضوع بیش
ــی که دبیرخانة سامان  دهی در آن قرار  انتشارات و تکنولوژی آموزش
ــوید  دارد، مراجعه می کنید، این تفاوت را حس می کنید. متوجه می ش
ــه در آنجا فضا، فضای فرهنگی و برخورد همراه با متانت و احترام  ک

به مراجعه کننده است.

 آیا با همة این تفاسیر، شما نقش نظارتی آموزش وپرورش 
را در تهیه ، تولید و توزیع منابع آموزشی می پذیرید؟ 

ــارکت همگانی و  ــتمی باید نوعی مش ــه، اما در چنین سیس  بل
ــترده وجود داشته باشد تا برای بخشی خاص تولید رانت  نظارت گس
ــادآور ایجاد نشود. خوش بختانه تا آنجا که من آشنایی  و موقعیت فس
ــت این طرح به  ــتردگی و مدیری ــرای این طرح، گس ــیوة اج دارم، ش

شکلی است که چنین موقعیت ها و آسیب هایی را ایجاد نمی کند.
انتظار نداریم که برای طرح سامان دهی هم باز یک سیستم اداری 
ــود، بلکه باید از همین ظرفیت  های موجود استفاده  گسترده ایجاد ش
کرد و مثاًل به جای چاپ عنوان های کتاب  های مناسب، تنها در پایان 

کتاب  های درسی، جزوات و نشریاتی برای اطالع اولیا و معلمان چاپ 
ــود تا این آثار به صورت مؤثرتر و گسترده تری در اختیار خانواده ها  ش

و معلمین قرار گیرد.

 آیا فقط پرداختن به نقش و جایگاه ناشران آموزشی کار 
را آن گونه که مطلوب است، پیش خواهد برد؟ 

ــت! باید کارهایی فراتر از کار های   نه این به تنهایی کافی نیس
موجود و به خصوص برای همراهی معلمان با این طرح و اهداف آن 
انجام شود. شاید بسیاری از معلمان ما هم از ضرورت و اهمیت چنین 
طرحی مطلع نباشند. پس آموزش و همراهی بیشتر آنان با این طرح 

هم باید در دستور کار آموزش وپرورش قرار گیرد.
ــش و جایگاه معلمان در آموزش وپرورش  البته اهمیت دادن به نق

ــت که مورد کم مهری قرار گرفته است.  امری اس
ــور ارادة  ــتند، بلکه خود مقه ــر نیس معلمان مقص
ــتند که نتوانسته است آنان  فرهنگی جامعه ای هس
ــد و جایگاه اجتماعی  ــد متعارف تأمین کن را در ح
معلم را در حد و قوارة خودش ارزش بخشد. مسلمًا 
ــت که ببیند  ــاعتش اس ــی که نگاهش به س معلم
ــد، از اصل و  ــش به پایان می رس کی کالس درس
ــت و نمی تواند به  ــاس معلمی فاصله گرفته اس اس
ــق شاگرد و سرنوشت آموزشی او  فکر درس و مش
ــده ای تصمیم گیری  ــد.پس ما در فرایند پیچی باش
ــدت تمامی اجزای آن  ــم که باید در درازم می کنی
ــی به مواد و رسانه  های آموزشی  برای سامان بخش
ــو و هم جهت شوند. در آن صورت است که  هم س
ــت به همة اهداف خود در  این طرح خواهد توانس

حد قابل قبولی دست پیدا کند.

 از وضعیت فعلی نشر در حوزة کتاب  های آموزشی تا چه 
حد راضی هستید و وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

ــو می رود خود  ــمت و س ــر ما به کدام س  این موضوع که نش
ــتری بدان بپردازیم و  ــت که باید در فرصت بیش حدیث دیگری اس
ــت. اما همین قدر بگویم  جایش اینجا و در این فرصت محدود نیس
ــر خجالت می کشم از جلوی برخی غرفه ها رد  که من به عنوان ناش
ــوم، از بس که برخی کتاب  های نازل و بی محتوا تولید و عرضه  ش
ــفانه با تغییر ذائقة فرهنگی مردم و تنزل آن به  ــت. متأس ــده اس ش
ــان را  ــی و مبتذل خوانی چنین کتاب هایی طرفداران خودش زردخوان

پیدا کرده اند.
به نظر من مخاطبان واقعی شما باید خانوداه ها باشند، چون هرچه 
ــبت به این طرح آگاه تر باشند، طرح سامان دهی مواد و  خانواده ها نس

رسانه  های آموزشی و تربیتی موفق تر خواهد بود. 

به نظر من مسئلة اصلی 
ما ایج�اد عالقه مندی به 
مطالعه و کتاب خوانی در 
آموزش وپ�رورش و بین 
دانش آموزان است. زیرا 
اگر کسی به دنبال مطالعه 
و کتاب خواندن نباش�د، 
اساساً نشر و تولید کتاب 
معن�ا پیدا نخواه�د کرد. 
این امر مهمی اس�ت که 
باید نهادینه شود و چنین 
کار مهمی تنها با مطالعة 
کتاب  ه�ای درس�ی ه�م 
اتفاق نمی افتد
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با خرید شمارگانی مناسب از کتاب  های مورد تأیید، 
ناشران را به همکاری بیشتر ترغیب کنید

آقای بهروش )مدیر انتش�ارات آیین تربیت و سنبله  مشهد 
مقدس(

 آقای بهروش، ش�ما 
چ�ه گفتنی  های�ی در ای�ن 
خصوص دارید که می توان 
آن را به صحبت  های آقای 

تهامی اضافه کرد؟ 
ــتة  بازنشس ــن  م  
آموزش وپرورش هستم و بعد 
ــمی ام در  از پایان خدمت رس
ــر را  ــن وزارتخانه، کار نش ای
ــناس کتاب بوده ام. چند سالی هم  ــال ها هم کارش دنبال کرده ام. س
ــتان خراسان بزرگ را بر عهده  ــد در اس نمایندگی توزیع مجالت رش

داشته ام و با دفتر انتشارات و فناوری آموزشی هم بیگانه نیستم.
ــه مطالعه و  ــاد عالقه مندی ب ــی ما ایج ــئلة اصل ــه نظر من مس ب
ــت. زیرا اگر  ــی در آموزش وپرورش و بین دانش آموزان اس کتاب خوان
ــًا نشر و تولید  ــد، اساس ــی به دنبال مطالعه و کتاب خواندن نباش کس
ــت که باید نهادینه  ــدا نخواهد کرد. این امر مهمی اس ــاب معنا پی کت
ــی هم اتفاق  ــود و چنین کار مهمی تنها با مطالعة کتاب  های درس ش

نمی افتد. 
ــازمان پژوهش و  ــت و س ــی اس ــرح خوب ــامان دهی ط ــرح س ط
برنامه ریزی آموزشی می تواند با برنامه ریزی، از توان و ظرفیت بخش 
ــی به خوبی استفاده کند و در  ــران کتاب  های آموزش خصوصی و ناش
ــویه، بازار نشر کتاب  های آموزشی و کمک آموزشی را  ارتباطی دو س

سامان بخشد. 

 برای تأثیر بیش�تر طرح و اینکه ناش�ران بیشتری با آن 
همراه شوند چه اقدامات دیگری باید انجام شود؟ 

ــت  های کلی  ــاالنه، سیاس  باید به طور مدوام و حداقل به طور س
ــود، تا آنان بتوانند خود  ــران منعکس ش نظام آموزش وپرورش به ناش
ــت ها هماهنگ کنند. چون فرایند چاپ و تولید کتاب،  را با این سیاس
ــت و اگر هر کاری در جای خود انجام  فرایندی پیچیده و زمان بر اس
ــود، در این روند و فرایند اختالل ایجاد خواهد شد. اصالح آن هم  نش
ــتلزم هزینه  های زیادی است.  ــت چون این کار مس ــانی نیس کار آس
ــران اگر از این سیاست ها مطلع نباشند، عماًل نخواهند توانست با  ناش

آموزش وپرورش همراه شوند. 
ــی پیدا می کنند و یا  ــال 30 تا 40 عنوان کتاب تغییرات کل هر س

ــائل و  اصالحاتی در آن ها صورت می گیرد. این حجم از تغییرات مس
ــران ایجاد می کند که بی توجهی به آن  ــکالت زیادی برای ناش مش
می تواند مانع از ارتباط سازنده و سالم بین آموزش وپرورش و ناشران 
آموزشی شود. به همین دلیل به نظر می رسد این ارتباط ضعیف است 
ــران بتوانند عماًل با این طرح ها و از جمله  ــود تا ناش و باید تقویت ش

طرح سامان دهی همکاری کنند. 

 به عن�وان ناش�ر با چه مش�کالتی روبه رو هس�تید و فکر 
می کنید که این مشکالت چگونه می تواند ارتباط شما را با این 

طرح تحت تأثیر قرار دهد؟ 
ــرایط  ــرح کرد.اما در ش ــود مط ــکالت فراوانی را می ش  مش
ــکالت اقتصادی  ــران با مش ــد  فراموش کنیم که ناش ــی نبای فعل
ــادی را  ــد و هزینه  های زی ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــادی دس زی
ــتری با  ــوند. به همین دلیل باید ارتباط و تعامل بیش متحمل می ش
ــته باشد، تا پس از چاپ کتاب با این مشکل  آموزش وپرورش داش
ــتانداردها و  ــود که این کتاب با اس ــوند و بعد گفته ش ــه رو نش روب
ــدارد و نمی تواند در چرخه  ــر ما هم خوانی ن ــای مورد نظ ویژگی  ه

ــب قرار گیرد. توزیع کتاب  های مناس
در صورت تکرار چنین فرایندی ناشران کم کم از دور رقابت خارج 
ــمت کتاب هایی می روند که شاید خیلی مورد تأیید  ــوند و به س می ش
ــد، اما چون بازار فروش آن ها را تأمین می کند، انگیزة بیشتری  نباش

برای آنان ایجاد خواهد کرد.
ــده از سوی آموزش وپرورش  گاهی معیار ها و ویژگی  های اعالم ش
ــدارد. از آنجا که نهایتًا  ــا و نیاز های مخاطبان هم خوانی ن با عالقه ه
ــب خریداری و خوانده  ــط مخاط محصول و کتاب تولیدی باید توس
ــر، کتاب  های مورد نیاز مخاطب )ولو با  ــود، در پیمانی نانوشته ناش ش
ــتاندارد( تولید می کند و او هم این کتاب ها را  تخطی از معیار های اس
ــتورالعمل ها توجهی نمی کند. ضمنًا سود و  می خرد و عماًل به این دس
ــده است که  بازار خود را هم تضمین می کند. همین عوامل باعث ش
ــرانی، بدون داشتن پای بندی های ما و شما، راه خود را بروند. اگر  ناش
کم کم سازوکارهای الزم را ایجاد نکنیم، این روند نهادینه خواهد شد 

و عماًل بازار از دست خواهد رفت. 

 از تجارب شخصی خودتان و مشکالتی که مانع تعمیق  و 
استحکام رابطة شما با طرح سامان دهی شده است، بگویید؟ 
 من به عنوان یک ناشر و کسی که به استاندارد های اعالم شده 
ــوی آموزش وپرورش متعهد است، مدت ها کتاب  های جدی و یا  از س
ــت که این  ــتاندارد چاپ کرده ام، ولی واقعیت این اس به اصطالح اس
کتاب ها سال هاست که در ویترین ما مانده و فروش نرفته اند. چراکه 
ــه ویترین من ، تحت تأثیر تبلیغات و عوامل دیگر به  مراجعه کننده ب
دنبال کتاب خاص و مورد نظر خود می گردد و عنایتی به این کتاب ها 
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ــت. یعنی هزینة  ــر زیان دو طرفه اس ندارد. چنین وضعیتی برای ناش
بیشتری متحمل می شود و سود کمتری به دست می آورد.

در چنین شرایطی ناشر  ریسک نمی کند و کمتر رغبت می کند در 
ــرمایه گذاری کند که سود کمتری دارد. تازه بعد از این همه  جایی س
ــت که در فرایند بررسی و کارشناسی،  ــائل، هنوز معلوم هم نیس مس
ــه! در چنین وضعیتی امید زیادی  ــود یا ن این کتاب تأیید و معرفی ش
ــعة این کار نیست و باید برای انجام شدن کار، به این مسائل  به توس

توجه بیشتری نشان دهند. 
ــران به دنبال  ــما مالحظه می کنید که اغلب ناش به همین دلیل ش
ــند مشتری خود را  ــتند که مطمئن باش چاپ و تولید کتاب هایی هس
ــان نخواهد ماند. این نقطه همان جایی  ــت و روی دستش خواهد داش
است که باید آموزش وپرورش فکری برای آن بکند و گرنه این آشفته 

بازار ادامه خواهد داشت.

 موفقی�ت ای�ن طرح  و ت�داوم  و توس�عة آن در گرو چه 
اقداماتی است؟ 

ــی  زمان ــما  ش  
ــد  ش خواهید  ــق  موف
استانداردها  وقتی  که 
را  ــود  خ ــط  ضواب و 
ــالم  ــران اع ــه ناش ب

ــای حمایتی قابل رقابت با  ــه بگذارید، ابزار ه می کنید، با آن ها جلس
ــوید  ــا معرفی کنید و با حمایت عملی خود باعث ش ــازار را به آن ه ب
آن ها بتوانند چنین آثاری را تألیف کنند و به دست مخاطب برسانند.  
ــخه از شمارگان اول را برای  مثاًل برای حمایت از این آثار 1000 نس
ــت که وزارت  ــای مدارس خریداری کرد. این در حالی اس کتابخانه ه
ــان« هم خرید  ــری کودکان و نوجوان ــاد و »کانون پرورش فک ارش
ــکل  ــر برای فروش چنین آثاری با مش ندارند. در چنین وضعیتی ناش

روبه رو می شود. 
ــر برای ارسال  ــئلة دیگر این است که ناش مس
ــود که  ــد هزینه هایی را متحمل ش ــود بای آثار خ
ــتند.  ــال رو به افزایش هس ــا هر س ــن هزینه ه ای
ــال آثار خود را ارسال کند  چنانچه ناشری چند س
ــود و  ــرد می ش و نتیجه ای هم نگیرد، کم کم دلس

ارتباطش را قطع می کند.  
 از طرف دیگر، ناشران زیادی هستند که از این 
ــتند. شاید بتوان  طرح و اهداف آن بی اطالع هس
ــانی در خصوص طرح سامان دهی  گفت اطالع رس
ــته است تمام مخاطبان را از  ضعیف بوده و نتوانس
ــازد. در چنین وضعیتی انتظار  اهداف طرح آگاه س

ــال پیامک با  ــا هفته ای یک بار از طریق ارس ــما ماهی، ی می رود ش
ــانی به شکل  های گوناگون ادامه  ــران ارتباط بگیرید و اطالع رس ناش

داشته باشد. 
شهرداری اعالم کرد که من در حوزة کتاب  های شهروندی از 
ناشران حمایت می کنم. هم سرمایه می دهم و هم شمارگان 
ــران برای چاپ  ــد ناش معینی را می خرم. همین باعث ش
ــوند. اما همة ناشران از این  ــویق ش این گونه کتاب ها تش
ــدند. پس باید اطالع رسانی و فراخوان  موضوع مطلع نش
شما بیشتر و مؤثرتر باشد تا همة ناشران از آن آگاه شوند 

و در آن شرکت کنند. 
ــید که اگر اطالع رسانی به خوبی صورت  مطمئن باش
ــران زیادی هستند که کتاب  های خیلی خوبی  گیرد، ناش
ــزو آثار برتر  ــد و آن کتاب ها می توانند ج ــر کرده ان منتش
ــتند،  ــوند. اما چون همه از این طرح مطلع نیس معرفی ش
ــاب و معرفی حذف  ــة انتخ ــا از گردون ــه کتاب ه این گون
ــوند.  االن هم به نظر می رسد خیلی از کتاب هایی  می ش
ــتان ها تألیف می شوند و همة شرایط را هم  که در شهرس
ــه امکانات و فقدان  ــتن ب ــی نداش دارند، به دلیل دسترس
ــوند و در عوض  ــات الزم معرفی و انتخاب نمی ش ارتباط
ــتری دارند، آثارشان بیشتر و بهتر  کسانی که ارتباط بیش

معرفی می شوند. 

در ص�ورت هدایت بازار 
نشر آموزش�ی، به سوی 
مناب�ع آموزش مناس�ب 
و مفی�د، عالوه ب�ر رونق 
آموزشی،  ناش�ران  بازار 
مخاطبان آن نی�ز از آثار 
مناس�ب، قاب�ل ات�کا و 
مفید بیش�تری برخوردار 
خواهند شد
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به روز رسانی ويژگی های
تولید کتاب های آموزشی رياضی

اشاره
بررسي و ارزیابي کتاب هاي آموزشي توسط کارشناسان و معلمان 
مجرب آشنا با برنامة درسي، براساس ویژگي ها و شاخص هاي عمومي 
و تخصصي موضوعات گوناگون درسي و آموزشي یکي از اقدامات و 
فعالیت هاي نظام مند در جهت سامان دهي، مدیریت و هدایت فرایند 
مدارس  در  استفاده  به منظور  تربیتي  و  آموزشي  منابع  توزیع  و  تولید 
و  شاخص ها  و  ویژگي ها  این  بودن  روز  به  است.  آموزشي  مراکز  و 
است.  توجه  مورد  ضرورت هاي  از  برنامه ریزي،  با  آن ها  هم راستایي 
از  یکي  بخشعلي زاده  سرکارخانم  با  شدیم  آن  بر  گفت وگو  این  در 
کارشناسان ارزیابي که در بازنگري راهنماي تولید کتاب هاي آموزشي 
ریاضي نقش فعال داشتند، گپ و گفتي داشته باشیم. تا رویکردهاي 
جدید در ارزیابي انواع کتاب هاي در خدمت آموزش ریاضي را بشناسیم.

الف( برگه هاي ارزشیابي کتاب هاي آموزشي ریاضي
 ش�نیدیم که به تازگ�ي بازنگري در برگه هاي ارزش�یابي 
کتاب هاي ریاضي را در پایه هاي گوناگون تحصیلي در دس�تور 
کار قرار داده اید. به عنوان نخس�تین پرسش بفرمایید که چه 

موضوعي شما را به ضرورت این تغییر قانع کرد؟
ــي و  ــي، کتاب هاي درس ــا توجه به تغییر رویکردهاي آموزش  ب
ــاي حاصل از این تغییر رویکردها از طرف دانش آموزان، نیاز به  نیازه
این تغییر احساس شد. هم سو با این تغییرات، کتاب هاي کمک درسي 
ــتاي  ــي و کتاب هاي مورد نیاز معلمان نیز باید در راس و کمک آموزش
ــوند. در عین حال، استفاده  ــي جدید التألیف و تدوین ش اهداف آموزش

ــراي انواع کتاب هاي موجود،  ــي از فرم ها و تخصیص امتیاز ب از برخ
افزایش دقت در ارزشیابي را طلب مي کند و این دلیل دیگري بود که 
ــت. لذا بازنگري در برگه هاي ارزشیابي در دستور  ما را به تغییر واداش

کار قرار گرفت.
 

 تغییرات تازه اي که در برنامة درس�ي ریاضي رخ داده اند، 
در این اتفاق چه قدر مؤثر بوده اند؟ 

ــر، بازنگري  ــنا کردن جامعه با تغیی ــازي و آش  ضرورت آگاه س
ــي و ضرورت تغییر کتاب هاي درسي بیش از  در رویکردهاي آموزش
ــاس مي شد. از طرف دیگر، با توجه به متمرکز بودن نظام  پیش احس
ــي و متفاوت بودن نیازهاي معلمان و دانش آموزان در مناطق  آموزش
ــي و هدایت ضمني  ــداف جدید آموزش ــون، و با عنایت به اه گوناگ
مؤلفان و ناشران، تصمیم گرفتیم هم گام با این تغییرات در برگه هاي 

ارزشیابي بازنگري کنیم. 

 اکنون کار در چه مرحله اي اس�ت و ش�ما و همکارانتان تا 
کج�ا پیش رفته ای�د؟ پیش بیني مي کنید کار ش�ما تا چه وقت 

طول بکشد؟
ــنهادي تولید شده اند و  ــیابي پیش  در این مرحله برگه هاي ارزش
هم اکنون در مرحلة نظرسنجي و دریافت اظهارنظر مسئوالن هستیم. 

ب( بسته هاي آموزشي ریاضي
 بسته هاي جدید کتاب هاي آموزشي ریاضي به چند دسته 

گفت وگو: خبرنگار جوانه

گپ و گفتی با شهرناز بخشعلی زاده، کارشناس کتاب های آموزشی ریاضی
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تقسیم مي شوند؟
 در حال حاضر هفت دسته پیشنهاد داده شده اند که عبارت اند از: 

1. کتاب هاي کار و تمرین براي دانش آموزان؛
2. کتاب هاي دانش افزایي ریاضي دانش آموزان؛

3. کتاب هاي سرگرمي و جنبي براي دانش آموزان؛
4. کتاب هاي فناوري که مخاطب آن دانش آموزان و معلمان هستند؛

5. کتاب هاي ارتقاي مهارت هاي حرفه اي معلمان؛
6. کتاب هاي دانش افزایي ریاضي معلمان؛

7. کتاب هاي والدین.

 لطف�اً مهم تری�ن وجه تمایز هر گ�روه را به صورت خیلي 
خالصه بیان فرمایید. 

 بسیار خب. 
1. کتاب ه�اي کار و تمرین براي دانش آم�وزان: کتاب هایي 
ــئله و نمونه  ــي، تمرین، مس ــامل فعالیت هاي آموزش ــتند که ش هس
ــوند. آنچه این کتاب ها را از  ــتاي برنامة درسي مي ش ــؤال در راس س
ــت؛ یعني ایجاد  ــز مي کند، هدف اصلي آن هاس ــایر کتاب ها متمای س
فرصتي براي تمرین و تعمیق آموخته ها. اهداف این دسته از کتاب ها 
ــق آموخته هاي دانش آموزان در ارتباط با  ــد از: تثبیت و تعمی عبارت ان
ــي، ایجاد زمینه براي تقویت مهارت ها و  مطالب کتاب و برنامة درس
ــبک و نگاه جدید،  ــاد فرصت تازه براي آموزش با س ــا، ایج نگرش ه
ــان گوناگون،  ــازي آموزش براي مخاطب ــن آموخته ها و غني س تمری
استحکام و استمرار بخشیدن به فرایند یادگیري دانش آموزان، ایجاد 
ــه اي و یادگیري  تنوع در ارائة تمرین ها، به طوري که از آموزش کلیش

صوري، فاصله بگیرد و به یادگیري دروني و عمیق کمک کند. 
ویژگي ها و معیارهاي این دسته عبارت اند از:

 براي حیطه ها و هدف هاي گوناگون یادگیري، موضوعي )دانشي 
و مهارتي( و فرایندي، تمرین و فعالیت داشته باشد. 

ــؤال هاي تکراري، یکنواخت و کلیشه اي پرهیز کند و اصل   از س
را بر تکرار نگذاشته باشد. 

ــرفصل هاي برنامة درسي هماهنگي داشته باشد و برنامه را   با س
تقویت کند. 

 فرصت هایي براي کاربرد یافته هاي علمي در میدان عمل فراهم 
سازد.

ــکل، تکمیل جدول،  ــم ش  انواع فعالیت هاي متنوع، از جمله رس
ــم نمودار و جدول و پازل، فعالیت هاي  طراحي و ساخت وسایل، رس

علمي، کارورزي، هنري و ... داشته باشد. 
ــالق( را تقویت و  ــه تفکر واگرا و خ ــاي تفکر )از جمل  مهارت ه
ــتدالل کردن و ارزیابي فرایندهاي  فرصت هایي براي اندیشیدن، اس

فکري خود فراهم آورد. 
ــه کند، به طوري  ــئله هایي مواج ــش ها و مس  مخاطبان را با پرس

ــئله انگیزه  ــه دانش آموزان براي طي کردن روش علمي و حل مس ک
داشته باشند. 

ــایر درس ها و علوم   ارتباط دروني ریاضي و ارتباط ریاضیات با س
و زندگي روزمره را تبیین کند. 

ــئله ها نباشد و در صورت  ــخ مستقیم تمرین ها و مس  شامل پاس
ــًا راهنمایي و یا جواب آخر  ــائل و تمرین ها، صرف لزوم براي حل مس

ارائه شود. 
 فرصت هایي براي رشد و توسعة ارتباطات کالمي )توضیح دادن 

و توصیف کردن( در زمینة ریاضي فراهم سازد.
 فرصتي براي خودارزشیابي در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

 از طریق انجام فعالیت ها و تمرین ها، فرصت هایي براي برطرف 
شدن ضعف هاي آموزشي در دانش آموزان فراهم آورد. 

ــت وجوگري و پژوهش   فرصت هایي براي پرورش مهارت ها جس
فراهم سازد. 

ــال هاي قبل پرهیز کند و  ــؤال هاي امتحاني س  از ارائة نمونه س
آموزش را در خدمت ارزشیابي قرار ندهد. 

 بر سؤال هاي چندگزینه اي در سطح آموزش عمومي تأکید نکند 
و فرهنگ تست زدن را ترویج ندهد. 

ــاي فردي دانش آموزان،  ــا در نظر گرفتن تفاوت ها و توانایي ه  ب
تمرین ها و مسئله هاي مناسب، داراي سطح هاي گوناگون باشد. 

2. کتاب هاي دانش افزایي ریاضي دانش آموزان: کتاب هایي 
ــي و گاه فراتر  ــتند که به ارائة اطالعات در چارچوب برنامة درس هس
ــتفادة  ــد و مي توانند به عنوان منبع و مرجع مورد اس از آن مي پردازن
ــا خودآموزند و براي تکمیل و  ــوزان قرار گیرند. این کتاب ه دانش آم
ــوند. ویژگي بارز آن ها  ــي مصوب تولید مي ش ــعة برنامة درس یا توس
آموزشي بودن است و در این راستا امکان دارد از قالب هاي گوناگون 
ــت به انتقال یک  ــود. این کتاب ها ممکن اس ــوع بهره گیري ش و متن
سویة اطالعات بپردازند و یا از قالب هاي متنوع فعالیت ها، مانند شعر، 
ــتفاده کنند. ولي آنچه بارز است، تأکید  داستان، سرگرمي و بازي اس
ــت. کتاب هاي  ــي اس بر آموزش و ارائة محتوایي فراتر از کتاب درس
ــتند. کل کتاب هایي  ــه و تاریخ ریاضي نیز از همین نوع هس تاریخچ
ــعه  که دایرة اطالعات ریاضي دانش آموز را تکمیل مي کنند و یا توس

مي بخشند، در این حوزه قرار مي گیرند. 
ــته از کتاب ها اهدافي به این شرح را دنبال مي کنند: ارائة  این دس
ــب با مخاطبان؛  مجموعه اي مدون از دانش در حوزة ریاضي و متناس
ــارة ریاضیات،  ــان درب ــکاوي مخاطب ــب به کنج ــخ مناس دادن پاس
ــنا کردن مخاطبان  ــایر علم ها؛ آش ــاي آن و ارتباط آن با س کاربرده
ــاي آن ها، اتفاقات مهم زندگي  ــمندان علوم ریاضي، تالش ه با دانش
ــترش  ــته اند؛ گس ــي که در علم ریاضي داش آن ها، و تألیفات و نقش
فرهنگ ریاضیات و ترویج آن در بین دانش آموزان و معلمان؛ تکمیل 
ــردن زمینه هاي جدید در چارچوب  ــي؛ فراهم ک محتواي برنامة درس
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ــي ریاضیات و ارائة مطالب و محتواي جدید؛ پاسخ گویي  برنامة درس
ــده به هنگام مرور برنامة  ــه برخي نیازهاي اطالعاتي برانگیخته ش ب
درسي؛ ارائة محتواي تکمیلي براي برنامة درسي و پر کردن خألهاي 
ــط مطالب مطرح شده؛ ارائة محتوا، مفاهیم و  احتمالي و همچنین بس
اطالعاتي که به مجموعة دانش ریاضي دانش آموز افزوده مي شود. 

ویژگي ها و معیارهاي این دسته عبارت اند از: 
ــد و آن را توسعه دهد و  ــي مصوب باش  در چارچوب برنامة درس

تکمیل، تأیید و تقویت کند.
ــاط   کنجکاوي و تفکر دانش آموز را تحریک کند و برعالقه و نش

او نسبت به ریاضي بیفزاید. 
 به رشد سواد علمي و فناورانة دانش آموز کمک کند.

ــتفادة دانش آموز قرار گیرد   بتواند به عنوان مرجع و منبع مورد اس
و روحیة جست وجوگري و تحقیق را در او تقویت کند.

ــته بندي کردن مفاهیم پرهیز  ــة تعریف ها و خالصه  و دس  از ارائ
کند، دانش آموزان را به سرعت به قواعد و دستورهاي ریاضي نرساند 

و بیان کتاب، قاعده اي نباشد. 
 بر آموزش مهارت هاي ریاضي تأکید و آن ها را تقویت کند. 

 ارتباط دروني ریاضیات و شبکة مفهومي مفاهیم و محتوا را براي 
دانش  آموز قوت بخشد و گسترش دهد. 

3. کتاب ه�اي جنبي و س�رگرمي: کتاب هایي هستند که شامل 
ــرگرمي و جدول مي شوند. این کتاب ها با عنوان هایي  بازي، معما، س
ــوند.  ــرگرمي و ریاضي و بازي چاپ مي ش ــل تفریح با ریاضي، س مث
ــت در آن ها از  ــرورش مهارت ها را دارند و ممکن اس ــًا جنبة پ عموم
ــود.اهداف این دسته  ــرگرمي استفاده ش فناوري در جهت بازي و س
ــردن دانش آموزان به ریاضیات  ــا عبارت اند از: عالقه مند ک از کتاب ه
ــان دادن  ــدان با جنبه هاي دیگر ریاضي؛ نش ــنا کردن عالقه من و آش
ــگفتي هاي ریاضیات؛ ترغیب دانش آموزان به تفکر، با  زیبایي ها و ش

طرح سؤال ها و معماهاي جالب و جذاب. 
ویژگي ها و معیارهاي این دسته عبارت اند از:

 در طرح معماها، سرگرمي ها و محتواي مطالب تنوع وجود داشته باشد.
ــکل و  ــاده به مش ــرگرمي ها، رعایت توالي س  در طرح معماها و س
سطح هاي متفاوت و توانایي هاي دانش آموزان در نظر گرفته شده باشد. 

ــرگرمي ها و مطالب جنبي بار آموزشي داشته باشند، به طوري که   س
بتوان از آن ها در طرح فعالیت هاي یاددهي- یادگیري بهره جست. 

 از طرح معماها و سرگرمي هایي که خارج از حد توانایي دانش آموز 
هستند، پرهیز شده باشد.

ــنتي توجه  ــائل فرهنگي و ارزش هاي مذهبي، ملي و س ــه مس  ب
شده باشد. 

ــد و دانش آموزان را به ریاضي  ــده، جذاب باش  محتواي مطرح ش
عالقه مند کند. 

 زمینة تفکر را فراهم آورد.

ــي براي جذاب کردن، ایجاد فهم جدید و   از تصویر، طرح و نقاش
تعمیق محتوا به خوبي بهره گرفته باشد. 

4. کتاب هاي کاربرد فناوري در ریاضي: کتاب هایي هستند که 
با گسترش سواد علمي و فناوري، کاربرد و نحوة به کارگیري فناوري 
ــاختن  ــنا س ــان مي کنند. این کتاب ها از طریق آش ــوزش را بی در آم
ــت به کارگیري آن ها را  ــا و ابزار فناوري، فرص ــان با محیط ه مخاطب
به منظور رشد و توسعة یادگیري فراهم مي کنند. مخاطبان این دسته 
ــان و متصدیان کارگاه هاي رایانه در  ــا، دانش آموزان، معلم از کتاب ه
مدارس هستند. آشنا کردن مخاطبان با محیط ها و ابزار فناوري، آشنا 
ــردن مخاطبان با نحوة به کارگیري فناوري و ابزار فناوري؛  ترویج  ک
فرهنگ به کارگیري فناوري در فرایند یاددهي- یادگیري؛ باال بردن 
دانش و مهارت هاي دانش آموزان و معلمان در استفاده از ابزار فناوري

ویژگي ها و معیارهاي این دسته عبارت اند از:
 محتواي آن به روز و از صحت علمي برخوردار باشد.

 خودآموز باشد.
 در سطح معلومات و انتظارات مخاطب باشد.

 براي مخاطب فعالیت هاي عملي داشته باشد و او را درگیر کند. 
 براي اصطالحات و واژه هاي مورد استفاده، طرحي مناسب داشته 
باشد، به طوري که هم به زبان فارسي لطمه نزند و هم فهم مخاطب 

را دچار اختالل نکند. 
 براساس پیش دانستة دانش آموز طراحي شده باشد و پیش نیازهاي 

الزم را در ابتدا یادآوري کند.
 از مثال هایي براي برنامة درسي با استفاده از فناوري استفاده کند.

 موارد به کارگیري فناوري در برنامة درسي را مشخص کند.
 نحوة ارزیابي و ارزشیابي متناسب با رویکرد به کارگیري فناوري 

در آموزش را بیان کند.
5. کتاب هاي رشد مهارت هاي حرفه اي معلم: کتاب هایي هستند 
که به رشد مهارت هاي حرفه اي معلمان در آموزش ریاضي و زمینه هاي 
ــي توجه خاصي  ــري و تدریس در چارچوب اهداف و برنامة درس یادگی
ــا و توانایي بهتري دارند، در  ــتر و مهارت ه دارند. معلماني که دانش بیش
راهنمایي و آموزش دانش آموزان مؤثرتر عمل مي کنند. ضرورت توجه به 
این نوع کتاب ها به دلیل همین نکته است. این کتاب ها روش تدریس، 
ــي، مباني آموزش ریاضي، مباحث علوم  نحوة استفاده از وسایل آموزش
ــاندن بدفهمي ها و چگونگي  ــب با آموزش ریاضي، شناس تربیتي متناس
ــاندن جایگاه مفاهیم در برنامة  یادگیري دانش آموزان و همچنین شناس
درسي مدرسه اي، با هدف افزایش توانایي معلم در به کارگیري روش هاي 
تدریس، و طراحي و اجراي فعالیت هاي یاددهي- یادگیري را در کالس 

درس شرح مي دهند. 
ــش توانایي ها و  ــا عبارت اند از: افزای ــته از کتاب ه اهداف این دس
مهارت هاي معلم در هدایت فعالیت هاي یاددهي- یادگیري، با تأکید 
ــي ریاضي؛ توجه دادن معلمان به اهمیت  بر درس ها و یا برنامه درس
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ــنا کردن معلمان با چگونگي  علوم تربیتي و نقش آن در آموزش؛ آش
ــن دانش آموز؛ روزآمد کردن دانش  ــکل گیري دانش در ذه تفکر و ش
ــا مباحث جدید  ــنا کردن آن ها ب ــان در خصوص آموزش و آش معلم
ــنا کردن معلمان با  ــي و روش هاي تدریس جدید؛ آش آموزش ریاض

ارتباطات افقي و عمودي بین مفاهیم برنامة درسي. 
ویژگي ها و معیارهاي این دسته عبارت اند از:

ــم در هدایت فعالیت هاي  ــش توانایي ها و مهارت هاي معل  افزای
یاددهي- یادگیري، با تأکید بر درس ها و یا برنامة درسي ریاضي

 توجه دادن معلمان به اهمیت علوم تربیتي و نقش آن در آموزش
ــکل گیري دانش در  ــردن معلمان با چگونگي تفکر و ش ــنا ک  آش

ذهن دانش آموز
ــنا کردن   روزآمد کردن دانش معلمان در خصوص آموزش و آش

آن ها با مباحث جدید آموزش ریاضي و روش هاي تدریس جدید
ــودي بین مفاهیم  ــا ارتباطات افقي و عم ــنا کردن معلمان ب  آش

برنامة درسي
ــتند  6. کتاب هاي دانش افزایي ریاضي معلم: کتاب هایي هس
ــوند.  که براي ارتقاي دانش پایة معلمان در زمینة ریاضي تهیه مي ش
ــاط خود با پایة تحصیلي و  ــطح تحصیالت و ارتب معلم با توجه به س
ــاز دارد دانش پایة خود  ــوزش مي دهد، نی ــاي ریاضي که آم درس ه
ــاس  ــاال ببرد. محتواي این کتاب ها براس ــوع خاص ب را در آن موض
ــط با درس هاي ریاضي آموزش عمومي و  دانش پایة ریاضي و مرتب
ــوند. ارائة دانش  با هدف افزایش دانش پایة ریاضي معلم تهیه مي ش
پایة ریاضي به منظور تعمیق، توسعه و دانش موضوعي معلمان براي 
ــلط بر موضوع آموزش و تدریس غني تر متناسب با سطح و دورة  تس

آموزش از اهداف این کتاب هاست. 
ویژگي ها و معیارهاي این دسته عبارت اند از:

 ضمن اینکه عاري از غلط هاي عملي است، دانش علمي متناسب 
با سطح آموزش ریاضي را در اختیار معلم قرار مي دهد. 

ــت و همچنین معلم را  ــاده و قابل فهم اس  بیان آن براي معلم س
درگیر انجام فعالیت مي کند. 

 از ارائة یکسویة مفاهیم پرهیز مي کند و ضمن فعال کردن معلم، 
توجه بیشتري به تعمیق و بسط مفاهیم دارد. 

 مواد و منابع تکمیلي و مورد نیاز معلم را معرفي مي کند. 
 در خصوص موضوع هاي ریاضي که معلم تدریس مي کند، محتواي 
ــرگرمي هاي  تکمیلي را در اختیار او قرار مي دهد؛ از جمله تاریخچه، س

مناسب، معرفي دانشمندان و شگفتي ها و زیبایي ریاضي.
ــط بین مفاهیم درون حوزه و مرتبط با دیگر حوزه ها را براي   رواب

معلم روشن مي کند.
7. کتاب هاي والدین: کتاب هایي هستند که والدین را با اهداف 
ــي  ــور همراهي با فعالیت هاي آموزش ــوزش به منظ ــاي آم و روش ه
مدرسه اي آشنا مي کنند. باید توجه داشت که هدف این نوع کتاب ها، 

ــي یا تمام فرایند آموزش به والدین نیست، بلکه قصد  ــپردن بخش س
ــي به  والدین و ایجاد فرصت  ــاندن بایدها و نبایدهاي آموزش شناس
ــه است. این ها کتاب هایي  تعامل با کودکان در محیط خارج از مدرس
هستند که رویکردها و اهداف آموزشي پایه و یا دوره را نه به صورت 
ــري، بلکه در قالب مثال ها و مصداق ها بیان مي کنند. اهداف این  نظ
ــداف و رویکردهاي  ــنا کردن والدین با اه ــا عبارت اند از: آش کتاب ه
ــت کنند؛ ایجاد  ــی که باید رعای ــي بایدها و نبایدهاي آموزش آموزش
ــدان با کار  ــواده به منظور درگیري فرزن ــل در خان ــاي تعام فرصت ه
ــتقیم ریاضي  ریاضي در زندگي روزمره؛ ایجاد فرصت فعالیت غیرمس

براي دانش آموزان در خارج از بافت مدرسه.
ویژگي ها و معیارهاي این دسته عبارت اند از:

 اهداف و رویکردها را به طور ملموس براي والدین بیان کند.
ــي پایة  ــي از محتواي آموزش ــا بیان مثال ها و مصادیق آموزش  ب
تحصیلي، والدین را با بایدها و نبایدها و رویکردهاي آموزشي مدرسه 

همراه سازد.
ــي براي  ــاب مطلوب کمک درس ــا ویژگي هاي کت ــن را ب  والدی

دانش آموزان آشنا کند.
ــاي روزمره،  ــرگرمي  ها و فعالیت ه  با ارائة س
فرصت تعامل با ریاضي در زندگي روزمره را براي 

دانش آموزان فراهم آورد. 
ــواده، روحیة  ــاد فرصت تعامل در خان ــا ایج  ب

مشارکت و لذت بردن از ریاضي را تقویت کند.
ــم تدوین  ــي از دالیل مه ــم که یک  مي دانی
ــي و داوري  ــزا براي بررس ــاي داوري مج برگه ه
ــدن  ــي، دقیق تر ش ــون ریاض ــاي گوناگ کتاب ه
ــاي مالک هاي  ــر مبن ــاب ب ــر کت ــیابي ه ارزش
ــا این حال  ــت. ب ــي اس اختصاصي هر گروه درس
ــه صورت کلي مهم ترین  مي توانید بفرمایید که ب
ــي خوب و مناسب  ویژگي هاي یک کتاب آموزش

از نظر شما چیست؟
ــه ارتباط بین  ــا توجه ب ــوب بودن کتاب ب  خ
ــاب و در ارتباط با مخاطب  ــداف و محتواي کت اه

ــود. کتابي که داراي ارائه هاي مستقیم باشد مي تواند  آن تعیین مي ش
ــد، ولي کتاب نامناسبي  کتاب خوبي به عنوان کتاب دانش افزایي باش
ــه معیارهاي  ــؤال ب ــخ به این س ــت. لذا پاس ــراي کار و تمرین اس ب

تعیین شده براي ارزیابي کتاب ها بستگي دارد. 
 آیا این تغییرات مبتني بر سند راهنماي تولید کتاب هاي آموزشي 
این دبیرخانه است که پیش تر منتشر شده، یا این تغییرات قرار است 

سند مذکور را هم مورد بازنگري قراردهد؟ 
ــي سند مذکور نیز بازبیني و تغییراتي در آن اعمال   در این بررس

شد که باید مجدداً به تأیید دبیرخانه برسد. 

والدی�ن  کت�اب ه�ای 
که  کتاب های�ي هس�تند 
اه�داف  و  رویکرده�ا 
آموزش�ي پایه و ی�ا دوره 
را ن�ه به ص�ورت نظري، 
بلک�ه در قال�ب مثال ها و 
مصداق ه�ا بیان مي کنند. 
کتاب ه�ا  ای�ن  اه�داف 
آش�نا  از:  عبارت ان�د 
ک�ردن والدین ب�ا اهداف 
آموزش�ي  رویکردهاي  و 
نبایده�اي  و  بایده�ا 
آموزش�ی که باید رعایت 
کنند
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مطالعه را با خواندن ادبیات شروع کنیم

اشاره
در این مقاله، نویسنده سعي دارد به منظور ایجاد فرهنگ مطالعه 
در دانش آموزان، منابعی یاري رسان در اختیار آن ها قرار دهد تا از این 
با  طریق آن ها بیشتر بکوشند و نقاط قوت خود را تحکیم بخشند. 
بهره گیري از نکات راهبردي این مقاله مي توان فرهنگي در کالس 
درس ایجاد کرد که عشق و عالقه مندي دانش آموزان را به مطالعه 
دانش آموزان  که  است  اشتیاق  و  عشق  این  یاري  به  کند.  تضمین 
مي توانند براي سراسر زندگي خود از قّوت و توان خواندن برخوردار 
فکري  چالش هاي  ادبیات،  مطالعة  است:  معتقد  همچنین  او  شوند. 

مورد نیاز براي رشد و پیشرفت دانش آموزان را فراهم مي آورد.

کلیدواژه ها: فرهن�گ مطالعه، آموزش خواندن، مطالعة آزاد، 
چالش های فکری، پیشرفت تحصیلی، مطالعة ادبیات

 کرول جاگو1 عقیده دارد: خواندن، کلید موفقیت در دوران مدرسه و 

پس از آن است. »از این رو، همواره در پي آن بوده است که به گونه ای 
ــاگردان بي میل و رغبت را به خواندن جلب کند. این موضوع  توجه ش
ــیدن به این  ــب براي رس ــد که او پیدا کردن کتاب هاي مناس باعث ش
هدف را یک مأموریت برای خود قلمداد کند. بدین ترتیب، کالس درس 
ــاده، کوتاه و خنده دار پر کرد. ولي این کار مؤثر  خود را از کتاب هاي س
نیفتاد. دانش آموزان نگاهي به کتاب ها مي انداختند و با لحن بي تفاوتي 
مي گفتند که از خواندن متنفرند. تنها کتاب هایي که توجهشان را جلب 

مي کرد، کتاب هایي از قبیل »نام گذاري کودکان«2 بود. 
ــي به کتاب لو ویگوتسکي3   او مي گوید براي هدایت برنامة درس
ــدن این جمله که: »تنها نوع مطلوب  ــه کرد و با خوان )1962( مراجع
ــرفت گام بردارد و آن را هدایت  ــت که به طرف پیش آموزش آن اس
کند«، دریافت که مطالعة آزاد را با مطالعة ادبیات اشتباه گرفته  است. 
کتاب موردنظر دانش آموزان که میل دارند و می توانند آن را بخوانند، 

شاید بهترین گزینه براي مطالعة کالسي نباشد. 

نویسنده: کرول جاگو/ ترجمه: طیبه الدوسي
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ــتان هاي تخیلي نوجوانان مانند آینه هایي هستند که  به نظر او داس
ــود را در آن ها مي بینند.  ــات خ دانش آموزان بازتاب تجارب و احساس
ــوان مي فهمانند که آن ها نه اولین و  ــتان ها به خوانندگان ج این داس
نه آخرین کساني خواهند بود که این طور احساس مي کنند. به عبارت 
ــات، پنجره هایي به زمان ها، فرهنگ ها و دنیاهاي  دیگر، مطالعة ادبی

دیگر را به روي دانش آموزان باز مي کند. 
اکنون به توصیه هاي جاگو  براي پیشرفت دانش آموزان در خواندن 

به زبان خودش توجه کنید:
ــتلزم  ــراي خوانندگان جوان، مس ــردن آثار پیچیده ب قابل فهم ک
آموزشي ماهرانه است. ولي این آموزش چگونه باید باشد؟ پاسخ من 

به این سؤال به قرار زیر است:

1. به دانش آموزان نگویید که خواندن نوعي 
سرگرمي است

ــرگرم  کننده باشد، ولي بیان مداوم این مطلب،  خواندن مي تواند س
ــي و فعالیت هایي  ــا بازي هاي ویدیوی ــاب را در رقابت ب ــدن کت خوان
ــان تر و دل پذیرتر تلقي  ــوزان آن ها را آس ــرار مي دهد که دانش آم ق
ــخه هاي 300 صفحه اي داستاني را بین  مي کنند. اگر در حالي که نس
ــکایت  کند که قادر به  ــوزان توزیع مي کنید، دانش آموزي ش دانش آم
مطالعة آن نیست یا این کار برایش بیش از حد دشوار است، حرف او 
ــد کنید، ولي به او اطمینان دهید که با تالش خودش و کمک  را تأیی

شما، قادر به انجام آن خواهد بود.

2. از دانش قبلي دانش آموزان استفاده کنید
ــش را با  ــة »راکویل«5، درس دب�ورا ویلچ�ک4، معلمي در مدرس
ــتة زورا نیل  ــا مي کرد«، نوش ــان خدا را تماش ــتان »چشم هایش داس
ــتان به  ــان دادن جلدهاي متنوعي از این داس هورس�تون6 و با نش
ــتان  ــروع کرد و آن ها را به تجزیه و تحلیل این داس دانش آموزان ش
فراخواند. او از دانش آموزان خواست به چهره هاي مشخص روي جلد، 
ــاي کلیدي موجود در تصویرها و مخاطب احتمالي کتاب توجه  ایده ه
ــتفاده از چنین نکاتي دستیابي به ایده هاي  ــروع درس، اس کنند. با ش

اصلي اثر را امکان پذیر مي سازد.

3. به واژگان علمي توجه کنید و از آن ها دوري نکنید
ــخت، جمالت  ــاي اینکه به دنبال کتاب هاي بدون واژگان س به  ج
ــتعاري باشید، به دانش آموزان بیاموزید که چگونه  پیچیده، یا زبان اس
ــوند. همان طور که ایزابل  با چالش هایي که پیش رو دارند، مواجه ش
ب�ک7، م�ارگارت مک کئ�ون8 و لیندا ک�وکان9 در کتاب »واژگان 
ــي جدید در متني  ــوزان باید با لغات ــرح مي دهند، دانش آم ــوي« ش ق
ــتي از لغات را به طور جداگانه  ــوند، نه اینکه فهرس ــنا ش معني دار آش
مطالعه کنند. به جاي اینکه همة لغات سخت یک فصل را در ابتداي 

ــان دشوار است،  درس تدریس کنید، تعداد کمي از لغات را که درکش
آموزش دهید تا معاني لغات جدیدي را که مي آموزند، تعمیق بخشند.

4. به دانش آموزان آموزش دهید که چه طور از 
عهدة درک معاني سخت برآیند

ــي محسوب  خواندن جمالت طوالني و پیچیده، براي همه چالش
مي شود. معلمان باید به دانش آموزاني که در خواندن ادبیات به کندي 
ــه کنند، وقتي  ــد. از جمله به آنان توصی ــش مي روند، کمک کنن پی
ــاره بخوانند و عادت به  ــت، آن را دوب ــان نامفهوم اس جمله اي برایش
دوباره خواني را در آن ها پرورش دهند. دوباره خواني قطعه هاي سخت، 

شیوه اي است که خوانندگان باتجربه اغلب اوقات به کار مي برند. 
خواندن اجمالی و دوباره خواندن نشانه هایی از کتاب خواندن قوی 
ــرورش می دهد. هر بار که  ــت. دوباره خواندن، فهم و ادراک را پ اس

ــکل متفاوتی  فرد به متن مراجعه می کند، آن را به ش
درک می کند. وقتی دانش آموزان به خواندن اجمالی 
می پردازند آنان را تشویق و به هنگام خواندن دوباره 

تحسین کنید.
امکان ندارد یک بار شعري از امیلي دیکینسون10 
ــناخت و عظمت هنري او را درک  خواند و قدرت ش
نکرد. با وجود این، هیچ یک از دانش آموزاني که من 
ــوزش تبعیت نمي کردند  ــا به حال دیده ام، از این آم ت
ــج بار مي خواندند.  ــعر را به عنوان تکلیف، پن و هر ش
ــتفاده از راهکارهایي دانش آموزان  معلمان ماهر با اس
ــویق مي کنند. الیزابت نلمز11   را به دوباره خواني تش

ــعري از تد  ــال آخر خود را وادار مي کرد که قطعه ش دانش آموزان س
ــه بخوانند و  ــنبه تا جمع ــب از دوش هاگ�س12 را به عنوان تکلیف ش
ــکار مي شود، ثبت  ــاهدات خود را دربارة ذهنیاتي که بر آن ها آش مش
کنند. نلمز توضیح مي دهد: »همچنان که روزها مي گذشت، مشاهدات 
دانش آموزان از تغییر آب وهوا شروع شد و به تدریج به ذهنیات شاعر، 

وقتي که او در جست وجوي طبیعت زودگذر بهار بود، تبدیل شد.«
ــي براي دانش آموزان و چارچوبي براي آن ها فراهم کرد تا   او دلیل
پیشرفت خود را در درک این مطالب یادداشت کنند. بیش از 20 سال 

است که من از این راهبرد موفقیت آمیز استفاده مي کنم.

5. دانش آموزان را هنگام خواندن پاسخ گو نگه 
دارید

ــوند رابطة خود را با  ــاي ایده آل، دانش آموزان ترغیب مي ش در دنی
ــرکت  ــنود ش ــدن حفظ کنند و در کالس هاي پر بار گفت و ش خوان
کنند. در دنیاي واقعي، گاهي الزم است پاهاي آن ها را در آتش نگه 
ــخت  کوش ترین دانش آموزان را باید گاهي با ترس  ــت. حتي س داش
ــده  ــون موظف کرد تا رابطة خود را با خواندن مطلب تعیین ش از آزم

به ج�اي اینکه ب�ه دنبال 
واژگان  بدون  کتاب هاي 
سخت، جمالت پیچیده، 
ی�ا زبان اس�تعاري براي 
ب�ه  باش�ید،  خوان�دن 
دانش آم�وزان بیاموزی�د 
که چگونه با چالش هایي 
که پیش رو دارند، مواجه 
شوند
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ــفانه، تهیة آزمون ها و تکرار و تصحیح شان زمان بر  حفظ کنند. متأس
ــه منابع آنالین،  ــالوه، دانش آموزاني که عقب مي مانند ب ــت. به ع اس
ــپارک نوت«13 متکي مي شوند تا عقب افتادگي خود  مانند سایت »اس

را جبران کنند. 
راب تائیس14، یکي از همکاران ما، روشي مؤثر ابداع کرده است 
ــایت مورد نظر  ــوزان را کنترل کند. او به وب س ــا خواندن دانش آم ت
ــراف مربوط به فصلي که به  ــوزان مراجعه مي کند و از پاراگ دانش آم
ــده است، کپي مي گیرد و  عنوان تکلیف تعیین ش
ــوزان به کالس  ــگام ورود دانش آم ــا را هن کپي ه
بینشان توزیع مي کند. سپس به آن ها مي گوید سه 
ــت، ولي در  ــه در آن فصل آمده اس ــوردي را ک م
این پاراگراف وجود ندارد، بنویسند. او با این ترفند 

ساده به دو هدف دست پیدا مي کند:
ــوزان مي دانند که او از اینکه   اکنون دانش آم
ــه کرده اند، آگاه  ــایت مراجع ــي از آن ها به س بعض

است.
 آزمون ها به راحتي تصحیح مي شوند.

ــیاري از مدارس، معلمان دادن تکلیف شب براي خواندن را  در بس
به کلي متوقف کرده اند و دلیل مي آورند که دانش آموزان این خواندن 
را انجام نمي دهند. چنین روشي به نابودي مطالعة ادبیات می انجامد. 
ــراي دانش آموزان پایة دهم  ــتاني را با صداي بلند ب ــر معلمي داس اگ

بخواند، تنها کسي که خواندنش بهتر مي شود، خود معلم است. 
گاهي گفته مي شود که نسخه هاي کافي از یک کتاب وجود ندارد 
ــهل انگاري  ــزل ببرند، در حالي که این یک س ــا دانش آموزان به من ت
ــخص تربیتي است. دانش آموزان باید نظم شخصي و  بنیة الزم  مش

براي خواندن در دوره هاي طوالني را در خودشان پرورش دهند.

6. آثار برجسته را به گونه اي شناختي آموزش دهید
ــي ادبیات در  ــق س�اندرا استاتس�کي15 دربارة »بررس    تحقی
ــت که  ــاي 9، 10 و 11: یک پیمایش ملي«16، حاکي از آن اس پایه ه
ــبت به دهة قبل افت  ــده از نظر پیچیدگي نس ادبیات آموزش داده ش
ــتر با شرایط  ــت. در تالش براي اینکه مطالعة ادبیات را بیش کرده اس
امروزي مرتبط کنیم، دقت زیادي را از دست داده ایم. ضرورتي نداشت 
ــود. در واقع، آثار بسیار باارزشي مورد توجه معلمان قرار  که چنین ش
نمي گیرند، زیرا داراي لغات سخت، جمالت پیچیده، زبان استعاري و 
جمالتي طوالني هستند. اغلب معلمان به سراغ کتاب هاي ساده تري 

براي تدریس مي روند.
ــتي از نمونه هاي  ــي، تهیة فهرس ــن گرایش نزول ــراي جبران ای ب

ب��ه  بای���د  معلم��ان 
دانش آموزان توصیه کنند، 
وقتي جمله اي برایش�ان 
را  آن  اس�ت،  نامفه�وم 
دوباره بخوانند و عادت به 
دوباره خوان�ي را در آن ه�ا 

پرورش دهند
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ــت که  ــترة آثاري اس ــت که معرف پیچیدگي، کیفیت و گس عالي اس
ــت و انتخاب هاي  ــوزان باید در هر پایه بخوانند. این فهرس دانش آم
ــطح این  ــبیه به س ــده در آن، تنها به مربیان در انتخاب متوني ش آم

کتاب ها کمک مي کنند.
ــوم،  ــت براي پایه هاي دوم و س ــي از نمونه هاي این فهرس    یک
ــت. به لغات و  کتاب »آموس و بوریس«17 از ویلیام اس�تیج18 اس
چالش هاي نحوي این جمله از داستان توجه کنید: »شبي در دریایي 
ــي را  به بیرون  ــدن چند نهنگ که آب پر تأللوی ــان، او از دی درخش
ــیدند ، متحیر شد. اندکي بعد همانطور که روي عرشة قایقش  مي پاش
ــتاره و بي انتهاي آن خیره شده بود،  ــمان پر س ــیده و به آس دراز کش
ــه ذرة کوچکي از موجودات زنده در دنیاي  آموس، موش کوچک، ک
وسیع زندگان بود، احساس کرد این موش نیز از هر نظر کاماًل شبیه 

به اوست.«
ــت  ــگفت انگیزي را در هش ــر دانش آموزان چنین واژگان ش    اگ
ــن  ــالگي بخوانند، تصور کنید که توانمندي آن ها در خواندن در س س

18 سالگي چه خواهد شد.
دانش آموزان نیاز دارند که از پشت متون ساده بیرون کشیده شوند 
ــاز دارند به مطالبي  ــر وقت متون چالش انگیز بروند. آن ها نی و به س
ــان به  ــت؛ مطالبي که خودش ــتلزم تمرکز و توجه اس بپردازند که مس
ــد. دانش آموزان به حمایت و  ــي نمي توانند از عهدة آن ها برآین تنهای
ــویق معلماني نیاز دارند که به آن ها در باز کردن پنجرة ادبیات به  تش

روي این دنیاي جدید کمک کنند.
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ناشران چه مي گويند و چه مي خواهند؟

»دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی«، در بیست وششمین 
ــگاه بین المللی کتاب تهران حضوری فعال داشت. کارشناسان  نمایش
ــیدند ضمن حضور در غرفه های ناشران و آشنایی  این دبیرخانه کوش
ــده، چهره به چهره با آن  ها  ــی منتشر ش با تازه ترین کتاب های آموزش
ــوری از آن ها برای همکاری در  ــو کنند و ضمن دعوت حض گفت وگ

طرح، به پرسش های آنان پاسخ گویند.
ــران در صورت تمایل می توانستند  ــگاه، ناش در این دوره از نمایش
ــگاه به غرفة این  ــود را در ایام برپایی نمایش ــی خ کتاب های آموزش
ــده  ــه تحویل دهند. همچنین برنامة ویژه ای تدارک دیده ش دبیرخان
ــان و ارزیابان محترم  ــی آن، هر روز چند تن از کارشناس ــود، که ط ب
ــش های  ــه به صورت حضوری به پرس ــی دبیرخان کتاب های آموزش
ــی یا خانواده های عالقه مند پاسخ  ناشران، مؤلفان کتاب های آموزش

می گفتند. 
حاصل دیدارهای مذکور البته در برگه هایی که از پیش آماده شده 
بود، ثبت می شد. در این برگه ها ضمن درج مشخصات ناشران، رأی 

و نظر و میزان اطالع آنان از روند طرح مورد سنجش قرار می گرفت. 
اما در این برگه ها افزون بر پرسش های کوتاه و با جواب مشخص، دو 
پرسش باز هم وجود داشت. یکی از آن ها به مهم ترین انتظار ناشران 
ــه مهم ترین نقاط  ــت و دیگری ب ــامان دهی برمی گش از دبیرخانة س
ــخگویان همان طور که  ــوت و ضعف این دبیرخانه مربوط بود. پاس ق
انتظار می رفت، اغلب از پاسخ دادن به  این پرسش به دلیل ناآشنایی با 
ــتنکاف کرده اند و پاسخ را به مسئوالن باالتر خود حواله  دبیرخانه اس

داده اند. 
ــده به این دو پرسش را می توان  ــة تعداد پاسخ های داده ش مقایس
مؤید آشنایی ناتمام پاسخ دهندگان با دبیرخانه دانست. زیرا برای بیان 
ــل نیازی نبود، اما نقد عملکرد دبیرخانه و  انتظارات به اطالعات کام
بیان مهم ترین نقطه ضعف و قوت آن به هر حال به آشنایی حداقلی 

با جوانب طرح نیاز داشت. 
ــخ دهندگان از  ــخ ها، مربوط به انتظارات پاس موارد معدودی از پاس
ــر برنامه ریزی و  ــرورش، از جمله »دفت ــای دیگر آموزش و پ بخش ه

دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

گزارشي از دیدگاه هاي ناشران حاضر در بیست وششمین نمایشگاه 
کتاب تهران دربارة دبیرخانه سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي

ش
زار

گ
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تألیف کتب درسی« است. این پاسخ ها در این ارزیابی آورده نشده اند. 
ــخ های قبلی فرد احتمال  برخی از موارد کلی دیگر که با توجه به پاس
ــد مربوط به طرح نباشد، چون با اشارة روشنی همراه نبود،  داده می ش

در شمار پاسخ ها آورده شده است. 
ــور موقتی بخش قابل توجهی  ــگاه و حض با توجه به فضای نمایش
ــخ گویان، قطعًا نباید روی این پاسخ ها حساب ویژه ای باز کرد.  از پاس
ــئوالن دبیرخانه هم از همان ابتدا نه به دنبال تصویری دقیق  اما مس
ــبی از وضعیت بودند. آن ها می خواستند بدانند  که در پی برآوردی نس
ــی که در غرفه های فروش کتاب ناشران در نمایشگاه می ایستد،  کس
ــا دبیرخانه و وظایف  ــابقه ای دارد، تا چه میزان ب ــارغ از آنکه چه س ف

آن آشناست.
ــت که برخی از ناشران، پرسش نامه ها را شخصًا  ناگفته نباید گذاش
تکمیل کرده و به همکاران ما تحویل داده بودند، اما در موارد زیادی 

برگه ها توسط همکاران و کارشناسان تکمیل شده بود. 

تعداد پاسخ ها
ــش نامه پر شد که از بین  ــگاه، 550 پرس در طول برگزاری نمایش
آن ها تنها 153 ناشر به پرسش 11 پاسخ گفته و انتظار خودشان را به 
ــش 12 که در پی سنجش مهم ترین نقاط  زبان آورده بودند. اما پرس
ــت نیاورد. از  ــخ به دس قوت و ضعف دبیرخانه بود، بیش از 131 پاس
ــت که 70 درصد پاسخ دهندگان )93  ــخ ها آن اس نکات جالب در پاس
ــتند. این گزارش کوتاه شاید  ــخگو( انگشت بر نقاط ضعف گذاش پاس
ــد، اما احتمااًل پرتوی از واقعیت بر آن  توصیف دقیقی از واقعیت نباش

تابیده است. 

مهم ترین انتظارات ناشران
ــده، بیش از همه  ــش 11 داده ش ــه به پرس ــخی ک از 153 پاس
ــته شده  ــت گذاش ــانی کافی انگش ــتر و اطالع رس بر تبلیغات بیش
ــت. مقصود  ــخ دهندگان اس ــت 12 درصد پاس ــن خواس ــت. ای اس
ــت تبلیغ و معرفی خود دبیرخانه یا تبلیغ  پاسخ دهند گان ممکن اس
ــب و معرفی آن ها باشد. یک نفر از پاسخ دهندگان  کتاب های مناس
ــر میزان فروش  ــهود معرفی ها ب ــتار تأثیر مش ــه صراحت خواس ب
ــر بر مورد اول  ــکار می کند، مقصود وی ناظ ــد که آش کتاب ها ش
ــط مدارس،  ــت مجوز توس ــر از آن ها از درخواس ــت و یک نف اس
ــت  ــه، گله کرده و پیداس ــط دبیرخان ــد کتاب توس ــم تأیی علی رغ
ــت. گذشته از این، 10 درصد  ــتة دوم اس مقصودش ناظر بر خواس
ــترده تر و بهتر کتاب  ــی گس ــکار از معرف ــخ گویان به طور آش پاس
ــان آورده اند. در  ــخن به می ــازی الزم س به مخاطب و فرهنگ س
ــت که افزایش تبلیغات  ــخ، می توان گف صورت تجمیع این دو پاس

و اطالع رسانی، خواستة 22 درصد پاسخ دهندگان را در برمی گیرد.
ــا روی خرید  ــد دیگر از آن ه ــن نظرخواهی، 11 درص ــق ای مطاب

ــتقیم کتاب ها از سوی آموزش و پرورش تکیه کرده اند. این دومین  مس
انتظار مهم ناشران از دبیرخانه است. 

ــران و توسعة کانال های ارتباطی از  افزایش ارتباط و تعامل با ناش
ــران است. به نظر می رسد  ــوی دبیرخانه، خواستة 10 درصد از ناش س
تکیه کردن بر شیوه های سنتی، مانند نامه نگاری یا تماس تلفنی که 
ــران است و آن ها  محدودیت های خاص خود را دارند، مورد انتقاد ناش
ــانه های همگانی تر و احتمااًل از شیوه های  انتظار دارند، از طریق رس

سریع تر یا در زمان های کوتاه تری اطالعات الزم 
را اخذ کنند. 

ــت و بی طرفی در داوری و ارزیابی  حفظ عدال
کتاب ها، و به کارگیری شیوه های اصولی، دقیق و 
غیرسلیقه ای در این بررسی ها خواستة 16 درصد 
ــان  ــت که اهمیت موضوع را نش ــران اس از ناش

ــی ها و دقیق و  ــد. در جدول 1 البته بین منصفانه بودن بررس می ده
ــته شده است. دغدغة ناشران نسبت به  علمی  بودن آن ها فرق گذاش
موضوع بررسی کتاب البته محدود به این دو دسته نمانده است: چهار 
درصد آن ها خواستار بیان شفاف مالک ها و معیارهای بررسی شده اند 
و پنج درصد خواستار اعالم نظرات کارشناسان،  اعم از منفی و مثبت 
ــار کتاب های بعدی بوده اند. اگر  ــرای بهره برداری در تدوین و انتش ب
ــته بندی شود، می توان  مجموع این نظرات زیر یک عنوان واحد دس
گفت شیوه ها و مالک های بررسی کتاب، مجموعًا دغدغة 25 درصد 

از پاسخ دهندگان به شمار می آید. 
ــار درصد از  ــت صریح چه ــنجی خواس ــکات جالب این نظرس از ن
ــه طبق آن، ورود  ــت ک ــران برای اجرای دقیق مصوبة 828 اس ناش
ــی و تأیید نشده به فضای آموزشگاه ها ممنوع است.  کتاب های بررس
ــگیری از معرفی کتاب های بدون مجوز توسط  ــری خواهان پیش ناش
ــر دیگری از حضور کتاب های تأیید  ــگاه ها شد و ناش مربیان آموزش
ــگاه کتاب »یادیار مهربان« گله کرد که در آن برای  نشده در نمایش

مدارس کتاب خریداری می شود. 
ــرعت در بررسی کتاب ها و اعالم نتایج نیز از دیگر خواسته های  س
ــخ(  ــد فراوانی )پنج پاس ــه درص ــت که از س ــران اس قابل توجه ناش
ــت نتایج بررسی  ــنهاد کرده اس ــری پیش ــت. ناش برخوردار بوده اس
ــانده شود.  ــر رس ــب از طریق پیامک به اطالع ناش کتاب های مناس
ــری نیز معتقد است کتاب نامه های رشد خیلی دیر و پس از پایان  ناش
ــوند. البته واقعیت امر این  ــال تحصیلی به مدارس فرستاده می ش س
ــت این کتاب نامه ها در ابتدای سال تحصیلی به مدارس می رسند،  اس
ــامل کتاب هایی است که در طول  ــت ارسال شده، طبعًا ش اما فهرس

سال گذشته به دبیرخانه فرستاده شده اند. 
ــده اند، همه  ــنهاد ش ــخ ها پیش موارد متنوع دیگری که در این پاس
ــرای دیدن آن ها  ــد( فراوانی دارند که ب ــه مورد )2 درص ــر از س کمت

می توان به جدول 1 مراجعه کرد. 

تبلیغ و معرفی خود دبیرخانه 
یا تبلیغ کتاب های مناسب و 
معرفی آن ه�ا، از مهم ترین 
انتظارات ناشران بود
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نقاط قوت و ضعف دبیرخانه از چشم ناشران
ــوت و ضعف طرح و  ــش 12  که دربارة نقاط ق ــخ به پرس در پاس
ــخ به این پرسش  ــت، از مجموع 131 موردی که در پاس دبیرخانه اس
ــت و 93  ــده، 38 مورد )30 درصد( معطوف به نقاط قوت اس طرح ش

مورد )70 درصد( به نقاط ضعف مربوط می شود. 

الف( نقاط قوت 
ــخ دهندگان )15  ــده، 39 درصد پاس ــخ ارائه ش از مجموع 38 پاس

جدول 1. انتظارات ناشران شرکت کننده در بیست وششمین نمایشگاه کتاب تهران از دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

فراوانی )درصد(تعدادموضوع
1812تبلیغات بیشتر و اطالع رسانی کافی

1711خرید مستقیم کتاب ها از سوی آموزش و پرورش
1610افزایش ارتباط و تعامل با ناشران و توسعة مجاری ارتباطی

1510معرفی گسترده تر و بهتر کتاب به مخاطب و فرهنگ سازی الزم
138حفظ عدالت و بی طرفی در ارزیابی کتاب های ناشران

128بررسی کتاب ها به شیوه های اصولی، دقیق و غیرسلیقه ای
75انتقال نظرات کارشناسی مثبت و منفی به ناشران و راهنمایی بیشتر آن ها در تدوین و انتشار کتاب

64بیان شفاف مالک ها و معیارهاي بررسي
64اجرای دقیق مصوبة 828

53سرعت در بررسی کتاب و اعالم نتایج
32برپایی نمایشگاه های کتاب در مدارس

32اعالم نیازهای آموزشی گروه های درسی به ناشران برای تولید کتاب
32تشویق والدین برای خرید کتاب

21شناسایی کتاب های مناسب و عرضة آن ها
21معرفی کتاب های مناسب از طریق مجله های رشد

21ارتقای فرهنگ مطالعه در جامعه خصوصًا بین معلمان
21عدم دخالت سال انتشار در بررسی کتاب

21تهیة فهرستی مشخص برای تجهیز کتابخانه های مدارس
11ایجاد ارتباط بین معلمان و ناشران

11ترویج و معرفی نرم افزارهای آموزشی مناسب
11صدور گواهی مجزا برای هر کتاب

11آشنایی با آموزش های روز دنیا درحوزه های تربیتی و خالقیت
11اعالم تغییرات کتاب های درسی به ناشران

11استفاده از مؤلفانی که با ناشران همکاری ندارند
11رعایت انحصاری نبودن طرح

11پرهیز از داوری تنگ نظرانه نسبت به کتاب های ترجمه شده
11آوردن تصویر جلد کتاب براي معرفی آن در وبگاه

11ارزش بیشتر قائل شدن برای کتاب های با موضوع شهدا مفاخر
11معرفی کتاب های مناسب کاربردی تر به مخاطب

11تهیه، بررسی و معرفی کتاب از سوی دبیرخانه در صورتی که ناشران نفرستند
11افزودن کتاب های داستانی و شعر به مجموعه کتاب های قابل بررسی

11توجه به کتاب های الکترونیکی و شیوه های جدید
11کار روی بازی های آموزشی

11اعطای نشان استاندارد به ناشران
11توجه به موضوع حق مؤلف و کپی کردن کتاب ها

11توجه به کتاب های دارای تصویر بیشتر
11تأیید همة کتاب های ما

153100جمع
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جدول 2. دیدگاه های مثبت ناشران شرکت کننده در بیست وششمین نمایشگاه کتاب تهران از دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

فراوانی )درصد(تعدادموضوع

1539طرح بسیار خوبی است.

616ارتباط خوب با ناشران و پیگیری مستمر از سوی دبیرخانه

411بررسی کتاب های آموزشی کارشناسانه و دقیق صورت می گیرد.

411ناشر را برای تولید کتاب های بهتر تشویق می کند.

411طرح خوبي براي معرفي ناشران کتاب هاي آموزشي و حمایت آن هاست.

13تأثیر خوبی روی فروش گذاشته است.

13ارزیابی عادالنه و منصفانة کتاب ها در گروه های تخصصی جداگانه صورت می گیرد.

13وبگاه طرح برای ارتباط با دبیرخانه رابط خوبی است.

13به کارها به سرعت رسیدگی می شود و بررسی کتاب ها زود هنگام است.

13بررسی کتاب ها هیچ هزینه ای برای ناشران ندارد.

38100جمع

ــد کرده اند که طرح مذکور، طرح خوب  ــورد( بر این نکتة کلی تأکی م
و مفیدی است. 

ــتمر  ــران و پیگیری مس ــاط خوب دبیرخانه با ناش ــد ارتب 16 درص
ــوی همکاران دبیرخانه، خصوصًا در نمایشگاه کتاب را از  کارها از س

ویژگی های مثبت کار برشمرده اند. 
بررسی کارشناسانه و دقیق کتاب های آموزشی، تشویق ناشران برای 
ــتایش از نقش مثبت طرح در معرفی ناشران  تولید کتاب های بهتر و س
کتاب های آموزشی و حمایت از آن ها )خصوصاً ناشران کوچک(، هر کدام 

11 درصد فراوانی پاسخ ها را به خود اختصاص داده اند. 
ــخ های دیگر نیز هر کدام فقط سه درصد فراوانی )یک مورد(  پاس
ــته اند. در جدول 2 دیدگاه های ناشران دربارة نقاط قوت دبیرخانه  داش

آورده شده است. 

ب( نقاط ضعف
ــرای دبیرخانه  ــخ دهندگان ب ــه پاس ــاط ضعفی ک ــا از میان نق ام
برشمرده اند، 54 درصد )50 مورد( بر ضعف اطالع رسانی و نبود تبلیغ 
ــری در این زمینه تأکید کرده است:  ــته اند. ناش ــت گذاش کافی انگش
ــی خبر ندارد.« پیداست که  ــما کارهای زیادی می کنید که کس »ش

ــی قابل توجهی که دارد، نیازمند عنایتی  ــن نکته، با توجه به فراوان ای
ویژه است. 

ــران و حمایت از آن ها،  ــل و ارتباط خوب و قوی با ناش عدم تعام
ــت که از سوی نه درصد  ــته شده اس نقطة ضعف دوم دبیرخانه دانس
پاسخ دهندگان ایراد شده است. ناشری عدم برگزاری نشست مشترک 
با ناشران را مستند گفتة خود قرار داده است و ناشر دیگری نفرستادن 

منظم کتاب نامه برای آن ها را. 
ــاب و  ــروش کت ــر ف ــی ب ــر معرف ــدم تأثی ع

افزایش کتاب خوانی، از نظر شش درصد  
ــخ دهندگان، مهم ترین نقطة ضعف دبیرخانه  پاس

تلقی شده است. 
ــی  ــخ دهندگان نیز بررس ــش درصد از پاس ش
ــی  ــه ارزیاب ــه و نامنصفان ــا را غیرعادالن کتاب ه
کرده اند و چهار درصد از آن ها هم از اینکه کتاب 
ــب تشخیص  ــتاده اند، اما کتاب آن ها مناس فرس

داده نشده است، دلخورند. 
ــخ ها نیز کمتر از دو درصد فراوانی دارند و مورد پشتیبانی  بقیة پاس

بیش از یک یا دو ناشر قرار نگرفته است. 

16 درص�د ارتب�اط خ�وب 
و  ناش�ران  ب�ا  دبیرخان�ه 
پیگی�ري مس�تمر کاره�ا از 
دبیرخانه،  همکاران  س�وي 
خصوصاً در نمایشگاه کتاب 
را از ویژگي ه�اي مثبت کار 
برشمرده اند
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کالبد شکافی محصوالت آموزشی

مقدمه
 “Autopsy”, “Dissection”, معادل  را  شکافی«  »کالبد  کلمة 
”Anatomy”, “Analysis“ به کار می برند که عمدتًا در موضوعات 
این  نیز  غیر پزشکی  زمینه های  در  می شود.  گرفته  به کار  پزشکی 
اصطالح به کار گرفته می شود و مراد از آن تحلیل الیه ها و زوایای 
پنهان یک مسئله و یا یک موضوع به منظور آشکارسازی کاستی ها 
و ارائه رهنمود در جهت بهبود آن مشکل است. این کالبد شکافی 
به خصوص در زمینة محصوالت آموزشی، نوعی واکاوی و کنکاش 
در همة ابعاد و اجزای یک محصول آموزشی نیز محسوب می شود. 
در این مقاله قصد داریم ضمن برشمردن ابعاد و اجزای یک محصول 
آموزشی، معیار ها، دسته بندی ها، روش ها و انواع این محصوالت را 
این گونه  ارزیابی  برای  روشی  این طریق  از  تا  کنیم  بررسی  مجدداً 
محصوالت پیش روی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن قرار دهیم 
محصوالت  انتخاب  و  بهتر  تولیدات  چگونگی  زمینة  در  را  آن ها  و 

دارای معیار های علمی مطلوب تر یاری رسانیم. 

کلیدواژه ها: ارزشیابی محصول آموزشی، حل المسائل، کتاب 
دانش افزایی، کالبد شکافی کتاب آموزشی، پایداری یادگیری

محصول آموزشی چیست و انواع آن کدام است؟
ــه هایی که با هدف ایجاد ،  ــه مجموعة تولیدات، خدمات و اندیش ب
ــند می توان »محصول  ــده باش ــت و بهبود امر آموزش تولید ش تقوی

آموزشی« اطالق کرد. 
ــیعی از محصوالت آموزشی را می توان  با این تعریف مجموعة وس
در نظر آورد که پرداختن به همة آن ها بدون طبقه بندی امری تقریبًا 
ــته بندی این محصوالت،  ــکل دس ــت. در ابتدایی  ترین ش محال اس
می توان آن ها را به دو دستة »سخت افزاری« و »نرم افزاری« تقسیم 
ــرای تحقق امور  ــده ب ــته ش کرد. به این ترتیب که برنامه های نوش
ــتة نرم افزاری هستند  ــی پیش از تولید یک محصول جزو دس آموزش
ــا، فیلم ها، موالژها،  ــه ها، ماکت ها، لوحه ه و کتاب ها ، مجالت ، نقش
ــرار می گیرند.  ــخت افزاری ق ــتة س ــای رایانه ای و... جزو دس بازی ه
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ــکافی آن ها تقریبًا از الگوی  ــته ها، کالبد ش فارغ از هر یک از این دس
ــابهی تبعیت می کند. کافی است بر سر معیار های قضاوت اتفاق  مش
نظر به وجود آید. آن گاه تحلیل ، واکاوی و کالبد شکافی آن محصول 

امری چندان سخت نخواهد بود.
ــن تر شدن موضوع، ضروری است با مثالی این موضوع  برای روش
ــی، کتاب ها جزو  را پی گیری کنیم. در میان انواع محصوالت آموزش
ــتند و مثالی عینی ،  ــنا ترین محصوالت آموزشی هس کثیر ترین و آش
ــوب می شوند.  ــاده، دیرینه و بهترین گزینه برا ی این منظور محس س
به دنبال آن می توان یافته های این مثال را به سایر محصوالت تسری 

بخشید. 
ــه عالوه بر  ــت ک ــر کتاب همانند موجودی زنده اس ــک منظ از ی
ــز دارد. کتاب همچون یک  ــاد معنوی یا روحی نی ــاد فیزیکی ، ابع ابع
موجود زنده  می تواند کالبد و چهره ای مطبوع و معقول و یا برعکس، 
ــد.  به لحاظ معنوی نیز ممکن است  ــایند و ناپسند داشته باش ناخوش
ــودمند یا مضر و زیانبار باشد. از این نظر  ــتی مشفق و س کتاب، دوس
ــی،  ــی ، ارزیابی و واکاوی ابعاد فیزیکی محصوالت آموزش کار بررس
کتاب ها چندان مناقشه بر انگیز نیست و بر مبنای شواهد قابل رؤیت ، 

کمتر محل اختالف نظر بین متخصصان است. 
اما آنچه که غالبًا محل تردید یا اختالف نظر است ، بررسی واکاوانة 
ــت. برای پرهیز از چنین شرایطی بهترین کار  ابعاد معنوی کتاب هاس
آن است که ابتدا شاخص های مورد نظر به شاخص های مورد توافق 
تبدیل شوند. آن گاه بر مبنای این شاخص ها کالبد شکافی مورد نظر 
ــا و پیش بینی ها ، باز هم  ــام دهیم. البته با همة مراقبت ه خود را انج
ــت در نتایج واکاوی ها اختالف آرا بروز کند که این امری  ممکن اس
ــتگاه ، پیشینه و سوابق  ــت. به خصوص که با توجه به خاس طبیعی اس
ــت این وضعیت مشاهده شود. اما  علمی و تجربی داوران، ممکن اس
ــتند و با شناخت دیدگاه داوران  این اختالف نظر ها چندان عمیق نیس

می توان به سرعت به نتیجه  رسید. 

دسته بندی معیار های ارزیابی محصوالت آموزشی
تجربة چندین سال داوری در حوزه های متفاوت آموزشی، از جمله 
ــامان بخشی کتاب های آموزشی ، جشنوارة  داوری مقاالت علمی ، س
ــانه های  ــی ، نرم افزار های رایانه ای و رس ــی - تربیت فیلم های آموزش
دیجیتالی، این امکان را برای نگارنده فراهم کرده است که در شکل 
ــکافی محصوالت  ــار را برای ارزیابی و کالبد ش ــته معی کلی پنج دس

آموزشی مطرح سازد:
1. معیار های فیزیکی )کالبدی ، ظاهری  و عینی(؛ 

2. معیار های علمی- محتوایی؛ 
3. معیار های فرهنگی- اجتماعی ؛

4. معیار های آموزشی – درسی؛
5. معیار های زیبایی شناختی.

معیار های فیزیکی
ــکافی منطقی و مطمئن می باید به  ــدو امر برای یک کالبد ش در ب
ــی نظیر  ظاهر کتاب توجه کرد. تجزیه و تحلیل یک محصول آموزش

کتاب، موکول است به پاسخ گویی به این سؤاالت:
 آیا کتاب به لحاظ اندازه قطع، نوع کاغذ و خط مناسب با سن و 

توانایی جسمی متوسط مخاطبان است؟
گاهی ممکن است یک کتاب به لحاظ تناسب 
ــب  ــازار عرف کتاب  مناس ــتاندارد ب ــدازه  با اس ان
ــود، اما توانایی سنی و سطح  ــخیص داده ش تش
ــمی مخاطب اجازة استفادة مطلوب از  توان جس
ــرایطی،  ــول را نمی دهد. در چنین ش این محص
ــورداری از معیار های عرفی  کتاب علی رغم برخ
ــیابی ها چندان  ــاب ، در ارزش ــتاندارد ابعاد کت اس

موفقیتی کسب نخواهد کرد.
نکتة دیگر از این نظر، موضوع جنس کاغذ به 

ــن و توانایی های جسمی مخاطب است. اغلب  کار رفته در کتاب و س
ــران مدعی هستند که کتاب هایی که کاغذ اعال تر و مرغوب تری  ناش
دارند، به دلیل هزینة بیشتری برای آن صرف شده است، مطلوب ترند. 
ــای دارای درجة  ــت. گاه کاغذ ه ــه این  چنین نیس در حالی که همیش
ــرای مطالعه مفیدتر از  ــی پایین تر، به لحاظ میزان بازتاب نور ، ب کیف

کاغذهای براق هستند.
ــت.  ــتفاده از آن اس نکتة بعدی میزان مقاومت کتاب در جریان اس
ــوع چندان توجهی  ــدد، به این موض ــا بنا به دالیل متع ــور م در کش
ــود. گاه در سخن برخی از متخصصان و تصمیم گیرندگان نیز  نمی ش
ــی از محصوالت  ــود که در مورد برخ ــنیده، می ش این اظهار نظر ش
ــی، از جمله کتاب های درسی، نمی توان و نباید هزینة زیادی  آموزش
ــازی کتاب ها به عمل آورد. چراکه به لحاظ فرهنگی و  برای مقاوم س
ــی حاضر به استفاده از کتاب های درسی که دیگران از  اجتماعی، کس
ــت. از همین رو بود که طرح جمع آوری  ــتفاده کرده اند، نیس آن ها اس
ــال های دور چندان موفقیتی  ــی در س و توزیع مجددکتاب های درس

به دست نیاورد وجواب شایسته ای نداد. 
ــی« به دلیل اینکه تقریبًا  ــا این حال، موضوع »کتاب های آموزش ب
ــود،  ــط مصرف کننده پرداخت می ش تمامی هزینة تولید کتاب ها توس
ــاظ فیزیکی از مقاومت  ــی کتاب هایی که به لح ــت. یعن برعکس اس
ــتری برخوردار باشند، مقبول تر خواهند بود. این نکته در دل خود  بیش
ــته باشند،  نیز پیامی پنهانی دارد: کتاب هایی که ظاهری مقاوم تر داش
ماندگاری بیشتری دارند و همواره به عنوان یک رسانة تبلیغاتی برای 
ــال می باید مراقب این  ــف عمل خواهند کرد. در عین ح ــر و مؤل ناش
ــت فیزیکی کتاب، اگر به افزایش  ــوع نیز بود که افزایش مقاوم موض
ــد، عاملی بازدارنده  ــود، به جهتی که قباًل اشاره ش وزن آن منجر ش

کالبد شکافی به خصوص در 
آموزشی،  محصوالت  زمینة 
کن�کاش  و  واکاوی  نوع�ی 
اج�زای  و  ابع�اد  هم�ة  در 
یک محصول آموزش�ی نیز 
محسوب می شود
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تلقی می شود. 
نوع اندازة قلم به کار رفته در متن کتاب نیز عاملی فیزیکی دیگری 
ــی است. در  ــناختی نیز قابل بررس ــت، هر چند از منظر زیبایی ش اس
تناسب با سن مخاطب ، اندازة قلم به کار رفته در متن کتاب آموزشی 
ــت که می باید  ــداد خطوط هر صفحه از کتاب دارای اهمیت اس و تع
مانند سایر معیار ها از اعتدال الزم برخوردار باشد. اصل اساسی و مهم 
ــده طوری باشد که مخاطب  ــت که اندازة قلم به کار گرفته ش آن اس
ــت و روان بخواند  ــن را راح بتواند مت
ــاظ به وی وارد  ــی از این لح و استرس
ــترس احتمالی را  ــود و یا میزان اس نش
ــطرهای یک  ــش ندهد. تعداد س افزای
ــز به دلیل آنکه در بلند مدت  صفحه نی
ــطح توانایی بینایی  ممکن است بر س
ــد، موضوعی با  مخاطب تاثیرگذار باش
اهمیت است و بسته به موضوع کتاب 
ــوط و تعداد  ــة بین خط ــت فاصل رعای
ــطر ها و کاًل اقدامات گرافیکی متن  س

و سامان دهی محتوا، از جملة این مسائل هستند. 
ــیرازة کتاب هاست که گاهی از اراده و اختیار  نکتة دیگر موضوع ش
ــت و بخش فنی تولید این محصول در مورد  ــر خارج اس مؤلف و ناش
ــمی و  ــی رس آن تصمیم می گیرد. اما اگرنگاهی به کتاب های آموزش
حتی غیررسمی ویژه گروه کودکان و نوجوانان بیندازیم، این موضوع 
ــن می شود که در اغلب کشورهای صاحب تجربه ، جلد و شیرازة  روش
ــی از استحکام و مقاومت بیشتری برخورداراست و  کتاب های آموزش
ــرایطی که برای  ــن مخاطب و نیز به دلیل ش ــب افزایش س به تناس
ــتر از کتاب الزم است، این موضوع کم رنگ تر می شود.  مراقبت بیش
ــن مقاومت فیزیکی  ــیرازه و تأمی ــر، هزینة جلد و ش ــه عبارت دیگ ب
ــاالن است.  ــاالن بیش از بزرگ س ــی برای خردس کتاب های آموزش
ــتری برای کتاب های کودکان  ضمن آنکه والدین نیز اگر هزینة بیش
ــن کتاب ها را خواهند  ــرای مراقبت از ای ــتر ی ب بپردازند، انگیزة بیش

داشت.

معیار های علمی- محتوایی
ــت وار اشاره  ــایر معیار ها فهرس به منظور پرهیز از اطالة کالم به س
ــه فرصتی دیگر موکول  ــث مفصل در مورد آن ها را ب ــود و بح می ش
ــوان معیار های علمی – محتوایی در  می کنیم. برخی نکاتی که به عن

نظر گرفته می شوند، عبارت اند از:
  صحت علمی محتوا در متن ؛

  انطباق با برنامه ها و اهداف آموزشی اعم از اهداف کالن و خرد؛
ــا آخرین یافته های علمی در آن  ــه روز بودن محتوا و انطباق ب   ب

زمینه؛

  استفاده از زبان معیار و مشترک با زبان متون آموزشی رسمی.

معیار های فرهنگی- اجتماعی
ــم و تعیین کننده که معمواًل به عنوان  ــیار مه یکی از معیار های بس
ــتفاده قرار  ــی مورد اس ــای آموزش ــری کتاب ه ــاخصی در غربالگ ش
ــت. برخی از  ــای فرهنگی و اجتماعی اس ــرد، موضوع معیار ه می گی
ــوان عناصر برنامة  ــای فرهنگی را به عن ــی معیار ه برنامه ریزان درس
ــته بندی می کنند. با وجود این، کتاب های آموزشی  درسی پنهان دس
ــی نسبت به کتاب های درسی رسمی از امکانات بیشتری به  غیردرس
لحاظ تطابق با معیارهای فرهنگی- اجتماعی برخوردارند که می تواند 
ــود. در این زمینه می توان به رعایت  ــن موفقیت و اقبال آنان ش ضام

نکات زیر اشاره کرد:
  هنجار های فرهنگی؛

  الگو های رایج اجتماعی؛ 
  الگو های رایج خانواده؛

  تناسب بین جوامع شهری و روستایی؛
  نرم های رفتاری؛

  اجتناب از سیاه نمایی؛
  اجتناب از اسراف گرایی.

معیار های زیبایی شناختی
ــت کتاب  ــه معیار هایی که نقش تعیین کنند ه ای در سرنوش از جمل
ــی دارد، موضوع توجه به اصول زیبایی شناختی است. کاربرد  آموزش
صحیح رنگ ها و المان های تصویری ، قطع تصاویر و چینش منطقی 
ــطح سنی مخاطب با نوع  ــب س آن ها و از همه مهم تر، رعایت تناس
ــت. گاه  ــائل مهم اس ــده، از جملة این مس ــر به کار گرفته ش تصاوی
بی توجهی به این موضوع سبب بازخورد های حیرت انگیز ی می شود. 
برای مثال، استفاده از تصویرهای پویا نمایی )کارتونی( در کتاب های 
ــطه نه تنها هیچ امتیازی به حساب نمی آید،  دانش آموزان دورة متوس
بلکه با اعتراض آن ها مبنی بر اینکه تصویرهای ارائه شده کودکانه اند 

نویسند، مواجه می شود.
ــوی دیگر، موضوع ماندگاری فرایند های زیبایی شناختی در  از س
ــتری بر این موضوع  ــبب تأکید بیش ــنین پایین  س ذهن مخاطبان س
می شود. بسیاری از ما از کتاب های دوران کودکی خود، بیش از آنکه 
ــن داریم. بنابراین  ــیم، تصویرهایی در ذه ــته باش متنی به خاطر داش
اصل پایداری در یادگیری، اقتضا می کند که معیار های زیبایی شناختی 
بیشتر مورد توجه قرار گیرند. رعایت این اصل به منزلة بی توجهی به 
اصل صحت علمی نیست، بلکه تأکید بیشتر بر این جنبه به خصوص 
برای مخاطبان سنین پایین تر است. سایر موارد درخصوص معیار های 

زیبایی شناختی عبارت اند از :
ــطح درک و فهم    رعایت اصول و قوانین گرافیکی با رعایت س

ممک�ن اس�ت ی�ک کت�اب 
به لحاظ تناس�ب اندازه ای 
ب�ا اس�تاندارد ب�ازار عرفی 
کتاب ها مناس�ب تشخیص 
داده شود، اما توانایی سنی و 
سطح توان جسمی مخاطب 
اجازة استفادة مطلوب از این 

محصول را ندهد
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مخاطب؛
ــز از افراط و  ــی تا حد اعتدال و پرهی ــفید خوان   رعایت اصل س

تفریط؛
  رعایت تناسب بین کاربرد رنگ ها با توجه به سن مخاطبان؛

  رعایت زیبا نمایی حتی در نمایش مناظر نازیبا.

معیار های آموزشی- درسی
ــاط با معیار های علمی  ــترک در ارتب در این بخش چند عنصر مش
ــه مالحظات زیر نیز توجه  ــود دارد که ضمن رعایت آن ها  باید ب وج

داشت:
از جمله مهم ترین معیار های آموزشی این است که کتاب آموزشی 
ــورات غلط«1 را  ــی کمترین »تص ــال مفاهیم علمی و آموزش در انتق
ــد. از آنجا که رعایت  ــور غلطی را ایجاد نکن ــاد کند یا هیچ تص ایج
ــت که مؤلف از  ــتلزم آن اس ــخت و مس ــیار س این معیار، امری بس
ــیوه ای  ــال های اخیر ش ــد، در س ــای الزم برخوردار باش صالحیت ه
ــت که شیوة  ــی رواج یافته اس جدید در امر تولید محصوالت آموزش

ــن صورت که بخش عمده ای  ــی )کپی برداری( نام دارد. به ای اقتباس
ــدة همان محتوای رسمی آموزشی  ــی تولید ش از محصوالت آموزش
ــازمان دهی محتوای آن ها اندکی متفاوت است. به  را دارند و صرفًا س
تعبیری این گونه محتوا ها کتاب آموزشی تلقی نمی شوند چرا که متن 
ــط کسان دیگری تهیه و تولید شده است و دستة اخیر  آن ها قباًل توس
صرفًا آن ها را کپی و باز یافت کرده اند بنابراین ارزش آن ها در مقایسه 

با محصوالت بازیافتی است. 
از این نظر ما با گروه کثیری از کتاب های آموزشی مواجه هستیم 
ــتند، بلکه مجموعه های گرته برداری شده از کتاب های  که کتاب نیس
ــی و آموزشی به شمار می روند. انواع کتاب هایی که در این گروه  درس
ــؤاالت،  ــائل ها ، مجموعه های س قرار می گیرند عبارت اند از: حل المس
درس آزمون ها، کار آزمون ها، کتاب های کار غیر استاندارد، کتاب های 
ــود دارند که  ــروه، کتاب هایی نیز وج ــل این گ ــی و... در مقاب تقویت
ــة آن ها می توان  ــور واقعی ایفا می کنند. از جمل ــالت خود را به ط رس
ــان ، فرهنگ ها ،  ــوزان و معلم ــای دانش افزایی دانش آم ــه: کتاب ه ب
ــا ، اطلس ها ، کتاب های مرجع دانش آموزان و معلمان ،  دایرهًْ المعارف ه
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کتاب های موضوعی و... اشاره کرد. 
یکی از موضوعاتی که به معیار های آموزشی – درسی ارتباط دارد، 
ــتن مفاهیم متنی و تصویری است. این گونه مغایرت ها  مغایرت نداش
ــود، به نحوی که تا چند جملة بعدی  ــبب سردرگمی خواننده می ش س
نیز از دست آن خالصی ندارد و نا گزیر از بازگشت به جمله های قبلی 
ــت تا شاید بتواند منظور نویسنده را درک کند. توقفی که در ذهن  اس
ــی خواهد  ــد می آید، مانع از انتقال کامل مفاهیم آموزش خواننده پدی
ــکته و به همین صورت در ذهن ذخیره  ــی با س بود. این پیام آموزش
می شود و به هنگام باز یابی سبب اغتشاش ذهنی مخاطبان می شود. 
ــرایطی در یک متن  حال اگر چنین ش
آموزشی مدام تکرار شود، میزان انرژی 
ــده در ذهن مخاطب به حدی  تلف ش
می رسد که عماًل او را از پای در خواهد 
آورد و مانع از طراوت و شادابی ذهنی 

یادگیرنده خواهد شد.

روش های کالبدشکافی 
محصوالت آموزشی 

کدام اند؟
ــاره شده، حال  با این معیار ها که اش
ــکافی زد.  ــت به کالبد ش می توان دس
ــد یک بار دیگر منظور خود را از کالبد شکافی  ــاید بد نباش اکنون ش
ــبت بین اهداف و محتوا  ــن کنیم. اگر تحلیل محتوا را یافتن نس تبیی
به منظور بهبود محتوای موجود بدانیم ، آن گاه کالبد شکافی محتوا ی 
ــل ، تعیین میزان  ــی را می توان عالوه بر تحلی ــک محصول آموزش ی
ــدن مقاصد مؤلف و  ــده و همچنین برآورده ش تحقق اهداف قصد ش
ــر تصور کرد. از آنجا که محتوا دارای عناصر متعدد و پیچیده ای  ناش
ــکافی محصولی  ــی دارد، بنابراین کالبد ش ــت و جنبه های مختلف اس
ــیار زیادی  ــت از اهمیت ، پیچیدگی و دقت بس که حامل آن محتواس

برخوردار است.

روش های کالبدشکافی کتاب های آموزشی 
ــی نظیر کتاب آموزشی  ــکافی یک محصول آموزش برای کالبد ش

روش های متفاوتی وجود دارد؛ از جمله :
ــا مروری بر  ــان ب ــن روش متخصص 1. روش توصیف�ی : در ای
ــان نکات ضعف و قوت آن، به  ــی و بی ویژگی های یک کتاب آموزش
ــاب می پردازند و نهایتًا درخصوص میزان تأثیرگذاری آن  توصیف کت

قضاوت می کنند.
ــر گرفتن مجموعه ای از  ــن روش با در نظ 2. روش کّم�ی: در ای
شاخص ها ی مورد توافق جمعی از متخصصان، نسبت به تعیین اعتبار 
ــر در ارزیابی یک محصول مانند  ــی هر یک از مقوالت مورد نظ کم

کتاب اظهار نظر می کنند و نهایتًا براساس مجموعه امتیازات به دست 
ــده، جایگاه آن  ــده و با توجه به گروه بندی های از پیش تعریف ش آم

محصول را معلوم می دارند. 
ــود که برای هر یک از انواع  ــاره ش ــت اش در این بخش الزم اس
ــده، به فرم خاصی نیاز است. اصول  ــی معرفی ش محصوالت آموزش
ــت و فقط در معیارهای اختصاصی با  مبنایی همة این فرم ها یکی اس
یکدیگر متفاوت است. به این ترتیب که معیار های ارزیابی یک کتاب 

را با تغییراتی می توان به معیار های ارزیابی یک موالژ تغییر داد .
ــازات کمی )روش 2(،  ــامل تعیین امتی 3. روش ترکیب�ی: که ش
ــة یک توضیح کوتاه توصیفی )روش 1( و نهایتًا تعیین جایگاه آن  ارائ

محصول خواهد بود .
ــورد کارکرد های محصوالت  ــه روش تا حدی در م اگر چه این س
آموزشی اطمینان خاطر ایجاد می کند، اما بدون یک تحلیل واقعی بر 
مبنای مطالعة میدانی، هیچ گاه نمی توان از توانمندی ها و ضعف های 
واقعی یک محصول آموزشی اطمینان حاصل کرد. از این رو پیشنهاد 
می شود بخش سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی »دفتر تکنولوژی 
ــیوه نامه ای برای راهنمایی مؤلفان و  ــارات کمک آموزشی« ش و انتش
ــد ضمن انجام یک مدل از  ــران تولید کند تا بر مبنای آن بتوانن ناش
ــدی خود، از اعتبار  ــدام پژوهی در زمینة برخی از محصوالت تولی اق
علمی و آموزشی آن محصوالت نیز اطمینان یابند و از آن دفاع کنند. 
همچنین پیشنهاد می شود، در زمینة کالبد شکافی محتوای کتاب های 
آموزشی که به بخش سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی می پردازد، 
ــاس یافته های آن نسبت  ــالی یک بار پژوهشی انجام شود و براس س
ــی داوری محصوالت  ــرات الزم در معیارهای کم ــه تکمیل و تغیی ب
ــی اقدام کنند. این راهکار مانع از بسیاری از تردید ها از سوی  آموزش
ــد و مبنای علمی معتبری  ــامان دهی کتاب ها خواهد ش مخاطبان س

برای داوران این بخش ها فراهم خواهد کرد.

 پی نوشت
1. misconception

 منابع 
1. باب الحوائجی، فهیمه )1376(. »تحلیل محتوا«. فصل نامة کتاب. نشریة 4. زمستان 

.1376
را تحلیل کنیم؟ جزوة  2. چوبینه، مهدی )1384(. چگونه محتوای یک کتاب درسی 

درسی. 
3. مکی، ابراهیم )1388(. »مقدمه ای بر فیلم نامه نویسی و کالبدشکافی یک فیلم نامه«. 

سروش.
نادر  ترجمة  انسانی.  و  اجتماعی  علوم  در  محتوا  تحلیل   .)1380( آر  اُل ،  هولستی،   .4

ساالرزاده امیری. دانشگاه عاّلمه. تهران.

بس�یاری از ما از کتاب های 
دوران کودک�ی خ�ود، بیش 
از آنک�ه متن�ی ب�ه خاط�ر 
داش�ته باشیم، تصویرهایی 
در ذه�ن داری�م. بنابرای�ن 
اصل پای�داری در یادگیری 
معیار های  می کن�د،  اقتض�ا 
زیبایی شناختی بیشتر مورد 

توجه قرار گیرند
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وسايل آموزشی و مالک هاي 
ارزشیابی آن ها

مقدمه
امروزه وسایل آموزشی به  عنوان ابزاری برای آسان سازی و تعمیق 
این  می روند.  به کار  آموزشی  نظام های  در  یادگیری  و  تدریس  امر 
و  می کنند  ترکیب  هم  با  را  عمل  و  تئوری  اینکه  حیث  از  وسایل 
در کالس درس می شوند،  تنوع بخشی  و  یادگیری  ماندگاری  باعث 
دارای اهمیت هستند. البته این امر زمانی تحقق می یابد که معلمان 
استفادة  باشند.  داشته  وسایل  این  کاربرد  برای  را  الزم  مهارت های 
صحیح معلمان از وسایل آموزشی، جریان یادگیری را آسان می کند 
دارد.  مهمی  نقش  آموخته ها  ساختن  ملموس  و  کردن  عینی  در  و 
بهره گیری از این وسایل میزان اثربخشی تدریس را افزایش می دهد و 
موجب پایدار شدن آموخته ها در ذهن دانش آموزان می شود. با توجه به 
پیشرفت هاي علمی و فناورانة عصر حاضر، وسایل آموزشی توانسته اند 
نقش خود را به خوبی در آموزش ایفا کنند. پیشرفت های شگرف در 
عصر انفجار اطالعات، مدیون بهره گیری هماهنگ و بهینه از تمامی 
حواس انسان، به خصوص حس بینایی و شنوایی است. زیرا حدود 88 
درصد یادگیری انسان توسط این دو حس صورت می گیرد و نقش 
آن ها در فراگیری و تفهیم عمیق مطالب همراه با پایداری در ذهن و 

در مقایسه با سایر حواس بسیار بیشتر است. 
استفاده  نیازمند  حواس،  این  توسط  ثباتی  با  فراگیری  چنین 
آموزشی«  »ابزار های  آن ها  به  که  است  خاصی  لوازم  و  وسایل  از 
می گویند. تنوع این گونه ابزارها زندگی بیشتر انسان ها را در سراسر 

جهان به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ و تأثیر خود قرار داده 
است )قورچیان، 1379(.

کلیدواژه ها: وسایل  آموزش�ی، یادگیری مفاهیم، بهره گیری 
از حواس، اثر بخشی تدریس، رسانة آموزشی

وسایل و رسانه های آموزشی
ــود  ــی به همة تجهیزات و امکاناتی اطالق می ش ــایل آموزش وس
ــرایطی را به وجود آورند که در آن  که می توانند در محیط آموزش ش
ــرایط، یادگیری سریع تر، آسان تر، بهتر، ماندگارتر و مؤثرتر صورت  ش
ــان داده اند که وسایل آموزشی مناسب،  در انتقال،  گیرد. تحقیقات نش

تفهیم و یادگیری مفاهیم نقش مؤثری دارند. 
ــامل می شوند که  ــی، تمامی ادوات و اشیایی را ش ــایل آموزش وس
ــدگان به  کار می رود.  ــتر آموزش به فراگیرن ــرای تفهیم بهتر و بیش ب
ــتفاده می کند، از این  ــی که در درس ریاضی از نقاله و پرگار اس معلم
ــایل برای بهتر و بهینه کردن مفاهیم درس و انتقال آن به  گونه وس
ــت. در اینجا معلم نقش رسانة  ــتفاده کرده اس ذهن دانش آموزان اس
ــی را دارد و نقاله و پرگار وسایل آموزشی هستند. اگر در یک  آموزش
برنامة آموزشی تلویزیونی از تخته و گچ استفاده شود، تلویزیون نقش 

رسانة آموزشی و تخته و گچ نقش وسایل آموزشی را دارند. 
ــایل آموزشی در این است که رسانة  ــانة آموزشی با وس تفاوت رس

محمدتقي زائري

قسمت اول
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ــی به عوامل، وسایل یا ابزاری گفته می شود که کل محتوای  آموزش
آموزش را به فراگیرندگان منتقل می کند. در حالی که وسایل آموزشی 
ــت که تنها در بخشی از آموزش از  ــامل اشیا، وسایل و ابزاری اس ش

آن ها استفاده می شود.
ــال محتوا، معلم  ــایل انتق ــی، محتوا، وس اگر در یک دورة آموزش
به  عنوان فرستندة محتوا و دانش آموز به  عنوان گیرندة محتوا مشخص 
ــه هریک از  ــت. چنانچ ــوزش به صورت کامل قابل اجراس ــد، آم باش
ــی غیرممکن  ــد، تحقق هدف آموزش ــته باش عوامل فوق وجودنداش
می شود. پس می توان گفت وسایل و رسانة آموزشی، انتقال محتوا را 

به فراگیرندگان آسان می سازند )فردانش، 1387(. 
ــی می توانند  ــایل آموزش بدین ترتیب می  توان نتیجه گرفت که وس
ــزایی در تدریس  ــزان یادگیری را باال ببرند و هر کدام نقش به س می
ــبتًا زیاد در آموزش هایی که  و یادگیری دارند. باوجود صرف وقت نس
فقط از حس شنوایی استفاده می کنند، در این آموزش ها تأثیر ناچیزی 
ــود. در حالی که با  ــب دانش آموزان می ش ــه با یادگیری نصی در رابط
ــده و منطقی در به کارگیری حواس گوناگون  ــاب ش برنامه ریزی حس

می توان به نتایج مفیدتری در آموزش دست یافت.

نقش وسایل آموزشی
ــور، کیفیت و کمیت برونداد نظام  ــاخص های توسعة هر کش از ش
آموزشی است و آن هم به چگونگی نظام انتقال اطالعات برنامه ریزی 
ــدة آموزشی به فراگیرندگان و نیز بهبود فرایند یاددهی- یادگیری  ش
بستگی دارد. بهره گیری معلمان از وسایل آموزشی در فرایند تدریس، 
ــود، یادگیری مطالب را  موجب افزایش کارایی آن ها در تدریس می ش
ــوزان عینی تر، جذاب تر و عمیق تر می کندو در افزایش  برای دانش آم
ــی دارد.  ــان تأثیر اساس ــاختن آموخته های آن ــدار س ــری و پای یادگی
ــب می کنند، باعث  ــوری و عمل را با هم ترکی ــایل چون تئ این وس

ــی در کالس درس می شوند. کاربرد  ماندگاری یادگیری و تنوع بخش
وسایل آموزشی در جریان تدریس، باعث می شود مطالب مطرح شده 
ــرد و دانش آموز به یادگیری  ــناختی دانش آموزان جا بگی در ساخت ش

معنادار نائل شود.
ــود، تجارب  ــاهده می ش همان گونه که در طرح برش مخروط مش
ــایل برای یادگیری مفاهیم،  ــتقیم و عینی، نظیر کار با انواع وس مس
نسبت به نشانه های سمعی و بصری نظیر استفاده از تصویر، اسالید، 
فیلم، و نسبت به عالئم و نمادها که نمونة بارز آن ها کلمات هستند، 
ــتری برخوردارند )احدیان، 1373(. به طور کلی، کاربرد  از عینیت بیش
وسایل آموزشی در جریان تدریس توسط معلمان می تواند نتایج و 

آثار زیر را به دنبال داشته باشد:
 موجب تسهیل فرایند یاددهی- یادگیری و افزایش آموخته های 

فراگیرندگان می شود. 
 اعتمادبه نفس معلمان و دانش آموزان را افزایش  می دهد.

 یادگیری دانش آموزان لذت بخش تر و جذاب می شود. 
 ثبات، استحکام آموخته ها و معنادار شدن یادگیری فراگیرندگان 

را فراهم می سازد.
 توانایی اندیشیدن و استدالل را در دانش آموزان افزایش می دهد. 

 یادگیری را سریع تر،  آسان تر و بادوام تر می کند. 
ــازد و یادگیری را برای  ــت ذهنی خارج می س ــوزش را از حال  آم

دانش آموزان ملموس و عینی می کند. 
 موجب تنوع در آموزش می شود.

ــانه ای )کتاب محوری( بودن  ــد آموزش را از حالت تکه رس  فراین
خارج می کند. 

 دستیابی به نتایج سریع آموزش را عملی می سازد. 
ــرای دانش آموزان و  ــی آموزش را از نظر کمی و کیفی ب  بازده

معلمان افزایش می دهد. 

عالئم و نمادها

نشانه های سمعی و بصری

تجارب مستقیم، عینی و دست اول

ذهنیت بیشتر

عینیت بیشتر

شکل1. برشی از مخروط تجارب ادگار دیل
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 انگیزه های یادگیری و آموزش را در فراگیرندگان تقویت می کند. 
ــتعدادها و توانایی های  ــود دانش آموزان بهتر به اس  موجب می ش

فردی خود پی ببرند. 
 هنگام یادگیری اثر خستگی جسمی و ذهنی را کاهش می دهد. 
ــدة صرف اطالعات به فراگیرندگان   معلم را از حالت انتقال دهن

خارج می کند. 
 معلم را به عنوان عاملی اثرگذار در حین تدریس و تسهیل کنندة 

جریان یادگیری معرفی می کند. 
ــکوفایی تفکر و خالقیت دانش آموزان را فراهم   زمینة رشد و ش

می سازد. 
ــتری از دانش آموزان  ــد را برای عدة بیش ــری مؤثر و مفی  یادگی

ممکن می سازد. 
ــب برانگیختن حس کنجکاوی و تفکر خالق فراگیرندگان   موج

می شود. 

 شکل دهی تجارب یادگیری ناممکن را به دنبال دارد.
 در آموزش صرفه جویی می کند. 

 به تکامل و عمق یادگیری می افزاید.

طبقه بندی وسایل و رسانه های یاددهی- یادگیری
ــع مختلف به  ــی- یادگیری در مناب ــانه های یادده ــایل و رس وس
ــاس ویژگی های  ــده اند. اما براس ــیوه های گوناگون طبقه بندی ش ش
ــانه ها، آن ها را به طورکلی می توان به چهار گروه تقسیم کرد  مهم رس

)امیرتیموری، 1390(:
1. دیداری؛

2. شنیداری؛
3. دیداری- شنیداری؛ 

4. چندحسی. 
1. رسانه های دیداری

رسانه هایی هستند که به طور عمده بر حس بینایی تکیه دارند و از 
این طریق پیام خود را به مخاطبان منتقل می کنند. این رسانه ها خود 

به دو طبقه تقسیم می شوند:
الف( رسانه های نوشتاری؛

ب( رسانه های غیرنوشتاری؛
الف( رسانه های نوشتاری

ــی، یعنی رمزهای  ــته ها و متون چاپ ــانه ها از طریق نوش ــن رس ای
کالمی کتبی پیام موردنظر را به مخاطبان منتقل می کنند. مهم ترین 
ــانه ها عبارت اند از: کتاب ها؛ روزنامه ها؛ مجله ها؛ اسناد؛ مواد  این رس

تکثیر شده.
ب( رسانه های غیرنوشتاری

در شکل دهی این رسانه ها رمزهای تصویری نقش بیشتری دارند. 
این گروه خود به سه رده تقسیم می شوند:

رسانه های تابلویی یا نمایشی: شامل تابلوهای گچی، ماژیکی، 
پارچه ای، مغناطیسی، الکتریکی و اعالنات؛

رس�انه های تصویری مات: شامل طراحی  و نقاشی، کاریکاتور، 
ــریة دیواری، نقاشی  ــتر، نش ــه، پوس طرح خطی، نمودار، چارت، نقش

دیواری و عکس؛
رس�انه های تصویری ش�فاف: شامل میکروفرم ها، تلق شفاف و 
پروژکتور اورهد، اسالید و پروژکتور آن،  و فیلم استریپ و پروژکتور آن. 

2. رسانه های شنیداری
ــنوایی مخاطب تهیه می شوند و  ــانه ها با تکیه بر حس ش این رس
ــتفاده قرار می گیرند و به این گروه  تقسیم  ــنیدن مورد اس از طریق ش
می شوند: بیان معلم؛ رادیو؛ صفحه های شنیداری )معمولی و لیزری(؛ 

تلفن؛ نوارهای شنیداری و ضبط صوت. 
3. رسانه های دیداری- شنیداری

ــنوایی برای  ــانه ها از دو حس بینایی و ش ــروه از رس ــن گ در ای
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ــیم  ــانه ها به دو طبقه تقس ــود. این رس ــتفاده می ش انتقال پیام اس
می شوند:

رس�انه های دیداری- شنیداری ساکن: شامل کتاب به همراه 
ــی دی شنیداری، و مجموعة عکس به همراه نوار یا سی دی  نوار یا س

شنیداری، و مجموعة اسالید یا فیلم استریپ ناطق؛
ــامل فیلم  رس�انه  های دی�داری- ش�نیداری متح�رک: ش
ــی، تلویزیون،  ــای تلویزیون ــم، برنامه ه ــرک و پروژکتور فیل متح
ــا پروژکتور و ویدئو ایمیجر  ــو و ویدئو پروژکتور، رایانه و دیت ویدئ

یا ویژوآالیزر. 
4. رسانه های چندحسی

ــد حس خود کمک  ــانه ها مخاطب باید از چن ــن گروه از رس در ای
ــس مخاطب تأثیر  ــانه ها روی  چند ح ــرد. به بیان دیگر این رس بگی

دارند. این گروه خود به سه دسته تقسیم می شوند:
رسانه های سه بعدی: شامل شیء واقعی، مدل، ماکت، میز شنی 

و منظرة سه بعدی؛
ــازی ها،  ــامل شبیه س موقعیت ه�ای یادده�ی- یادگی�ری: ش
ــای کتابخانه ای،  ــان، فعالیت ه ــگاه زب ــی، آزمایش بازی های آموزش
ــانی دیگر، مراکز  ــان و منابع انس ــکی، متخصص تئاتر و تئاتر عروس
یادگیری، گردش های علمی، اردوها، بازدید از مکان ها و فعالیت های 

آزمایشگاهی و کارگاهی؛
ــالیدی،  ــامل برنامه های چنداس مجموعه ای از چند رس�انه: ش

نمایش هم زمان فیلم و اسالید و بسته های آموزشی. 
انواع وسایل آموزشی

تقسیم بندی وسایل آموزشی می تواند از جنبه های متفاوتی صورت 
ــه را مدنظر قرار  ــیم بندی یک و یا چند جنب ــرد که هر نوع تقس بگی
ــایل آموزشی را به گروه های زیر  می دهد. در حالت کلی می توان وس

تقسیم کرد )احدیان، 1373(:
 برقی و غیربرقی؛

 ارزان قیمت و گران قیمت؛
 نرم افزار )شامل فیلم، اسالید، چارت، پوستر، نمودار، 
ــخت افزار  ــدل، ماکت، برش و...( و س ــفاف، م طلق ش
ــامل پروژکتورهای فیلم متحرک، اسالید، اوپک،  )ش

اورهد و...(؛
ــزوه، مجله،  ــی )نظیر کتاب، ج  چاپ

ــی و...( و  ــدة چاپ منابع برنامه ای ش
غیرچاپی؛

ــامل کتاب، مجله،  ــاده )ش  س
فیلم متحرک، اسالید، طلق شفاف 

و...( و پیچیده )شامل پرژوکتورهای 
ــالید، اوپک، اورهد،  ــم متحرک، اس فیل

دستگاه های ضبط شنیداری و دیداری، رایانه 

و...(؛
ــفاف، فیلم، و  ــالید، طلق ش ــتریپ، اس ــاب )نظیر فیلم اس  نورت
ــانه های  ــای مربوط به آن ها( و... و غیرنورتاب )نظیر رس پروژکتوره
ــام سه بعدی، رسانه های ترسیمی  نوشتاری، تابلوهای آموزشی، اجس

و رسانه های غیرترسیمی(.
 

ویژگی های فنی و اجرایی وسیلة آموزشی
هر وسیلة آموزشی باید:

 توانایی انتقال پیام موردنظر را داشته باشد. 
 قابلیت حمل ونقل داشته باشد.

 در دسترس باشد. 
 از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

 قابلیت رجوع پذیری داشته باشد. 
 متناسب با تعداد فراگیرندگان باشد. 

 قابل استفاده در وضعیت موجود فضای آموزشی باشد. 
 متناسب با زمان تدریس باشد.

 نصب و راه اندازی آن به سهولت انجام شود. 
ــته  ــب داش ــیله از نظر اندازه و نوع کاربری تناس  بین اجزای وس

باشد. 
 از استحکام، پایداری و دوام الزم برخوردار باشد. 
 اصول ایمنی و بهداشتی در آن رعایت شده باشد.

 جنس آن با نوع کاربردش متناسب باشد.
 بسته بندی مناسب داشته باشد.

ــایر خصوصیات فیزیکی با گروه   از نظر اندازه، حجم، رنگ و س
سنی مخاطب متناسب باشد.
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براي انتخاب کتاب هاي مناسب، 
آگاهــي معلـم، خــانـواده و 
ــزايش دهیـم دانش آموزان را اف

اشاره
آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها( در 
هشتصد و بیست و هشتمین جلسة »شورای عالی آموزش وپرورش« 
تأیید  از  پس  و  رسید  تصویب  به   1389 شهریور   2 تاریخ  در 
 6 تاریخ  در  آموزش وپرورش(،  عالی  شورای  )رئیس  رئیس جمهور 
اردیبهشت 1390 توسط وزیر آموزش و پرورش برای اجرا به »سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« ابالغ شد. در مادة 7 این ابالغیه 
آمده است: »مشارکت و همکاری معاونت ها، سازمان های وابسته به 
آموزشی کشور در  آموزش و پرورش و سایر دستگاه های فرهنگی و 

اجرای این مصوبه الزامی است.«

 جناب آقای شکوهی، ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار 
همکاران خود در دبیرخانه طرح س�امان دهی منابع آموزشی و 

تربیتی )مواد و رس�انه ( قرار دادید، ضمن معرفی خودتان نگاه 
و نظر خودتان را در مورد این طرح برایمان بگویید. 

ــی موضوعی چندوجهی  ــامان دهی مواد و منابع آموزش  بحث س
ــارکت و هم فکری راه حل های مناسبی را  است. اگر ما بتوانیم با مش
ــت کمک کنیم که موضوع منابع آموزشی و  برگزینیم، خواهیم توانس
ــی از آنچه که هست بسامان تر شود. این موضوع قطعًا  کمک آموزش
ــتر آموزش و پرورش در دستیابی به هدف های ارزشمند  در توفیق بیش

آن تأثیرگذار خواهد بود. 

 شما در حوزة آموزش ابتدایی چه تمهیداتی برای اجرایی 
شدن طرح سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی اندیشیده اید؟

ــاره کردید، با  ــتانی، همان گونه که اش ــاط با حوزة دبس  در ارتب
ــرورش که از  ــام آموزش وپ ــی تحول در نظ ــت های کل ابالغ سیاس

گفت وگو با مرتضي شکوهي، معاون مدیرکل آموزش دبستاني وزارت آموزش وپرورش

محمد دشتی
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ــند تحول  ــد و همین طور ابالغ س جانب مقام معظم رهبری اعالم ش
ــی ملی، به طور طبیعی  ــند برنامة درس بنیادین آموزش و پرورش و س
ــتخوش تغییرات و تحوالتی شد.  ــت های دورة ابتدایی هم دس سیاس
ــه دنبال اجرای  ــواره در دورة ابتدایی، ب ــته هم هم گرچه ما از گذش
فعالیت هایی بودیم که بتواند مددرسان و یاری رسان به اجرای دقیق 

برنامة درسی باشد.
ــون در حوزة آموزش  ــت و وظیفه ای که ما اکن ــن مأموری مهم تری
ــتانی برای خودمان قائل هستیم، اجرای دقیق و مطلوب برنامة  دبس
درسی این دورة تحصیلی است. در واقع شأنی که برای خودمان قائل 
هستیم این است که به خوبی اهداف آموزشی و پرورشی دورة ابتدایی 
را که مصوب شورای عالی وزارت آموزش وپرورش است، درک کنیم 
و برنامه هایی را که مراجع مسئول تدوین می کنند، به نحو شایسته ای 

اجرا کنیم. 

 نظرت�ان در خص�وص تقس�یم وظایف�ی ک�ه در وزارت 
آموزش و پرورش در حوزه های گوناگون وجود دارد، چیس�ت؟ 
ت�ا چه ح�د خودتان را مقی�د به هم�کاری و هماهنگی با دیگر 
بخش ها و از جمله س�ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش�ی 

می دانید؟
ــخ داریم، نمی توانیم بدون ارتباط با سازمانی مانند   ما اعتقاد راس
ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که متولی برنامة درسی در  س
ــان برنامه ریزی و اقدام  ــت، برای خودم وزارت آموزش و پرورش اس
ــیم  ــکیالتی آموزش وپرورش، بنابر تقس ــاختار تش کنیم. یعنی در س
ــش و برنامه ریزی  ــازمان پژوه ــت، س وظایفی که صورت گرفته اس
ــود را دارد که محتوا و  ــف و مأموریت های خاص خ ــی، وظای آموزش
ــی در بعد دانش،  ــرای تحقق اهداف برنامة درس ــب را ب برنامة مناس
ــرش و مهارت و در عناصر پنج گانه و عرصه های چهارگانه فراهم  نگ

می آورد. 
ــی  ــی و پرورش ــئول برنامه ریزی فعالیت های آموزش یعنی ما مس
ــی در کالس و  ــة درس ــم برنام ــم کمک کنی ــد داری ــتیم. قص هس
ــت، توانمندی ها  ــود تا محتوا، ظرفی ــه با قدرت و قوت اجرا ش مدرس
ــتگی های موردنظر نظام آموزش و پرورش به بچه ها منتقل  و شایس
ــوند ما می توانیم  ــود. اگر دانش آموزان از آن ویژگی ها برخوردار ش ش
ــام آموزش و  ــی و اهداف نظ ــه اهداف برنامة درس ــویم ک مدعی ش

پرورش محقق شده اند. 

 چه نگاه و نظری درخصوص ضرورت و میزان نیاز معلمان، 
خانواده ها و دانش آموزان به استفاده از منابع آموزشی فراتر از 

کتاب درسی دارید؟
ــت که معلمان،  ــای ما منابعی اس ــی از مهم ترین دغدغه ه  یک
ــتفاده می کنند. واقعًا باید از  دانش آموزان و اولیاي محترم از آن ها اس

»دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« که سال هاست به سامان دهی 
کتاب های آموزشی می پردازد، تشکر کنم. تشکیل شورای سامان دهی 
ــه و چیزی فراتر  ــه اخیراً صورت گرفت ــی هم ک مواد و منابع آموزش
ــی این حوزه را  ــی و در واقع تمامی منابع آموزش ــای درس از کتاب ه
ــت که کمک خواهد کرد در این  مورد توجه قرار داده، امر مبارکی اس
خصوص اقدامات مفیدتر و مؤثرتری صورت گیرد. توسعة فعالیت های 
آموزش و پرورش در این زمینه که همکاری همة بخش ها را در این 

ــد و رمز موفقیت  ــه طلب می کند، کلی وزارت خان
چنین کار مهمی است. به نظرم شما با تشخیص 
ــمندی و با برنامه ریزی صحیح  ــت و هوش درس
ــه همکاران  ــکاران خود از جمل ــراغ دیگر هم س

معاونت آموزش ابتدایی را گرفته  اید. 

 آیا با اجرایی ش�دن طرح س�امان دهی 
کتاب های آموزش�ی طی چند س�ال گذشته 
و اقدامات�ی مانن�د انتش�ار کتاب نامة رش�د 
و تغیی�ر محس�وس و مؤث�ری در این زمینه 

مشاهده می شود؟ 
ــده،  ــه این طرح اجرا ش ــت. از زمانی ک ــه اس ــه، همین گون  بل
ــمندی در این زمینه انجام گرفته است و ما مشاهده  تالش های ارزش
ــه به اهداف و  ــل، افرادی که بدون توج ــم که در عرصة عم کرده ای
ــای آموزش وپرورش و نظام حاکمیتی تعلیم وتربیت اقداماتی  برنامه ه
را انجام می دادند، به خود آمده اند و سعی می کنند با این طرح همراه 

شوند. 
ــد نیز راهکار ارزشمندی  ــد انتشار کتاب نامه های رش به نظر می رس
ــت، از یک طرف ظرفیت های خوبی که در  ــده اس بوده که باعث ش
ــی وجود  ــی و کمک آموزش حوزه های مختلف در تولید منابع آموزش
ــب به مخاطبان معرفی شوند. از  ــکوفا و آثار و تولیدات مناس دارند ش
ــته شده است که  ــوی دیگر منبع خوبی تولید و در اختیار ما گذاش س
ــان و مدیران خود معرفی کنیم و  ما هم می توانیم آن را به کارشناس
ــده، به نیازهای کمک  ــتفاده از منابع معرفی ش از آنان بخواهیم با اس
ــخ دهند. البته ما  ــی معلمان، دانش آموزان و حتی والدین پاس آموزش
هیچ  گاه به خودمان اجازه نداده ایم که منبع و یا منابعی را بدون اینکه 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مناسب تشخیص داده باشد، 

رأسًا معرفی کنیم. 

 نق�ش متقاب�ل آموزش وپ�رورش و تولیدکنن�دگان منابع 
آموزشی در بخش خصوصی چیست؟

ــک کنیم که  ــد کم ــت. ما بای ــویه اس ــی و دوس ــش تعامل  نق
ــاخص ها و  ــا، مالک ها، ش ــی معیاره ــع آموزش ــدگان مناب تولیدکنن
ــته از منابع آموزشی را که نظام آموزش وپرورش  ویژگی های آن دس

م�ا اعتق�اد راس�خ داری�م، 
نمی توانی�م ب�دون ارتب�اط 
با س�ازمانی مانند س�ازمان 
پ�ژوهش و برن��امه ری�زی 
آموزش�ی که متول�ی برنامة 
درس�ی در وزارت آم�وزش 
ب�رای  اس�ت،  پ�رورش  و 
خودمان برنامه ریزی و اقدام 
کنیم
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ــارغ از اینکه ما  ــًا ف ــند و اساس بر آن ها صحه می گذارد، خوب بشناس
بخواهیم و یا نخواهیم، در آن مسیر حرکت کنند. 

ــه در نظام  ــی حاکمیتی ک ــه مأموریت ــا توجه ب ــاد من، ب ــه اعتق ب
ــی که برای تحت  ــود دارد و همچنین مأموریت ــرورش وج آموزش وپ
پوشش قرار دادن دانش آموزان در سنین 5 تا 18 سال دارد، مسئولیت 
ــدة آموزش وپرورش  ــور برعه ــت آموزش در هر جای این کش مدیری
ــی  ــت. بنابراین هر حوزه ای که تصمیم به فعالیت آموزش ــمی اس رس
ــاس کند و بداند  دارد، باید خودش را در قلمرو آموزش وپرورش احس
ــت، مالک ها، شاخص ها و معیارهای آموزش وپرورش را  که الزم اس
ــوی دیگر، آموزش و پرورش باید  مورد عنایت و توجه قرار دهد. از س
ــته باشد  ــترده ای به این حوزه داش ــیع و گس آن قدر نگاه عمیق، وس
ــاخص ها و معیارهای منعطف، کارامد و  ــتانداردها، ش که با تدوین اس

اثربخش، ظرفیت های پیرامونی را به خدمت بگیرد. 

 در صورت عدم حضور آموزش وپرورش و یا کم رنگ شدن 
نقش آن برای حضور در این حوزه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ــی کند، باید ابتکار  ــی به جای اینکه عرصه را خال  نظام آموزش
ــانی که تنها به دنبال منافع  ــت گیرد و اجازه ندهد کس عمل را در دس
ــود خود هستند، در این عرصه جوالن دهند. ابتکار عمل  تجاری و س
ــت که آموزش وپرورش بتواند از ظرفیت های  مورد انتظار هم این اس
قانونی که وجود دارد و با ابالغ تشکیل شورای سیاست گذاری تهیه و 
تولید مواد و منابع آموزشی و تربیتی رسمیت بیشتری پیدا کرده است، 
ــتفاده کند و با جلب مشارکت و همراهی تولیدکنندگان  به درستی اس

این بخش، سکان هدایت و مدیریت این حوزه را به دست بگیرد. 
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البته این کار باید در سه بخش مدیریت، تولید و توزیع مواد و منابع 
آموزشی و تربیتی صورت گیرد و این چرخه به صورت کامل از لحظة 
ــتورالعمل های مربوطه تا توزیع اثر و رساندن آن به دست  تدوین دس
ــود تا هم سیاست گذار و هم سرمایه گذار  مخاطب، دنبال و نهایی ش
هر دو به اهداف و منافع مادی و معنوي خود برسند. به نظر من به هر 
ــزان که آموزش وپرورش بتواند در این زمینه تمام قد و بدون نگاه  می
حذفی و با نگاه نظارتی و حمایتی وارد شود، موفقیتش بیشتر تضمین 
ــت با جلب مشارکت دیگر فعاالن در این  ــد و خواهد توانس خواهد ش

حوزه، جلوی تولید و توزیع آثار کم استفاده و گاه مضر را بگیرد.

 خب! راه چاره چیست؟
 تنها راهی که باقی می ماند، اعالم سیاست ها و برنامه ها، نظارت 
ــی به مخاطبان است. این مصونیت باید در معلمان،  و مصونیت بخش
ــازد که با  ــا به وجود بیاید و آنان را قادر س ــوزان و خانواده ه دانش آم
تشخیص درست، تنها آثار مناسب و مفید را انتخاب کنند و از انتخاب 
ــودداری کنند. اگر ما موفق  ــتاندارد و غیرعلمی خ و خرید آثار غیراس
شویم چنین شرایطی را حاکم کنیم، شما مطمئن باشید که بازار تولید 
ــائل ها و کتاب هایی که تنها به قصد  و فروش آثار نازل و یا حل المس

سودجویی و پول درآوردن منتشر می شوند، متوقف خواهد شد. 

 آی�ا جهت گیری های ما در وزارت آموزش وپرورش و حتی 
آموزش عالی بر این حوزه تأثیر دارد؟ 

ــت های اتخاذ شده   حتمًا تأثیر دارد! مجموعة تصمیمات و سیاس
ــی  ــار مصرف کننده و عرضه کنندة منابع آموزش ــن حوزه در رفت در ای
ــت. فراموش نکنیم عاملی که در این میان خیلی نقش  تأثیرگذار اس
بازی می کند، نوع جهت گیری  کسانی که در آموزش وپرورش فعالیت 
می کنند. تا زمانی که جهت گیری های ما در مسیر یادگیری، آموختن 
ــیدن به یادگیری و انعکاس آن در رفتار فرد در زندگی  و عمق بخش
ــنجش تغییرات رفتاری نباشد و  ــد، و یا ارزشیابی ما به دنبال س نباش
ــات، آگاهی های  ــتنی ها، معلوم ــیابی دانس ــنجش و ارزش به دنبال س
ــیم، خانواده ها، معلمان و دانش آموزان  ــبه معلومات باش سطحی و ش
ــا آن ها را مفید نمی دانیم و  ــم به دنبال همان منابعی می روند که م ه

متأسفانه بازار را در دست دارند. 
اگر می خواهیم شرایط تغییر کند و به سمت وضعیت مطلوب حرکت 
کنیم، باید در نظام آموزشی یادگیری یک ارزش باشد. عمق یادگیری 
و یادگیری هایی ارزشمند باشند که به تغییر رفتار فرد می انجامند. در 
دورة ابتدایی ما حقیقتًا با این تفکر حرکت می کنیم که برنامة درسی 
ــت و اگر خألهایی هم دارد، این خأل باید به کمک معلم  ما غنی اس

تکمیل و با همراهی اولیا با مدرسه برطرف شوند. 

 چه عملی باید در دورة ابتدایی صورت گیرد تا دانش آموز 

در آینده بتواند منابع مناسب آموزشی را بشناسد و از انتخاب 
منابع آسیب زا خودداری کند؟

 در دورة ابتدایی ما باید عشق به یادگیری را آموزش بدهیم و آن 
ــت که دانش آموز  را در وجود کودکانمان نهادینه کنیم. باور ما این اس
ــت آورد.  ــی یادگیری را به دس باید در دورة ابتدایی مهارت های اساس
ــتیم، گرچه این  ــران آموختن دانش نیس ــن دوره خیلی نگ ــا در ای م
ــا عالقه به دانش آموزی و  ــوع در جای خودش اهمیت دارد. ام موض

ــتری  یادگیری علم و دانش برای ما اهمیت بیش
دارد؛ عشق به مدرسه، تحصیل، کتاب، مطالعه و 
ــه در دانش آموز. ما معتقدیم  ایجاد انگیزة مطالع
ــد به عنوان  ــه به خواندن بای ــه مطالعه و عالق ک
ــک مهارت، باور و فرهنگ از همین دورة اولیه  ی
ــکل  ــود و ش و ابتدایی در کودکان ما نهادینه ش
ــرد. اگر قصد داریم که مطالعه نزد دانش آموز  بگی
به عالقه و مهارت تبدیل شود، باید از همان ابتدا 
ــی مناسب، مفید،  معلم کودکان را با منابع آموزش

متنوع و مؤثر آشنا کند. 
ــه فقط آموختن  ــت ک معنی این حرف آن اس
ــرای دانش آموزان کافی  ــی ب مطالب کتاب درس
ــی را  ــت. ما در حقیقت محتوای کتاب درس نیس
ــوز می دانیم که  ــرای دانش آم ــع و مرجعی ب منب
ــه یادگیری را در او ایجاد  ــق و عالقه ب باید  عش

ــتناد به آنچه که در کتاب درسی او آمده است،  ــعله ور کند. با اس و ش
ــاس نیاز کند و به مطالعة دیگر منابع عالقه  مند شود و آن منابع  احس

را هم مطالعه کند. 
ــی باید به گونه ای طراحی شود که خودش بگوید  اصاًل کتاب درس
ــتم. یعنی نیاز  من تنها یک آغازم و برای همة نیازهای تو کافی نیس
ــود و به او تأکید کند،  ــتر را به دانش آموز یادآوری ش به مطالعة بیش
برای اینکه مرا بهتر بفهمی و درک کنی، باید به مطالعة دیگر منابع و 
متون بپردازی. این معناست که دانش آموز ما را محقق، جست وجوگر 
و عالقه مند به مطالعه بار می آورد. چنین دانش آموزی هرگز از مطالعه 
ــود و به عنوان یک نیاز ضروری در دنیای کنونی  و کتاب جدا نمی ش
ــکی نیست که در  همواره به دنبال یادگیری و  آموختن خواهد بود. ش
ــاًل کافی و وافی به مقصود نخواهد  ــی اص چنین وضعیتی کتاب درس

بود. 
ــود. اینکه تا چه  ــت که نقش آموزش و پرورش ممتاز می ش اینجاس
ــازد  ــد معلمان خود و حتی خانواده ها را آگاه و توانمند س ــد می توان ح
ــب را بشناسند و به درستی به دانش آموز و فرزند  که کتاب های مناس

خود معرفی کنند. 

 ت�ا چه حد به نقش و جای�گاه بخش خصوصی در تهیه و 

اگ�ر می خواهی�م از مناب�ع 
آموزش�ی در ج�ای خ�ود و 
به طور مؤثر اس�تفاده شود، 
بای�د آگاه�ی س�ه عنص�ر 
معلم،  خان�واده و دانش آموز 
را افزای�ش دهیم. این س�ه 
عنص�ر ه�ر ک�دام در نقش 
و جای�گاه خ�ود بای�د ای�ن 
توانای�ی و آگاهی را داش�ته 
باش�ند و بتوانند تشخیص 
دهند که چه متون و منابعی 
برایشان مفید و چه منابعی 
احیاناً برایشان مضر است
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ارائة منابع آموزش�ی اعتق�اد دارید؟ در چه صورتی حضور این 
بخش، برای دانش آموزان مفید خواهد بود؟

ــاس  ــت و براس ــش خصوصی یک واقعیت کتمان ناپذیر اس  بخ
قوانین موضوعه می تواند در حوزة نشر و 
ــارات آموزشی هم فعالیت کند. کما  انتش
ــود.  اینکه االن هم این کار انجام می ش
ــال در تولید  ــه بخش خصوصی فع اینک
ــاراتی  ــی و انتش ــع مکتوب، آموزش مناب
ــمتی حرکت کند، امری است  به چه س
ــت. این  ــارة ما نیس ــه اراده و اش ــه ب ک
ــر بخش دیگری که  بخش هم مانند ه
ــود خود است،  به دنبال تأمین هزینه و س
برنامه های تشکیالتی و سازمانی خاص 
ــاس آن فعالیت و  خودش را دارد و براس

تولید می کند. 
ــر ما این  ــن فرضی هن ــا چنی حاال ب
ــم از آن به عنوان یک  ــه بتوانی ــت ک اس
ــتفاده کنیم و در یک  ظرفیت مؤثر اس
تعامل سازنده، آن را به خدمت اهداف 
ــازمانی خود که در نهایت مباینتی با  س
ــت،  اهداف آن بخش هم نخواهد داش
نائل شویم. ما باید با ارائة استانداردها، 
ــاخص ها و انتظارات خود، به بخش  ش
ــمت و جهت بدهیم و با  خصوصی س
نظارت و حمایت از تولیدات این بخش، 
ــه منبعث از  ــی خود را ک اهداف اساس
ــی آموزش وپرورش  ــای اساس برنامه ه

است، محقق کنیم. 
ــش خصوصی  ــه در بخ ــرادی ک اف
ــتند، اهداف  فعالیت می کنند، در عین حال که به دنبال انتفاع خود هس
متفاوتی دارند. برخی از این دوستان مایل اند که در تهیة منابع آموزشی 
ــته یا دورة تحصیلی  مورد نیاز دانش آموزان به طور خاص در یک رش
ــای دیگری مانند حوزه های عمومی  ــت کنند. برخی نیز حوزه ه فعالی
ــکل می دهند. ما  ــر را ش دانش را در نظر دارند. این تفاوت ها بازار نش
ــتانداردها، شاخص ها و ویژگی های علمی و  باید بتوانیم با معرفی اس
ــن  ــفاف و روش حرفه ای هر بخش، انتظارات خودمان را به صورت ش
ــالم کنیم. در ضمن از تولید چنین آثاری حمایت کنیم و با معرفی  اع
ــران عماًل بتوانند  و یا خرید آن ها، فضایی را به وجود بیاوریم که ناش
ــی پیدا کنند. به عالوه، کسانی پیدا نشوند  به این بازار بزرگ دسترس
ــب  ــای موجود و رفتن راه های میانبر و کس ــتفاده از خأله که با اس
ــران را برای همراهی با  ــتیاق ناش درآمدهای آن چنانی، انگیزه و اش

آموزش وپرورش از بین ببرند. 

 وظیفة ما چیست؟ آیا سیاست گذاری ها و جهت گیری های 
ما هم در به وجود آمدن این بازار مؤثر است؟

ــب  ــت ها و تعیین جهت گیری های مناس  ما باید با اصالح سیاس
ــی، ابتکار عمل را تا  ــورد فعال با حوزة خصوص ــت ها و برخ در سیاس
ــا با هدف گذاری های احیانًا  ــت بگیریم. در واقع م حدود زیادی به دس
ــتند، بازار ایجاد  ــانی که به دنبال انتفاع اقتصادی هس غلط، برای کس
ــراغ  ــنجش ها، ارزیابی ها و امتحانات خود به س می کنیم. ما اگر در س
ــت و تست زنی می رویم،  حافظه گرایی، دانش اندوزی و گرایش به تس
چگونه انتظار داریم که کسانی هم پیدا  نشوند که به تدوین و توزیع 

کتاب  های حل المسائل و تست محور بپردازند؟
ــی که دنبالة آموزش  ــا اگر آموزش و پرورش و حتی آموزش عال ام
رسمی است، به دنبال افزایش درک، فهم و مهارت های دانش آموزان 
ــت و پاسخ محور از  ــد، دیگر بازار کتاب های تس و اندازه گیری آن باش
میان خواهد رفت. دیگر این حوزه مشتری نخواهد داشت که عده ای 
ــند. پس یقین  هم بخواهند با تولید این کتاب ها به نان و نوایی برس
داشته باشیم که اگر ما اصولی و برنامه ریزی شده عمل کنیم، بازار و 
ــد. ولی اگر خود ما به این  بخش خصوصی هم با ما همراه خواهد ش
ــیم و تقاضا برای چنین کتاب هایی  ــته باش اصول و مبانی توجه نداش

وجود داشته باشد، عرضة آن هم ادامه خواهد داشت. 

 و سخنی از نوع سخنان آخر!
ــخن آخر من می تواند این باشد که ما در آموزش وپرورش با   س
ــا کمک کند و می تواند  ــاور که بخش خصوصی می تواند به م این ب
ــود،  ــه درون آموزش وپرورش محقق نمی ش ــاز ما را ک ــی از نی بخش
برآورده کند، باید به سوی این بخش دست کمک دراز کنیم. راهش 
ــت گذاری می کنیم و خط مشی خود را  ــت که وقتی سیاس هم این اس
تعیین می کنیم، به نقش و جایگاه بخش خصوصی هم در این فرایند 
توجه کنیم و سهم، بخش و میزان مشارکت آن بخش را هم در این 

برنامه ها و سیاست گذاری ها معین کنیم. 
ــت که اگر می خواهیم  ــم و پایانی صحبت من این اس ــة مه و نکت
ــود، باید  ــتفاده ش ــی در جای خود و به طور مؤثر اس ــع آموزش از مناب
ــوز را افزایش دهیم. این  ــه عنصر معلم،  خانواده و دانش آم آگاهی س
سه عنصر هر کدام در نقش و جایگاه خود باید این توانایی و آگاهی 
ــون و منابعی  ــخیص دهند که چه مت ــند و بتوانند تش ــته باش را داش
برایشان مفید و چه منابعی احیانًا برایشان مضر است. اگر این آگاهی 
ــناخت به وجود بیاید، موضوع به طور اساسی حل خواهد شد. شما  و ش
مطمئن باشید که اگر خریداری در این بازار آشفته وجود نداشته باشد، 
ــار چنین آثاری منتفع نخواهد شد و خودبه خود  تولیدکننده هم از انتش

باب این آثار بسته خواهد شد. 

انتشار کتاب نامه های رشد 
ارزش�مندی  راه�کار  نی�ز 
بوده که باعث ش�ده است، 
ک�ه  خوب�ی  ظرفیت ه�ای 
در حوزه ه�ای مختل�ف در 
و  آموزش�ی  مناب�ع  تولی�د 
کمک آموزش�ی وجود دارند 
ش�کوفا و آث�ار و تولیدات 
مخاطب�ان  ب�ه  مناس�ب 

معرفی شوند
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نظر به اهميت و نقش منابع آموزشي و تربيتي 
در فرايند يادگيري مؤثر و پايدار دانش آموزان، 
و با عنايت به ضرورت ايجاد س��امانة مديريتي 
كارام��د در وزارت آموزش وپرورش، ش��وراي 
عال��ي اين وزارت خان��ه آيين نامة س��امان دهي 
منابع آموزش��ي و تربيتي )مواد و رسانه ها( را 
در هش��تصد و بيست  و هش��تمين جلسة اين 
ش��ورا در تاريخ 1389/6/2 تصويب كرد كه 
براساس آن، س��امان دهي، مديريت و هدايت 
فرايند توليد و توزيع منابع آموزشي و تربيتي 
به منظور استفاده در مدارس و مراكز آموزشي 
و جلوگي��ري از توزيع منابع غيراس��تاندارد در 
مدارس و مراكز آموزش��ي بر عهدة »س��ازمان 
پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی« است. به اين 
منظور، »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« 
با انتش��ار نش��رية الکترونيکی »رشد جوانه«، 
تحقق بخش��ی از هدف های مذك��ور را پيگيری 

می كند.
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