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ــی که به همت دلسوزان و عالقه مندان توسعة کتاب های آموزشی و  ــاکریم که نهال نورس خداوند متعال و حکیم را ش
ــکوفه و باروری تبدیل شده است که ثمرات گران قدر آن در  ــته شد، امروز به درخت پرش تربیتی در آموزش وپرورش کاش
اقصا  نقاط کشور و دورافتاده ترین مدارس این سرزمین، کام نونهاالن، دانش آموزان و فرهنگیان عزیز را شیرین می سازد.
ایجاد نظام هدایت، بررسي و انتخاب و معرفي کتاب ها و آثار تربیتي و آموزشي مناسب براي استفاده مخاطبان وزارت 
ــتاورد مؤثري است که نظام آموزشي  ــي، دس ــنواره کتاب هاي آموزش آموزش وپرورش، به ویژه دانش آموزان، در قالب جش
کشور را در جهت بسط و اعتالي کیفي یاري مي رساند. حضور عالقه مندان به خدمات فرهنگي و تهیه و تولید کتاب هاي 
ــب و استاندارد براي بهره برداري دانش آموزان و همچنین توجه به جنبه هاي علمي، هنري، آموزشي و اقتصادي آن  مناس
ــي به دنبال خواهد داشت و  ــران و گروه هاي دیگري را براي همراهي و همفکري با نظام آموزش ــارکت ناش حضور و مش
فرصت هاي تازه اي را براي تعامل متقابل وزارت آموزش وپرورش، بخش غیردولتی و نهادهاي مربوط ایجاد خواهد کرد.

ــالی نویدبخش آینده ای روشن تر و  ــی و افزایش روزافزون کیفیت آثار ارس ــد کمیت آثار تربیتی و آموزش روند رو به رش
روزهایی پرثمرتر است و بی تردید حمایت و مشارکت مؤلفان و ناشران بر غنای آن خواهد افزود.

ــتای تحقق سند تحول بنیادین و مطالبات  ــی در راس ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش وپرورش و س
عمومی و همچنین پاسخ گویی به نیازهای امروز و آیندة نظام آموزشی، خود را مکلف و متعهد می داند که از دستاوردهای 
علمی و تالش های مقدس مؤلفان و اندیشمندان حوزة کتاب و قلم در مسیر اعتال و ارتقای فرایندهای یاددهی - یادگیری 
ــویق تولیدکنندگان آثار علمی و تربیتی متناسب با استانداردهای آموزشی، روز به روز  بهره بگیرد و با حمایت، هدایت و تش
ــرم در راه وصول به اهداف رفیع انقالب  ــی دانش آموزان، معلمان و خانواده های محت ــرعت و کیفیت تربیتی و علم بر س

اسالمی گام های بلندتري بردارد و نقشی بسزا و شایسته در مسیر رسیدن به ارزش ها و اهداف سند چشم انداز ایفا کند.
نشریة »رشد جوانه«، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در این راستا، ضمن قدردانی از تالش های همکارانی که سال ها 
برای تحکیم ریشه ها و گسترش شاخ و برگ و ثمرات این نونهال کوشیده اند، بر آن است تا با استمرار و تقویت برنامه های 
گذشته و نوآوری و ابتکار در برنامه های آتی، شیوه های کارامدتری را برای شناسایی، معرفی، تشویق و حمایت از مؤلفان 
ــور بردارد و با چاپ مقاالت مناسب، آسیب شناسی فرایندها و درج  ــو با نیازهای آموزشی کش ــران هم س و مترجمان و ناش
ــن همراهی  ــرعت و دقت وصول به این اهداف بیفزاید. خوش بختانه با تالش همکاران و حس ــنهادها، بر س نظرات و پیش
مدیریت کالن سازمان با این نشریه، امروز این رسانة ارجمند جایگاه واالتری یافته و استقبال ناشران و مخاطبان برغناي 

کارشناسي، علمي و جنبه هاي کاربردي آن خواهد افزود. 
امید است با برگزاری میزگردهای نقد و بررسی جشنواره، تجزیه و تحلیل بیانیه ها، بررسی کمیت و کیفیت کتاب های 
آموزشي و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، ترسیم نقشة راه براي ارتقای کیفی جشنواره های آتی و همراهی بیشتر نظام 

آموزشی با مؤلفان و ناشران را نظاره گر باشیم.

نویدآیندهایروشنتر بیر
سرد

ت 
اش

دد
یا
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انتخابکتابهادرنمایشگاههایکتاب
آموزشوپرورشبایدباتأییددبیرخانة

ساماندهیموادورسانههای
آموزشیوتربیتیباشد

ــه در جمع مدیران و  ــر فانی، وزیر آموزش وپرورش ک علی اصغ
ــی« کشور  ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش ــان »س کارشناس
ــخنان خود در خصوص استفاده  ــی از س حضور یافته بود، در بخش
ــر محتوای  ــدارس و لزوم نظارت ب ــی در م ــای آموزش از کتاب ه
ــده در بخش خصوصی اظهار داشت: »براساس  کتاب های تولید ش
ــرورش تمام مواد و  ــورای عالی آموزش وپ ــمارة 828 ش مصوبة ش
ــی برای ورود به واحدهای آموزشی و استفادة  ــانه های آموزش رس
ــازمان پژوهش و  ــورد تأیید س ــد م ــان بای ــوزان و معلم دانش آم

برنامه ریزی آموزشی باشد.«
ــی  ــنوارة کتاب های آموزش ــتاد خبری دهمین جش ــه گزارش س ب

ــاره به نحوة برگزاری نمایشگاه های کتاب که توسط  رشد، وی با اش
ــان  ــود، خاطرنش بخش های گوناگونی آموزش وپرورش برگزار می ش
ــگاه های کتاب که توسط آموزش وپرورش  ــاخت: »در تمام نمایش س
ــد دبیرخانة  ــن کتاب ها باید با تأیی ــوند، انتخاب عناوی ــزار می ش برگ
ــتقر در دفتر انتشارات  ــانه های آموزشی مس ــامان دهی مواد و رس س
ــی  ــود و این امر را به معاونت پرورش ــی انجام ش و تکنولوژی آموزش

وزارتخانه نیز ابالغ خواهیم کرد.«
ــدن این  وزیر آموزش وپرورش در ادامه تصریح کرد: »با اجرایی ش
ــویق تولیدکنندگان منابع آموزشی استاندارد  کار می توان موجبات تش

را فراهم کرد.«

خبر

دكتر علی اصغر فانی در نشست صمیمی با كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

زمستان1392 423



محمد دشتی

سنتحسنهایکهماندگارخواهدشد

گو
ت و 

گف

گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین دكتر محمدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی

ــالم  ــه دیدار حجت االس ــنوارة دهم ب ــزاری جش ــتانة برگ در آس
ــاون وزیر،  ــر محی  الدی�ن بهرام محمدیان، مع ــلمین، دکت والمس
ــورای  ــی و رئیس ش ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش رئیس س
ــم و  ــی رفتی ــی و تربیت ــع آموزش ــامان دهی مناب ــت گذاری س سیاس
ــان را درخصوص این جشنواره و موضوع کتاب های  دیدگاه های ایش
ــه می خوانید  ــدیم. آنچه در ادام ــی جویا ش ــی و کمک آموزش آموزش

مشروح نظرات ایشان است.

 آق�ای محمدی�ان، بع�د از گذش�ت ن�ه دوره برگ�زاری 
جش�نوارة كتاب های آموزشی و در آس�تانه برگزاری جشنوارة 
دهم، حاصل س�امان دهی به منابع، مواد و رسانه های آموزشی 
و تربیتی را در س�ال های اخیر، خصوصاً با توجه به تأكید سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش بر تنوع بخشی به منابع و مواد 

آموزشی و تربیتی، چگونه می بینید؟
ــازمان پژوهش و برنامه ریزی  ــی از کارهای خوبی که در س  یک
ــنوارة سامان بخشی کتاب های  ــی اتفاق افتاده، برگزاری جش آموزش
ــته ای  ــت. این کار انصافًا از آن کارهای خوب و شایس ــی اس آموزش
ــنه و ماندگار در این سازمان  ــت که می شود ادعا کرد، سنتی حس اس

به شمار می آید.
ــران و  ــت تا بتوانیم از ناش ــده اس خوش بختانه توفیقی حاصل ش
پدیدآورندگان کتاب های آموزشی که در راستای برنامه های درسی و 
ــدم برمی دارند، تجلیل کنیم. صرف همین  تربیتی آموزش وپرورش ق
ــتگاهی که اهداف تعلیم  ــت و ما به عنوان دس تجلیل یک وظیفه اس
ــالمی تعقیب و پرورش این نسل را به بهترین   وتربیت را در نظام اس
ــی که در این کار بزرگ ما را یاری  ــکل دنبال می کنیم، از هر کس ش

می کند، باید تشکر و قدرشناسی کنیم.
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ناشرینی که با درک این مسئولیت و این امر مهم در مسیر اهداف 
آموزش وپرورش قدم برمی دارند، شایستة تقدیر و احترام هستند. آن ها 
ــودتری را هم داشته اند،  گرچه امکان انتخاب های دیگر و احیانًا پرس
سرمایه و امکانات خود را در این مسیر به کار گرفته اند و با درک نیاز 
فرزندان این سرزمین، پای در وادی خدمت گذاشته اند. این جشنواره، 
ــتة این عزیزان بود، باز  اگر فقط و فقط برای تقدیر از اقدامات شایس

هم امر پسندیده و به جایی بود.

 آی�ا همة هدف و كارك�رد این طرح و جش�نواره تجلیل و 
تش�کر از مؤلفان و ناشران آموزش�ی است، یا اهداف دیگری 

هم دنبال می شود؟
ــت؛ نکتة مهم دیگر  ــر یکی از اهداف مهم ماس ــل و تقدی  تجلی
ــت که در این عرصة وسیع انتشار اطالعات و در این بمباران  این اس
اطالعاتی، کمک به افراد و گروه هایی که به این اطالعات نیاز دارند 
ــت و سودمند و مناسب را  ــایی اطالعات درس و توان و امکان شناس
ــت که غفلت از آن جایز  ــتوده اس ــمندی و س ندارند نیز کاری ارزش

نیست.
وجود بیش از 12 میلیون دانش آموز که به جز کتاب درسی نیازهای 
ــی اعم از کمک درسی و غیر آن دارند،  ــیعی به کتاب های آموزش وس
ــی و همه جانبه  ــخ دادن به این نیاز، همتی مل ــت و پاس واقعیتی اس
می طلبد. این طیف وسیع جست وجوگر و نیازمند به دانش و اطالعات، 
به  دنبال مجموعه های متنوع و در عین حال مستند و مستدل هستند 
که باید بر مبنای اصول و استانداردهای آموزش وپرورش کشور تولید 
ــب در دسترس آنان قرار  ــوند و در قالب کتاب های مناس و عرضه ش

گیرند.
ــی  ــا نمی تواند به کتاب درس ــرورش دانش آموزان م ــوزش و پ آم
ــاید این فرصت برای همه  ــد. از طرف دیگر، ش ــمی منحصر باش رس
ــد که خودشان  ــته باش دانش آموزان، معلمان و خانواده ها وجود نداش
ــند. به  ــی و تربیتی برای یادگیری باش ــال منابع دیگر آموزش به دنب
ــتگاه تعلیم وتربیت است که  همین دلیل، این وظیفه هم برعهدة دس
ــب و مورد نیاز، به این نیاز اصیل و  ــایی و معرفی منابع مناس با شناس
رو به توسعه پاسخ دهد. خوش بختانه این فرصت خوب هم با درایت 
ــته ایجاد شده است و ما  و آینده نگری همکاران ما در یک دهة گذش

هم توفیق داریم که این راه را با افتخار ادامه دهیم.
افرادی که کتاب های نامناسب تولید می کنند، گاهی از عدم توازن 
ــورد نظر خود، ولو  ــود م ــع موجود بهره می برند و به منافع و س وض

ــند. مالک آن ها هم  ــدن سرمایه های کشور می رس به قیمت تباه ش
ــت و هیچ قید و بندی هم در این کار برای  ــتر اس ــود و درآمد بیش س
ــیب ها آغاز  ــت که آس ــتند. دقیقًا در چنین نقطه ای اس خود قائل نیس
ــکاالت زمانی رخ می دهند که استانداردها نادیده گرفته  می شوند. اش
ــوند؛ به کیفیت کار توجهی نمی شود و سهولت کار بر سالمت  می ش
آن غلبه می کند. در چنین وضعیتی باید گروه، سازمان یا یک تشکل 
ــته باشد تا هر کس هر کاری را که دلش  خاص بر کارها نظارت داش
ــالمت  ــد و منافعش اقتضا می کند، بدون در نظر گرفتن س می خواه
ــفانه هر جا  ــت؛ چون متأس جامعه، انجام ندهد. این امر حکم عقالس

منافعی جمع شده باشد، مفاسدی هم امکان بروز 
ــواد غذایی، به دلیل  ــد. برای مثال، م پیدا می کنن
ــالمت جامعه دارند،  ــت و س اهمیتی که در بهداش
ــتمری  همواره باید تحت نظارت های دقیق و مس
ــی ما با روح،  ــث کتاب های آموزش ــند. در بح باش
ــن آب و خاک  ــالمت آیندة فرزندان ای ــان و س ج
ــروکار داریم و حساسیت و اهمیت موضوع، اگر  س
بیشتر از موضوعات جسمانی نباشد، کمتر نیست. 

ــة فرهنگ و دانش دارند،  ــان های خدومی که درد و دغدغ البته انس
ــعة فرهنگ  ــان را در ارتقا و توس ــت. آن ها سودش ــان جداس حسابش

می دانند و اثرات وجودی شان هم در جامعه پیداست.

 مصوبه اجرایی 828 ش�ورای عال�ی آموزش وپرورش تا 
چه حد نقش آموزش وپرورش را از نقش تشویق و ترغیبی به 

نقش نظارتی و هدایتی سوق داده است؟
 همان طور که در ابتدای عرایضم اشاره کردم، سال های قبل ما 
ــتر در همان نگاه ایجابی ورود داشتیم. اما بعد از مصوبة  در واقع بیش
ــط ریاست محترم  ــورای آموزش وپرورش و ابالغ آن توس اجرایی ش
ــتیم ضمن قدردانی  ــوان مصوبة 828، ملزم هس جمهوری تحت عن
ــبت به نقش نظارتی خودمان  ــی و معرفی آثار مثبت، نس و قدرشناس
ــته باشیم و در اجرا نیز سرعت و  ــیت و دقت بیشتری داش هم حساس
ــیم و به کسانی که استانداردها  ــتری به این موضوع ببخش دقت بیش
ــات کنند. البته این  ــتر مراع ــت نمی  کنند، تذکر بدهیم تا بیش را رعای
ــک بخش، همان وجدان کاری  ــش باید اتفاق بیفتد. ی کار در دو بخ
افرادی است که در این بازار کار و تولید می کنند. در این بخش باید 
حساسیت ها و دقت بیشتر آنان در رعایت استانداردها برانگیخته شود 
تا در کار خود دقت بیشتری داشته باشند. بخش دوم این است که در 

كتاب های آموزشی با روح و 
جان و سالمت آیندة فرزندان 
این آب و خاک سروكار دارند. 
حساس�یت و اهمیت آن اگر 
بیشتر از موضوعات جسمانی 
نباشد، كمتر نیست
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ــازی عمومی اتفاق بیفتد تا در انتخاب،  بستر آموزش وپرورش آگاه س
ــته  ــتری داش ــیت بیش گزینش و خرید این گونه منابع، دقت و حساس
باشند. هر کتابی را نخرند، به هر کتابی اجازة  ورود به مدرسه و کیف 
فرزندانشان را ندهند و ذهن و اندیشة فرزندان خود را در اختیار منابع 

غیر استاندارد و احیانًا مخرب نگذارند.
ــت لباس، کفش یا هر چیز دیگری برای  ــما وقتی قرار اس ما و ش
ــناخته شده و یا به  ــتاندارد و ش خودمان بخریم، به دنبال کاالهای اس
ــی می رویم که از کارآمدی و کیفیت آن ها  اصطالح برندهای معروف
ــیم. از چند نفر دیگر که در این زمینه صاحب صالحیت  مطمئن باش
ــی و تنها تحت تأثیر  ــؤال می کنیم و بدون آگاه ــتند، س و خبره هس
ــت به خرید نمی زنیم.کدام انسان منصف و  ــده دس تبلیغات انجام ش
ــالت های روحی و دردهای  ــت که از کس عاقلی اس
مرگبار ناشی از بی توجهی در انتخاب غذای مسموم 
برای روح و جان خود و فرزندانش با اطالع باشد و 

قدمی برای اصالح آن برندارد؟
ــا بنا به نقش ذاتی خود، باید به مردم و جامعه  م
تذکر بدهیم و آن ها را آگاه کنیم؛ گرچه گاهی صرف 
ــد افزون خواه کمی  ــت و درص تذکرات کافی نیس
ــان را بر مصلحت جامعه  ــتند که منافع خودش هس
ــح می دانند و حتی با دورزدن قوانین و مقررات  ارج
ــان  ــع خود و اهداف نامشروعش ــرای مطام راه را ب
ــه اقدامات قاطع تر و  ــایند؛ این گروه طبعًا ب می گش

شدیدتری نیاز دارند. 

 با ابالغ مصوبة 828 چه اتفاق جدیدی رخ داد كه می تواند 
به آموزش وپرورش در زمینة سامان دهی بهتر مواد، رسانه ها و 

مواد آموزشی و تربیتی كمک كند؟
ــازمان های  ــه تمامی نهادها و س ــت ک ــة بااهمیت این اس  نکت
مرتبط در درون و بیرون آموزش وپرورش بر اجرای بهینه و مؤثر این 
مصوبه الزام دارند. حتمًا چنین زمینه ای ما را در اجرای بهتر، دقیق تر 
ــروز در برنامه های  ــاری خواهد کرد. آنچه ما ام ــر این امر ی و مؤثرت
ــی دنبال می کنیم، نوعی آموزش تعاملی  ــی و کتاب های درس آموزش
ــت که بین معلم و دانش آموز جریان پیدا می کند. اما  ــویه اس و دوس
ــفانه برخی افراد و ناشران دنبال می کنند، دقیقًا عکس  آنچه که متأس

ــاندن دانش آموز به موضع انفعال و یادگیری  ــت: کش این موضوع اس
ــلط بر تست زنی و فاصله گرفتن از تعقل، اندیشیدن  حافظه محور، تس

و یادگیری عمیق و ماندگار.
تالش ما این است که بتوانیم کار سامان دهی را به کمک ناشران 
ــان هم  متعهد و آگاهی که االن هم با ما همکاری می کنند و تعدادش

کم نیست، به سرانجام و مقصدی درخور توجه و اعتنا برسانیم.
ــیار سختی است، اما  البته گریختن از جاذبة حافظه محوری کار بس
ــود، اتفاقات خوبی را  اگر ذهن دانش آموزان ما از این موضوع رها نش
ــند تحول بنیادین و برنامة درسی ملی به دنبال آن هستیم،   که در س

تحقق پیدا نخواهد کرد.
ــوی  ــع نامطلوب از س ــه تبلیغ مناب ــن زمین ــکل بعدی در ای مش
ــانه های جمعی و به خصوص رادیو و تلویزیون است. طبیعی است  رس
که باید صدا و سیما با نظر نهادهای ناظر و از جمله آموزش وپرورش 
ــردازد که درخصوص  ــی و تربیتی بپ ــه معرفی و تبلیغ منابع آموزش ب
این امر هم هماهنگی های بیشتری در شواری سیاست گذاری منابع، 
ــانه های آموزشی که همکاران ما از صدا و سیما عضو آن  مواد و رس
ــتند، صورت گرفته است که امیدواریم شاهد نتایج خوب و مثبت  هس

این همکاری ها در آینده ای نزدیک باشیم.

 رویکرد جدید جشنوارة  دهم چه تأثیری در جلب مشاركت 
بیشتر مؤلفان و ناشران آموزشی خواهد داشت؟

 با اهتمام ویژه ای که امسال از سوی همکاران ما صورت گرفته 
ــی از هر سه سال برای  ــت، برگزاری جشنوارة کتاب های آموزش اس
ــاالنه و معرفی کتاب های مناسب  یک دورة تحصیلی، به برگزاری س
ــتثنایی تغییر پیدا می کند.  همة دوره ها و از جمله آموزش وپرورش اس
با این اقدام شایسته، ما کتاب های تولید شده را نو به نو به مخاطبان 
خود معرفی خواهیم کرد و ناشران همکار در این موضوع هم نگران 
ــًا دانش آموزان، معلمان و خانواده ها  تولیدات خود نخواهند بود. ضمن
ــتری در  هم فرصت پیدا می کنند که از منابع جدیدتر، متنوع تر و بیش

هر سال تحصیلی استفاده کنند.

 یک�ی از اقدام�ات پس�ندیده ای ك�ه مورد اقبال ناش�ران 
آموزش�ی هم قرار گرفته اس�ت، انتش�ار كتاب نامه های رش�د 
و درج عن�وان كتاب های برگزیده در پایان كتاب های درس�ی 

یک�ی دیگ�ر از اقدام�ات 
مؤث�ری ك�ه امس�ال ب�ا 
تأكیدی بیشتر  در برنامة 
كار ما قرار گرفته اس�ت، 
اختصاص چه�ار صفحه 
در پایان كتاب های درسی 
ب�ه معرفی  جدید التألیف 
و  برگزی�ده  كتاب ه�ای 
مناس�ب كمک آموزشی و 

كمک درسی است
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اس�ت. در خصوص بسط و توسعة این اقدامات و عملی شدن 
مؤثر آن چه اقداماتی صورت گرفته است؟

ــار کتاب نامه های رشد، راه اندازی وبگاه »سامان    عالوه بر انتش
ــت که جای تشکر دارد. در زمانه ای که  کتاب« از اقدامات خوبی اس
ــوی  ــتیم و از س با محدودیت هایی در زمینة کاغذ و چاپ مواجه هس
ــت  ــای دیجیتال و مجازی این فرصت را فراهم آورده اس دیگر، دنی
ــد در اقصا نقاط عالم و حتی در خارج از ایران  ــه مخاطبان ما بتوانن ک
ــایت و مرجعی که بتواند  ــی پیدا کنند، وجود س به این منابع دسترس
ــه روز و در لحظه در اختیار دانش آموزان، معلمان  ــتاوردها را ب این دس
ــیار ارزشمندی است. امیدواریم، با  و خانواده ها قرار دهد، فرصت بس
ــاهد ثمرات بیش از پیش  ــازی در این خصوص بتوانیم ش فرهنگ س

آن باشیم.
ــران و مؤلفان  ــتة ناش ــری که باید به پاس خدمات شایس کار دیگ
ــتر به فرایند  ــت و توجه و دقت بیش ــام داد، ارتقای کیفی ــوب انج خ
ــق در این حوزه  ــته و افراد مؤثر و موف ــاب و معرفی آثار شایس انتخ
ــت. همین که نگاهی علمی و حرفه ای به این موضوع داشته اید و  اس
ــما برای حوزه های گوناگون کتاب های  ترکیب هیئت های داوری ش
ــجم، متنوع و همه جانبه بوده است، نشان از  ــی ترکیبی منس آموزش
ــران و مؤلفان این حوزه  ــات و زحمات ناش ــتن به خدم احترام گذاش

ــئول و متعهد ما شایستة  ــته شود. ناشران مس دارد که باید قدر دانس
ــتری هستند که امیدواریم بتوانیم به توقعات  خدمات و توجهات بیش

و خواسته های بجا و منطقی آن ها پاسخ های شایسته تری بدهیم.
ــادی دارد، ارتقای اعتماد  ــه به آن اهمیت زی ــة بعدی که توج نکت
ــران آموزشی است. آن ها باید مطمئن باشند که آموزش وپرورش  ناش
ــتاندارد و کتاب  های مفید و  ــا ایجاد راهکارهای الزم از تولیدات اس ب
ــوند، سود و  ــب حمایت خواهد کرد و اگر با این برنامه  همراه ش مناس

عایدی بیشتری خواهند داشت.
ــد که در وهلة اول، ناشران آموزشی  وضعیت باید به گونه ای باش
ــند و از افراد و  ــنواره باش ــود مدافع و طرفدار برگزاری این جش خ
ــاز و تولید کنندة آثار نامناسب اعالم  مؤسسات به اصطالح کتاب س
ــت که صنف ناشران آموزشی،  برائت و دوری کنند. مطلوب آن اس

ــده و  ــای دور از قاع ــه کتاب ه ــرانی را ک ناش
ــتاندارد تولید می کنند، طرد کنند و به آ ن ها  اس
ــرورش وظیفة حمایتی  تذکر دهند و آموزش وپ
ــن مطمئنم  ــی خود را انجام دهد. م و راهنمای
ــرود و ما هم بتوانیم  ــه اگر کیفیت آثار باال ب ک
ــم، این اتفاق  ــای الزم را انجام دهی حمایت ه

خوب خواهد افتاد.
ــال  ــات مؤثری که امس ــر از اقدام ــی دیگ یک
ــا قرار گرفته  ــتر  در برنامة کار م با تأکیدی بیش
است، اختصاص چهار صفحه در پایان کتاب های 
درسی جدید التألیف به معرفی کتاب های برگزیده 
ــی و کمک درسی است تا همة  و مناسب آموزش
ــان و خانواده ها با کتاب های  دانش آموزان، معلم

ــوند و از این طریق این کتاب ها به درون  ــب آشنا ش برگزیده و مناس
مدارس و کیف بچه ها راه یابند.

 در دسترس�ی مخاطبان به كتاب های برگزیده و مناسب ، 
به خصوص در شهرستان های دورافتاده، مشکالتی وجود دارد. 

آیا فکری هم برای رفع این معضل شده است؟
 بله. در این ارتباط یک اقدام مؤثر را در دستور کار قرار داده ایم 
ــارات مدرسه« و نمایندگان آن در استان ها و شهرستان ها  و از »انتش
ــوزان و خانواده ها،  ــان، دانش آم ــفارش معلم ــه به س ــته ایم ک خواس

ناش�رینی ك�ه ب�ا درک این 
مسئولیت در مس�یر اهداف 
ق�دم  آموزش وپ�رورش 
برمی دارند، شایستة تقدیر و 
احترام هس�تند. آن ها گرچه 
دیگر  انتخاب ه�ای  ام�کان 
و احیان�اً پرس�ودتری را هم 
داشته اند، سرمایه و امکانات 
خ�ود را در ای�ن مس�یر ب�ه 
كار گرفته ان�د و ب�ا درک نیاز 
فرزندان این سرزمین، پای 
در وادی خدمت گذاشته اند 
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ــب دیگر ناشران آموزشی را که در کتابنامه های رشد  کتاب های مناس
ــی معرفی شده اند، تهیه کنند و در اختیار آنان  و پایان کتاب های درس
ــود که همة  ــیده  ش ــرار دهند. البته باید راهکار همه جانبه ای اندیش ق
ــود و بهرة منطقی و منصفانه برخوردار شوند  طرف های موضوع از س

تا این راهکار ماندگار باشد.
در مورد کتاب نامه های رشد هم من معتقدم که مدارس ما باید به 
ــوند و این منابع به عنوان کتاب های راهنما  این منابع مرجع مجهز ش
ــن حال که در حد  ــدارس قرار گیرد. البته در عی ــترس همة م در دس
توان نسخه های کاغذی را تولید و توزیع می کنیم، 
باید از طریق تهیه و در اختیار گذاشتن نسخه های 
ــی  ــة دسترس ــز زمین ــال نی ــی و دیجیت الکترونیک
همگانی به این کتاب نامه ها را که در واقع فهرست 
کتاب های مناسب آموزشی در دوره های گوناگون 

تحصیلی هستند، فراهم آوریم.

 زم�ان زی�ادی از فع�ال ش�دن ش�ورای 
سیاس�ت گذاری س�امان دهی منابع آموزشی 
نمی گذرد. آیا این ش�ورا كارهای  خود را آغاز 

كرده است؟
ــتور آغاز به کار   بله. از همان ابتدای ابالغ دس
این شورا، سریعًا شورا شکل گرفت و خوش بختانه 
ــت که  ــته اس فعالیت های خوب و مؤثری هم داش
باید از همة اعضای توانمند و دلسوز آن تشکر کنیم. اگر زمانی انتقاد 
ــود، به معنی آن  ــازمانی مطرح می ش و یا گالیه ای هم از نهاد و یا س
ــت که دوستان همراهی و همکاری نمی کنند. باالخره این طرح  نیس
ــتری نیاز دارد. همة  ــاعدت بیش ــت و به توجه و مس نهال نوپایی اس
ــت گذاری با انگیزه و هدف خدمت  ــتان عضو در شورای سیاس دوس
ــه بتوانیم در  ــد و اطمینان وجود دارد ک ــن امی ــده اند و ای وارد کار ش
ــازنده تری را به کمک هم به  ــای پیش رو اقدامات بهتر و س فرصت ه

انجام برسانیم.

 یکی از اقداماتی ك�ه در موفقیت طرح ها تأثیر می گذارد، 
هماهنگ�ی واحده�ای ذی رب�ط در داخل مجموعه اس�ت؛ چه 
برنامه ای برای اموری مانند نمایشگاه های كتاب در بهره گیری 

از كتاب های آموزشی مناسب و برگزیده دارید؟
 به نکتة خوبی اشاره کردید. اخیراً   آقای دکتر فانی، وزیر محترم 
آموزش وپرورش، در خصوص نمایشگاه ها و خصوصاً  نمایشگاه هایی 
که در مدارس یا برای مدارس برگزار می شوند، تأکید داشتند که حتمًا 
ــد یا کتاب های برگزیده در جشنواره  ــب در کتاب نامه رش از آثار مناس

استفاده شود. 
ــاد  ــی وزارت فرهنگ و ارش ــگاه های فرهنگ ــوص نمایش در خص
اسالمی و نمایشگاه »یاد یار مهربان« هم که توسط شهرداری تهران 
انجام می شود، باید از هر دو نهاد تشکر کنیم و از بابت کوشش های 
ــز کتابخانه  های مدارس و مراکز  ــه آن ها در خصوص تجهی داوطلبان
ــی، سپاس گزار باشیم. بر اساس مکاتبات  صورت گرفته، قرار  آموزش
ــال آینده کتاب های معرفی شده در کتاب نامه های رشد و  است از س
ــنوارة کتاب های آموزشی، بیش از پیش و  کتاب های برگزیده در جش
به عنوان اولویت اول در دستور کار نمایشگاه های مذکور قرار گیرد و 
همکاران ما در هر دو نهاد اعالم آمادگی کرده اند. البته ما باید کاری 
کنیم که فرایند بررسی و اعالم نظر دربارة کتاب های ارسالی ناشران 

و مؤلفان کوتاه باشد و نتیجه به سرعت مشخص شود. 

 با توجه به ده دوره برگزاری جشنوارة كتاب های آموزشی، 
این جش�نواره ها تا چه حد در الگوس�ازی و معرفی كتاب های 

مناسب آموزشی نقش داشته اند؟
 ارائة معیارهای استاندارد تولید کتاب های آموزشی یا کتاب های 
ــارات مدرسه تولید می شوند، همگی نوعی ارائة  نمونه ای که در انتش
ــتند. ما سال هاست که این  ــی هس الگو برای تولید کتاب های آموزش
ــال اخیر، کتاب های  ــی ده، دوازده  س ــاز کرده ایم. ط ــات را آغ اقدام
ــنوارة  ــد و کتاب های برگزیده در جش ــب در کتاب نامه های رش مناس
ــی نیز به این الگوها افزوده شده اند. پس ما الگوها  کتاب های آموزش
ــی و مؤلفان  ــران آموزش ــة ناش ــار جامع ــق هایی را در اختی و سرمش
ــا قرار داده ایم که می تواند راه را برای تولید بهینه و  این گونه کتاب ه
ــتردة این کتاب ها باز کند. جشنوارة دهم در ادامة همین تدبیرها  گس
و راهکارهاست که می تواند زمینه را برای اجرای آیین نامة 828 بیش 
ــرای اولین بار به ارائه و  ــالوه، از آنجا که ب ــش فراهم کند. به ع از پی
ــی آثار در همة دوره های تحصیلی خواهد پرداخت، گامی جدید  معرف

و راهگشا در این خصوص خواهد بود.

اف�رادی ك�ه كتاب ه�ای 
نامناس�ب تولید می كنند، 
گاهی از عدم توازن وضع 
موجود بهره می برند و به 
منافع و س�ود م�ورد نظر 
خ�ود، ولو به قیم�ت تباه 
شدن سرمایه های كشور 
می رسند. مالک آن ها هم 
سود و درآمد بیشتر است 
و هی�چ قید و بندی هم در 
ای�ن كار برای خ�ود قائل 

نیستند.
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بستریبرایتعمیق،تسهیلو
توسعهبرنامههایآموزشی

جشنواره كتاب های آموزشی

اره
شنو

ر ج
دبی

ش 
زار

گ

به نام خدایي كه جان آفرید
سخن گفتن اندر زبان  آفرید
ــگاه میهمانان ارجمند و فرهیخته،  ــالم و ادب به پیش با عرض س
ــندگان، ناشران و اصحاب کتاب و فرهنگ، مقدم  اندیشمندان، نویس
ــنوارة  ــم تقدیر از برگزیدگان دهمین جش ــار محترم را به مراس حض
ــد گرامی می دارم و برای همة کسانی که به  کتاب های آموزشی رش
ــالمی و دانش آموزان عزیز  منظور اعتالی علمی و فرهنگی ایران اس
ــارکت فعال و  ــالش می کنند، آرزوی توفیق روزافزون دارم. از مش ت
مؤثر تمامي مؤلفان، ناشران و نویسندگان و حسن همکاری آنان نیز 

صمیمانه سپاس گزارم.
ــتحضرید که با تصویب »سند تحول بنیادین نظام آموزشی«،  مس
ــی و تثبیت و تعمیق یادگیری و  ــیر سرعت بخش فصل تازه اي در مس
ــت. به تبع آن،  »سند برنامة  ــده اس ــوده ش تربیت دانش آموزان گش
ــی - یادگیری،  ــای فرایند یادده ــز به عنوان راهنم ــی ملی« نی درس
ــی و تربیتی مناسب  رویکردهای نوینی را برای تولید محتوای آموزش

ــیم کرده است. توجه به همة ابعاد وجودی و ساحت های تربیتی  ترس
و بهره گیری از تمامي ظرفیت های درون و برون مدرسه ای، از جملة 
این جهت گیری هاست که »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« 
ــی، خود را مکلف به اجرای آن  به عنوان متولی اصلی محتوای آموزش
ــی  ــنوارة  کتاب های آموزش می داند. تقویت و اهتمام به برگزاری جش
ــه تالش هاي  ــازمان پژوهش را ب ــت که س ــی از زمینه هایی اس یک
ــارکت  ــه متصل کرده و امکان مش ــة اهالي فرهنگ و اندیش صادقان
ــت اندرکاران و عالقه مندان به  و بهره گیری فکری و معنوی همة دس

اعتالی آموزش وپرورش کشور را فراهم ساخته است. 
ــهیل و توسعة  ــتر تعمیق، تس ــی بس ــنوارة کتاب های آموزش جش
ــنواره با زمینه سازی  ــی را فراهم مي آورد. این جش برنامه های آموزش
برای تولید کتاب های آموزشِی هم سو با نیازهای آموزشی و فرهنگی 
کشور، به تفاهم و تبادل نظر نویسندگان و ناشران حوزة تألیف و نشر 
ــاند. همچنین، به شناسایی مشکالت و تدوین راهبردها  یاری می رس
و راهکاری حمایتی، هدایتی و توسعه ای در حوزة کتاب و نشر، و نیز 
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ــتة آموزشی ـ که از سیاست های آموزش وپرورش است ـ  تکمیل بس
کمک می کند.

ــامان دهی منابع و مواد  ــب و ابالغ طرح س ــه با تصوی خوش بختان
ــوزة تعلیم وتربیت و  ــذاری ح ــن مراجع قانون گ ــی در باالتری آموزش
ــه روز بر تعداد  ــازمان پژوهش، روز ب ــات تبلیغی و اصالحی س اقدام
ــاد تعلیم وتربیت  ــندگان عالقه مند به همکاری با نه ــران و نویس ناش
ــی، از نظر  ــالوه بر افزایش کم ــده، ع ــود. آثار تولید ش افزوده می ش
ــی و برنامه های درسی نیز از شرایط  ــتانداردهای آموزش تطابق با اس

مناسب تری برخوردار می شوند.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر این باور است که استفاده 
ــتاوردهای فکری و معرفتی صاحب نظران و عالمان متعهد، به  از دس
اعتالی حیات فرهنگی و اجتماعی کمک می کند و بسترهای توسعه 
ــازد. خوش بختانه در  ــی را فراهم می س ــرفت واقع ــه و پیش همه جانب
ــای یادگیری، امکان  ــعة فناوری و تنوع محیط ه ــال حاضر با توس ح
پاسخ گویی به نیازهای متفاوت مخاطبان در گروه هاي سني گوناگون 
ــال همراهی و  ــل تکاپوی رقابت و در عین ح ــده و به دلی فراهم ش
هم افزایی تجارب تولیدکنندگان مواد آموزشی و تربیتی، روز به روز بر 

کیفیت تولیدات فرهنگي افزوده می شود. 
ــي کوتاه از برگزاري جشنواره  با این مقدمه اجازه مي خواهم گزارش

دهم را حضورتان ارائه کنم:
ــال، در مجموع 3708 کتاب مناسب براي همة  ــنوارة امس در جش
ــطة اول و دوم،  ــتاني، ابتدایي، متوس دوره  هاي تحصیلي، )پیش دبس
فني وحرفه اي و آموزش وپرورش کودکان استثنایي( با مشارکت بیش 
ــر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره رسید. این آثار در  از 650 ناش
35 گروه داوري )شامل 26 گروه سه نفري، 8 گروه پنج نفري و یک 
ــي و ارزیابي  ــتان(، مورد بررس گروه هفت نفري براي دورة پیش دبس
قرار گرفتند. در نتیجه، 178 عنوان کتاب نامزد دریافت عنوان کتاب 
»برگزیده« و »تقدیري« شدند که در نشست امروز، از پدیدآورندگان 
49 اثر برتر به  عنوان »برگزیده« یا »تقدیري« و همین طور سه ناشر 

برتر تجلیل و تقدیر مي شود.
در یک نگاه کلي سایر جنبه هاي اختصاصي این جشنواره عبارت اند 

از: 
1. تجمی�ع كتاب هاي همة دوره هاي آموزش�ي و تربیتي: در 
ــده براي همه دوره هاي تحصیلي  این جشنواره کتاب هاي عرضه ش
ــده اند، در حالي که در دوره هاي قبل هر سال بر  ــي و ارزیابي ش بررس
ــد. در شکل حاضر دیگر الزم  یکي از دوره هاي تحصیلي تأکید مي ش
ــت تعدادي از گروه هاي تحصیلي براي شرکت در جشنواره سه  نیس

سال انتظار بکشند.
ــنوارة  2. بازنگري و سرعت بخش�ي به فرایند داوري: در جش
ــاًل با دقت و زمان کافي مورد  ــبي که قب دهم، صرفًا کتاب هاي مناس

ــي و  ــان قرار گرفته بودند، در فرایند بررس ــي و تأیید کارشناس بررس
ــرایط و  ــب کتاب هایي که فاقد ش ــد. بدین ترتی ــرار گرفتن داوري ق
ــتانداردهاي اولیه بودند، از این فرایند خارج شدند و بررسي مجدد  اس

آثار ارسالي، از کیفیت و سرعت قابل قبولي برخوردار شد.
ــن دوره از  ــر ویژگي هاي ای 3. تش�کیل كمیت�ة علم�ي: از دیگ
جشنواره تشکیل »کمیتة علمي« است. ارائة نظرات علمي درخصوص 
مجموعة عملیات و فرایندهاي جشنواره، بررسي سوابق و تجربه هاي 
ــي علمي نظرات مؤلفان و ناشران، تأیید  جشنواره هاي پیشین، بررس
ــنهاد شده، نظارت مستمر علمي  صالحیت سرگروه هاي داوري پیش

بر ابزار و شیوه هاي داوري و ارزیابي آثار از وظایف این کمیته بود.
 در جشنوارة امسال عالوه بر کتاب هاي مربوط به سه دورة اصلي 
تحصیلي  براي نخستین بار از مؤلفان و ناشران کتاب هاي آموزشي و 
تربیتي مناسب براي دورة پیش دبستاني و همچنین آموزش وپرورش 
ــول آثار قابل توجه  ــتثنایي هم دعوت به عمل آمد. وص کودکان اس
ــده اي پربارتر در این  ــش آین ــن زمینه ها، نویدبخ ــي در ای و با ارزش

حوزه هاست.
ــادی که تحلیل ها و  ــیار زی ــان الزم می دانم، بر اهمیت بس در پای
پیشنهادهای داوران محترم گروه های مختلف در بیانیه های خود ارائه 
ــم. بدون تردید ارزیابی و  ــته باش و اعالم کرده اند، تأکید فراوان داش
ــای دبیرخانه و تالش های  ــا در ارتقای کیفی فعالیت ه نظرات آن ه
ــران و پدیدآورندگان عزیز آثار، بسیار مؤثر خواهد  ــما ناش صادقانة ش
ــع عزیز به عنوان  ــة مهم نیز در این جم ــاید تصریح چند نکت بود. ش

رهاوردهای جشنوارة دهم مهم باشد:
ــرم آموزش وپرورش بر  ــمندانة وزیر محت  تأکید مدبرانه و هوش
انتخاب و خرید کتاب در نمایشگاه های کتاب آموزش وپرورش، صرفًا 
ــش و همدلی و همراهی  ــازمان پژوه ــع مجاز و مورد تأیید س از مناب
ــب و  ــی و فرهنگی و تغییرات مناس صمیمانة معاونت محترم پرورش
ــگاه  توسط ایشان  الزمی که در فرایند خرید کتاب و برگزاری نمایش
ــد، گامی بلند برای دستیابی به اهداف مصوبة 828 شورای  اعالم ش

عالی آموزش وپرورش خواهد بود.
ــار صفحه در انتهای  ــال تحصیلی جدید، با اختصاص چه  از س
ــی و یک صفحه در  ــی جدیدالتألیف در دورة ابتدای ــای درس کتاب ه
ــطه، به معرفی بهتر و بیشتر آثار برتر کمک  کتاب های مختلف متوس
ــی جدید تغییر  ــال تحصیل ــد. قطعًا این صفحات در هر س خواهد ش
ــامان کتاب و کتاب نامه های رشد نیز در این  ــایت س خواهد کرد. س

صفحات معرفی می شوند.
ــتر و بهتر  ــد برای معرفی بیش  همچنین از ظرفیت مجالت رش

کتاب های مناسب استفاده خواهد شد.
ــیدة  ــا تمهیداتی که اندیش ــة خود ب ــش به نوب ــازمان پژوه  س
ــد را به نحو بهتری به  ــده در کتاب نامه های رش کتاب های معرفی ش
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مخاطبان عالقه مند ارائه خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف حتمًا 
مشارکت و همراهی ناشران محترم ضروری خواهد بود.

ــدن داوری کتاب های داستانی به چرخة   از این پس با اضافه ش
طرح سامان دهی، یکی از خألهای موجود این طرح پر خواهد شد.

ــبت به  ــنوارة یازدهم به آثار تألیفی و بومی نس  توجه ویژة جش
ــت که انتظار می رود به نحو  آثار ترجمه ای، از رویکردهای مهمی اس

مطلوبی مورد استقبال ناشران و نویسندگان عزیز قرار گیرد.
ــکر از تمامي ناشران و نویسندگانی که کتاب ها  مجدداً، ضمن تش
ــال کرده اند،  همچنین  ــنواره ارس ــود را برای دبیرخانة جش و آثار خ
ــد در حوزه های  ــي و داوران ارجمن ــرم کمیتة علم ــاي محت از اعض
ــنواره ما را یاری  گوناگون و همکارانی که در مراحل مختلف این جش
ــپاس گزارم. همچنین از توجه ویژة وزیر محترم، جناب  رسانده اند، س
ــان برای  ــه امر کتاب و کتاب خوانی و تأکید ایش ــاي دکتر فاني ب آق
ــب تشکر می کنم و از  ــویق از ناشران کتاب های مناس حمایت و تش
ــن همکاری مدیران و کارشناسان سازمان و به ویژه معاون وزیر  حس
و رئیس محترم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، جناب آقای 
ــگي و مستمر مشوق  دکتر محمدیان که با هدایت و حمایت همیش

برگزارکنندگان این جشنواره بوده و هستند، صمیمانه تشکر و قدردانی 
ــانه و خبرنگاران محترم که با اطالع رسانی و  می کنم. از اصحاب رس
ــنهادهاي سازنده،  ــی و انتقادها و پیش انعکاس دیدگاه های کارشناس
ــی و  ــتفادة هرچه بهتر کتاب هاي آموزش ــاعه و اس زمینه را برای اش
ــم می آورند، و از  ــطح عمومی و مدارس فراه ــب در س تربیتی مناس
ــارات و تکنولوژي  آموزشي«، به ویژه  همکاران گرامي در »دفتر انتش
ــنواره، معاونان محترم دفتر سرکار خانم  دبیران علمي و اجرایي جش
كیا و جناب آقاي ش�هابلو و اعضاي فعال دبیرخانة جشنواره و همة 
ــنواره مشارکت  ــتة این جش عزیزاني که به نحوي در برگزاري شایس
ــی و تبریک  ــم مراتب قدردان ــپاس گزارم. الزم می دان ــته اند، س داش
ــندگان و مترجمان عزیز برگزیده و شایسته  صمیمانه خود را به نویس
ــما از  ــران برتر اعالم نموده و برای همگی ش تقدیر و همین طور ناش

خدای مهربان آرزوی توفیق  نمایم.
خدایا چنان كن سرانجام كار 

تو خشنود باشی و ما رستگار
والسالم
محمد ناصري/ بهمن ماه 1392
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اشاره 
یکی از امتیازات دهمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد تشکیل 
یک کمیتة علمی با حضور افراد مجرب و صاحب نظر در حوزه کتاب 
بود. در این مجال، کوشیده ایم با دیدگاه  اعضای محترم کمیتة علمی  
ــنواره، فرصت های پیش رو و کاستی های احتمالی  دربارة جایگاه جش
ــویم. اعضای این کمیته عبارت اند از آقایان دکتر مهدی  آن آشنا ش
ــای غالمرضا عمرانی و  چوبین�ه، مهندس عبدالمجید خاكی، آق
دکتر محمود معافی و همچنین خانم فریبا كیا )دبیر کمیته علمی(. 

گفت وگوی ما را با چهار تن از اعضای این کمیته می خوانید.

معیارهای انتخاب داوران را هم تدوین كنید
 مهدي چوبینه )1333، رامیان(

ــئول  ــناس مس دانش آموختة دورة دکتري جغرافیاي طبیعي، کارش
ــبق دفتر برنامه ریزي و تألیف است. تاکنون  گروه جغرافیا و معاون اس
ــي و تحقیقاتي بوده، نزدیک به 30  ــري بیش از ده طرح مطالعات مج

ــاالت متعددي نیز در این حوزه به  ــف در حوزة جغرافیا دارد و مق تألی
ــد و جز آن چاپ شده است. دکتر  نگارش درآورده که در مجالت رش
ــد آموزش جغرافیا و  ــو هیئت تحریریة مجله رش ــه اکنون عض چوبین
ــگاه هاي تهران، امام  ــت. وي همچنین در دانش ــر داخلي آن اس مدی
ــین، تربیت معلم و نیز در دوره هاي ضمن خدمت معلمان تدریس  حس

مي کند.

فریده نورمحمدی

دانشکدهایبرایتربیتداوران
طرازاولعلمیوآموزشی

گو
ت و 

گف

پای صحبت اعضای كمیتة علمی
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 آق�ای دكت�ر چوبین�ه، ش�ما نق�ش و جای�گاه جش�نوارة 
كتاب های آموزش�ی رش�د را در س�امان دهی منابع آموزش�ی 
و تربیت�ی چگون�ه می بینید؟ از نگاه ش�ما، مهم تری�ن كاركرد 
جشنواره چیست و روی كدام گروه از مخاطبان تأثیر مستقیم 

می گذارد؟ 
ــی، عالوه بر عناصر و ارکانی که متخصصان   در هر برنامة درس
ــمارند، تعداد زیادی مکمل و متمم هم وجود دارند که برنامة  برمی ش
درسی را در رسیدن به اهداف خود یاری می دهند. در وضعیت فعلی، 
ــی و به عبارت دیگر،  ــی رکن اصلی برنامه های درس کتاب های درس
ــوند. در این میان به علل مختلف،   ــوب می ش جلوة عینی آن ها محس
ــزا کمتر پرداخته  ــایر اج ــه تعجیل در تولید این کتاب ها، به س ازجمل
ــر می  بریم که گفت وگو  ــوی دیگر، در روزگاری به س ــود. از س می ش
ــود و این نوید را به  ــته های آموزشی بسیار شنیده می ش در مورد بس
ــه از حجم و  ــی می دهد ک ــان نظام آموزش ــران و مخاطب صاحب نظ
ــود و از طریق ارائة اجزا و  ــار محتوای رسمی آموزشی کاسته ش فش
مؤلفه های متنوع در آن بسته ها، اهداف قصد شده برنامة درسی بهتر 

محقق شوند.
ــة راهنما،  اما نباید از این نکته غفلت کرد که بدون وجود یک نقش
ــته شوند،  ــت که این عناصر و مؤلفه ها در جای خود گذاش معلوم نیس
ــته  ــتفاده قرار گیرند و کارایی مطلوب داش ــا در جای خود مورد اس ی
ــی از جمله شاخص ترین  ــند. در بین این اجزا، کتاب های آموزش باش
ــی اند که نیازمند توجه خاص  ــان به برنامه های درس بازوی یاری رس
ــتند. در یک فرایند قابل دفاع علمی، هر یک از منابع آموزشی و  هس
ــی جایگاه ویژه ای برای خود دارند. جشنوارة  ــة آموزش تربیتی در نقش
سامان دهی کتاب های آموزشی مسئول تعیین جایگاه این کتاب ها در 

نقشة آموزشی است. 
ــک دهه تجربه در  ــی با بیش از ی ــامان دهی منابع آموزش طرح س
ــت تا حدودی این وظیفه را جامة  ــته اس پرداختن به این مهم، توانس
ــنواره تاکنون  ــاند. یکی از مهم ترین اقداماتی که این جش عمل بپوش
ــدر و جایگاه هر یک از مخاطبان  ــده، تعیین ق موفق به اجرای آن ش
ــته بندی مخاطبان در  ــت. به این منظور، شناخت و دس خود بوده اس
دستور کاِر گردانندگان جشنواره قرار گرفته و برای هر گروه متناسب 
ــت. مخاطبان این جشنواره  ــده اس ــان اقدام ش با نیازها و انتظاراتش
عبارت اند از: ناشران، مؤلفان، دانش آموزان، معلمان، مدیران، والدین، 
ــت های  ــران و تصمیم گیرندگان سیاس ــی و مدی ــزان درس برنامه ری

آموزشی.
ــتند که به  ــرانی هس ــنواره ناش ــان جش ــته از مخاطب ــن دس اولی

سرمایه گذاری در این زمینه عالقه مندند. جهت دهی و مشارکت دادن 
ــتر از امروز  ــون می تواند این گروه را بیش ــان در بخش های گوناگ آن
ــنواره اند  جذب کند. گروهی دیگر دانش آموزان یا صاحبان اصلی جش
ــه آن ها انجام  ــتر ب ــة این فعالیت ها برای کمک بهتر و بیش ــه هم ک
ــی  ــر به دلیل کم تجربگی و نیاز به منابع آموزش ــرد. گروه اخی می پذی
ــتیابی به نیازهایشان  ــنواره برای دس معتبر، عالقه مندند از نتایج جش

ــالع از نیازهای آنان در  بهره ببرند. بنابراین، اط
اولویت جشنواره خواهد بود. در انتهای کتاب های 
ــه این گروه  ــنواره ب ــی برگزیدگان این جش درس
ــوند تا هدف مزبور تحقق یابد. لذا  معرفی می ش
ــته است تا جشنواره در تأمین فهرست این  شایس
ــل آورد. این دقت  ــتری به عم ــع دقت بیش مناب
ــتر از طریق عبور کتاب های ارسال شده به  بیش
ــنواره از چند مرحلة ارزشیابی علمی حاصل  جش

خواهد شد. 
والدین و اولیای مدرسه نیز از مخاطبان دیگر 
جشنواره اند که همچون گروه قبلی، ممکن است 
ــوند.  ــی دچار تردید ش ــاب منابع آموزش در انتخ
ــد را کاهش می دهد.  ــنواره این تردی ــج جش نتای

ــی نیز از طریق این جشنواره و  برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درس
ــی مرتبط با موضوع  نتایج آن در جریان آخرین منابع علمی و آموزش
درسی خود قرار می گیرند و در پس زمینة ذهنی خود، حمایت کنندگان 
برنامه هایشان را می شناسند. اما آخرین و مهم ترین گروه از مخاطبان 
ــود، جامعة معلمان  ــنواره که غالبًا کمتر به نقش آنان توجه می ش جش
ــطه با مخاطبان نظام  ــتقیم و بی واس ــت. معلم به دلیل تماس مس اس
ــی، همواره به یاری و پشتیبانی نیازمند بوده و هست. یکی از  آموزش
ــال های اخیر به نحو مؤثری توانسته است، این  بخش هایی که در س
ــنوارة سامان دهی کتاب های آموزشی  حمایت ها را به عمل آورد، جش

بوده است.

 به نظر شما با اضافه كردن چه بخش هایی یا چه كارهایی 
به برنامه های جشنواره، این حركت می تواند مؤثرتر باشد؟ 

ــامان دهی  ــه به فرایند علمی س ــر به دلیل توج ــال حاض  در ح
ــی و استفادة حداکثری از تجارب افراد صاحب نظر،  کتاب های آموزش
چنین مشهود است که جشنواره برنامة نسبتًا کاملی دارد و در صورتی 
ــراد متنوع تری انتخاب کرد،  ــروه اخیر را از میان اف ــه بتوان این گ ک
ــاید حضور  ــد. ش ــان داوری های آن افزوده خواهد ش ــب اطمین ضری

دكت�ر چوبین�ه: ش�اید اگر 
موانع قانونی وجود نداشته 
باشد یا برطرف شود، بتوان 
جش�نواره های آت�ی را ب�ا 
ناشران  مالی  حمایت های 
برگزار ك�رد و نوعی حامی 
مال�ی در ح�وزة كتاب های 
در  را  آموزش�ی  و  علم�ی 
به وجود  ادبیات جش�نواره 
آورد
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ــی،  ــران، متخصص برنامه ریزی درس ــدة معلمان، نمایندة ناش نماین
ــت آموزشی و روان شناس یادگیری در میان گروه داوران  تکنولوژیس
ــتی را برطرف سازد. اما اولین سؤالی که ممکن است مطرح  این کاس
ــود آن است که این جمع متخصصان را کجا می توان در کنار هم  ش
یافت. در حال حاضر شوراهای برنامه ریزی درسی، گروه های مختلف 
را به جز نمایندة ناشران در کنار هم در سازمان گرد آورده اند. چنانچه 
ــوراها پیوند برقرار کرد و از  ــوان به نوعی بین تیم داوری و این ش بت
ــن گروه جدید به غنای  ــکل داد، ای مجموع آن تیم های داوری را ش
ــنواره برجسته تر و مؤثرتر خواهد  ــتری خواهند رسید و نقش جش بیش
ــرایط و ضوابط داوری  ــد و صد البته، همة این مطالب با حفظ ش ش

جشنواره معنا خواهند یافت. 

 ش�ما چه فعالیت هایی را برای بعد از جش�نواره پیشنهاد 
می دهی�د؟ به بی�ان دیگر، چ�ه كارهایی الزم 
اس�ت انج�ام گی�رد ت�ا تأثی�رات جش�نواره 

ماندگار شود؟
 از جمله برنامه های پیشنهادی برای جشنواره، 
ــالة آن در استان هایی است  ــتانی هر س اجرای اس
ــتند و ایجاد نمایشگاه  که داوطلب برپایی آن هس
ــتان های مزبور،  دائمی از آثار برتر و برگزیده در اس
ــتقیم به مخاطبان جشنواره  این آثار به صورت مس
ــال یک بار هم  ــد و هر پنج س ــی خواهند ش معرف
ــنوارة جشنواره ها را بین این  می توان برگزاری جش
ــتان های داوطلب به رقابت گذاشت. متأسفانه معلمان ما به سبب  اس
ــتر با این جشنواره و  ــغلة زیاد، چندان فرصتی برای آشنایی بیش مش
ــا برخی از آنان که  ــد آموزش ها ندارند؛ تنه ــش و اثر آن در فراین نق
ــب شرکت در آن فقط با بخشی  دارای آثار و تألیفاتی بوده اند، برحس
از توانمندی های آن آشنا هستند. جمع کثیر خاموش در این مجموعه 
به لحاظ آماری قابل توجه اند. همچنین، دبیرخانة دائمی جشنواره در 
»دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« می تواند با طراحی برنامه های 

ساالنه، پل ارتباطی میان جشنواره های متوالی برقرار سازد.

 از نظ�ر ش�ما ناش�ر خ�وب، مؤل�ف خ�وب، و داور خوب 
كتاب های كمک آموزشی چه خصوصیاتی دارد؟

 دبیرخانة جشنواره با تهیة راهنما،  ویژگی هایی را باید برای تولید 
ــی رعایت کرد،در  ــی در هر یک از موضوعات درس کتاب های آموزش

واقع استانداردهای الزم را ارائه داده است. محتوای این راهنماها هم 
هر از چند گاه، مورد تجدیدنظر قرار می گیرند. این معیارها و مالک ها 
ــنواره را  ــیده به جش در قالب نمون برگ ها،  کار داوری کتاب های رس
ــازند. اما درمورد ویژگی های داوران تاکنون سندی تولید  آسان می س
ــی برای داوری نیازمند  ــت. همان طور که هر کتاب آموزش نشده اس
ــد بر مبنای  ــه کتاب ها نیز می بای ــت، داوران این گون ــی اس معیارهای
ــاید این نکته از معدود  ــتانداردهای قابل دفاعی انتخاب شوند. ش اس

نقاط ضعف جشنواره باشد. 
ــنواره، عالوه بر ارزیابی کتاب های آموزشی، دانشکده ای  این جش
ــت برای تربیت داوران طراز اول علمی و آموزشی؛  نباید آن را به  اس
ــب تجربة برخی از فرصت طلبان تبدیل کنیم. شاید  میدانی برای کس
ــده، سبب به وجود آمدن شرایط  ــاره ش کمبود افرادی با معیارهای اش
فعلی شده باشد یا عدم اطالع و دعوت نکردن از افراد موجه و معتبر 
ــرایط را به وجود آورده باشد در هر صورت می توان از تجربیات  این ش

درس آموخت. 

 جش�نواره چ�ه نقش�ی می توان�د در هدای�ت ناش�ران و 
مؤلفان كتاب های كمک آموزش�ی به س�مت تولی�د كتاب های 

خالقیت برانگیز ایفا كند؟
ــدن با یکدیگر و  ــران بدون مواجه ش ــنواره و هم ناش  هم جش
ــتمر با هم، قادر به تولید محصوالت خواهند بود؛  بدون همکاری مس
ــد. تولید محصوالت  ــطح معمولی باقی می مان ــان در س اما تولیداتش
ارزشمند و نفیس در حوزة کتاب های آموزشی در گرو تعامل جشنواره 
ــران است. اگر این دو به شکل مشترک راهشان را ادامه دهند  با ناش
ــترک دست همکاری دهند، موانع  ــیر رسیدن به اهداف مش و در مس
ــیدن به اهداف را بهتر از سر راه برخواهند داشت.  احتمالی در راه رس
ــرانی که در حوزة کتاب های آموزشی فعالیت دارند، تجارب  قطعًا ناش
ــنواره مدیریت و در جهت  ــمندی دارند که می تواند توسط جش ارزش
ــود. در تولید  ــی به کار گرفته ش اعتالی محصوالت مورد نیاز آموزش
استانداردهای کتاب های آموزشی می توان به تجارب این گونه ناشران 
توجه کرد و مشکالت فنی کار آن ها را مورد توجه قرار داد. شاید اگر 
ــته باشد یا برطرف شود، بتوان جشنواره های  موانع قانونی وجود نداش
آتی را با حمایت های مالی ناشران برگزار کرد و نوعی حامی مالی در 
حوزة کتاب های علمی و آموزشی را در ادبیات جشنواره به وجود آورد.
ــتمر و مداوم معیارهای کتاب  ــی مس ــوی دیگر، بدون بررس از س
ــی، ممکن است ناشران و مؤلفان کتاب های مورد بحث، دچار  آموزش

دكتر چوبینه: این جشنواره، 
عالوه ب�ر ارزیابی كتاب های 
آموزشی، دانشکده ای است 
برای تربیت داوران طراز اول 
علمی و آموزشی؛  نباید آن را 
به میدانی برای كسب تجربة 
برخی از فرصت طلبان تبدیل 

كنیم
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ــوند. این امری طبیعی است  انحراف از انتظارات جامعة مخاطبان ش
ــرمایه گذاران در این بخش زمانی که مطالبة مستمری نبینند یا  که س
بازخوردی از فعالیت هایشان دریافت نکنند، دچار رکود در خالقیت و 
ــوند و در جهت صرفه جویی در سرمایه یا اندوختن سود، از  نوآوری ش
ــنوارة سامان دهی کتاب های آموزشی  هر گونه تغییری بپرهیزند. جش
ــرایط حاضر نقش سیستم کنترل کیفیت و ارتقای همه جانبه را  در ش
ــد و صدالبته خود دبیرخانة  ــران و مؤلفان ایفا می کن برای جامعة ناش
جشنواره نیز نباید از ارتقا و اعتالی خود غافل بماند. حضور مستمر در 
ــگاه های بین المللی داخلی و خارجی، بخشی از نیازهای به روز  نمایش

شدن جشنواره را برای خودپاالیی تأمین می سازد.

 نق�ش جش�نوارة كتاب ه�ای آموزش�ی رش�د در تحق�ق 
اهداف�ی مانند خالقیت، كس�ب تجارب تربیتی در مدرس�ه، و 
تربیت نیروی انسانی مولد و كارآفرینی كه در سند تحول مورد 

تأكید قرار گرفته است، چیست؟ 
ــابه تأثیر نقش کتاب های درسی  ــی را می توان مش  چنین نقش
ــنواره داشت، اما  ــت. اگرچه چنین انتظاری را صرفًا نباید از جش دانس
می توان بخشی از سهم تأمین و تحقق اهداف مورد نظر را با برپایی 
ــترش این  ــه و تأکید بر روند رو به گس ــنواره برآورده کرد. توج جش
ــروط بر  ــنواره به نوبة خود قادر به تحقق اهداف خواهد بود، مش جش
آنکه هم پای سایر بخش ها و ارکان مؤثر در تحقق اهداف سند مورد 
ــهیالت الزم برای برپایی آن فراهم  ــاره، امکانات، اعتبارات و تس اش
ــود. اتفاقًا با توجه به تنگناها و محدودیت های موجود در محتوای  ش
ــتری  ــی از امتیاز بیش ــی، محتوای کتاب های آموزش کتاب های درس
ــامان دهی کتاب های  ــنوارة س ــد و از این نظر، ارتقای جش برخوردارن
ــی، به تأمین اهداف مغفول مانده در سند تحول نیز نیز منجر  آموزش

خواهد شد. 

 به نظ�ر ش�ما از چ�ه امکاناتی در جهت آش�نایی بیش�تر 
جشنواره با مخاطبانش می توان سود برد؟ 

ــد که بعد از پایان  ــاره ش ــؤاالت قبلی تلویحًا اش ــخ س  در پاس
ــراً کاهش می یابد و تا  ــای دبیرخانة آن ظاه ــنواره، فعالیت ه هر جش
ــدی فعالیت پررنگی  ــنوارة بع ــه زمان برگزاری جش ــدن ب نزدیک ش
ــت اندرکاران آن در تمام طول  ــود. در حالی که اغلب دس دیده نمی ش
ــال مشغلة مستمری دارند. این شرایط به چشم مخاطبان جشنواره  س
ــت و صرفًا از طریق فصل نامه یا ویژه نامه ای به نمایش  مشهود نیس

ــود. یا معرفی منابع آموزشی انتهای کتاب های درسی،  گذاشته می ش
ــؤال روبه رو می شود که از چه مرجعی می توان آن ها را  غالبًا با این س
تهیه کرد. به نظر می رسد دبیرخانة دائمی جشنواره به فضا و امکانات 
بیشتری برای معرفی خود نیاز دارد و طبعًا از این طریق تأثیر بیشتری 
ــازمان  ــبی در مجاورت س ــت. در حال حاضر مکان مناس خواهد داش
ــازمان  ــوی هیئت امنای س ــدور مجوزی از س ــود دارد که با ص وج
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، می توان آن را به عنوان محلی برای 
ــگاه دائمی آثار برگزیدة جشنواره در نظر گرفت. به طور طبیعی  نمایش
ممکن است موانعی بر سر راه برپایی این نمایشگاه وجود داشته باشد 
ــودی آن غیرقابل انکار  ــه غیرقابل حل نخواهد بود؛ اما ارزش وج ک
ــت. به مصداق گفتة »دوصد گفته چون نیم کردار نیست«، برپایی  اس
ــنواره را  ــگاه می تواند بحث ها و ادعاهای نظری این جش این نمایش
ــاند و مخاطبان آن را، اعم از دانش آموزان، معلمان،  جامة عمل بپوش
ــی، مؤلفان و ناشران حوزة  والدین، مدیران مدارس، برنامه ریزان درس
ــی، از عزم و ارادة جدی این جشنواره برای تحقق  کتاب های آموزش

اهداف آموزشی مطمئن سازد. 

ناشران، مؤلفان و داوران واجد شرایط را شناسایی كنید
دبیرخانة جش�نواره باید یک ماش�ین جست وجوگر 

هوشمند باشد

عبدالمجید خاكي صدیق )1324، خرم آباد(
کارشناس برنامه ریزي و رئیس گروه صنعت در دفتر تألیف آموزش هاي 
ــي و  ــور صنعت ــدي در ام ــابقه ممت ــت. س ــش اس ــه اي و کاردان فني وحرف
ــگاه عملیات حرارتي و مکانیکي در  ــت آزمایش فني وحرفه اي دارد. سرپرس
ذوب آهن اصفهان، مدیرکل سازمان آموزش فني وحرفه اي استان همدان، 
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ــازمان آموزش فني وحرفه اي کشور، مدیرکل  مدیرکل پژوهش و تحقیق س
ــازمان مذکور از  ــاون مدیریت برنامه ریزي س ــش و تحقیق و نیز مع پژوه

سوابق ایشان است.

 آق�ای مهن�دس خاكي، ش�ما نق�ش و جایگاه جش�نوارة 
كتاب های آموزش�ی رش�د را در س�امان دهی منابع آموزشی و 
تربیت�ی چگونه می بینی�د؟ به عبارت دیگ�ر، مهم ترین كاركرد 
جش�نواره چیست و به نظر ش�ما روی كدام گروه از مخاطبان 

تأثیر مستقیم می گذارد؟
ــی و تربیتی مطمئن،  ــاختن دسترسی به منابع آموزش  آسان س
ــتای دانش افزایی و  ــازی منابع برای مطالعه و تحقیق در راس غنی س

بسترسازی برای پژوهش دانش آموزان و مطالعة آزاد.
ــی معلمان به  ــردن امکان دسترس ــم ک - فراه
ــی برای مطالعه و دانش افزایی و  منابع کمک درس

معرفی این منابع به دانش آموزان.
ــران برای مشارکت بیشتر و ارائة  - ترغیب ناش
ــی و تربیتی در دوره های گوناگون  تولیدات آموزش

تحصیلی و گسترش زمینه ها.
ــتر  ــئولیت پذیری بیش - فراهم کردن زمینة مس
ــداف و انتظارات  ــال اه ــان در قب ــران و مؤلف ناش

سازمان پژوهش.
ــت وار بیان  ــواردی که فهرس ــته از این م گذش
شد، دفتر انتشارات تکنولوژی آموزشی و دبیرخانة 
ــت وجوگر  ــین جس ــوان یک ماش ــنواره به عن جش
هوشمند می تواند نقش مؤثری در ارتباط با ناشران، 
ــرایط در طرح سامان دهی  مؤلفان حقوقی و حقیقی و داوران واجد ش
ــی و تربیتی ایفا کند. همچنین، به نظر می رسد بیشترین  منابع آموزش
ــی، به ویژه  ــای مختلف تحصیل ــوزان دوره ه ــان آن دانش آم مخاطب
ــتند و معلمان به دلیل تولید محدودتر منابع آموزشی و  متوسطه هس
تربیتی مناسب برای معلمان، در محدودة کمتری، مخاطب جشنواره 

محسوب می شوند.

 به نظ�ر ش�ما ب�ا اضاف�ه كردن چ�ه بخش های�ی یا چه 
كارهای�ی ب�ه برنامه ه�ای جش�نواره، این حرك�ت می تواند 

مؤثرتر باشد؟ 
 - اضافه کردن تولیدات کتاب های داستانی و رمان های مرتبط 
ــی و تربیتی به نحوی که این تولیدات درک و فهم  با محتوای درس

دانش آموزان را در یادگیری ارتقاء دهند.
- ارجاع امر بررسی منابع تولید شدة خاص معلمان در سطح کشور 
ــایر موارد در  ــه و س در زمینة روش تدریس، مدیریت کالس و مدرس
ارتباط با امور آموزشی و تربیتی به بخشی از جشنواره به صورت مجزا 

و مستقل با معیارهای ارزیابی ویژه.
ــده و کتاب های تألیفی،  ــای خارجی ترجمه ش ــی کتاب ه - ارزیاب

به صورت مجزا و با شاخص های خاص هر بخش.

 ش�ما چه فعالیت هایی را برای بعد از جش�نواره پیشنهاد 
می دهی�د؟ به بیان دیگر، چه كارهایی الزم اس�ت انجام گیرد  

تا تأثیرات جشنواره ماندگار شود؟
ــان برگزاری  ــنواره بعد از پای ــی نقاط قوت و ضعف جش  بررس
به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات منابع آموزشی و تربیتی 

برای برگزاری بهتر جشنوارة بعدی.
ــان، داوران و مترجمان  ــران، مؤلف ــاتی با ناش - برگزاری جلس
ــنواره و  ــداف جش ــایی اه ــت شناس ــان در جه ــه آن ــرای توجی ب
ــتیابی به راهکارهای  ــی و تربیتی و دس ــامان دهی منابع آموزش س
ــاد انگیزه در دانش آموزان برای  ــل اجرا به منظور ترغیب و ایج قاب

بهره مندی از این منابع. 
- غنی سازی کتابخانه هاي مدارس از طریق اطالع رسانی و ایجاد 

تسهیالت برای خرید تولیدات توسط استان ها و دانش آموزان. 
- بسترسازی برای آنکه بخش خصوصی تولیدات خود را به سمت 

نیازهای دانش آموزان و معلمان سوق دهد.
- اطالع رسانی به موقع و وسیع در مورد برگزاری جشنواره توسط 

سازمان  پژوهش. 

 از نظ�ر ش�ما ناش�ر خ�وب، مؤل�ف خ�وب، و داور خوب 
كتاب های كمک آموزشی چه خصوصیاتی دارد؟

ــق و پژوهش در زمینة  ــت که با تحقی ــف خوب مؤلفی اس  مؤل
ــازمان پژوهش و  ــداف و انتظارات س ــی و آگاهی از اه ــة درس برنام

برنامه ریزي آموزشي، سطح کیفی تولیدات خود را ارتقا دهد.
ــر خوب ناشری است که هوشمندانه و آگاهانه تولیدات خود  - ناش
ــالم ناشران در جهت  ــنواره انتخاب کند تا رقابت س برای ارائه به جش
ــگارش، به عنوان یک اهرم مثبت، عمل  باال بردن کیفیت محتوا و ن

کند.
ــه قضاوت و  ــبت ب ــه کمک اهل فن و قلم، نس ــد ب - داوران بای
ــد و در مقابل  ــد ارزیابی عمل کنن ــدات مطابق با فراین ــی تولی ارزیاب

مهندس خاكي: داوران باید 
در مقابل مؤلف�ان صددرصد 
مس�ئول و پاس�خ گو باشند. 
ضم�ن اینکه در قب�ول یا رد 
كتاب ه�ا توجیه قاب�ل قبول 
ارائه دهند. همچنین، نظرات 
اصالح�ی  پیش�نهادهای  و 
خودش�ان را ب�رای ارزیابی 
بهتر در جش�نواره  بعدی به 
دبیرخان�ة جش�نواره عرضه 

دارند
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ــند. ضمن اینکه در قبول  ــخ گو باش ــئول و پاس مؤلفان صددرصد مس
ــن، نظرات و  ــول ارائه دهند. همچنی ــا توجیه قابل قب ــا رد کتاب ه ی
ــان را برای ارزیابی بهتر در جشنوارة   ــنهادهای اصالحی خودش پیش

بعدی به دبیرخانة جشنواره عرضه دارند. 

 جش�نواره چ�ه نقش�ی می توان�د در هدای�ت ناش�ران و 
مؤلفان كتاب های كمک آموزش�ی به س�مت تولی�د كتاب های 

خالقیت برانگیز ایفا كند؟
ــگر برای تکمیل اطالعات مورد   کمک به دانش آموزان پژوهش
ــب تجارب  ــة خود و بهره برداری از آن در خلق ابتکارات و کس عالق

دیگران و کارآفرینان.
ــطح دانش معلمان درخصوص کسب تجارب تربیتی،  - ارتقای س

آموزشی و مدیریتی.
ــانی در زمینة مؤلف،  ــانی و توسعة منابع انس - تربیت نیروی انس

مترجم ناشر توانا.
ــی و  - ایجاد زمینة کارآفرینی در جامعه در بخش تولیدات آموزش

تربیتی.
ــایر کشورها به واسطة ارائة  ــب تجارب آموزشی و تربیتی س - کس
ــگران  ــده در این بخش برای محققان و پژوهش ــدات ترجمه ش تولی

جوان و مؤلفان.

جشنواره باید همه ساله خود را نو كند
پس از جشنواره، گردهمایی مشورتی برپا كنید 

غالمرضا عمراني )1326، زابل(
ــگر ادبیات  ــي، نویسنده، پژوهش ــد زبان و ادبیات فارس ــناس ارش کارش
ــناس پیشین دفتر  ــهد و کارش ــابق دبیرستان هاي مش ــتاني. دبیر س سیس

ــي، گروه ادبیات، است. در تألیف حدود  برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درس
ــي و بیش از 30 جلد کتاب هاي کمک آموزشي  ــي فارس 20 جلد کتاب درس
ــت. تا  ــته و خود نیز حدود 10 تألیف دارد که از آن جمله اس ــارکت داش مش
ــق )سفرنامه حج( رخسارة خورشید، گویش سیستاني )تاکنون 5  قاف با عش

مجلد آن انتشار یافته است(

 جن�اب آق�اي عمرانی ش�ما، نق�ش و جایگاه جش�نواره 
كتاب های آموزش�ی رش�د را در س�امان دهی منابع آموزشی و 
تربیت�ی چگون�ه می بینید؟ به عبارت دیگ�ر، مهم ترین كاركرد 
جش�نواره چیست و به نظر ش�ما روی كدام گروه از مخاطبان 

تأثیر مستقیم می گذارد؟ 
ــروه تأثیرگذار  ــر دو گ ــنواره ب  نتایج جش
ــده. منظورم  ــده و مصرف کنن ــت: تولیدکنن اس
از  و  ــت  اس ــف  مؤل و  ــر  ناش ــده،  تولیدکنن از 
ــده. خواننده را  ــده، خریدار و خوانن مصرف کنن
ــداران هم دو گروه  ــیم. خری ــم که می شناس ه
ــا و گردانندگان  ــدر و مادره ــتند: پ عمده هس
ــروکار  ــازمان هایی که با مطالعه س نهادها و س
دارند. با این تعریف مخاطب طیفی گسترده را 
ــت که کار جشنواره  ــن اس دربرمی گیرد و روش
ــاند؛ سود هم شامل منافع  به همه سود می رس

ــت. مادی و معنوی هر دو گروه اس
ــترده، میدانی بی نظیر است  ــت که تأثیری چنین گس روشن اس
ــتفاده کرد و فعاًل  ــت منافع همة طبقات از آن اس ــه باید در جه ک
ــزاری در اختیار دارد و  ــن اب ــت که چنی ــنواره اس تنها همین جش
ــزرگ تولیدکننده و  ــان دو گروه ب ــالمی را می ــد جریان س می توان
ــده به راه بیندازد و منافع هر دو را نیز تأمین و تضمین  مصرف کنن

کند.
ــازمان های خریدار کتاب کمتر به رأی و  در این میان، نهادها و س
ــان و پیرامونیانشان توجه می کنند و بیشینة توجه آن ها به  نظر خودش
نتایج همین جشنواره است. یعنی به زبان دیگر، تکلیف را از خودشان 
ــنواره به منزلة چشم و گوش خیل عظیمی  ساقط می کنند. پس جش

درخواهد آمد.

 ش�ما چه فعالیت هایی را برای بعد از جش�نواره پیشنهاد 
می دهی�د؟ به بی�ان دیگر، چه كارهایی الزم اس�ت س�ازمان 

پژوهش انجام دهد تا تأثیرات جشنواره ماندگار شود؟ 

غالمرضا عمران�ي: داوری 
دش�وارترین كاری اس�ت 
كه در دنیا ممکن اس�ت به 
آن برخورد. ایمان، وجدان، 
آش�نایی  و  عل�م  تعه�د، 
گسترده با اهداف جشنواره 
جزئی�ات  ب�ا  آش�نایی  و 
موضوع�ی كه كت�اب مورد 
نظر در آن حوزه قرار دارد، 
همه و همه برعهدة اوست
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ــازمان پژوهش اگر مهار چنین کاروانی را به دست گرفته   س
ــیار  ــاند، باید بس ــه آن را به منزل مقصود برس ــت ک و مصمم اس
ــی بردن به عمق  ــت برای پ ــئوالنه عمل کند. فقط کافی اس مس
ــه هایمان  ــی از کتابخانه های مدرس ــه می گویم، ناظر بی طرف آنچ
ــطوح مدارس  بازدید کند. در آنجا، یعنی در کتاب خانه های تمام س
ــاهده خواهد کرد که حتی  ــا پایان، کتاب هایی را مش ــی ت از ابتدای
ــده و هیچ خواستاری نداشته اند و  ــه جابه جا نش یک بار هم از قفس
نخواهند داشت؛ کتاب هایی که برای نوشتنشان هیچ گونه خالقیتی 
ــت. این  ــری، علمی و ... به کار نرفته اس ــچ نوع جذابیت بص و هی
ــه های کتاب خاک خواهند خورد.  کتاب ها برای ابد در همین قفس
ــت که چنین کتاب هایی از کدام مسیر و با کدام  ــش اینجاس پرس
ــتور خریداری شده اند؟ شاید همین  توصیه و دس
ــند،  ــب باش ــا برای جای دیگری، مناس کتاب ه
ــه های کتابخانة  ــا در قفس ــی نگهداری آن ه ول
ــن و سال و عالئق  ــه با مخاطبانی که س مدرس
ــان را می شناسیم، ظلم آشکار به این  و سالئقش
ــنوارة برخاسته از  ــت؟ مبادا که جش کتاب ها نیس

ــازمان نیز چنین راهی بپیماید! س

 از نظر ش�ما ناش�ر خوب، مؤلف خوب، و 
داور خوب كتاب های آموزشی چه خصوصیاتی 

دارد؟ 
ــتای  ــر و مؤلف اگر هر دو در یک راس  ناش
ــد، خوب اند. منظورم  ــب کارانه عمل کنن غیرکاس
را از »راستا« با یک نمونه روشن تر خواهم کرد. 
ــازی  ــود و انصافًا برای توانمندس ــته ب کتابی را که همکاری نوش
ــر محترمی پیشنهاد و دقت علمی  ــی مناسب بود، به ناش معلم بس
ــر محترم پس از  ــای آن را تضمین کردم. ناش ــالمت هدف ه و س
ــما موافقم. این کتاب واقعًا  ــی دقیق کتاب فرمودند با نظر ش بررس
ــیاری کتاب ها و  ــازد و از زحمت مطالعة بس معلم را توانمند می س
ــش می دهد. اما به  ــمار در کالس داری نجات ــای بی ش از دغدغه ه
ــد تا با  ــف توصیه کنید، همین کتاب را برای دانش آموز بنویس مؤل
ــه منظورش را از  ــم. باز گلی به جمالش ک ــال میل چاپش کن کم
ــنهاد رو راست و بی افتادن در پیچ و خم الفاظ به صراحت  این پیش
ــاب را خواهند خرید،  ــی که این کت ــر تعداد معلمان ــود که مگ فرم
ــت؟ مقایسه کنید با تعداد دانش آموزانی که می توان با  چند نفر اس
ــة همان معلمان این کتاب خوب را به آنان فروخت! باالخره  توصی

ــود و زیانمان را بکنیم. ــاب س ما هم باید حس
ــر محترم، هر دو نظر  ــر این بیفزایم که هم مؤلف و هم آن ناش ب
ــنی  ــی به روش ــی و کمک آموزش ــبت به کتاب خوب آموزش مرا نس
ــرده بودیم که اگر  ــش از آن بارها با هم گفت وگو ک ــتند. پی می دانس
بشود، با تألیف کتاب های مناسب برای معلم، او را برای کالس داری 
ــه بار بر گردة دانش آموز  ــاخت، دیگر لزومی ندارد این هم توانمند س

بگذاریم و او را به کار ِگل واداریم.
ــد که  ــت که به این نکته واقف باش ــی اس و اما داور خوب کس
ــت به آن  ــت که در دنیا ممکن اس ــوارترین کاری اس داوری دش
ــترده با اهداف  ــنایی گس برخورد. ایمان، وجدان، تعهد، علم و آش
ــه کتاب مورد نظر در  ــنایی با جزئیات موضوعی ک ــنواره و آش جش
آن حوزه قرار دارد، همه و همه برعهدة اوست و بعدها باید بتواند 
جواب گوی هرگونه بدداوری و پیشداوری باشد. در این میدان تنها 
ــت که با گزینش احتمااًل  ــنده یا ناشر نیس یک کتاب و یک نویس
ــیده یا فروکشیده می شود. گاهی  نادرست وی، بی استحقاق برکش
ــدازة کتابش  ــی به همان ان ــت دنیای کس ــم که ممکن اس بپذیری
ــیدن آن، معادله های دنیای  ــا فروکش ــیدن ی ــد. بیهوده برکش باش
ــت.  ــم می زند و تمام تبعات آن بر دوش داور اس ــس را بره آن ک
ــت با  ــد که ممکن اس ــوی دیگر، به این هم همواره بیندیش از س
ــش خود، مخاطبی را از موهبتی محروم کند  گزینش یا عدم گزین

یا به او چیزی را تحمیل کند که روا نباشد.

 جش�نواره چ�ه نقش�ی می توان�د در هدای�ت ناش�ران و 
مؤلف�ان كتاب های كمک آموزش�ی به س�مت تولی�د كتاب های 

خالقیت برانگیز ایفا كند؟
 کافی است جشنواره و هرچه بدان وابسته است، همه ساله 
ــه کند، از تجربة معلمان  ــود را نو کند. اندکی هم به دنیا توج خ
ــی نتایج پژوهش های بی طرفانه  جهان نترسد و خود را با بررس
ــدان تحقیقی  ــه عالوه، می ــازد. ب ــی - توانمند س - نه فرمایش
ــته و جاری اش  برای گرفتن بازخورد از اعمال و رفتارهای گذش
ــالة خودش هم درست  ــی عملکرد هر س ــاید و برای بررس بگش
ــه ای  ــئوالنه و بی طرفان ــای مس ــنواره، گردهمایی ه ــل جش مث
ــر، ناظر و  ــت اندرکاران- منظورم مؤلف، ناش ــد. از دس ــا کن برپ
ــد در گردهمایی های  ــت کن ــت - درخواس ــان کتاب اس مخاطب
ــرکت کنند، و نقد و نظر  ــنواره، پس از پایان، ش ــورتی جش مش
ــه گردابی در درون  ــنواره نباید مبدل ب ــد. جش ــود بدهن و رهنم

ــود.  خودش بش

غالمرض�ا عمراني: بپذیریم 
كه گاهی ممکن است دنیای 
كس�ی ب�ه ان�دازة كتاب�ش 
باش�د. بیهوده بركشیدن یا 
فروكش�یدن آن، معادله های 
دنی�ای او را بره�م می زند و 
تم�ام تبع�ات آن ب�ر دوش 
داور است. داور ممکن است 
با گزینش ی�ا عدم گزینش 
خود، مخاطب�ی را از موهبتی 
مح�روم یا ب�ه او چی�زی را 

تحمیل كند كه روا نباشد
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باید به تألیف بهاي بیشتري بدهیم

محمود معافي )1331، تویسركان(
ــناس ارشد برنامه ریزي درسي و کارشناس مسئول گروه  پیش از این کارش
ــت و همچنان با این  مطالعات اجتماعي در دفتر برنامه ریزي و تألیف بوده اس
دفتر همکاري دارد. او دکتراي برنامه ریزي درسي از دانشگاه دهلي دارد. معافي 
ــت. از جمله مطالعة تطبیقي در آموزش  داراي پژوهش ها و تألیفات زیادي اس
حرفه وفن در آموزش هاي عمومي، آموزش جغرافیا در کشورهاي جهان، مقایسه 
تطبیقي فرایند تدوین برنامه درسي ملي در کشورهاي جهان، و مطالعة تطبیقي 
آموزش پیشگیري از اعتیاد. تألیفات او شامل روش آموزش جغرافیا، مهارت هاي 
جغرافیایي، آموزش تفکر، مباني و اصول علمي تألیف کتاب هاي درسي، تفکر 
و سبک زندگي پایه هفتم متوسطه و نزدیک به 115 مقاله علمي است که در 

مجالت مختلف چاپ شده است.

 آقاي دكتر معاني شما نقش و جایگاه جشنوارة كتاب های 
آموزشی رشد را در سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی چگونه 
می بینید؟ به عبارت دیگر، مهم ترین كار جشنواره چیست و به 
نظر شما روی كدام گروه از مخاطبان تأثیر مستقیم می گذارد؟

 همان طور که مي دانید، هدف جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد، 
ــالش کرده اند، کتاب هاي  ــت که ت ــراني اس تقدیر از مؤلفان و یا ناش
ــي را با توجه به معیارهاي تربیتي وارد بازار و  ــي و کمک درس آموزش
چرخة یادگیري مدارس کنند. بنده که در طول 12 سال گذشته داور 
ــي بوده ام، احساس مي کنم کتاب هایي که در حال  کتاب هاي آموزش
ــوند، به لحاظ کیفي تغییرات  حاضر تألیف و وارد چرخة داوري مي ش
ــه با کتاب هاي سال هاي قبل پیدا کرده اند.  ماهوي زیادي در مقایس
ــران مخالفت هایي مي کردند و تصور  البته در ابتداي کار برخي از ناش
ــران است  ــامان دهي حذف برخي از ناش آن ها بر این بود که هدف س
ــت. اما هدف اصلي این بود که  ــختگیري هاي بي جاس و به دنبال س

ناشران با توجه به اینکه سرمایه گذاري آموزشي مي کنند و زحماتي را 
متقبل مي شوند، با رعایت یک سلسله از شاخص ها، کیفیت کار خود 
را باال ببرند و بار تربیتي کتاب هایشان را افزایش دهند. خوش بختانه 
ــت زمان بهتر شده است. ناشران سعي دارند  کیفیت کتاب ها با گذش
که این شاخص ها را در تألیف کتاب هاي خود مورد توجه قرار دهند. 
ــایي  ــنواره انجام مي دهد، شناس مهم ترین کار دیگري که این جش
ــما به بیانیة داوران توجه کنید، متوجه  ــت. اگر ش خألها و کمبودهاس
مي شوید که اغلب آن ها به این خألها اشاره کرده اند. از جمله نکاتي 

ــده است، غلبة  ــکار ش ــي ها آش که در این بررس
ــت.  کتاب هاي ترجمه اي بر کتاب هاي تألیفي اس
ــت که برخي از کتاب هاي ترجمه اي  ــت اس درس
ــا به اعتقاد من  ــت خوبي برخوردارند، ام از کیفی
ــتري بدهیم. از طرف  ما باید به تألیف بهاي بیش
ــر، ما در تألیف تنها نباید به انتقال اطالعات  دیگ
بسنده کنیم. بلکه دانش، مهارت، فعالیت عملي، 
فضیلت، اندیشه ها و نیازهاي فراگیرنده، انتخاب 
ــوع محتوا، جذابیت و  ــب با توجه به ن زبان مناس
ــویي با اهداف حوزه هاي یادگیري نیز باید  هم س

مورد توجه قرار گیرد.
در ارتباط با این سؤال که جشنواره روي کدام 
ــروه از مخاطبان تأثیر مي گذارد، در یک کلمه،  گ
ــت. یعني مؤلف، ناشر،  ــخ من ذي نفعان اس پاس
دانش آموزان، معلمان و در آخر خانواده ها هستند 

که از انتشار کتاب هاي داراي کیفیت باال سود مي برند.

 به نظر شما، با اضافه كردن چه بخش هایی یا چه كارهایی 
به برنامه های جشنواره این حركت می تواند مؤثرتر باشد؟

ــت ها، نقاشان و  ــران، گرافیس ــد قدرداني از ناش  به نظر مي رس
ــد و ما  صفحه آرایان کتاب هاي تألیفي در کنار مؤلفان کار خوبي  باش
ــنده کنیم. بلکه افراد دیگري  نباید به قدرداني از مؤلف یا مترجم بس
ــتند که باید تشویق شوند، زیرا کار آن ها در کیفیت بخشي به  نیز هس

کتاب مؤثر است.

 ش�ما چه فعالیت هایی را برای بعد از جش�نواره پیشنهاد 
می دهی�د؟ به بی�ان دیگر، چه كارهایی الزم اس�ت س�ازمان 

پژوهش انجام دهد تا تأثیرات جشنواره ماندگار شود؟
ــت مجموعة  ــنواره الزم اس  درخصوص ماندگاري تأثیرات جش

دكت�ر معاف�ي: م�ا باید به 
بیش�تري  به�اي  تألی�ف 
بدهیم. از طرف دیگر، ما در 
تألیف تنه�ا نباید به انتقال 
اطالعات بسنده كنیم. بلکه 
دان�ش، مه�ارت، فعالیت 
عملي، فضیلت، اندیشه ها و 
نیازهاي فراگیرنده، انتخاب 
زب�ان مناس�ب ب�ا توج�ه 
ب�ه ن�وع محت�وا، جذابیت 
اه�داف  ب�ا  هم س�ویي  و 
حوزه هاي یادگیري نیز باید 
مورد توجه قرار گیرد
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شاخص هایي که در ارزشیابي کتاب هاي کمک آموزشي مورد استفاده 
ــنواره، و نیز  ــیابي جش ــدة بیانیه ها، نتایج ارزش ــرار گرفته اند، چکی ق
ــران و مؤلفان پس از برگزاري هر جشنواره به اطالع  انتظارات از ناش
ــران برسد. ارسال یک مجموعه از کتاب هاي برگزیده و تقدیري  ناش
ــال یک  ــاید بتوان با ارس ــران نیز کار مثبتي خواهد بود. ش براي ناش
ــه کتاب هاي برگزیده، این  ــي دي« از موضوعات فوق و مجموع »س

کار را انجام داد.

 از نظ�ر ش�ما، ناش�ر خ�وب، مؤل�ف خ�وب، و داور خوب 
كتاب های كمک آموزشی چه خصوصیاتی دارد؟ 

 از نظر من، ناشر خوب کسي است که کتاب هاي کمک آموزشي 
ــد،  ــي را مي شناس ــوب را انتخاب مي کند، اهداف برنامه هاي درس خ
ــه معیارهاي داوري در مورد کتاب  ــف مطلع را انتخاب مي کند، ب مؤل
اعتقاد دارد و به مؤلف خود توصیه مي کند که آن ها را در تألیف به کار 
ــرد و تالش مي کند در انتخاب کاغذ، کیفیت تصویر، صفحه آرایي  گی
و به طور کلي هنر تایپوگرافي یا آرایش نوشته و تصویر، دقت الزم را 
به خرج  دهد. مؤلف خود نیز باید عالوه بر صالحیت علمي، از دانش 
ــتن و مالحظاتي که در انتخاب و  روز، ویژگي هاي مخاطب، هنر نوش
ــد و هنر به کارگیري  ــازمان دهي محتوا باید رعایت کند، مطلع باش س
ــاي تقدیري و  ــد. مطالعة کتاب ه ــته باش ــا را در عمل نیز داش آن ه
ــد بود. آگاهي از  ــا خواه ــده براي مؤلفان در این زمینه راهگش برگزی
اهداف حوزه هاي درسي و محتواي برنامه نیز عمیقًا باید دنبال شود.

داور خوب فردي است مطلع در حوزة مربوطه، اهل قلم و صاحب 
ــازمان دهي محتوا. مخاطب  ــاب و س ــاي انتخ ــد، آگاه از معیاره تولی
ــي و محتواي  ــه اهداف برنامة درس ــد و ب ــاي او را مي شناس و نیازه
ــلط است. بي طرف بودن و عادل بودن یکي از مهم ترین  کتاب ها مس

خصیصه هاي داور است.

 جش�نواره چ�ه نقش�ی می توان�د در هدای�ت ناش�ران و 
مؤلفان كتاب های كمک آموزش�ی به س�مت تولی�د كتاب های 

خالقیت برانگیز ایفا كند؟
ــر و مؤلف در مورد  ــیت ناش ــت عرض کنم که حساس  الزم اس
ــا موجب بهبود کیفیت این  ــي و اهمیت آن ه کتاب هاي کمک آموزش
ــد. خوش بختانه بیشتر ناشران امروزه متوجه  نوع از کتاب ها خواهد ش
ــت و ماندگاري کتاب  ــف کتاب کاري تخصصي اس ــده اند که تألی ش
ــاز فراگیرنده، انتخاب  ــذاري آن روي مخاطب با عنایت به نی و اثرگ
زبان مناسب براي محتوا با توجه به ماهیت آن، جذابیت و اثرگذاري 
ــه، پیوند آن با اهداف  ــوا، عالقه هاي فراگیرنده، و مهم تر از هم محت
ــي و تربیتي تحقق مي یابد. برگزاري این جشنواره ها  برنامه هاي درس
ــران و مؤلفان تنها به بسط محتوا و افزودن  ــود که ناش موجب مي ش
ــازمان دهي  ــنده نکنند، بلکه در انتخاب و س اطالعات مخاطبان بس
محتوا از طریق رعایت شاخص هاي تربیتي به صورت غیرمستقیم به 

تحقق اهداف تعلیم وتربیت و برنامه هاي درسي کمک کنند.

 نق�ش جش�نوارة كتاب ه�ای كمک آموزش�ی در تحق�ق 
اهداف�ی مانند خالقیت، كس�ب تجارب تربیتی در مدرس�ه، و 
تربیت نیروی انسانی مولد و كارآفرین كه در سند تحول مورد 

تأكید قرار گرفته است، چیست؟
ــي در  ــنوارة کتاب هاي کمک آموزش ــوص نقش جش  درخص
ــه مطرح  ــایر مالحظاتي ک ــد خالقیت و س ــي مانن ــق اهداف تحق
ــیدن، جانبي  ــم، خالقیت یعني واگرا اندیش ــد باید عرض کن کردی
ــایر  ــیالیت، رواني و ابتکار و س ــي، انعطاف، س ــر کردن، پویای فک
ــالق مطرح کرده اند.  ــه متخصصان آموزش تفکر خ مالحظاتي ک
ــر خالق و دیدگاه هاي تربیتي  ــت مؤلفان ابتدا با تفک پس الزم اس
ــنا شوند. اما مولد بودن و کارآفریني با خالقیت رابطة تنگاتنگ  آش
ــازه اي به ذهن خطور کند و این فکر  ــد. یعني ابتدا باید فکر ت دارن
ــاس  ــید و احس تازه بروز و ظهور یابد. بعد که به مرحلة تولید رس
ــي کارآفریني هم به وجود  ــد که بازار خود را دارد، به طور طبیع ش
ــي از  ــت که بخش ــا عنایت به این مالحظات الزم اس ــي آید. ب م

تولیدات ناشران به این سمت هدایت شود.
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انشا،فرصتیبرای
تمرینآزادی،مداراوخالقیت

نام کتاب: انشا، درس روییدن در خود
نویسنده: دکتر علی رؤوف

ناشر: نشر آییژ، 200 صفحه، چاپ اول، 1390
قیمت: 9000 تومان

مقدمه
ــد امسال )1392(، سه کتاب  ــنوارة کتاب های آموزشی رش در جش
ــا به عنوان نامزد کتاب های برتر معرفی شدند، یکی کتاب حاضر:  انش
ــه ای از آثار  ــر مجموع انش�ا، درس رویی�دن در خ�ود و دو دیگ
آقایحس�ین فرخ مه�ر. گرچه همه مفیدند، اما نگارنده از این میان 
کتاب اول را مورد بررسی و نقد قرار می دهد؛ بیشتر به دلیل آنکه این 
کتاب کار یک نفر نیست، بلکه حاصل کار مشارکتی و گروهی جمعی 

از معلمان است. 
ــود کیفیت  ــی به نام »بهب ــال 1374، در تهران همایش در س
ــرورش  ــکار »ادارة کل آموزش وپ ــه ابت ــی« ب ــوزش عموم آم
ــیاری قرائت  ــه در آن مقاالت بس ــد ک ــهر تهران« برگزار ش ش

ــار یافت.  ــپس مجموعة آن ها به صورت کتابی انتش ــدند و س ش
ــز با اجرای  ــا« نی ــن همایش، »کارگاه درس انش ــار همی در کن
ــد که در آن  ــر عل�ی رؤوف، برگزار ش ــاب، دکت ــندة کت نویس
ــتفاده  ــور یافتند. دکتر رؤوف بعداً با اس ــان حض ــی از معلم جمع
ــاس  ــان در کارگاه مذکور و همچنین براس ــای معلم از فعالیت ه
ــای قبلی خود در کارگاه های  دیگری که برگزار کرده  تجربه ه
ــت که در  ــت زد. از همین روس ــود، به تألیف کتاب  حاضر دس ب
ــد: »کتاب انشا، درس روییدن در خود محصول  مقدمه می نویس

همین کارگاه های اجرا شده است.« 
حال ببینیم این کتاب حاصل چه دستاوردهایی برای معلمان است. 
ــاره کنیم که از گذشته تا  ــت اش قبل از ورود به بحث کتاب الزم اس
ــه، »انشا« درسی منحصربه فرد بوده  امروز در میان درس های مدرس
ــای دیگر که حوزة آموزش در  ــت؛ بدین معنا که برخالف درس ه اس
چارچوب یک کتاب درسی معین محدود می شود و معلم و دانش آموز 
ــت:  ــا از این محدودیت فارغ اس ــف خود را می دانند، درس انش تکلی
ــا با آزادی معلم و دانش آموز مالزمه دارد  به عبارت دیگر کالس انش
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ــارج از قواعد و  ــت که معلم و دانش آموز آزادند، خ ــی اس و تنها درس
مقررات حاکم بر درس های دیگر دربارة آن تصمیم بگیرند. به طوری 
ــک از درس ها می توان بیش از  ــید در کدام ی که اگر از نگارنده بپرس
همه، مهارت های آزادی، آزاد فکری، مدارا و خالقیت را تمرین کرد، 
مسلمًا پاسخی جز درس انشا نخواهد داشت. بر  همین اساس بود که 
ــادروان جالل  آل احمد توصیه می کرد که هرگز برای درس انشا  ش
ــود، مبادا که این آزادی از معلم و دانش آموز  ــی نوشته نش کتاب درس

سلب شود.
ــت برای  ــا، درس روییدن در خود کتابی اس ــاب انش باری، کت
ــش از آنکه  ــت که بی ــژه از این جهت ممتاز اس ــان، و به وی معلم
ــد، توصیفی از تجربه های متفاوت  ــتورالعملی برای نوشتن باش دس
معلمان است. لذا کتاب را باید نه یک کتاب راهنمای انشانویسی، 
ــه فراوان دیده ایم، بلکه کتابی در حوزة مهارت های بیانی - که  ک
ــاب دارای چهار  ــت - بدانیم. کت ــی هم یکی از آن هاس انشانویس

بخش به این شرح است: 
بخش اول: رویش ذهن و پرورش استعدادها

بخش دوم: شیوه های شناخته شده )مهارت های آغازین(
بخش سوم: پنجره های باز

بخش چهارم: یادگارهای ذهنی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

ــبتًا کمی )15 صفحه( را دربرمی گیرد،  بخش اول که صفحات نس
ــامل کلیاتی است دربارة  ــتر به مقدمه و دستگرمی می ماند و ش بیش
تعریف ادبیات، هدف درس انشا، سواد دیداری، سواد شنیداری، سواد 

گفتاری و... 
بخش دوم عمدتًا به تشریح مهارت های آغازین، یعنی مهارت های 
ــای گفتاری می پردازد و  ــنیداری، و مهارت ه دیداری، مهارت های ش
ــان می کند؛ برای  ــب را بی ــیوه های مناس ذیل هر یک، روش ها و ش
ــتان گویی از روی یک تصویر، گوش سپردن به صداهاي  مثال، داس
ــف ضرب المثل ها و  ــک قصة ناتمام، توصی ــون، تمام کردن ی گوناگ

اشاره ها، داستان نویسي از روي یک تصویر، خاطره و... 
ــت پنجره است با این  ــمت یا هش ــوم شامل هشت قس بخش س
عنوان ها: 1. تمرین بارش مغزی؛ 2. تمرین پرورش تخیل و خالقیت؛ 
ــتن یک خاطره؛ 4. تمرین نوشتن یک قصه خیالی یا  3. تمرین نوش
واقعه؛ 5. تمرین نامه نگاری؛ 6. آزمایشگاه درس انشا؛ 7. تمرین های 

ابتکاری معلم؛ 8. تمرین های ابتکاری دانش آموز.
و باالخره بخش چهارم شامل دو قسمت است: پیشینه های نظری 
در درس انشا؛ و بینش های معلمان - آموزه های عمل. الزم می دانیم 

دربارة این بخش توضیح بیشتری بدهیم.
ــش از آنکه  ــن کتاب بی ــم که ای ــاره کردی ــطور قبل اش در س
ــد، توصیفی از تجربه های متفاوت  ــتورالعملی برای نوشتن باش دس
ــمت اول بخش چهارم را باید  ــت. اکنون می گوییم قس معلمان اس

ــت که ظاهراً بعد  ــامل مطالبی اس ــتثنا کرد، زیرا ش از این نظر اس
ــده  ــنده تهیه و ترجمه ش ــط نویس ــتقل توس از کارگاه، به طور مس
ــینه های نظری درس انشا، ترجمه  ــمت، یعنی پیش ــت. این قس اس
ــوی  ــر ل. هیل که از س ــت به قلم دکت ــی اس ــاس از کتاب و اقتب
ــارات دانشگاه آکسفورد« )لندن( با نام »انشای آزاد« انتشار  »انتش
ــت. در این قسمت 35 نکتة اساسی در زمینه های متفاوت  یافته اس
ــت که البته دکتر رؤوف آن ها را متناسب با فرهنگ  ــا آمده اس انش

آموزش در ایران، انتخاب و ترجمه کرده است.
ــل از اینکه به  ــت: »قب ــمارة 12 چنین اس ــة ش ــرای مثال نکت ب
ــند،  دانش آموزان بگویید دربارة فالن موضوع صحبت کنند یا بنویس
باید مطمئن شده باشید که آن ها موضوع را به اندازة کافی می شناسند 
ــت آورده اند و نیز توان به کارگیری زبان  و دربارة آن  اطالعاتی به دس
ــان تا آنجاست که بتوانند موضوع را بیان کنند. در غیر این  مادری ش

صورت هرگز موفق نخواهند شد انشای مطلوب و 
پسندیده ای تولید کنند.«

ــا  ــش 72 عنوان موضوع انش ــة این بخ در ادام
ــطر توضیح  مطرح و دربارة هریک از دو تا چند س
ــت که می تواند الگوی خوبی برای  ــده اس داده ش

انتخاب موضوع انشا از سوی معلمان انشا باشد.

سخن آخر
ــدن در خود« کتابی  ــا، درس رویی کتاب »انش

ــرط اینکه با  ــرای دانش آموزان، به ش ــرای معلمان و نه ب ــت ب اس
ــه به صورت  ــود و چه بهتر ک ــه یا خوانده ش ــل و دقت مطالع تأم
ــورت کارگاه  ــه بهتر که به ص ــه گردد و به ویژه چ ــی مطالع گروه
ــی به اجرا درآید تا معلمان در ضمن فعالیت و در مواجهه با  آموزش
مشکالت و مسائلی که در کالس های خود با آن ها روبه رویند، به 
ــت یابند.  راهکارهای تازه ای برای آموزش بهتر دانش آموزان دس
ــاب مفید از دو ویژگی بی بهره  ــن حال، باید بگوییم این کت در عی
ــتن براساس اصول دستور زبان  ــت: یکی چگونگی صحیح نوش اس
ــته های برجسته و درجه اول  ــی، و دیگری طرح نکردن نوش فارس
نثر فارسی و آثار نویسندگان نام آور ایران و جهان. در واقع اگرچه 
ــندگی  ــد: »درس نویس ــر رؤوف در صفحة 9 کتاب می نویس دکت
ــندگی[ تمرینی است  ــا دارد، و ]نویس فرایند متفاوتی با درس انش
ــط استادان و نویسندگان زبده و  که باید در کارگاه های ویژه توس
زبردست به اجرا گذاشته شود.« و این سخن البته بیراه نیست، اما 
ــتن همانا هنر نویسندگی است  از آنجا که عالی ترین تجلی گاه نوش
ــندگان و مترجمان نامدار و آثارشان تجسم پیدا  که در وجود نویس
ــدون توجه به این مقوله،  ــایی نمی تواند ب می کند، هیچ کتاب انش
ــت تر بگوییم، این چشم انداز، از غنا و اعتبار الزم برخوردار  و درس

باشد.

ج�الل  آل احم�د توصی�ه 
می ك�رد كه هرگ�ز برای 
درس انش�ا كتاب درسی 
نوشته نشود، مبادا كه این 
آزادی از معلم و دانش آموز 
سلب شود
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عناوین كتاب هاي كودكان فیلسوف
 شناخت یعنی چه؟

 من یعنی چه؟
 خوب و بد یعنی چه؟
نویسنده: اسکار برنی فیه
مترجم: آرزو نیراحمدی

ناشر: انتشارات شهرتاش
نقاط قوت این مجموعه را می توان به شرح زیر بیان کرد:

شکل ظاهری كتاب ها
ــبی برخوردارند. قطع  ــتحکام مناس ــا از کیفیت چاپ و اس کتاب ه
ــب با عالقه هاي  کتاب ها، طرح روی جلد و جنس کاغذ آن ها متناس
ــکل ظاهری کتاب ها به گونه ای  ــت. به عبارت دیگر، ش مخاطبان اس
ــت که مخاطب را جذب و او را به مطالعة محتوا ترغیب می کند.  اس
ــتفاده از رسم الخط و اندازة حروف مناسب از ویژگی های نوشتاری  اس

این کتاب هاست. 
ــگ زمینه، تنوع رنگ،  ــای بصری در رن ــتفاده از برانگیزاننده ه اس
ــازی فصل ها و  ــتفاده از رنگ در جداس هارمونی و تضاد رنگ ها، اس
صفحه آرایی مناسب عناصر بصری در یک صفحه، باعث جلب توجه 
ــتگی کمتر او می شود. تصویرها ساده و در عین حال  مخاطب و خس

جذاب و بیان  کنندة محتوای داستان هستند.

محتوای كتاب ها 
ــی جنبه های  ــامل طرح یک موضوع و بررس محتوای کتاب ها ش
مختلف آن است که به رشد تفکر فلسفی می انجامد و با عنوان کلی 
مجموعة کودکان فیلسوف سازگاری دارد. نویسنده سؤاالت دقیقی را 
برای پرورش تفکر مطرح کرده است و انتخاب چنین مجموعه ای از 

سوی ناشر یا مترجم نشان از درایت در انتخاب کتاب دارد.
محتوای کتاب ها برای هدایت مباحثات گروهی یا فردبه فرد، توسط 
یک بزرگ سال )معلم یا والدین( مناسب است. محتوا سؤاالت مناسبی 
ــا در اختیار قرار می هد. توجه به  ــیدن آرا و ایده ه برای به چالش کش
ــوب و بد فرصتی فراهم  ــناخت، و خ ــی دربارة من )خود(، ش مضامین
ــات چالش برانگیز فکر کنند،  ــان در مورد موضوع ــد تا مخاطب می کن
ــی الزم را برای صالحیت های  ــب، آمادگ و در صورت هدایت مناس
سطح باالتر تفکر، نظیر تفکر سیستمی و قضاوت براساس نظام معیار 

کسب کنند؛ گرچه در کتاب به آن ها اشاره ای نشده است.

ترجمة كتاب ها
ــیار روان، سلیس، دقیق و مناسب انجام گرفته  ترجمة کتاب ها بس

است.

دكتر میترا دانشور

پرسشهايدقیقبرايتفکرعمیق
نقد كتاب كودكان فیلسوف
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نقد كتاب بازسازي و تکنولوژي بدنة خودرو

فناوريبهروز
مؤلف: شهرام امینیان/ عالیه امینیان/ حمیدرضا ثابت نژاد

ناشر: سازمان آموزش  فني وحرفه اي کشور
سال انتشار: 1391- نوبت اول

الف( مقدمه و معرفي كتاب
ــژة آن در  ــت و جایگاه وی ــودرو به دلیل اهمی ــة خ ــاق و بدن ات
ــد: ایمني )دروني ـ  ــر متفاوتي مانن ــازي، از مناظ صنعت خودروس
ــاخت  بیروني(، قابلیت ها و ویژگي ها، جلوة ظاهري، هزینه هاي س
ــه تولیدکننده ها و  ــازي و... مورد توج ــداري و بازس ــد، نگه و تولی
ــوان گفت که  ــه عبارت دیگر، مي ت ــرار دارد. ب ــا ق مصرف کننده ه
ــتاتیکي و  دینامیکي و رفتار خودرو هنگام برخورد  خصوصیات اس
ــاختار اتاق  ــادف، از مؤلفه هاي اولویت دار و مورد انتظار از س و تص

خودرو را تشکیل مي دهد.
ــودرو همواره  ــوزة مکانیک خ ــه اي در ح ــاي فني وحرف آموزش ه
ــاني نیازمند برخورداري  ــد و تعالي منابع انس ــتاي تحقق رش در راس
ــت و ارتقاي دانش،  ــي معتبر به منظور تقوی ــات علمي و فن از اطالع
ــازي  ــرویس و نگهداري و بازس ــا در امر س ــا و تخصص ه مهارت ه
ــتانداردهاي جهاني  ــا اس ــق ب ــودرو مطاب ــون خ ــاي گوناگ بخش ه
خودروسازي است و تولید کتاب هاي کمک آموزشي و مرجع مناسب، 

مي تواند در تحقق این امر بستر مناسبي را فراهم آورد.
ــودرو« در 12 فصل و 357  ــازي و تکنولوژي بدنه خ کتاب »بازس
ــت که در ارتباط با موضوعات زیر با مخاطب  ــده اس صفحه تألیف ش

خود ارتباط برقرار مي کند: 
 خودرو و اتاق سازي؛

 ساختار فني اتاق خودرو؛
 خصوصیات اتاق خودرو؛

 مواد به کار رفته در ساخت اتاق خودرو؛
 فناوري هاي ساخت اتاق خودرو؛

 ایمني سرنشین؛
 تجزیه و تحلیل آسیب هاي اتاق خودرو؛

 آسیب هاي جزئي اتاق خودرو؛
 آسیب هاي ساختاري اتاق خودرو؛

 تعویض قطعات اتاق خودرو؛
 مواد مصنوعي در خودرو؛

 شیشه هاي خودرو.

ب( ویژگي ها
ویژگي هاي کتاب را مي توان از دو منظر ساختار و محتواي علمي 
ــاختار کتاب  ــي اجمالي س ــورد توجه قرار داد. آنچه که از بررس آن م
ــهود است و مي تواند نشانگر هم سویي با کتاب درسي در آموزش  مش
رسمي کشور باشد، به صورت زیر قابل ذکر است که این خود جذابیت 

مطالعة محتواي کتاب را براي هنرجویان1 فراهم مي آورد:
ــاري مورد انتظار از آموزش  ــن هدف کلي و هدف هاي رفت  تدوی

محتواي هر فصل از کتاب؛

مهندس داود نجف زاده
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 فونت مناسب عنوان ها و متن کتاب؛
 صفحه آرایي قابل قبول؛

 ارتباط افقي موضوعات در هر فصل کتاب؛
 انتخاب تصویرهاي گویا و رنگي بودن تصویرها؛

 ارتباط کامل و منطقي تصویرها و نمودارها با متن کتاب؛
 آدرس دهي کامل تصویرها در متن کتاب؛

 تنظیم واژه نامه در انتهاي کتاب؛
 مشخص کردن نکات ایمني و ضرورت ها با پس زمینة رنگي در 

صفحات کتاب؛
 طرح سؤاالت آزمون پایاني؛

 تدوین خالصة مطالب هر فصل.

ــده در  ــر محتوا، کتاب را به دلیل به روز بودن فناوري ارائه ش از نظ
ــث کتاب مرتبط با  ــت ارزیابي کرد. زیرا اکثر مباح ــوان مثب آن، مي ت
ــتند. در صفحة 38  ــازي هس فناوري هاي موجود در صنعت خودروس

)فصل دوم( زیر عنوان »اتاق ایمن« چنین مي خوانیم: 

)شکل 2-5(
»این نوع اتاق را مي توان به قسمت هاي زیر تقسیم کرد:

- قسمت جلوي اتاق
- قسمت سرنشینان
- قسمت عقب اتاق

ــین، و دو قسمت  ــمت مقاوم براي سرنش اتاق ایمن از یک قس
ــکیل شده است  ضربه گیر قابل چروک خوردن در جلو و عقب تش
ــکل 5-2(. در حوادث رانندگي شدید، قسمت سرنشینان شکل  )ش
ــبب حفظ جان سرنشینان مي شود.  ــت نمي دهد و س خود را از دس
ــورده، تیرهاي طولي یا عرضي کار  ــدودة مناطق چروک خ در مح
ــته مي شود. براي مثال در تصادف از جلو، محدودة پائیني و  گذاش
ــي )چروک خوردن( که از قبل  ــدن فانوس جلوي اتاق به دلیل تا ش
ــکل الزم را پیدا مي کند. در  ــده است، تغییر ش محل آن تعیین ش
ــدید از محدودة عقب  ــیار ش ــن نوع اتاق ها، در تصادف هاي بس ای
ــود. در شکل )2-6(  ــتفاده مي ش خودرو نیز براي جذب انرژي اس
ــان داده  ــي در تصادف نش ــت چروک خوردن یک سرشاس وضعی

شده است.

در سایر قسمت هاي اتاق تدابیر دیگري چون: 

)شکل 6-2( ص 39
- حفاظت در برابر تصادفات عرضي؛
- حفاظت در برابر تصادفات طولي؛

- خط کمربند؛
- درها و قفل ها؛
- مخزن سوخت؛

ــاده و  ــن پی ــدن عابری ــي ش ــر زخم - خط
دوچرخه سواران؛

- اتاق هاي کامپوزیتي خودروهاي ورزشي.
به کار برده شده اند.«

ــود را با  ــاب مخاطبان خ ــي،  کت ــگاه کل در ن
بهره گیري از تصویرهاي مرتبط و گویا در ارتباط 
ــودرو و متعلقات آن،  ــوژي انواع بدنة خ با تکنول

ــاخت بدنة خودرو،  ــاخت، فناوري ها و مواد به کار رفته در س فرایند س
ــیب هاي اتاق خودرو آموزش داده و با روند بازسازي و  و ایمني و آس

تعویض قطعات آشنا ساخته است.
ــار تالش انجام یافته براي تولید این اثر، توجه به موارد زیر  در کن
به دلیل تحقق اهداف ارائه شده در مقدمة کتاب احساس مي شود که 

مي تواند در ویرایش کتاب مدنظر قرار گیرد: 
ــي کتاب، تجزیه و تحلیل مطالب و مفاهیم به   در محتواي علم

منظور آسان شدن فهم آن ها کمرنگ به نظر مي رسد.
ــده  ــه گویا و روان بودن جمالت در متن کتاب توجه کافي نش  ب
ــت و مخاطب با مطالعة کامل کتاب نیاز به ویرایش ادبي متن را  اس
ــفنجي؛  ــاس مي کند؛ به عنوان مثال: صفحة 60: المان هاي اس احس

صفحة 61: گلگیرها؛ صفحة 98: متن ردیف 13.
 توضیح اصطالحات در پاورقي فرصتي است که اگر به آن توجه 

شود، مخاطبان را در فراگیري مفاهیم کمک و یاري مي کند.

 پي نوشت
»هنرجو«  عنوان  با  »دانش آموز«  کاردانش،  و  فني وحرفه اي  تحصیلي  شاخة  در   .1

شناخته مي شود.

كتاب مخاطبان خ�ود را با 
بهره گی�ري از تصویرهاي 
مرتب�ط و گوی�ا در ارتباط 
ب�ا تکنول�وژي ان�واع بدنة 
آن،  متعلق�ات  و  خ�ودرو 
فرایند ساخت، فناوري ها و 
مواد به كار رفته در ساخت 
بدن�ة خ�ودرو، و ایمن�ي و 
آس�یب هاي ات�اق خ�ودرو 
آم�وزش داده و ب�ا رون�د 
بازسازي و تعویض قطعات 
آشنا ساخته است
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ــان ما«، تألیف  ــلمانان در جه ــاب »1001 اختراع، میراث مس کت
ــامل هفت بخش کلی در موضوعات  ــور سلیم الحس�نی، ش پروفس
ــهر، دنیای پیرامون، جهان و نیز  ــه، بازار، بیمارستان، ش خانه، مدرس
ــت. این کتاب توسط »نشر طالیی« و  ــامل مراجع اس یک بخش ش
ــایان، دکتر سعید علی  ــیاوش ش با همکاری مترجمانی چون دکتر س
ــی، و افسانه حجتی  تاجر، دکتر محمد کرام الدینی، منصور ملک عباس

طباطبایی منتشر شده و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.
ــا 14 اثر دیگر در  ــروه کتاب های مرجع، همراه ب ــن کتاب در گ ای
ــنوارة دهم مورد مطالعه، بررسی و ارزیابی قرار گرفت و از جمله  جش
ــد تا حدود زیادی از تاریخ دهه های میانه و  ــت که می کوش آثاری اس
دوران تاریک تمدن غرب پرده بردارد و سهم عظیم فرهنگ و تمدن 
ــازد.  ــکار س ــالمی را در میراث علمی و فرهنگی جهان امروز آش اس
ــهم  ــته اند، نقش و س در اکثر آثاری که غربیان دربارة تاریخ علم نوش
ــالمی در پایه گذاری و پیشرفت علوم گوناگون تا  فرهنگ  تمدن اس
حدود زیادی مغفول مانده است. البته در بعضی از دایرهًْ المعارف هایی 
ــده،  ــاراتی به این موضوع ش که به موضوع تاریخ علم پرداخته اند، اش

ــت. در غرب نه تنها  ــده اس ولی حق موضوع آن چنان که باید ادا نش
ــوءتعبیرها و درک های نادرست زیادی دربارة ماهیت اسالم وجود  س
ــم از بی اعتنایی و نادیده گرفتن دینی که فرهنگ و  دارد، مواردی ه
ــاهده  ــالم بر گردن فرهنگ و تمدن جهان دارد، مش تمدن جهان اس

می شود. 
تاریخ اروپا به سه دوره تقسیم شده است: تاریخ قدیم؛ قرون وسطا؛ 
ــروع می شود. رنسانس یا  ــانس ش دورة جدید که تاریخ جدید از رنس
دورة نوزایی، جنبش فرهنگی مهمی بود که آغازگر دورانی از انقالب 
ــد. ایان  ــرفت هنری در اروپا ش ــات مذهبی و پیش ــی و اصالح علم
باربور در کتاب »علم و دین« می گوید: »برآمدن و باال گرفتن علم 
ــه چندین قرن به طول  ــت ک ــد یک پدیدة پیچیدة اجتماعی اس جدی
ــت... تعیین عوامل  ــل متعددی تأثیر پذیرفته اس ــده و از عوام انجامی
ــدند، کاری است که  ــانس ش ــانی که باعث به وجود آمدن رنس و کس
ــی می دانند که  ــن عوامل را جنگ های صلیب ــکل، اما یکی از ای مش
بین مسیحیان و مسلمانان به مدت 200 سال درگرفت. این جنگ ها 
گرچه به شکست مسیحیان انجامید، ولی موجب آشنایی آنان با علوم 

کوششیبرایپرکردنیکحفرةهزارساله
ناهید بریری

نقد كتاب 1001 اختراع، میراث مسلمانان در جهان ما

اب
کت

ی 
رس

و بر
قد 

ن

42زمستان1392 28



ــد و پیامدهای بزرگی را برای  ــرق زمین و مسلمانان ش و معارف مش
آنان به همراه داشت.«

ــلمانان در جهان ما، به  ــراع، میراث مس ــة کتاب 1001 اخت مقدم
ــال از تاریخ مهندسی علم  ــیاه«، یعنی دورانی که هزار س »دوران س
ــال 450 تا سال  ــاره می کند؛ این دوره که از س ــت، اش ــده اس گم ش
ــیده، هیچ گاه و در هیچ جا مورد بحث قرار  1492 میالدی طول کش
ــالم در سده های میانه که از آسیای مرکزی  نگرفته است. جهان اس
ــترده بود، جهانی بود که در آن تنها  تا کناره های اقیانوس اطلس گس
متفکران، اندیشمندان و اهل علم به موفقیت و اوج رشد و شکوفایی 
ــت می یافتند. اما از آنجا که اسالم را دشمن غرب می دانند و آن  دس
ــک فرهنگ، جامعه و نظام تفکر بیگانه و مخالف تلقی می کنند،  را ی

نادیده می انگارندش و ارتباط آن را با تمدن خود حذف می کنند.
پیوستگی و تداوم، اصلی اساسی و مهم، به ویژه در پیدایش و بالندگی 
علوم است. هیچ علمی به طور اتفاقی و شانسی ظاهر نمی شود. آنچه 
بیش از هر عاملی تمدن ها را به پیش می بَرد، اختراعات و نوآوری ها، 
ــکی، ریاضیات، شعر و اندیشه هاست. زمانی که سایر  معماری ها، پزش
ــیدند، تمدن اسالم با تکیه بر  ــه و اندیشیدن می ترس ملت ها از اندیش
اندیشه و خرد، رشد و نمو پیدا کرد، اندیشیدن را زنده نگه داشت و آن 
را به تمدن های دیگر منتقل کرد. در واقع، بدون همکاری و مشارکت 
ــکل نمی گرفت و  ــلمان صنعت و فناوری امروز ش ــان مس ریاضی دان
ــلمان بودند که با فعالیت های  ــگامان مس به وجود نمی آمد. این پیش
علمی خود تأثیر مثبتی بر تمدن امروز به ویژه در عرصه های شیمی، 
ــی، معماری، هنر، کشاورزی و  پزشکی، زیست شناسی، جبر، مهندس

بسیاری از صنایع تولیدی گذاشتند.
ــاوری، ایمان و تعهد  ــلمان در عرصه های علم و فن ــروان مس پیش
مذهبی خود را با انجام کارهای مفید و خدمت به جامعه، چه مسلمان 
ــان داده اند. سخنرانی هایی که توسط مؤلف و  و چه غیرمسلمان، نش
دیگران پس از حادثة 11 سپتامبر 2001 میالدی )20 شهریور 1380 
ــارت جهانی و برج های  ــی( - که به ویرانی مرکز تج هجری شمس
دوقلوی آمریکا انجامید - در بریتانیا و سایر کشورها ترتیب داده شد، 
ــمار زیادی از مردم را از طبقات مختلف اجتماعی به موضوع  توجه ش

نقش عظیم مسلمانان در پیشرفت و توسعة تمدن بشری، جلب کرد.
ــق و تتبع در تاریخ  ــف این کتاب، با تحقی سلیم الحس�نی در تألی
ــالمی و با استفاده از منابع زیادی که در دست داشته،  کشورهای اس
ــنا کرده است. او کوشیده  ــلمانان آش همگان را با میراث حقیقی مس
ــت ارائة فهرستی از منابع و نسخ خطی مسلمانان، وظیفة خطیر و  اس
ارزشمند خود را در بیان واقعیات تاریخی و آشنا ساختن مردم به ویژه 
ــلمانان در  ــهم  فرهنگ و تمدن مس نوجوانان و جوانان با نقش و س

تمدن عظیم بشری، ادا کند.
این کتاب که در اصل به زبان عربی تألیف شده است، فهرستی از 
ــخ خطی مسلمانان را که اغلب به فارسی ترجمه نشده اند  منابع و نس

و در دسترس فارسی زبانان نیستند، معرفی کرده 
ــتی از کتاب های  ــل فهرس ــت. به همین دلی اس
ترجمه شده توسط ناشر به جای فهرست یادشده 
ــی ها و کتابخانه های ایران  ــاب  فروش که در کت

قابل دسترس هستند، ارائه شده است.
ــنی هدف از تألیف این  ــور سلیم الحس پروفس
ــردم دربارة میراث  ــاال بردن آگاهی م کتاب را ب
ــلمانان )از قرن 7 تا 17 میالدی  ــالة مس هزارس
ــری(، برانگیختن  ــرن اول تا 11 هجری قم / ق
ــینیان - مسلمان  جوانان به الهام گرفتن از پیش
ــلمان - برای پیدا کردن سرمشق های  و غیرمس

ــویق و ترویج،  ــی، تش ــب حرفه ای در حوزه های علم و مهندس مناس
ابداع و نوآوری فناورانه و علمی به عنوان روشی سازنده و مثبت برای 
ــوان جایگزینی برای انزواطلبی مذهبی و  بیان باورهای فردی، به عن
ــم، صنعت و هنر با  ــل زدن بین درون مایة تاریخ عل ــری، پ افراطی گ

پیشرفت های معاصر، ذکر کرده است.
ــمند  ــاعی ارزش ــت فرزندان برومند ایران زمین نیز با مس امید اس
ــت اندرکاران کشورمان  ــایر دس ــندگان، مترجمان و س معلمان، نویس
ــی - فناوری، در  ــعة علم ــرفت و توس بتوانند گام های بلندی در پیش
ــتیابی به فناوری برتر روز دنیا بردارند و موجبات سربلندی،  فخر  دس

و مباهات ملی میهنمان را فراهم کنند. 

این پیش�گامان مس�لمان 
بودند ك�ه ب�ا فعالیت های 
علم�ی خ�ود تأثی�ر مثبتی 
ب�ر تمدن ام�روز ب�ه ویژه 
ش�یمی،  عرصه ه�ای  در 
پزش�کی، زیست شناسی، 
جبر، مهندس�ی، معماری، 
هنر، كش�اورزی و بسیاری 
از صنایع تولیدی گذاشتند
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کایننقشکهبرلوحضمیرماست

ــت دکتر جواد  ــی دورة قاجار« به هم ــس جغرافیای ــن اطل »دومی
صفی نژاد، مهندس غالمرضا سحاب و مهندس سعید بختیاری، 
توسط انتشارات »دنیای جغرافیای سحاب« به زیور طبع آراسته شد. 
ــط محمدرضا مهندس )مهندس الملک( در 1319  این اطلس توس
ــت. در مقدمة آن  ــده اس هـ .ق )1901 م، 1280 هـ . ش( تألیف ش
آمده است: »مسیو كرشیش )کرزیر(، معلم توپخانه و مهندسی در 
ــة دارالفنون، با کمک مترجم دانشمند خود،  کالس های درس مدرس
ــالن دارالفنون را با رموز فن  می�رزا ذكی مازندرانی، اول بار محص

نقشه برداری آشنا ساخت.
کرشیش در سال 1275 هـ . ق )1858 م( موفق گردید با دستیاری 
ــاگردان مدرسة دارالفنون  ذوالفقار بیک و محمدتقی خان که از ش

بودند، اولین نقشة دارالخالفة تهران را تهیه و با چاپ سنگی به طبع 
برساند ...«

در ادامة این مقدمه که به قلم غالمرضا سحاب )از خانوادة سحاب 
ــت، نکات  ــه پرداخته  اند( اس ــل به کار تهیه و تولید نقش که چند نس
ــت که برای ذهن  جویا و عالقه مند به جغرافیای  دیگری نیز آمده اس
تاریخی جذابیتی مضاعف دارد. وی تالش 26 سالة استاد عبدالغفار 
ــتاد علم جغرافیا و نجوم را که به تولید اولین اطلس  نجم الدوله، اس
ــن کار که ترجمة  ــه مبنای ای ــمارد و ب ــد، برمی ش ــا منجر ش جغرافی

اطلس های آن روزگار از کشور فرانسه بود، اشاره می کند.
اطلس جغرافیایی دورة قاجار دومین اطلس از مجموعة سه جلدی 
ــده   است.  ــط محمدرضا مهندس تهیه ش ــت که توس آن روزگار اس

دكتر مهدی چوبینه

نگاهی اجمالی به كتاب دومین اطلس جغرافیایی دورة قاجار

اب
کت

ی 
رس

و بر
قد 

ن

42زمستان1392 30



ــتقبال از  ــومین جلد به ارزیابی اس ــة کتاب، چاپ اولین و س در مقدم
ــرح مبسوطی  ــده و در دیباچة این اطلس ش اطلس حاضر موکول ش
ــه اطلس ارائه شده است. همچنین، بیوگرافی میرزا رضاخان  از هر س
مهندس، فرزند محمدباقرخان، چگونگی پیوستن این شاگرد نمونة 
دارالفنون به جمع معلمان آن مدرسه و چگونگی تهیة نقشه های اولیة 
ــیار برای مطالعات تطبیقی  آن اطلس، در جای خود ارزش علمی بس
دارد. از جمله مزایای دیگر این دیباچه وجود تصاویر منحصربه فرد از 
ــخصیت های علمی و نماهایی از مدرسة دارالفنون به همراه نقشة  ش
موقعیت مدرسه در دارالخالفة تهران است. سایر اطالعات این بخش 

به لحاظ سندیت و صحت بسیار ذی قیمت است.
ــوة تعیین  ــه همراه نح ــی از اطلس دوم ب ــرح مفصل ــه ش در ادام
ــار صفر درجه آمده و موقعیت جغرافیایی ایران را به مطالب  نصف النه
جغرافیایی کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و روسیه اضافه کرده 
ــت. در این بخش چنین می خوانیم: »اطلس میرزا رضای مهندس  اس
ــه های مربوط به ایران و جهان، در 16برگ مزین شده است.  با نقش
در برگ نخست نام اطلس و معرفی ترسیم کنندة آن که معلم مدرسة 
مبارکة دارالفنون بوده است، ثبت و با مهر امام رضا ممهور شده است. 
ــرگ دوم، مقدمه ای از معرفی مؤلف اطلس با امضای وزیر علوم  در ب
وقت، به همراه مطالبی دربارة اطلس مشهور عبدالغفار نجم الدوله 
ــرح  حالی از نامبرده را  ــت، و ش ــده اس ــکیل ش که از پنجاه برگ تش
مشاهده می کنیم و با چهارده نقشة رنگی اطلس میرزا رضا که مورد 

تأیید و با ممهوریت نجم الدوله است، پایان می یابد.«
ــه های این اطلس به صورت دستی رنگ آمیزی شده اند و  همة نقش
ــتند که مبدأ صفر  ــی آن ها دارای طول و عرض جغرافیایی هس تمام
ــت. این توضیح را هم  ــده اس ــبه ش درجه، نصف النهار پاریس محاس
آورده است که پیش از سال 1884 میالدی، هر کشوری که به تهیة 
ــدأ را پایتخت خود در نظر  ــه خود همت می کرد، نصف النهار مب نقش

می گرفت.
آن گاه، بنا به علتی که مشخص نیست، به یکباره به محمدرضای 
مهندس )معتمدالسطان( اشاره می کند و فهرستی از کتاب های تألیف 
ــط وی را از منابعی که معرفی کرده است،  ارائه می دهد.  ــده توس ش
اگرچه این فهرست بدون مقدمه و بدون ربط با سبک و سیاق اطلس 
ــت: اواًل در کنار هم قرار  ــت اما از دو جنبه حائز اهمیت اس آمده اس
گرفتن کتاب های حساب، جبر، هندسه اعم از مخروطاتی و فضاییه و 
کتاب های جغرافیا و نقشه جات، حکایت از ارتباط این علوم با یکدیگر 
دارد؛ امری که در حال حاضر چندان توجهی به آن نمی شود و اغلب 
دانشجویان و فارغ التحصیالن جغرافیا به دلیل کمتر آشنا بودن با این 
ــبات مربوط به نقشه و مسائل آن قاصرند. ثانیًا  علوم، از درک محاس
گنگ بودن توضیحات در باب دو اسم میرزا رضاخان مهندس الملک 
ــلطان( خواننده را دچار سردرگمی  و محمدرضای مهندس )معتمد الس
ــخیص دهد که آیا این دو یک  ــد و نمی تواند در وهلة اول تش می کن

نفرند یا افراد متفاوتی هستند و تشابه اسمی به وجود آمده است.
ــاره  ــندة مقدمة این اطلس در صفحة 24 به این نکته اش البته نویس
ــرح حال رجال ایران،  ــتناد به جلد ششم کتاب ش ــت. او با اس کرده اس
ــر دوی این نام ها به یک نفر متعلق  ــاره توضیح می دهد که ه در این ب
ــدن به لقب »مهندس الملک« به  بوده اند. محمدرضا قبل از مفتخر ش
ــهرت داشته است و نتیجه می گیرد که لقب  لقب »معتمد السلطان( ش
میرزا رضاخان از زمان تهیة اطلس تا سال 1324 هـ . ق معتمد السلطان 
بوده است و پس از آن به مهندس الملک ملقب می شود. برای اطمینان 
ــنده دست به یک بررسی کرونولوژیک زده است.  از این حدس، نویس
او براساس مقایسة شناسنامة کتاب »جغرافیای مقدماتی«، اصول علم 
ــای دورة ابتدایی، که نام مؤلفش میرزا رضاخان مهندس الملک  جغرافی
ــیده، با شناسنامة  ــال 1337 هـ . ق )1297 م( به چاپ رس بوده و در س
ــال 1329 هـ . ق که پنج سال پس  ــت همان کتاب در س چاپ نخس
ــن میرزا رضا  ــت، نتیجه می گیرد که ای ــة ایران برده اس ــاپ نقش از چ
ــت، با این تفاوت که در  همان میرزا رضای مؤلف اطلس مورد نظر اس

اطلس نوشته شده است: »میرزا رضاخان مهندس 
ــلطان(« ولی در این کتاب جغرافیایی  )معتمد الس
آمده است: »میرزا رضاخان مهندس الملک«. این 
ــتة خواننده باز  توضیح نه تنها گره ای از کار فروبس

نمی کند که بر ابهام و تردید وی می افزاید.
ــرحی در مورد اطلس  ــه، این دیباچه ش در ادام
ــبت  ــوم دارد. آن را به احمدبن س�لیمان نس س
ــلیمان خان« معرفی  ــد و به نام »اطلس س می ده
ــه ای را که به  ــه نقش ــن بخش س ــد. در ای می کن
ــت از نقشة پهنة ایران،  ایران متعلق و عبارت اس
ــة دهات و آبادی های معروف اطراف تهران  نقش
ــنگ و نصف النهار  ــا مقیاس خطی به واحد فرس ب
پاریس، و نقشة تهران و نواحی اطراف آن، توضیح 

می دهد. اما نکتة جالب این است که پس از ارائة سه نقشة مزبور، نقشة 
ــی را عرضه می کند که بر نصف النهار صفر درجه از مبدأ تهران  چهارم
ــد دارد؛ بدون هیچ مقدمه ای و ربط وثیقی و بدون آنکه به مبحث  تأکی
ــد. چنین بی نظمی هایی در مجموعة این  ــته باش این فصل ارتباط داش

اطلس، از ارزش های آن می کاهد و سندیت آن را مخدوش می سازد.
ــة 31 به بعد، دومین اطلس جغرافیایی دورة قاجار به همان  از صفح
ــکال بحث  ــت. اش ــده، آمده اس ــکل که در چاپ اول آن عرضه ش ش
ــات اصلی، مدارات و  ــای ریاضی و زمین در فضا(، جه هیئت )جغرافی
نصف النهارات، نقشة جهان نما، نقشة پراکندگی کوچ نشین ها و نژادهای 
ــان ها در شکل دو نیمکرة شرقی و غربی، و نقشه های آسیا،  عمدة انس
ایران، سلسله جبال البرز و اطراف تهران، تقسیمات استانی ایران، اروپا، 
آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، تنگة پانام، بعضی از جبال و 
بحیرات )دریاچه ها( مشهور ایران، شامل کوه سوالن )سبالن(، دریاچة 

كت��اب دومی��ن اطل��س 
جغرافیایی دورة قاجار، كتاب 
نفیس و باارزش�ی است كه 
هر كتابخانة معتبری قطعاً یک 
جلد از آن را در اختیار خواهد 
داشت. كیفیت كاغذ آن عالوه 
بر مرغوبیت با موضوع قدمت 
آن هم خوان�ی دارد كه این از 
امتیازات دیگر آن است. جلد و 
طراحی آن نیز كمترین نقص 
را دارد
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ــلیمان، کوه دماوند، دریاچة  ــهند، دریای خزر، تخت س ارومیه، کوه س
نیریز، کوه الوند و سد اهواز،  مجموعة نقشه های این اطلس هستند که 
ــیم آن ها استفاده  ــُتمپاژ نیز در ترس عالوه بر رنگ آمیزی از تکنیک اس

شده است.
ــوع می توان گفت، کتاب دومین اطلس جغرافیایی دورة  در مجم
ــة معتبری  ــت که هر کتابخان ــی اس ــار، کتاب نفیس و باارزش قاج
ــت. کیفیت کاغذ آن  ــًا یک جلد از آن را در اختیار خواهد داش قطع
ــت آن هم خوانی دارد که این  ــالوه بر مرغوبیت با موضوع قدم ع
ــی آن نیز کمترین نقص  ــت. جلد و طراح از امتیازات دیگر آن اس

را دارد.
اما جدای از محاسن آن، چند نکته در این سند معتبر وجود دارد که 
امید می رود در چاپ های بعدی و یا تجدید چاپ کتاب ها  و اطلس های 
مشابه مورد توجه قرار گیرد. اشاره به آن ها هم با هدف بهبود این کتاب 

است؛ از جمله اینکه:
 به نظر می رسد اگرچه استاد فرهیختة جغرافیا، جناب آقای دکتر جواد 
ــته اند، اما از منظر  صفی نژاد، بر بازیابی و چاپ آن دقت و همت داش

خواننده بخش مقدماتی این اطلس نوعی سردرگمی برای وی به  همراه 
ــوی که مدام می باید به عقب برگردد و آنچه را می خواند، با  دارد. به نح

متن قبلی مقایسه کند تا به درک روشنی برسد.
ــد، اما در  ــی نام مؤلف این اطلس به عمد هم بوده باش ــر گنگ  اگ
ــن  ــک اطلس 48 صفحه ای، زمانی این نکته بر خواننده روش کل ی
می شود که نیمی از آن را طی کرده باشد )صفحة 24(. اگر توضیح 
ــود، قدر و قیمت آن  ــه در دیباچة آن داده ش ــی در این زمین کوتاه

افزون تر خواهد شد.
 حتی اگر رعایت امانت داری چاپ اولیة این اطلس نیز اقتضا می کرد 
که به همان صورت اصلی به چاپ برسد، در حال حاضر این ترتیب قرار 
گرفتن نقشه ها در ذهن خواننده ماندگاری کمتری دارد. چرا که زمانی 
ــیوه ای  ــک اطلس قابل دفاع خواهد بود که یا به ش ــب و توالی ی ترتی
قیاسی از یک کلیت به جزئیت برسد، یعنی از نقشة کیهان و کهکشان 
به نقشة جهان نما و سپس به ایران و بعد ایاالت و والیات برسد، و یا بر 
مبنای استقرایی عکس حالت قبل باشد. انتظار می رفت در مقدمة این 

اطلس به این نکته اشاره می شد.
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سرگذشتمطبوعاتبرايدانشآموزان

به دنبال کاغذ اخبار
لیلي فرهادپور

تهران، ققنوس، 1390

ــي ـ که البته  ــر امروزه از مقابل یکي از دکه هاي روزنامه فروش اگ
ــند ـ عبور کنید، از کثرت انواع نشریات  دیگر فقط روزنامه نمي فروش
ــگفت زده مي شوید؛ از روزنامه ها گرفته تا فصل نامه ها و از نشریات  ش
ــي، ورزشي، ادبي و...! تازه مجالت الکترونیکي  هنري گرفته تا سیاس

خود داستان دیگري دارند.
چنین است امروز و چنین نبود آن روزگار! روزگاري در حتي پایتخت 
ــور، یک نشریه براي اطالع رساني و نشر اندیشه ها وجود نداشت.  کش
ــروع شد و به نشریة جدي تر و ماندگارتر  تا اینکه از »کاغذ اخبار« ش
ــواع روزنامه ها،  ــاهد افزایش ان ــید. از آن پس ش »وقایع  اتفاقیه« رس
ــریات کودکان و غیره بوده ایم. کتاب »به دنبال کاغذ  هفته نامه ها، نش
ــرح این ماجراست و البته براي سنین پایین. در این کتاب،  اخبار« ش
دربارة عباس یمیني شریف و جبار باغچه بان مطالب جالبي ارائه 
ــت؛ هرچند جاي تصویر مجلة »بازي کودکان« که مرحوم  ــده اس ش

یمیني آن را چاپ مي کرد. در آن خالي است.
ــت آن را عموم مردم نمي خوانند و  ــتان مطبوعات و سرگذش داس

ــمار اندکي حوصلة  ــت که ش ــوان گفت موضوعي تخصصي اس مي ت
مطالعة آن را دارند؛ چه رسد به دانش آموزان! تهیة مطلبي در این باب 
براي دانش آموزان ـ احتمااًل ابتدایي ـ آن گونه که حوصله کنند و آن 
ــت بس صعب و ظریف که فرهادپور به خوبي  را بخوانند، کاري اس

از عهدة آن برآمده است.
نویسنده در این کتاب، چگونگي شکل گیري »کاغذ اخبار« را بیان 
ــتاني، دست خواننده را  ــت. سپس به زباني ساده و شبه داس کرده اس
مي گیرد و از کوچه هاي پرپیچ و خم دنیاي نشریات عبور مي دهد. کار 
جالب دیگر نویسنده این است که اصطالحاتي همچون »مطبوعات«، 
»نشریات« و یا ویژگي هاي »خبر« را البه الي مطالب، براي مخاطب 

تشریح کرده است.
ــده،  ــته ش ــب اصلي که پرده به پرده نگاش ــل مطال ــز در فواص نی
اطالعاتي ضمني و فرعي را لحاظ کرده و همراه با تصویر، به خواننده 

ارائه داده است.
سولماز شباني براي هر قسمت از مباحث کتاب، تصویرسازي کرده 
ــت و مرتبط با متن است که البته  ــبتًا یکدس ــت. تصویرسازي نس اس
ــال هاي قمري را به  ــد. اگر نویسندة محترم س ــد بهتر هم باش مي ش
ــال را در فهم و درک بهتر  ــل مي کرد، مخاطب خردس ــي تبدی شمس

مباحث یاري رسانده بود.

مسعود جوادیان

نقد كتاب به دنبال كاغذ اخبار
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مقدمه 
ــت تا مجموعة  ــد فرصتی اس ــی رش ــنوارة کتاب های آموزش جش
ــی و تعداد محدودی  ــی در کنار یکدیگر بررس تولیدات و آثار آموزش
ــی  ــا به عنوان کتاب های تقدیری یا برگزیده به جامعة آموزش از آن ه
ــاب »فرهنگ ریاضی  ــال 1392 کت ــنوارة س ــوند. در جش معرفی ش
ــعلی زاده، از سوی هیئت داوران  ــه«، تألیف خانم شهرناز بخش مدرس
به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی شده است . در این نوشتار کوتاه، 
ــه تأثیر چنین آثاری در یادگیری و  ــی و نقد این کتاب، ب ضمن بررس

آموزش کودکان و نوجوانان می پردازیم.

فرهنگ نامه و آموزش
ــت. ما  ــه ها و برقراری ارتباط اس ــطة درک و فهم اندیش زبان واس
برای درک و فهم بهتر موضوعات و مفاهیم مختلف  از واژه ها، عبارت 
ــتفاده  ــاد فهم در برقراری ارتباط اس ــا به عنوان عامل ایج و جمله ه

ــتی  ــم. برای درک عمیق تر مفاهیم علمی ابتدا باید فهم درس می کنی
ــیم. فرهنگ ها و لغت نامه ها به منظور  ــته باش از واژگان آن علم داش
ــر  ــریح و تبیین معانی واژه ها و اصطالحات علمی تدوین و منتش تش
ــدن درک مفاهیم  ــوند. در آموزش ریاضی نیز برای عمیق تر ش می ش
نیازمند فهمیدن معنای واژه های به کار رفته در علم ریاضیات هستیم.
ــا توجه به مخاطب آن ها یک  ــوة ارائة معانی واژه های علمی ب نح
ــهم زیادی در آموزش و یادگیری آن  فرهنگ یا واژه نامه، می تواند س

علم داشته باشد.

ویژگی های فرهنگ ریاضی مدرسه
ــتا، فرهنگ ریاضی مدرسه برای دانش آموزان دورة  در همین راس
ــاد درک عمیق تری از مفاهیم ریاضی از طریق  ابتدایی به منظور ایج
برقراری ارتباط با زندگی روزمره، سایر مفاهیم ریاضی و تصویرسازی 
ــت. این اثر ویژگی های مثبت فراوانی دارد که  ــده اس ذهنی تألیف ش

فرهنِگفرهنگخوانی
خسرو داودی
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نقد كتاب فرهنگ ریاضی مدرسه

42زمستان1392 34



فهرست وار آن ها را برمی شماریم: 
ــورهای دیگر، در  ــة آثار کش ــر در قالب ترجم ــابه این اث  مش
ــود. تألیفی بودن این اثر و انتخاب مداخل  ــازار کتاب یافت می ش ب
ــر مبنای برنامة  ــی ریاضی ابتدایی، ب ــگ در این کتاب  درس فرهن
ــن ویژگی کتاب  ــده از مهم تری ــه آین ــودن آن و نگاه ب ــی ب درس

محسوب می شود.
ــمت های گوناگون  ــتفاده از کتاب و قس ــروح نحوة اس  ارائة مش
ــتفادة مطلوب تر، به  آن در مقدمه، ضمن راهنمایی مخاطب برای اس
ــع کمک می کند و آموزش  ــت فرهنگ مراجعه به مراجع و مناب تقوی

پنهانی در آن وجود دارد.
ــاده، روان و قابل   توصیف واژه ها و بیان معانی آن ها با نثری س

فهم ارائه شده است.
 همراه با تعریف ها و توصیف ها، از مثال های متنوعی برای درک 
بهتر استفاده شده است. در پاره ای موارد و سؤال هایی نیز مطرح شده 
ــتر در متن درگیرش  ــت تا به خواننده نقش فعال تری بدهد و بیش اس

کند.
 شرح معنای هر واژه  با تصویرها و طراحی های گوناگوني همراه 
ــده است، تا عالوه بر جذابیت بصری، به درک بهتر نیز کمک کند  ش

و از مفاهیم تصویرهای ذهنی بسازد. 
ــاختار فیزیکی کتاب، از جمله جلد سخت، ورق گالسه، چاپ   س
رنگی، صفحه آرایی مناسب، توجه به سفیدخوانی و رعایت ویژگی های 

بصری و هنری به توفیق این اثر کمک شایانی کرده است.

بهتر می شد اگر... 
ــت بهتر  ــر علی رغم تمام ویژگی های مثبت خود، می توانس این اث
ــتن جمالت دقت  ــان تعاریف ریاضی و نوش ــد، اگر در بی از این باش
ــد. درواقع، با توجه به مخاطب این اثر، نویسنده بین  ــتری می ش بیش

تعریف جامع و مانع و توصیف روان، شیوا و ساده مردد بوده است. لذا 
از منظر یک متخصص علم ریاضی، در مواردی ضعف و کاستی هایی 

در ارائة محتوا مشاهده می شود. 
ــت به جنبه های فرهنگی بیشتر توجه  همچنین، این اثر می توانس
ــتر برازندة آن باشد. از جمله جای مباحث  کند تا عنوان فرهنگ بیش
ــمندان و ریاضی دانان، به خصوص در فرهنگ  ــی، معرفی دانش تاریخ

اسالمی و ملی، و کاربرد ریاضی در صنعت خالی است.
با توجه به اینکه این اثر به عنوان مرجع مورد استفادة دانش آموزان 
ــنده یک  ــود نویس و معلمان دورة ابتدایی قرار مي گیرد، توصیه می ش

ــار دیگر متن ها را بازبینی کند و چاپ بعدی اثر  ب
همراه با ویرایش علمی مجدد ارائه شود.

نکتة پایانی 
از نقد و بررسی این اثر که بگذریم، باید به این 
سؤال اساسی پاسخ دهیم که: آیا دانش آموزان و 
ــی مراجعه می کنند یا  ــان ما به چنین منابع معلم
نه؟  به عبارت دیگر، آیا فرهنِگ فرهنگ  خواندن 
بین یادگیرندگان و یاددهندگان رایج شده است؟
ــت و اگر  ــؤال منفی اس ــخ به این س اگر پاس

ــاعة  ــن آثاری در یادگیری ایمان داریم، باید به فکر اش ــه تأثیر چنی ب
ــنواره هایی و معرفی آثار  ــزاری چنین جش ــیم. امیدواریم برگ آن باش
ــت معلمان محترم  برگزیدة آن به ترویج مطالعه کمک کند. الزم اس
و دست اندرکاران آموزش شرایطی را فراهم کنند که جست وجوگري 
ــق مراجعه به منابع  ــؤال ها و ابهام های ذهنی از طری ــرای یافتن س ب
ــود. در این  ــرای دانش آموزان تبدیل ش ــگ به کاری روزمره ب فرهن
صورت، نقش و تأثیر انتشار فرهنگ ها، واژه نامه ها و سایر کتاب های 

مرجع بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد. 

الزم اس�ت معلمان محترم 
و دس�ت اندركاران آم�وزش 
ش�رایطی را فراهم كنند كه 
جست وجوگري برای یافتن 
س�ؤال ها و ابهام های ذهنی 
از طری�ق مراجعه ب�ه منابع 
فرهنگ به كاری روزمره برای 
دانش آموزان تبدیل شود
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تأکیدبرسوادشفاهي
دردورةپیشدبستاني

گفت و گو با داوران:سمانه آزاد

گفت وگو با مرتضي طاهري، سرگروه داوران پیش دبستاني

اشاره
گ�روه  داوران  هیئ�ت  عض�و  طاه�ري،  مرتض�ي 
پیش دبس�تاني اس�ت. وي در گفت وگوی�ي ك�ه پیش رو 
دارید، از فرایند داوري كتاب هاي این حوزه گفته اس�ت. 
او تأكی�د كرد كه در دورة پیش دبس�تاني تأكید بر س�واد 
ش�فاهي اس�ت نه س�واد كتبي. به همین دلی�ل آثاري كه 
در ای�ن حوزه ب�ه موضوعاتي مانند ریاضی�ات محض یا 
حروف آموزي پرداخته بودند، دور از راهنماي برنامة دورة 

پیش دبستاني تشخیص داده شدند.

 آق�اي طاهري، تف�اوت آثار دورة پیش دبس�تاني با دیگر 
دوره هاي تحصیلي در چیست؟

  دورة پیش دبستاني با سایر دوره ها یک تفاوت اصولي دارد. در 
ــي، هدف کتاب ها انتقال اطالعات و برطرف  دوره هاي دیگر تحصیل

ــتاني  ــت، ولي دورة پیش دبس کردن نیازهاي علمي دانش آموزان اس
ــدن و انتقال کودک از خانه به محیط اجتماع است  دورة اجتماعي ش
ــت. دورة پیش دبستاني یک  ــه اس که یکي از عناصر اجتماعي مدرس
کالس یا پایة پیش از ابتدایي محسوب نمي شود، بلکه این دوره طبق 
ــاس نامه، دوره اي دوساله ای است که کودکان از چهارسالگي وارد  اس
ــوند. اما معمواًل به دلیل کمبود امکانات و برخي مشکالت،  آن مي ش
کودکان یک سال این دوره را تجربه مي کنند. لذا دورة پیش دبستاني 
ــت، بلکه دورة  دوره اي کاماًل منطبق بر دوره هاي تحصیلي دیگر نیس
ــئولیت پذیري و دیگر  تربیت اجتماعي و آمادگي براي ارتباطات و مس
ــي به کتاب هاي  ــت. لذا اطالق کتاب  کمک آموزش عناصر تربیتي اس
این دوره چندان صحیح به نظر نمي رسد. بلکه در حقیقت این کتاب ها 
مجموعه اي از مطالبي هستند که اولیا و مربیان را راهنمایي مي کنند 
ــتاني را  ــوان کتاب کار کودک، تحقق اهداف دورة پیش دبس یا به عن

آسان مي سازند.
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 ح�ال از كتاب هایي كه در این دوره از جش�نواره در حوزة 
پیش دبستاني بررسي كردید، بگویید.

ــت  ــب وجود داش  در این دوره حدود 900 عنوان کتاب مناس
ــتمل بر آثاري پیرامون فعالیت هاي گوناگون کودکان، اعم  که مش
ــاهده و فعالیت هاي علمي  ــي، کاردستي، مش ــعر، قصه، نقاش از ش
ــان و دانش افزایي  ــا، کتاب هاي راهنماي مربی ــود. در میان آن ه ب
ــط  ــت. این کتاب ها در چندمرحله توس ــراي آن ها هم وجود داش ب
داوران بررسي و نهایتًا 50 عنوان کتاب که تا حدودي با راهنماي 
ــفاهي پرداخته بودند،  ــتر به سواد ش ــي منطبق و بیش برنامة درس
ــواد  ــتاني بر س ــدند. چرا که تأکید ما در دورة پیش دبس انتخاب ش
ــفاهي است. ما در این دوره به دنبال سواد کتبي، یعني خواندن  ش
ــنیدن و خوب گفتن براي تربیت  ــتن نیستیم، بلکه خوب ش و نوش
ــي که به حروف آموزي  ــت. لذا کتاب های ــي مورد تأکید اس اجتماع
ــي دورة  و یا ریاضیات محض پرداخته بودند را دور از برنامة درس

پیش دبستاني تشخیص دادیم.
در مرحلة بعدي از این 50 عنوان، 12 عنوان به مرحلة آخر داوري 

رسیدند که آثار تقدیري و برگزیده از میان آن ها انتخاب شدند.

 تحلیل تان از كتاب هاي این حوزه چیست؟
ــاي برنامة دورة  ــا از چارچوب راهنم ــب کتاب ه ــفانه اغل  متأس
ــوراي عالي آموزش وپرورش« است و  ــتاني که مصوبة »ش پیش دبس
نیز از اهداف این دوره )یازده هدف کلي و 125 زیر هدف( دور بودند. 
البته شاید این فاصله ناشي از آن است که ناشران محترم از جزئیات 
ــتند؛ هرچند این جزئیات  ــاي برنامه بي اطالع یا کم اطالع هس راهنم
هم در سایت و هم به طور مستقل در کتابچه اي منتشر شده اند. البته 

ــت به نام »راهنماي تولید کتاب هاي  ــندي در حال چاپ اس اکنون س
ــتاني« که در حقیقت معیارهاي کتاب هاي حوزة  ــي پیش دبس آموزش
ــرح مي دهد. این معیارها در جدول هاي دقیقي،  ــتاني را ش پیش دبس
اهداف این دوره و کتاب هاي مطابق با این اهداف را تعریف کرده اند. 
ــران را از مالحظه و مراجعه به راهنماي اصلي برنامه  این راهنما ناش
ــتر با این معیارها آشنا  ــوي دیگر، آن ها را بیش بي نیاز مي کند و از س

مي سازد.
ــازار اقتصادي  ــم به ب ــا حدودي ه ــران ت ناش
ــد هرچه زودتر  ــدگاه اولیا که مي خواهن و نیز دی
ــمند و دانشگاهي بار  ــان را عالم و دانش فرزندش
بیاورند، توجه دارند. در حقیقت بیشتر مي خواهند 
ــخ دهند  به تقاضاي عامیانه و غیرعلمي اولیا پاس
ــیم کردیم. ولي در کل  ــا به اهدافي که ما ترس ت
ــال هاي گذشته  ــد کتاب ها طي س به نظر مي رس
ــد و امیدواریم  ــدي را طي کرده ان روند رو به رش

که در آینده از این هم بهتر شوند.

 فک�ر مي كنید جش�نواره تا چ�ه حد به 
هدف اصلي خود كه همان سامان دهي منابع 

آموزشي است، نزدیک شده است؟
 مسلمًا جشنواره فارغ از برنامه هاي ظاهري 

هدف مهم تري را دنبال مي کند که همان رساندن پیامي غیرمستقیم 
ــامان دهي منابع آموزشي و معیارهاي آن است. در این میان  دربارة س
ــویق و تقدیر هدف نیست، بلکه وسیله اي است براي رساندن این  تش
ــد جشنواره توانسته است این پیام را به مخاطبان  پیام. به نظر مي رس

برساند.

تأكید ما در دورة پیش دبستاني 
بر س�واد شفاهي اس�ت. ما 
در ای�ن دوره به دنبال س�واد 
كتبي، یعني خواندن و نوشتن 
نیس�تیم، بلکه خوب شنیدن 
و خ�وب گفتن ب�راي تربیت 
اجتماعي مورد تأكید است. لذا 
كتاب هایي كه به حروف آموزي 
و یا ریاضیات محض پرداخته 
بودند را دور از برنامة درس�ي 
دورة پیش دبستاني تشخیص 
دادیم
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سرگروه داوران حوزة طراحي و نقاشي معتقد است:

ازنگاهنوخبرينیست!
اشاره 

ــرگروه داوران حوزة طراحی و نقاشی عقیده  ــوی، س همایون موس
ــنواره آثار متعدد  ــازار کتاب و خارج از جش ــا وجود اینکه در ب دارد: ب
ــران کمی  ــی وجود دارند، اما ناش و متنوعی در حوزة طراحی و نقاش
ــرکت می دهند. او می گوید: کتاب  ــنواره ش کتاب  های خود را در جش
ــته نگاه نویی به تاریخ هنر معاصر ایران داشت  ــال گذش برگزیدة س
ــال از این نگاه نو در  ــدنش هم همین بود. اما امس و دلیل برگزیده ش

آثار خبری نیست.

 تحلیل ت�ان از كتاب هایی كه امس�ال در ح�وزة طراحی و 
نقاشی بررسی كردید، چیست؟

ــران خیلی کم در حوزة هنر شرکت کرده  ــد ناش  به نظر می رس
بودند. با وجود اینکه در بازار و نمایشگاه های کتاب شاهد کتاب های 
ــتیم، اما آثار کمی  ــی هس ــوع و متعددی در حوزة طراحی و نقاش متن
ــرة انتخاب های ما محدود  ــده بود. در نتیجه دای در این حوزه وارد ش
ــود. البته خوش بختانه در میان آن ها باز هم آثار قابل اعتنایی وجود  ب

ــده،  ــوص، از وقتی که مبحث کنکور کمرنگ تر ش ــتند و به خص داش
بیشتر کتاب ها به سوی دانش افزایی حرکت کرده اند. 

ــی  ــی و طراح ــای نقاش ــه تکنیک ه ــم ب ــا ه ــی از کتاب ه بخش
ــت که کتاب های  ــد و آن ها را آموزش می دهند. سال هاس پرداخته ان
ــان روش های قدیمی  ــی و طراحی با هم آموزش تکنیک های نقاش
ــار این کتاب ها با  ــران جدید هم به انتش ــوند و حتی ناش تکرار می ش
ــازار دارند، اما  ــت مي زنند. گرچه این آثار ب ــای قدیمی دس تکنیک ه
ــن تکنیک ها را با  ــران و مؤلفان آموزش ای ــنهاد می کنم که ناش پیش

روش های خالقانه تری پیگیری کنند. 

 ب�ا این توصی�ف  متوجه چه كمبود دیگ�ری در این حوزه  
شده اید؟

ــان کتاب ها بود. البته  ــر غلبة ترجمه بر تألیف در می ــة دیگ  نکت
ــترده به  ــاب تألیفی را به دلیل پرداخت عمیق و گس ــروه ما یک کت گ

موضوع به عنوان کتاب برگزیده انتخاب کرد. 
در حوزة هنر کتاب های زیادی به زبان های دیگر در اختیار ما قرار 

ران
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ــه راحتی می توانند آن ها را ترجمه کنند؛ به ویژه  دارند که مترجمان ب
که ما حق »کپی رایت« را هم پرداخت نمی کنیم. البته این به معنای 
ــت، اما مؤلفان برای تألیف یک کتاب  راحت بودن کار مترجمان نیس
ــوی دیگر، به دلیل عدم برگشت مالی،  باید مدت ها تحقیق کنند. از س

بسیاری از افراد به سوی تألیف نمی روند. 

 این بدان معناست كه آثار ترجمه شده نیاز جامعة هنری 
ما را تأمین می كند؟

ــلمًا خیر، چون این کتاب ها بومی کشورهای دیگر هستند.   مس
خصوصًا در مورد کتاب های آموزشی این موضوع نمود بیشتری دارد. 
ــیاری از کتاب های آموزش تکنیک های گوناگون، موادی  مثاًل در بس

به کار رفته اند که در محیط ما وجود ندارند.

 به طور كلی فکر می كنید كتاب ها، نس�بت به دورة قبل چه 
تفاوتی داشته اند؟

 کتاب برگزیدة سال گذشته به دلیل نگاه نویی که به تاریخ هنر 
ــال این نوع نگاه را در کتاب ها  ــد. اما امس ــت برگزیده ش معاصر داش

نمی بینیم. 
امسال بیشتر به فرهنگ نامه ها پرداخته شده بود و بقیة کتاب ها در 

سطح معمول هر سال قرار داشتند.

 كتاب ها تا چه حد برنامة درسی را حمایت می كردند؟
ــتقیم در راستای برنامة درسی بودند،   نمی توان گفت به طور مس
ــاًل یکی از کتاب ها به یکی از تکنیک های یکی  اما مرتبط بودند. مث
ــًا تکنیکی را مدنظر  ــی پرداخته بود و اتفاق ــتة نقاش از درس های رش
ــکل دارند. اما با  ــوزگاران هم در آن مش ــود که حتی آم ــرار داده ب ق
ــن دلیل این  ــوزش داده بود، به  همی ــی این تکنیک را آم روش خوب

کتاب می تواند به عنوان کتاب کمک آموزشی هم برای معلمان و هم 
دانش آموزان مفید باشد.

 آقای موس�وی! فکر می كنید جش�نوارة رشد تا چه حد در 
سامان دهی منابع آموزشی تأثیر داشته است؟

ــنواره روی کاغذ خوب است، اما آنچه در   اهداف و عملکرد جش
ــت. ما باید نتیجة جشنواره کتاب های  عمل اتفاق می افتد متفاوت اس
آموزشی رشد را در واحدهای آموزشی که مخاطبان اصلی ما هستند، 

ــد برای انتخاب کتاب  ببینیم. مثاًل کتاب نامة رش
ــفانه  ــت اّما متأس دانش آموزان منبع مطرحی اس
ــتر به همکاران  ــرای تأمین کتاب بیش مدارس ب
ــتند، اعتماد  ــه فعال هس ــه در این زمین ــود ک خ
ــتر با  ــد معلمان را بیش ــد. در حالی که بای می کنن

کتاب نامه و در نهایت جشنواره آشنا کرد.

 در ابت�دای صحبت هایت�ان گفتی�د ك�ه 
ناش�ران كم�ی در ح�وزة هنر در جش�نوارة 
كتاب های آموزش�ی رشد ش�ركت كرده اند. 
فکر می كنید برای تش�ویق ناشران چه باید 

كرد؟
ــارات و تکنولوژی آموزشی« کار خود را  ــاید اگر »دفتر انتش  ش
ــت  ــتان ها پیگیری کند، نتیجة بهتری به دس از طریق ادارات کل اس
ــای برگزیده و تقدیری  ــوان این ادارات را به خرید کتاب ه آید. می ت
ــویق کرد، تا این آثار مورد استقبال بیشتری قرار گیرند. در نتیجة  تش
ــتقبال از آثار برگزیده و تقدیری در مدارس و تجهیز کتابخانه  این اس
ــنوارة  ــتای معیارهای جش ــران نیز به حرکت در راس به این آثار، ناش

کتاب های آموزشی رشد تشویق می شوند. 

سال هاس�ت ك�ه كتاب های 
نقاشی  تکنیک های  آموزش 
و طراحی با همان روش های 
قدیم�ی تک�رار می ش�وند و 
حتی ناش�ران جدی�د هم به 
انتشار این كتاب ها كه داراي 
تکنیک های قدیمی هستند، 
دست مي زنند
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افزایشتألیفاتمعلمانمؤلف
اشاره

کاوه تیموری، سردبیر مجلة »رشد آموزش هنر« امسال مسئولیت 
ــرگروهی داوران حوزة هنر عمومی را به عهده داشت؛ حوزه ای که  س
امسال جایزه اش را دو کتاب به صورت مشترک تصاحب کرده اند. وی 
ــدن پژوهش هنر و نیز افزایش تألیفات معلمان مؤلف را  ــته ش برجس
ــی  ــنوارة کتاب های آموزش از نکات مثبت کتاب های این دوره از جش
رشد دانست؛ گرچه بیشتر آثار، مخاطبان عام را هدف قرار داده بودند 

تا دانش آموزان و آموزگاران را. گفت وگوی ما با وی را می خوانید.

 داوری كتاب های حوزة هنر عمومی چه طور بود؟
ــان دفتر »انتشارات و تکنولوژی  ــال، کارشناس  مطابق هر س
ــه دفتر  ــر عمومی ب ــوزة هن ــه در ح ــی را ک ــی« کتاب های آموزش
ــند و با معیارها تناسب دارند، گزینش می کنند. این کتاب ها  می رس
ــال ما در گروه  ــند. امس از چندین مرحله مي گذرند و به ما مي رس
ــی  ــی کردیم. این بررس داوری این حوزه نهایتًا 17 کتاب را بررس

ــطح عمومي 80 نمره ای و اختصاصي 120 نمره ای انجام  در دو س
ــا محتوا مدنظر  ــام مختصات کتاب از ظاهر ت ــد که طی آن، تم ش
ــای گروه همة آثار را مورد  ــرار گرفت. در یک گردش کار، اعض ق
ــاس نمرات کسب شده توسط  ــی قرار دادند. در نهایت براس بررس
ــی  ــة کارشناس ــر کتاب، چهار اثر باقی ماند. گروه، طی دو جلس ه
ــرد. در میان این چهار کتاب، دو  ــی ک دوباره این کتاب ها را بررس
ــی کنار هم قرار گرفتند که هر دو به پیکرة  کتاب با اختالف اندک
ــد. از این رو ما هر دو اثر را به  طور  ــر تعلیم وتربیت نزدیک بودن هن
مشترک به عنوان اثر برگزیده انتخاب کردیم. یکی از نکات مثبت 
ــر انتخابي این بود که ما با انتخاب آن ها، هنرهای موجود در  دو اث
ــی را ـ  ــی منهای خوش نویس برنامة کتاب هنر و برنامه ریزی درس

که معیارهای الزم را نداشت ـ پوشش دادیم. 

 نقطة قوت كتاب های این دوره چه بود؟
ــای قابل اعتنا در  ــدن پژوهش هنر یکی از فرازه ــته ش  برجس

كاوه تیموري، سرگروه داوران حوزة هنر عمومي
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ــاهد  ــیار خوبی که ش ــال بود. عالوه بر این، نکتة بس کتاب های امس
ــیدن تألیفات معلمان به مراحل نهایی داوری بود. مثاًل  آن بودیم، رس
ــده  ــه به عنوان معلم هنر فعالیت کرده و موفق ش ــی که دو ده معلم
است نمایش نامه های دانش آموزپسند بنویسد. یا معلمی که با تحلیل 
ــی های دانش آموزان به بینش هنری خوبی دست یافته بود که  نقاش
ــن در این دوره آثاری  ــة آن را می توان در کتابش دید. همچنی نتیج
ــه داده بودند؛ هنرهایی  ــب و تلفیق چند هنر را ارائ ــتیم که ترکی داش
مانند صنایع دستی، موسیقی، طراحی و نقاشی که تأثیرگذاری کتاب 

را بیشتر می کنند.

 در این میان، ضعفی هم در كتاب ها وجود داشت؟
ــی به  ــدن کتاب های آموزش  ببینید، ما در آغاز راه نزدیک ش
کتاب های درسی هستیم. چرا که در این سال ها کتاب های درسی 
ــاد هماهنگی با کتاب های  ــده اند. البته رگه هایی از ایج متحول ش
آموزش وپرورش دیده می شوند که مغتنم است، اما به نظر می رسد 
ــی وصل کنند.  ــران باید خود را به حلقة برنامه ریزی درس که ناش
ــتلزم آن است که مؤلفان کتاب درسی باب مفاهمه ای  این امر مس
ــت دارند، باز  ــوزة هنر فعالی ــر که در ح ــت اندرکاران نش را با دس
ــر کتاب  ــماری از تولیدات هنری در پشت س ــا نیازمند ش ــد. م کنن
ــتیم که معلم را توانمند کند. در کتاب کمک آموزشی،  ــی هس درس
ــی جذاب تر و با مثال های بیشتری ارائه می شوند  موضوعات درس
ــران باید چارچوب کتاب درسی و برنامه ریزی درسی  از این رو ناش
ــد،  ــد. مثاًل یکی از مواردی که در کتاب ها دیده می ش را درک کنن
ــران در  ــت که ناش ــنهاد ما این اس ــودن مخاطب بود. پیش عام ب
ــد؛ به خصوص که با  ــان را طبقه بندی کنن ــاب، مخاطب ــار کت انتش

ــا روی یک پایه یا  ــرورش می توانند تنه ــاختار جدید آموزش وپ س
ــه هنوز نگاه  ــطة اول ک ــد. مثاًل در دورة متوس ــز کنن دوره تمرک
ــت مي توان تمرکز کرد و  ــکل نگرفته اس انتزاعی در دانش آموز ش

براساس آن آثار هنری را آماده ساخت.

 به نظر شما آیا جشنوارة كتاب های آموزشی رشد توانسته 
است در سامان دهی منابع آموزشی تأثیرگذار باشد؟

ــارات و تکنولوژی آموزشی سامان دهی  ــت  دفتر انتش  سیاس
در  ــه  ک ــی  ــت عظیم ــت. ظرفی اس ــی  ــای کمک آموزش کتاب ه

دارد،  ــود  وج ــور  کش ــوزی  دانش آم ــت  جمعی
ــي  ــای فرهنگی را به تولید کتاب آموزش نیروه
ــا در کنار  ــن ترتیب م ــد. به ای ــویق می کن تش
ــه های نامرئی داریم  ــه های مرئی مدرس مدرس
ــل  اه از  ــی  جماعت آن  ــت اندرکاران  دس ــه  ک
ــان آموزش و هم  ــه هم به جری ــد ک فرهنگ ان
ــد. این ظرفیت  ــر کمک می کنن ــه اقتصاد نش ب
ــامان دهی نیاز دارد. به سؤال شما  عظیم به س

ــنواره تأثیرگذار  ــخ داد. قطعًا جش ــوان تنها با بله و خیر پاس نمی ت
ــان از زیر ذره بین  ــران هم یقین پیدا کرده اند که آثارش بوده و ناش
ــه دامنة آثار  ــه اینک ــد. با توجه ب ــر عبور مي کن ــان دفت کارشناس
ــران باید بدانند  ــت، ناش ــخص اس هنری در آموزش وپرورش مش
ــود که با معیارهای آن  ــنواره موفق ش کتابی می تواند در این جش
ــیاری از ناشران مي کوشند  ــته باشد. همین که بس هماهنگی داش
ــان دهندة این است  ــنواره عمل کنند، خود نش طبق معیارهای جش

که جشنواره بي توفیق نبوده است.

در كن�ار مدرس�ه های مرئی 
مدرسه های نامرئی داریم كه 
دست اندركاران آن جماعتی 
از اه�ل فرهنگ ان�د ك�ه هم 
ب�ه جریان آم�وزش و هم به 
اقتصاد نشر كمک می كنند
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محمود صموتي، سرگروه داوران رشتة برق:

عمقدهيبهآموزش،مهمترینمعیار
انتخابکتابدرجشنواره

اشاره
ــتة برق، محمد صموتی معتقد است: مهم ترین  ــرگروه داوران رش س
معیار برای انتخاب کتاب مناسب در جشنوارة رشد، عمق دهی به آموزش 
است. وی در مصاحبه ای که پیش رو دارید، از برخی مشکالت حوزة نشر، 
ــران به تولید  مانند کمبود کتاب های مرجع در حوزة برق و نیز اقبال ناش
کتاب های تست و حل المسائل گفت. به اعتقاد این داور، ایجاد معیارهای 
ــی کتاب ها در جشنوارة کتاب های آموزشی  جدید و متفاوت برای بررس

رشد، ضرورتي است که باید به آن توجه داشت.

 آقای صموتی! از داوری كتاب های حوزة برق در این دوره 
از جشنواره بگویید.

ــی را در این حوزه  ــان دفتر کتاب های ــال، کارشناس  در طول س
ــه معیارهای اولیه را  ــد و از میان آن ها، 12 کتاب را ک ــی کردن بررس
ــتند. ما هم از بین آن ها،  ــتند، انتخاب کردند و در اختیار ما گذاش داش
ــود، به عنوان کتاب برگزیده  ــری را که تلفیقی از ترجمه و تألیف ب اث
ــد و هم به  ــم نوآوری دیده می ش ــم. در این کتاب ه ــاب کردی انتخ

فناوری های جدید اشاره شده بود. 

  كتاب هایی كه امس�ال داوری كردی�د، با كتاب هاي دورة 
قبل چه تفاوتی داشتند؟

ــوردار بودند. حجم  ــا از کیفیت بهتری برخ ــر من کتاب ه  به نظ
کتاب های تست و نکته محدودتر شده بود و کتاب ها بیشتر در حوزة 
دانش افزایی بودند. از سوی دیگر، ظاهر کتاب ها هم تغییر پیدا کرده 
ــان می دهد که ناشران به این موضوع هم توجه نشان  بود و این نش
ــرایط آرمانی در حوزة کتاب های رشتة برق  می دهند. البته هنوز با ش

فاصله داریم. 

 منظورتان از شرایط آرمانی چیست؟
ــت که وقتی وارد بازار کتاب می شویم،  ــرایط آرمانی این اس  ش
ــیم، اما هنوز در رشتة  ــته باش قدرت انتخاب کتاب های متعدد را داش
ــت. مثاًل یکی از نیازها ما در این رشته، کتاب های  برق این طور نیس
ــتند که بسیار محدودند و در این بخش محدود هم اشتباه  مرجع هس
علمی و حتی نگارشی دیده می شود. این یکی از معضالتی است که 

در بازار کتاب رشتة برق با آن روبه رو هستیم.
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 ب�ا این تفاس�یر و با توج�ه به نتیجة بررس�ی كتاب ها در 
جشنوارة كتاب های آموزشی رشد، فکر می كنید با چه كمبودی 

در این زمینه مواجهیم؟
ــده اند، اما از آنجا که تنها  ــای فنی عمومًا آثار ترجمه ش  کتاب ه
ــتند، شاهد آثار تلفیقی هستیم. به این  آثار ترجمه جواب گوی ما نیس
ــت و بخش هایی را هم  ــی از کتاب ترجمه اس ــب که بخش های ترتی
مؤلف اضافه مي کند. در این دوره از جشنواره شاهد چنین کتاب هایی 
بودیم. عالوه بر این ها، بازار نشر ما دچار مشکالتی است که تنها به 

کتاب های رشتة برق محدود نمی شود.

 چه مشکالتی؟
ــه ای که با آن مواجهیم، این است که  ــکالت ریش  یکی از مش
ــت، و نکته  بازار کتاب در زمینه های گوناگون علمی دچار بیماری تس
و حل المسائل شده است. این بیماری مسری به خانواده ها هم سرایت 
ــتفاده از این کتاب ها، از بین رفتن زمینه های  ــت. نتیجة اس کرده اس
ــت. وقتی کتاب درسی را در چند صفحه و تحت  تفکر و خالقیت اس
ــت و نکته خالصه می کنیم، آموزش واقعی اتفاق نخواهد  عنوان تس
ــته باشند،  ــت این کتاب ها فایده هایي هم داش افتاد. گرچه ممکن اس
ــور تبدیل شود. یکی از  ــی کش اما نباید به فرایند جاری نظام آموزش
ــنوارة کتاب های آموزشی رشد برای انتخاب  مهم ترین معیارهای جش

کتاب نیز عمق دهی به آموزش است. 
ــد و می توانند تا  ــترده ای دارن ــای دانش افزایی دامنة گس کتاب ه
ــطوح باالی دانشگاهی را هم پوشش دهند. اما در سطح هنرستان  س
باید کتاب هایی وجود داشته باشند که زمینة خالقیت در دانش آموز و 
معلم را افزایش دهند. گرچه برخی از ناشران وارد این حوزه شده اند، 
ــکل  ــتند که خود مش ــند هس اما عمومًا به دنبال کتاب های بازارپس

دیگری است. 
ــکل نشر کتاب و گرانی کاغذ هم از سوی دیگر دست ناشران  مش

را بسته است.

 فکر می كنید برای حل این مشکالت باید چه كرد؟

ــش و  ــازمان پژوه ــه »س ــکالت ب ــن مش ــی از ای ــل بخش  ح
ــی« مربوط است، اما قسمت اعظم آن به مدیران  برنامه ریزی آموزش
ــور برمی گردد که باید  برای کتاب جایگاهی در خانواده ها ایجاد  کش
ــازمان می تواند زمینه توزیع کتاب های خوب و برگزیده  کنند. مثاًل س

را فراهم کند تا بهتر به دست مخاطبان برسد.

 آقای صموتی فکر می كنید جش�نواره تا چه حد توانس�ته 
است به سامان دهی منابع آموزشی كمک كند؟

ــنوارة  ــت. می توان گفت روند جش  مطمئنًا تأثیرگذار بوده اس
ــال نسبت به سال های گذشته بهتر هم شده است. به خصوص  امس

ــروع  ــته ش ــال گذش ــه داوری کتاب ها از س ک
ــا عجوالنه  ــری دربارة آن ه ــده و تصمیم گی ش
ــران و  ــت. اما در زمینة ارتباط با ناش نبوده اس
ــرکت در جشنواره، هنوز  اطالع رسانی برای ش
جای کار دارد. نکته ای که باید در جشنواره به 
ــت، معیارهای ارزشیابی است. به  آن توجه داش
ــک از کتاب های ترجمه یا  این ترتیب که هری
ــیابی خاص  ــف یا تلفیق به معیارهای ارزش تألی
ــای ترجمه، محتوا  ــاز دارند. در کتاب ه خود نی
ــت و مترجم باید با حفظ امانت داری  آماده اس
ــی  ــاب را به فارس ــه موضوع، کت ــراف ب و اش
ــکل  ــی موضوع به ش ــر تألیف ــد. در اث برگردان

ــت و مؤلف باید میان مطالب الفتی ایجاد کند که خود  دیگری اس
ــرار می گیرند که  ــا برخی آثار در حوزة خلق اثر ق ــت. ام هنری اس
ــوان در این زمینه اثری  ــوند. می ت در حوزة برق کمتر دیده می ش
خلق کرد که کاماًل نو باشد. مثاًل طی یک داستان یکی از مسائل 
ــوی  ــان کرد. چنین آثاری ماهیت علمی دارند و از س ــی را بی علم
ــوب می شوند. هر یک از این گروه ها نیازمند  دیگر خلق نیز محس
ــة آن ها را با  ــتند و نمی توان هم ــی مخصوصی هس فهرست وارس
ــی کرد. این نکته ای است  ــاخص های مشترک بررس معیارها و ش

که در بررسی کتاب های جشنواره باید به آن توجه داشت.

ب�ازار كت�اب در زمینه ه�ای 
گوناگون علمی دچار بیماری 
تست، و نکته و حل المسائل 
ش�ده اس�ت. ای�ن بیم�اری 
مس�ری ب�ه خانواده ه�ا هم 
س�رایت كرده است. نتیجة 
اس�تفاده از ای�ن كتاب ها، از 
بین رفتن زمینه های تفکر و 
خالقیت است
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دیگرجشنوارةرشدناميناآشنانیست
دكترسیاوش شایان از حضور آثار سازمان هاي جغرافیایي در جشنواره خبر داد

اشاره
ــیاوش شایان، سرگروه داوران حوزة جغرافیا در دهمین  به گفتة س
جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد، حضور آثار سازمان هاي جغرافیایي 
چشم گیر بوده است. سردبیر مجلة »رشد آموزش جغرافیا« همچنین 
ــاب الکترونیکي خبر داده و  ــران به تولید کت ــیاري از ناش از اقبال بس
ــت باب بررسي این کتاب ها نیز در دبیرخانه  اظهار امیدواري کرده اس
ــامان دهي باز شود. او گفته گرچه راهي طوالني در پیش است، اما  س

دیگر جشنواره براي ناشران نامي ناآشنا نیست.

 داوري كتاب هاي حوزة جغرافیا در این دوره از جش�نواره 
چگونه بود؟

ــدند که  ــوزة جغرافیا در چند مرحله غربالگري ش  کتاب هاي ح
ــي ماندند. گرچه  ــوان کتاب باق ــت 10 عن در نهای
ــتري از کتاب ها  ــتیم که تعداد بیش ــا انتظار داش م
ــت ما برسند، اما شاید کم اطالعي ناشران یا  به دس
ــاني اندک باعث شد تا ناشران و مؤلفان  اطالع رس

کمتري حضور داشته باشند. 
هر یک از داوران آثار را بررسي و براساس فرم 
ــیابي به آن ها امتیاز دادند. در انتها و با توجه  ارزش
ــاب کردیم. از آنجا که  ــار برگزیده و تقدیري را انتخ ــه امتیازات، آث ب
ــر گرفته بودیم، کتابي را  ــاز ویژه اي براي تألیف کتاب در نظ ما امتی
ــود، به عنوان اثر برگزیده  ــده ب که براي مخاطب دانش آموز تألیف ش

انتخاب کردیم. 

 تحلیلتان از كتاب هاي این حوزه در این دوره از جشنواره 
چیست؟ كیفیت كتاب ها چگونه بود؟

ــطه  ــي دورة متوس ــي و آموزش ــتر به برنامة درس  کتاب ها بیش
ــت که تعداد آثار ترجمه شده کمتر  نزدیک بودند. نکتة جالب اینجاس

از تعداد آثار تألیفي بود؛ گرچه برخي از کتاب هاي تألیفي جنبة کار و 
تمرین داشتند. کتاب هاي بسیار خوبي هم در بخش ترجمه و هم در 
ــتیم در جشنواره حضور داشته  بخش تألیف وجود دارند که انتظار داش
ــند، اما این گونه نبود. ما مترجمان خوبمان را تشویق مي کنیم که  باش
کتاب هاي مفیدي را که مي توانند به نیازهاي مخاطبان جامعه پاسخ 

دهند، ترجمه کنند.

 چه ویژگي خاصي امسال در كتاب ها به چشم مي خورد؟
ــازمان هاي جغرافیایي منتشر  ــط س  حضور کتاب هایي که توس
ــم گیر بود. امسال سازمان هایي که خود در  شده اند، در این دوره چش
ــت به انتشار کتاب زده و آثارشان را  زمینة جغرافیا فعالیت دارند، دس
ــنوارة رشد فرستاده بودند که نکتة مهمي است. البته تا حدي  به جش
این سازمان ها هم تحت تأثیر هزینه هاي سنگین انتشار کتاب ها قرار 
ــران دیگر از ما راه  ــازمان ها و هم ناش گرفته اند. از این رو، هم این س
انتشار الکترونیکي کتاب را مي پرسیدند تا بتوانند کتاب ها را با هزینة 
ــانند. دقیقًا به دلیل همین هزینه هاي  کمتري به دست مخاطبان برس
ــران نتوانستند آثار خود را براي حضور  ــنگین چاپ، بسیاري از ناش س

در جشنواره آماده کنند. 

 فک�ر مي كنی�د جش�نواره ت�ا چ�ه حد ب�ه هدف خ�ود كه 
سامان دهي منابع آموزشي است، دست یافته است؟

ــیدن به هدف جشنواره مستلزم تالش و کوشش بیشتر و نیز   رس
ــت اندرکاران فرهنگي کشور به این حوزه است. در  ورود ناشران و دس
ــنواره به هدف خود نزدیک تر مي شود. البته  ــت که جش این صورت اس
باید به این نکته اذعان کرد که اکنون هم بسیاري از ناشران سعي دارند 
آثار خود را با معیارهاي جشنواره هماهنگ و هم گام با سامان دهي منابع 
ــد نامي ناآشنا براي ناشران  ــي حرکت کنند. دیگر جشنوارة رش آموزش

نیست، اما مطمئناً هنوز راهي طوالني در پیش است.

امسال سازمان هایي كه خود 
در زمین�ة جغرافی�ا فعالیت 
دارند، آثارشان را به جشنوارة 
رشد فرستاده بودند كه نکتة 

مهمي است
ران

داو
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گفت وگو با حشمت اهلل سلیمي، داور گروه تاریخ

کتابهابایدبهنیازهايدانشآموزانپاسخدهند
اشاره

ــخصیت هاي  ــر، هند و یونان، و نیز ش ــتان، مص ــخ ایران باس تاری
تاریخي و اجتماعي از جمله موضوعاتي بودند که در کتاب هاي حوزة 
ــنواره به چشم مي خوردند. حشمت اهلل سلیمي،  تاریخ این دوره از جش
ــه پیش رو دارید،  ــوزه تاریخ در گفت و گویي ک ــو گروه داوري ح عض
دربارة این کتاب ها، نقاط قوت و ضعف و نیز روند داوري آن ها سخن 

گفته است.

 از فراین�د داوري كتاب هاي حوزه تاریخ در جش�نواره چه 
خبر؟

ــنواره رسیده   کتاب هاي زیادي در حوزة تاریخ به دبیرخانة جش
ــطه  ــب دوره متوس ــتر مناس بود. گروه داوري این کتاب ها را که بیش
ــي کرد. تاریخ ایران باستان، مصر، یونان و هند باستان،  بودند، بررس
تحوالت دنیا در رنسانس و عصر خردورزي در اروپا، اتفاقات تاریخي 
ــخصیت هاي  و اجتماعي مانند جنگ هاي جهاني اول و دوم و نیز ش
ــي و اجتماعي از جمله موضوعاتي بودند که  تأثیرگذار تاریخي، سیاس

در این کتاب ها به آن ها توجه شده بود. 

 آقاي سلیمي! محتواي كتاب ها را چگونه ارزیابي مي كنید؟
ــده طیف خاصي داشتند و متأسفانه کمتر   کتاب هاي ترجمه ش
ــد. ما انتظار داریم  ــتاي نیازهاي دانش آموزان و معلمان بودن در راس
ــي هم خواني داشته باشند و به محتواي کتاب  کتاب ها با برنامة درس

درسي و نیاز دانش آموزان توجه کنند. 
ــي شدند، ویژگي ظاهري کتاب را در  برخي از کتاب هایي که بررس
نظر نگرفته بودند. مصور بودن کتاب ویژگي مثبت آن است، اما باید 
ــت. همچنین،  به کیفیت تصویرها و جاي گذاري آن ها هم توجه داش
متن برخي آثار براي مخاطب دانش آموز روان و مناسب نبود. در واقع 

در نگارش یا ترجمه یک اثر باید گنجینة لغات دانش آموزان را در نظر 
گرفت و در حد درک آن ها نوشت.

یکي دیگر از نکاتي که در آثار دیده مي شد، کمرنگ بودن موضوع 
ــت که نباید به آن بي توجه بود. بسیاري از کتاب ها حتي  ویرایش اس
ــب به خصوص مخاطب  ــود نمایه به مخاط ــتند. وج ــه هم نداش نمای
ــب را در کتاب پیدا کند.  ــد تا راحت تر مطال ــوز کمک مي کن دانش آم
همچنین انتظار مي رود مؤلف یا مترجم  در مقدمة کتاب  به موضوع، 
ــاره کند، اما این هم موضوعي بود که  اهمیت و نیز مخاطبان آن اش

در بیشتر کتاب ها به آن توجه نشده بود. 

 نقطة قوت كتاب ها چه بود؟
ــد در این سال ها کتاب ها به   به نظر مي رس
ــي نزدیک تر  ــطح دانش آموزان و برنامة درس س
ــده اند، اما باز هم با نقطة ایده آل فاصله دارند.  ش
ــي به تازگي صورت  البته تغییرات کتاب هاي درس
ــا بتوان  ــت ت ــي زمان الزم اس ــد و مدت گرفته ان
ــت یا ترجمه  ــتاي آن ها نوش کتاب هایي در راس

کرد. 

 فکر مي كنید جش�نواره تا چه حد توانس�ته است به هدف 
اصلي خود كه همان س�امان دهي منابع آموزشي است نزدیک 

شود؟
 قطعًا جشنواره در راستاي این هدف حرکت کرده و در سال هاي 
ــته تأثیر آن بیشتر هم بوده است. در کل به نظرم روند جشنواره  گذش
مثبت بوده، هرچند مانند هر جشنواره اي دچار افت و خیز شده است. 
ــنواره خوش بین هستم، چرا که معتقدم مشوق  اما در کل به روند جش

خوبي براي ناشران، مؤلفان، مترجمان و حتي تصویرگران است.

 م�ا انتظار داری�م كتاب هاي 
آموزش�ي ب�ا برنامة درس�ي 
هم خواني داش�ته باشند و به 
محتواي كتاب درس�ي و نیاز 
دانش آموزان توجه كنند
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جايتئاترخاليبود!
مریم یگانه، داور گروه نمایش، سینما و انیمیشن:

اشاره
وقتي قرار باشد در یک گروه کتاب هاي سه حوزة نمایش، سینما و 
ــن بررسي شوند، انتظار مي رود که تعداد آثار قابل توجه باشد.  انیمیش
ــت. این داور گروه نمایش،  اما به گفتة مریم یگانه این گونه نبوده اس
ــن همچنین از جاي خالي آثاري در حوزة نمایش و  ــینما و انیمیش س
تئاتر خبر داد. این در حالي است که در بازار کتاب نمونه هاي این آثار 
وجود دارند. با یگانه دربارة روند داوري آثار این حوزه و کم وکاستي ها 

و نقاط قوت آن گفت و گو کرده ایم.

 خانم یگانه داوري كتاب هاي حوزه نمایش، سینما و انیمیشن 
چطور بود؟ تحلیل تان از كتاب هاي این سه حوزه چیست؟

ــید که نیمي از آن ها  ــتمان رس  در مرحلة نهایي کتاب هایي به دس
ــن قرار  ــینما بودند و بقیه در حوزة انیمیش دربارة س
ــفانه هیچ اثري در حوزة تئاتر و  ــتند. یعني متأس داش
نمایش وجود نداشت. از سوي دیگر، بیشتر آثار حوزة 
انیمیشن شبیه به هم بودند. گروه هم با بررسي دقیق 
همة کتاب ها به این نتیجه رسید که نمي توان اثري را 
به عنوان برگزیده انتخاب کرد و تنها یک اثر در حوزة 

سینما را به عنوان تقدیري معرفي کردیم.
ــاب وجود دارند، اما  ــتیم کتاب هاي زیادي در بازار کت ــا مي دانس م
ــرکت نکرده بودند. مثاًل در حوزة تئاتر و  ــنواره ش ــفانه در جش متأس
ــد کرده اند، اما  ــیار خوبي تولی ــران کتاب هاي بس نمایش برخي ناش

آثارشان را در جشنواره شرکت نداده بودند.

 وضعیت كتاب ها در حوزة انیمیشن چگونه بود؟
ــن دچار  ــال در حوزة انیمیش ــدود 15 س ــا چیزي ح ــد م  ببینی
ــد و نه  ــگاه ها تدریس مي ش ــن نه در دانش رکود بودیم. یعني انیمیش
ــه کاري صورت مي گرفت.  ــي در این زمین ــتودیوهاي خصوص در اس
ــي را در ایران  ــن اکنون دورة نوجوان ــت که انیمیش این بدان معناس
مي گذراند. کتاب هایي هم که در این حوزه به دستمان رسیده بودند، 

متأسفانه همگي مانند هم بودند و با مترجمان متفاوت. 

 تاكنون برخي از انیمیش�ن هاي ایراني نش�ان داده اند كه 
مي توانند موفق باشند و مخاطب را جذب كنند. پس چرا كسي 

به فکر مستند كردن تجربه هاي خود نیست؟
 در ایران یا استادکار تجربي پرورش مي یابد و یا تئوریسین علمي. 
در دانشگاه ها هم معمواًل دانشجویان به سمت کارهاي کارگاهي و عملي 
ــود. از سوي  مي روند. به طور کلي به کارهاي نظري اهمیتي داده نمي ش
ــي هم که درس تاریخ هنر مي خواند، دیگر معمواًل به سمت  دیگر، کس
ــتیم. کسي  کارهاي عملي نمي رود. بنابراین ما در این حوزه ضعیف هس
هم که تجربه اي در این زمینه دارد، ترجیح مي دهد تجربه اش را به صورت 
عملي نشان دهد و مثاًل انیمیشن بسازد تا اینکه آن را در کتاب به دیگران 
ــاختن انیمیشن  منتقل کند. زحمت مکتوب کردن تجربیات کمتر از س
نیست. به هر حال، کتاب یک سند علمي مکتوب است که نویسنده باید 

در مقابل هر جملة آن پاسخ گو باشد. 

 كتاب هایي كه بررس�ي كردید تا چه حد برنامة درس�ي را 
پوشش مي دادند؟

ــش مي دادند، اما  ــي را پوش  مي توان گفت کتاب ها برنامة درس
ــطوح مختلف. همین که عده اي کار ترجمه در حوزة انیمیشن را  در س
ــروع کرده  و آن را پایه گذاري کرده اند، جاي امیدواري دارد. این ها  ش
ــت. گذراندن این پله باعث مي شود که دیگران خود  نخستین پله اس

دست به تألیف بزنند تا شاهد کارهاي بهتري در این زمینه باشیم.

 فکر مي كنید جش�نوارة رش�د تا چه حد توانسته است در 
س�امان دهي منابع آموزش�ي مان در حوزة س�ینما، انیمیشن و 

نمایش تأثیرگذار باشد؟
ــران اطالع درستي از  ــت، اما هنوز ناش  حتمًا تأثیرگذار بوده اس
ــنواره ندارند. از این رو به نظر مي رسد باید اطالع رساني بهتري در  جش

این زمینه صورت بگیرد.

در ح�وزة تئات�ر و نمای�ش 
ناش�ران كتاب هاي  برخ�ي 
بس�یار خوبي تولید كرده اند، 
اما آثارش�ان را در جشنواره 

شركت نداده بودند

ران
داو

 با 
گو

ت و 
گف

42زمستان1392 46



گفت وگو با لیلي محمدحسین، از داوران گروه علوم تربیتي

گروهيکهبرگزیدهنداشت
اشاره 

غلبة آثار ترجمه بر تألیف یکی از ضعف هایی بود که در گروه علوم 
ــد. لیلی محمدحسین، از داوران  ــنوارة امسال دیده می ش تربیتی جش
ــن گروه، با بیان این نکته از نبود اثر برگزیده در این گروه خبر داد  ای
که شاید بتوان آن را زنگ هشداری برای دست اندرکاران حوزة علوم 

تربیتی دانست. 

 بررسی و داوری كتاب ها در جشنواره چگونه بود؟
 در طول سال، حدود 158 کتاب در این حوزه از چرخة بررسي  ها 
ــده بود. از آن میان هم  ــته و به عنوان کتاب مناسب شناخته ش گذش
ــب کرده بودند، در اختیار ما قرار  14 کتاب که باالترین امتیاز را کس
ــا تلفیقی از ترجمه و  ــاب مزبور 13 کتاب ترجمه ی ــت. از 14 کت گرف
ــفانه بقیة کتاب ها  تألیف بودند. یعنی تنها یک کتاب تألیفی بود. متأس
ــده بودند. از این رو گروه ما کتابی را به عنوان کتاب  همگی ترجمه ش
ــوان اثر تقدیری انتخاب  ــده انتخاب نکرد. کتابی هم که به عن برگزی
ــد، ترجمه شده بود؛ اما مترجم مثال های آن را بومی کرده بود. به  ش
این ترتیب، اثر برای مخاطب ایرانی قابل لمس شده بود. من به همه 
ــیابی توصیفی سروکار دارند  ــتان که با مقولة ارزش معلمان دوره دبس

توصیه می کنم، حتمًا این کتاب را مطالعه کنند.  

 فک�ر می كنی�د چرا در این ح�وزه ترجمه ب�ر تألیف غلبه 
دارد؟ و برای تشویق ناشران چه می توان كرد؟

ــوند. نباید به کارهای بومی  ــویق ش ــران و مؤلفان باید تش  ناش
بی توجهی کرد، بلکه باید از تولید فکر و پژوهش حمایت کرد. پیشنهاد 
ــنوارة کتاب های آموزشی  ــت که کتاب های تألیفی در جش من این اس

رشد امتیاز ویژه ای داشته باشند تا بین ناشران رقابت ایجاد شود. 

 به ج�ز غلبة ترجمه ب�ر تألیف، چه كمب�ود دیگری در این 

گروه دیده می شد؟
ــنایی داریم؛ اما واقعًا برخی  ــر آش ــکالت نش  ببینید، ما با مش
ــه ترجمه های  ــدند، تألیفی نبودند؛ بلک ــی ش ــا که بررس از کتاب ه
ــای معلمان  ــا نیازمند ثبت تجربه ه ــد. در حالی که م ــي بودن ناقص
ــتیم. محققان و معلمان باید با هم پیوند داشته باشند تا بتوان  هس
ــد برای آثار  ــد هم بای ــنوارة رش ــب کرد. جش نتایج مطلوب را کس
ــرد. مثاًل اینکه مقام  ــی امتیاز خاصی در نظر بگی تألیفی و پژوهش
ــا به اثر تألیفی بدهد. در این صورت مؤلفان  کتاب برگزیده را تنه
ــوند. البته آثار ترجمه اي هم قطعًا برای معلمان  ــویق می ش هم تش

ــی هم احتیاج داریم. در  ــد، اما به اثر بوم مفیدن
مورد آثار ترجمه اي، خوب است اگر تولید فکر 
ــر دیگران را تا جایی  ــم، حداقل تولید فک نداری

که ممکن است، بومی کنیم.
عالوه بر این مخاطبان بیشتر آثار معلمان بودند 
و تنها مخاطب یکی از کتاب ها دانش آموزان بود. 
ــته  ــتری داش باید در این زمینه هم فعالیت بیش

باشیم. 

 فکر می كنید جش�نوارة كتاب های آموزش�ی رشد چه قدر 
توانسته است، در سامان دهی منابع آموزشی تأثیرگذار باشد؟

 قطعًا تأثیرگذار بوده است، اما فکر می کنم معیارهای کتاب های 
مناسب از نظر جشنواره خیلی علنی نیستند و میزان تبلیغات جشنواره 
هم کم است. شاید خیلی از ناشران اصاًل با این معیارها آشنایی ندارند 
ــتر با معیارهای جشنواره آشنا کرد. از سوی دیگر،  و باید آن ها را بیش
آموزش وپرورش باید بخش خصوصی را به کار گیرد. یعنی نیازهایش 
ــا را تأمین کند. به این ترتیب  ــالم کند تا بخش خصوصی آن ه را اع
هم جشنواره رونق بیشتری خواهد گرفت و هم از تولید فکر حمایت 

می شود.

بای�د كتاب ه�ای تألیف�ی در 
جشنوارة كتاب های آموزشی 
رش�د امتیاز ویژه ای داش�ته 
باشند تا بین ناشران رقابت 
ایجاد شود
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تأثیرگذاريجشنوارهدرگرو
تحولدرنظامارزشیابياست

اشاره
خسرو داودي، سرگروه داوران حوزة درسي ریاضي است. به اعتقاد 
ــت، اگر قرار است در  ــي نیز هس او که خود از مؤلفان کتاب هاي درس
حوزة کتاب هاي کمک آموزشي تحولي مطابق با معیارهاي جشنوارة 
ــد بیفتد، باید در نظام ارزشیابي، درس ها در مدرسه تحولي جدي  رش
ــن از راهیابي یک کتاب تمرین و کار  ــورت بگیرد. داودي همچنی ص
ــي دوران برگزاري  ــر داوري براي اولین بار ط ــي به مرحلة آخ ریاض
جشنواره خبر داد. با او دربارة داوري کتاب ها در این دوره از جشنواره 

گفت و گو کرده ایم. 

 از رون�د داوري كتاب ه�اي حوزة درس�ي ریاضي در این 
دوره از جشنواره برایمان بگویید.

ــیده بودند، در  ــي کتاب هایي که به دبیرخانه رس ــس از بررس  پ
ــنواره هم خواني  ــت هاي جش نهایت 20 کتاب که با معیارها و سیاس
ــر یکي از اعضاي  ــدند. در میان این کتاب ها، اث ــتند، انتخاب ش داش
ــان از گروه خارج  ــده براي گروه داوري نیز بود، لذا ایش ــنهاد ش پیش
ــه تن دیگر از داوران هم آثاري را در این گروه داشتند که  ــدند. س ش

ــارج کردند و خود در گروه  ــي و داوري خ کتاب ها را از گردونه بررس
ماندند و به داوري ادامه دادند. در ادامه، همة داوران همة کتاب ها را 
بررسي و براساس فرم هایي به آن ها امتیاز دادند. در آخر حدود هشت 
ــیار نزدیک به هم داشتند. در جلسة  کتاب باقي ماندند که امتیازات بس
ــي نهایي  ــي و توجیهي بود، داوران به بررس ــة اقناع نهایي که جلس
ــدند. از میان آن ها  کتاب ها پرداختند تا در نهایت پنج کتاب نامزد ش

نیز دو اثر برگزیده و تقدیري انتخاب کردیم. 

 تحلی�ل ش�ما از وضعی�ت كتاب هاي كمک آموزش�ي این 
حوزه چیست؟

ــاید  ــاره کرده ایم اما ش ــة داوران به تحلیل خود اش ــا در بیانی  م
ــال در بیانیة هیئت  ــد نکته اي را نیز اینجا بگویم. ما هر س بهتر باش
ــال  ــان توصیه هایي مي کردیم، اما امس ــران و معلم ــه ناش داوران ب
ــکلي که ما در زمینة  ــت. مش مخاطب توصیة ما آموزش وپرورش اس
ــي مشاهده مي کنیم، این است که آن دسته  کتاب هاي کمک آموزش
ــاب مي کنند، در بازار  ــنواره انتخ ــد یا جش از آثاري که کتاب نامة رش
کتاب آثار پرفروشي نیستند. از سوي دیگر، کتاب هاي پرفروش بازار 

خسرو داودي، سرگروه داوران حوزة درسي ریاضي

ران
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ــامان دهي کتاب هاي کمک آموزشي و جشنوارة رشد  با معیارهاي س
ــته از کتاب ها با استقبال بیشتري از سوي  هماهنگي ندارند! این دس
ــوند، چرا که در نتیجة مطالعه  دانش آموزان و خانواده ها روبه رو مي ش
آن ها، دانش آموزان در امتحانات خود موفقیت کسب مي کنند. اکنون 
ــؤاالت نهایي سال هاي قبل را جمع آوري کرده اند،  کتاب هایي که س
بیشتر مورد توجه دانش آموزان قرار مي گیرند. چرا که در نتیجة مطالعة 
آن نمرة خوبي در امتحانات کسب مي کنند. ما نه مي توانیم دانش آموز 
ــر را از تولید آن ها.  ــوع کتاب ها منع کنیم و نه ناش ــد این ن را از خری
ــي و آموزش وپرورش تحولي  بنابراین اگر مي خواهیم در نظام آموزش
به وجود آوریم، باید آن را از نظام ارزشیابي آغاز کنیم. یعني اول باید 
نظام ارزشیابي ما متحول شود. در آن صورت مي توان امیدوار بود که 

نتایج بهتري حاصل شود. 
ــنواره رسیده بودند و به دورة ابتدایي مربوط  کتاب هایي که به جش
مي شدند، هم با معیارهاي جشنواره تطابق داشتند و هم فروش خوبي 
ــت  ــیابي توصیفي اس در بازار کتاب دارند. چرا که در این دوره ارزش
ــي نزدیک  ــات وجود ندارد. از این رو به برنامة درس ــة امتحان و دغدغ
ــتند. این موضوع نشان مي دهد، در صورتي مي توان این مشکل  هس
را حل کرد که از نظام نمره گرایي و امتحانات کلیشه اي دور شویم. 

ــاخته ایم که  ــان س ــا در بیانیة خود به آموزش وپرورش خاطرنش م
ــول در آموزش وپرورش  ــیابي نمي توان به تح ــدون تحول در ارزش ب
ــي کتاب ها  ــت یافت. ما نمي توانیم نتیجة دلخواه خود را از بررس دس
ــنواره بگیریم، مگر اینکه در نظام ارزشیابي خود تغییر و تحول  و جش

ایجاد کنیم. 

 ب�ا توجه به بررس�ي كتاب ها، ب�ه نظرت�ان در این حوزة 
درسي با چه كمبودهایي  مواجه هستیم؟

 مشکل اصلي غلبة آثار مناسب ترجمه شده بر تألیفي است. یعني 
ــش مي دهند، بیشتر ترجمه  کتاب هاي خوبي که معیارهاي ما را پوش
ــده اند. چیزي حدود 90 درصد کتاب هاي این حوزه، کتاب هاي کار  ش
ــوزان در امتحانات تمرکز  ــر موفقیت دانش آم ــتند که ب و تمرین هس
ــد و کمتر به موضوعي مانند دانش افزایي معلمان و دانش آموزان  دارن
ــتر کتاب ها از گردونة  ــن رو، در همان ابتدا بیش ــود. از ای توجه مي ش

ــده لزومًا به  ــوند. کتاب هاي ترجمه ش ــي و داوري خارج مي ش بررس
ــتند، اما از آنجا که از حالت  ــي ما نزدیک نیس فضاي کتاب هاي درس
ــتند، شانس موفقیت بیشتري دارند. البته  کتاب تمرین و کار دور هس
ــال براي اولین بار یک کتاب کار و تمرین جزو پنج نامزد نهایي  امس
ــیابي  ــل انتخاب کتاب هم این بود که با نگاه ارزش ــد. دلی انتخاب ش
ــته شده و خود را به برنامة درسي دورة دبستان نزدیک  توصیفي نوش

کرده بود. 

 كتاب ها نسبت به سال گذشته چه تغییري كرده اند؟
ــت ظاهري و هنري کتاب ها تحولي رخ داده   به نظرم در وضعی
ــته به ظاهر کتاب کمتر توجه  ــت. به یاد دارم که سال هاي گذش اس

 مي شد. مثاًل در سال هاي اول برگزاري جشنواره، 
ــت آن تلقي  ــي مثب ــاب ویژگ ــودن کت ــي ب رنگ
ــیاه و سفید بودن  ــد، در حالي که اکنون س مي ش
ــدن آن از گردونة رقابت و  کتاب باعث خارج ش
بي توجهي مخاطب مي شود. امسال خوش بختانه 
ــران توجه بیشتري به جنبة هنري و ظاهري  ناش

کتاب ها داشتند.

كتاب ه�اي  جش�نوارة  ش�ما  به نظ�ر   
آموزش�ي رش�د چه تأثیري در رس�یدن به 

اهداف سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي داشته است؟
ــده نیست. معلمان و  ــناخته ش ــت، اما ش  مجموع کار مثبت اس
ــامان دهي و کتاب نامة رشد را نمي شناسند که این خود  خانواده ها س
ــت اگر بگوییم هیچ تأثیري  ــت. البته بي انصافي اس ــکل اس یک مش
ــت. معیارهاي جشنواره منتشر  ــته است. قطعًا تأثیرگذار بوده اس نداش
ــیاري از آن ها  ــیده است. اکنون هم بس ــده و به دست ناشران رس ش
ــتند که با این معیارها مطابقت داشته  ــتاق انتشار کتاب هایي هس مش
ــند که خود نکتة مثبتي است. اما تأثیر عمیق تر و بزرگ تر زماني  باش
اتفاق مي افتد که نظام ارزشیابي ما متحول شود. در آن صورت است 
ــامان دهي کتاب هاي آموزشي و جشنوارة کتاب هاي آموزشي  که  س

رشد مي توانند تأثیر عمیق تري داشته باشند.

امس�ال ب�راي اولین بار یک 
كت�اب كار و تمرین جزو پنج 
نامزد نهایي انتخاب شد. دلیل 
انتخاب كتاب هم این بود كه 
با ن�گاه ارزش�یابي توصیفي 
نوشته شده و خود را به برنامة 
درسي دورة دبستان نزدیک 
كرده بود
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منیره عزیزي، سرگروه داوران آموزش وپرورش استثنایي:

بچههاياستثنایيدیدهشدند
اشاره

ــی آموزش وپرورش استثنایی  ــال برای نخستین بار حوزة درس امس
ــد اضافه شد. منیره  ــی رش ــنوارة کتاب های آموزش به حوزه های جش
ــتر آثار گروه  ــت بیش ــرگروه داوران این حوزه، معتقد اس عزیزی، س
ــی بودند که معلمان را  ــتثنایی، کتاب های مرجع آموزش وپرورش اس
به عنوان گروه هدف و مخاطب انتخاب کرده و دانش آموزان استثنایی 
ــناس برنامه ریزی  ــد. عزیزی که کارش ــر قرار داده بودن کمتر مدنظ
 دانش آموزان طیف »اوتیسم« نیز هست، علت این کمبود را ناآگاهی و 
ــران و مؤلفان از آموزش وپرورش استثنایی  ــناخت کافی ناش عدم ش
می داند. گروه آموزش وپرورش استثنایی در این دوره از جشنواره یک 

اثر برگزیده و یک اثر تقدیری را انتخاب و معرفی کرده است.

 فرایند داوری كتاب های حوزة آموزش وپرورش استثنایی 
چگونه بود؟

 از آنجا که برای نخستین بار گروه آموزش وپرورش استثنایی 
ــنواره اضافه شده است، ما کتاب هایی را که از سال 1385  به جش
ــد نیز  ــده و در کتاب نامة رش ــر ش ــا به حال در این زمینه منتش ت
ــده  بودند، بررسی کردیم. از آن میان، 27 کتاب انتخاب  معرفی ش
ــی ماندند. اکثر  ــی، 14 اثر باق ــی مرحلة بعدی بررس ــدند که ط ش
ــتند، از این رو کار داوران هم سخت  ــنگینی داش کتاب ها حجم س

ــود. اما در نهایت کتابي تألیفی را به عنوان کتاب برگزیده انتخاب  ب
ــتر کتاب های این حوزه ترجمه بودند و مؤلفان داخلی  کردیم. بیش
ــز معمواًل مطالبی را از منابع گوناگون گردآوری کرده بودند. اما  نی
ــت که دو نویسندة ایرانی و خارجی  ــن کتاب برگزیده این اس حس
ــته اند که نگاه جامعی به موضوع داشته اند. آن ها در اثر  آن را نوش
ــه کرده  بودند،  ــی نیز توج ــود به خانواده ها و روش های آموزش خ
ــرد دارد. دومین  ــرای والدین هم کارب ــوری که کتاب حتی ب به ط
ــود، اما کتابي را هم به هیئت  ــاب تقدیری ما اثری ترجمه ای ب کت
ــنهاد دادیم که مورد توجه ویژه قرار  ــنواره پیش محترم علمي جش
ــده است. نویسنده در  ــط یک نابینا نوشته ش دهد. این کتاب توس
ــک نابینا یاد کرده  ــاب از تجربیات زندگی خود به عنوان ی این کت

است که می تواند برای دیگران مفید باشد. 

گ�روه  ك�ه  اس�ت  نخس�تین بار  اینک�ه  ب�ه  توج�ه  ب�ا   
آموزش وپرورش اس�تثنایی در جش�نوارة رش�د ش�ركت داده 

می شود، تحلیلتان از وضعیت كتاب های این حوزه چیست؟
 بیشتر کتاب های این حوزه، آثاری مرجع بودند که به معرفی 
ــتثنایی پرداخته بودند و خیلی  ــا و طبقه بندی کودکان اس ویژگی ه
ــاید  کم راهبردها و آموزش ها مورد توجه قرار گرفته بودند. البته ش
ــوع کمتر پرداخته  ــور به این موض بتوان گفت به طور کلی در کش
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ــان دانش آموزان  ــه مخاطبش ــن، کتاب هایی ک ــود. همچنی می ش
ــند، بسیار کم بودند و بیشتر آثار در حوزة دانش افزایی معلمان  باش
ــتند. متأسفانه خود دانش آموزان استثنایی دیده نشده اند یا اگر  هس
ــده اند، در حد تبدیل داستان ها به خط بریل برای کودکان  دیده ش
ــان دانش آموزان  ــت. در میان کتاب هایی هم که مخاطبش نابیناس
ــود. به هر حال،  ــده ب ــتری ش ــد، به گروه نابینایان توجه بیش بودن
ــتری  ــروه از دانش آموزان نیازمند فعالیت بیش ــن به این گ پرداخت
ــنوارة رشد  ــد و همچنین جش ــت. البته همین که کتاب نامة رش اس
بخشی را به آموزش وپرورش استثنایی اختصاص داده است، جای 

امیدواری بسیاری دارد.

 فکر می كنید منش�أ این كمبود كت�اب برای دانش آموزان 
استثنایی چیست؟

ــبت به کودکان  ــناخت و اطالع عمومی جامعه نس ــطح ش  س
ــراغ تألیف  ــی به س ــت، به همین دلیل کمتر کس ــتثنایی کم اس اس
ــا این حوزه  ــان خیلی کم ب ــران و مؤلف ــرای آن ها می رود. ناش ب
ــه به نقاط قوت این گروه  ــنایی دارند. در جامعة ما به جای آنک آش

ــود این باید از  ــود دارد. با وج ــگاه ترحم آمیزی وج ــود، ن توجه ش
ــارات و تکنولوژی آموزشی« به خاطر دید و نگاهی که  »دفتر انتش
ــرانی که در این حوزه قدم برمی دارند،  به این گروه دارد و نیز ناش
ــدم صرفة اقتصادی این  ــرا که می دانیم با وجود ع ــکر کرد. چ تش

فعالیت را انجام می دهند.

 حال گمان می كنید جش�نوارة كتاب های آموزش�ی رش�د 
ت�ا چه حد می تواند در س�امان دهی منابع آموزش�ی تأثیرگذار 

باشد؟ 
ــنوارة  ــی از مهم ترین نکات مثبت جش  یک
ــد ایجاد انعطاف در یادگیری است، به طوری  رش
که دنیای دانش آموزان را به کتاب درسی محدود 
ــان با چارچوب  ــران و مؤلف نمی کند. اما اگر ناش
ــنایی بیشتری  ــی آش ــامان دهی منابع آموزش س
داشته باشند، مطمئنًا خیلی بهتر می تواند کتاب ها 
و دیگر منابع را برای دانش آموزان استثنایی آماده 

سازند.

اط�الع  و  س�طح ش�ناخت 
عموم�ی جامع�ه نس�بت به 
كودكان استثنایی كم است، 
به همی�ن دلیل كمتر كس�ی 
به س�راغ تألیف ب�رای آن ها 
می رود

زمستان1392 4251



هرسالبهترازقبل
خدیجه بختیاری، سر گروه داوران حوزة گرافیک و عکس: 

اشاره
ــرگروه داوران حوزة گرافیک و عکس معتقد  خدیجة بختیاري، س
است، بیشتر کتاب هاي این حوزه که در این دوره از جشنواره بررسي 
ــدند، فراتر و تخصصي تر از برنامة درسي بودند و شاید حتي براي  ش

آموزگاران نیز کاربرد نداشته باشند. 

 از روند داوري كتاب هاي حوزة گرافیک و عکس برایمان 
بگویید.

ــط  ــة نهایي 10 عنوان کتاب توس  در مرحل
ــد. همة داوران کتاب ها  گروه داوران بررسي ش
ــي کردند و با تشریک مساعي و تعاملي  را بررس
ــتیم آثار برگزیده را انتخاب  ــتیم، توانس که داش
ــده از دو جهت براي ما اهمیت  کنیم. اثر برگزی
ــف آن هنرآموز بود  ــت آنکه مؤل پیدا کرد: نخس
ــي را به خوبي  و دوم اینکه تغییرات حوزة عکاس
ــته باعث  ــال هاي گذش توضیح داده بود. تحوالت فناوري طي س
تغییرات و تحوالت بسیاري در حوزة عکاسي شده است. مؤلف در 

ــیر این تحوالت را توضیح داده بود. این کتاب به خوبي س

 كتاب ها را چه طور دیدید؟
ــا محوریت  ــوزان بودند و ب ــتر کتاب ها هنرآم ــان بیش  مخاطب

ــته شده بودند و کمتر به هنرجویان توجه شده بود.  دانش افزایي نوش
از سوي دیگر، برخي کتاب ها نیز خیلي تخصصي بودند، تا حدي که 
ــب سطوح دانشگاهي  حتي براي معلمان ما هم کاربرد ندارند و مناس
ــوزه ترجمه بر تألیف غلبه  ــتند. نکتة دیگر این بود که در این ح هس
ــت و آثار تألیفي هم به معني واقعي تألیفي نبودند؛ بلکه گردآوري  داش
ــتري را در این حوزه  ــار کتاب هاي بیش ــد. ضمن اینکه ما انتظ بودن
ــران که آثار تألیفي خوبي هم در این حوزه  ــتیم، اما برخي از ناش داش

دارند، حضور کم رنگي در جشنواره داشتند.

 فکر مي كنید باید چه كرد تا ناشران بیشتري از جشنواره 
استقبال كنند؟ آیا جشنواره توانسته است به هدف خود، یعني 

سامان دهي منابع آموزشي، دست پیدا كند؟
ــاني را افزایش دهیم.  ــن فکر مي کنم باید راه هاي اطالع رس  م
ــي کمک گرفت تا  ــانة مل ــیما به عنوان رس حتي مي توان از صداوس

انگیزة ناشران براي حضور در جشنواره افزایش پیدا کند.
ــت، به هر حال  ــرد آن هم باید گف ــنواره و عملک ــارة جش درب
ــي و تهیه و تدارک کتاب متناسب  ــیر برنامة درس حرکت در مس
ــد جشنواره هر سال  ــت. اما به نظر مي رس با آن، کار راحتي نیس
ــن را مي توان از  ــل مي کند. ای ــته عم ــال هاي گذش ــر از س بهت
ــنواره داوري  ــرکت در دورة بعدي جش ــي که براي ش کتاب های

مي کنیم، متوجه شد.

ما انتظار كتاب هاي بیشتري 
را در این حوزه داش�تیم، اما 
برخ�ي از ناش�ران ك�ه آثار 
تألیفي خوبي هم در این حوزه 
دارن�د، حض�ور كم رنگي در 

جشنواره داشتند
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اشاره
ــه داوران کمک  ــت جایزه، ضمن آنکه ب ــی نامزدهای دریاف معرف
ــد تا با تمرکز ذهنی بهتری انتخاب نهایی خود را انجام دهند،  می کن
ــدن  ــور و هیجان منتظران می افزاید و به اصطالح، به گرم تر ش بر ش
ــدن  ــا نیز دامن می زند. مهم تر از این، فرصتی برای دیده ش رقابت ه
رقیبان برتر فراهم می آورد. وقتی کتابی به عنوان نامزد دریافت جایزه 
ــن کتاب، حتی اگر  ــود، درواقع به مخاطب می گوید ای ــی می ش معرف
کتاب برگزیده هم نباشد، کتاب خوبی هست و اگر فرصت یا شرایطی 
ــک کتاب را در این موضوع خاص ببینی یا  ــه مثاًل بیش از ی داری ک
ــی. در گروه های 35  ــاب کن ــی، می توانی روی این کتاب حس بخوان
ــدند.  گانة داوری، مجموعًا 190 کتاب نامزد دریافت جایزه معرفی ش
ــامان دهی معمواًل مبنای ثبت  البته باید توضیح داد که در دبیرخانة س
ــت، درحالی که در روند داوری، بسیار دیده  ــبه »شابک« اس و محاس

می شد که یک مجموعه کتاب، یک ردیف به حساب می آید. 

سهم ناشران از نامزدهای معرفی شده
ــر در تولید آثار معرفی شده نقش ایفا کرده بودند. بین این  88 ناش

ــه« با 15 عنوان در صدر قرار داشت و »فاطمی« و  ناشران، »مدرس
ــتادند.  ــی« به ترتیب با 12 و 10 عنوان بر پله های بعدی ایس »قدیان
ــم« هر یک با 7  ــورة مهر«، »عابد« و »محراب قل ــة بعد را »س رتب
ــل نو  ــزد در اختیار گرفتند. جایگاه بعدی را هم »طالیی« و »نس نام
ــوان به خود اختصاص دادند. و باالخره پنج  ــش« هر یک با 6 عن اندی
ــر با هم جایگاه پنج تایی را اشغال کردند. »آواي نور«، »پنجره«،  ناش
ــته«، پنج ناشری بودند که توانستند  »پیام آزادي«، »دانژه« و »نوش
ــی  ــران آموزش با قرار گرفتن در این جایگاه، موقعیت خود را بین ناش
برتر تثبیت کنند. باید افزود، 23 ناشر بین 2 تا 4 و 52 ناشر فقط یک 

عنوان کتاب نامزد شده داشتند.

تعداد نامزدهای هر گروه
تعداد نامزدها معمواًل با تعداد سهم هر گروه از جوایز ارتباط داشت. 
تعداد نامزدها برای یک سهم بین سه تا چهار نامزد و برای دو سهم 

بین چهار تا شش نامزد بود.
ــد، تعداد  ــه به هر گروه داوری داده می ش ــداد کتاب هایی ک در تع
ــه  ــروه جزو مالک های مهم بود. برای گروه داوری س ــر گ داوران ه

رقابتدردورآخر
بهروز رضایی

گزارشی از فهرست كتاب هایی كه نامزد دریافت جایزه هستند
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نفره که شامل اغلب گروه ها می شد، 10 کتاب در نظر گرفته می شد. 
ــج نفره هم 15 کتاب بود که عماًل این تعداد  مبنا برای گروه های پن
ــورداری از امتیاز  ــاوت افزایش می یافت. مثاًل برخ ــه بهانه های متف ب
ــه چهار کتاب انتهایی جدول همه  ــان، گاهی موجب می شد س یکس

برای حضور در داوری انتخاب شوند.

چهار گروه بدون نامزد
ــی در این گزارش آورده  ــت از چهار گروه داوری، کتاب ــی اس گفتن
ــًا هیچ کتابی را  ــت: دو گروه زمین شناسی و شیمی، اساس ــده اس نش
ــت که کتاب برگزیده ای  ــتة معرفی نیافتند. بنابراین طبیعی اس شایس
ــفه و منطق هم در  ــت. دو گروه تربیت بدنی و فلس هم نخواهند داش
صورت جلسه های خود فقط یک کتاب را مستحق معرفی یافته بودند 
ــت که امکان انتخاب  ــی یک کتاب، به این معنی اس ــه طبعًا معرف ک
ــود دارد و اعالم آن در این گزارش موجه  ــط دربارة یک کتاب وج فق

نمی نمود. 

 گروه داوری آموزش وپرورش كودكان استثنایي
ــتثنایی گرچه چند  ــوزة آموزش وپرورش کودکان اس کتاب های ح
ــامان دهی منابع آموزشی و  ــت که مورد توجه دبیرخانة س ــالی اس س
ــروه، در دو جلد  ــب گ ــرار گرفته و حتی کتاب های مناس ــی ق پرورش
ــده اند، اما برای نخستین بار در جشنوارة دهم به  کتاب نامه معرفی ش
داوری گذاشته شدند. از بین 180 کتاب مناسب موجود در این حوزه، 
ــی داوران، هشت  25 کتاب به مرحلة دوم راه یافتند که پس از بررس
ــت عنوان، چهار سهم  ــدند. از این هش عنوان نامزد دریافت جایزه ش
ــا به نظر گروه  ــت که بن ــارات دانژه اختصاص داش به تنهایی به انتش
ــائل کودکان استثنایی درخور تقدیر  داوری، به دلیل توجه ویژه به مس

است.
ــیدعلي صمدي و روي مک   اخت�الالت طیف اتیس�م؛ تألیف: س

کتنگي )دوران، 90(
 اختالل هاي یادگیري: مباني، ویژگي ها و تدریس مؤثر؛ تألیف: 
ــل یي. هاالهان و دیگران؛ ترجمه: قربان همتي علمدارلو، صدیقه  دانی

رضایي دهنویي، ستاره شجایي و حمید علیزاده )ارسباران، 90(
 راهنماي درمان شناختي - رفتاري؛ تألیف: جین سیمونز و راشل 

گریفیتز؛ ترجمه: احمد برجعلي و فرخ حق رنجبر )دانژه، 90(
 روان شناس�ي و آموزش كودكان با كم تواني هوش�ي؛ تألیف: 

 باقر غباري بناب و عباسعلي حسین خانزاده )دانژه، 88(
 روان شناسي و آموزش كودكان ناشنوا؛ تألیف:  سعید حسن زاده 

)سمت، 88(
 فلج مغ�زي: نظریه ها، روش ها، درم�ان؛ تألیف: مهدي بي غم 

سوستاني )دانژه، 85(
 كارب�رد نظریه هاي مش�اوره و روان درماني در توان بخش�ي 

معلولین؛ تألیف: آناهیتا خدابخشي کوالني )دانژه، 90(
 نابینایي و زندگي مستقل؛ تألیف: مریم اصغري )آواي نور، 91(

 گروه داوری برق
ــار داوران گروه برق قرار  ــب، 12 کتاب در اختی از 15 کتاب مناس
ــبت به کتاب های این  ــروه برق پس از داوری، با آنکه نس گرفت. گ
ــت تعداد بیشتری را به  ــاعدی داشت و طبعًا می توانس حوزه نظر مس

فهرست خود بیفزاید، تنها به معرفی دو عنوان کتاب بسنده کرد:
 میکروكنترلرهاي dsPIC؛ تألیف: فرزاد مظاهریان، محمدمهدي 

پرتوي فر و مهدیه دهاقین )نص، 90(
 نقش�ه هاي برق صنعتي مطابق با آخرین اس�تاندارد اروپا- 
ــه خواني،  ــاي نصب، نقش آلم�ان- ای�ران ENIIS-DIN: راهنم
آخرین دستگاه هاي پیشرفته برق صنعتي درایوهاي ...؛ تألیف: بهروز 

احمدي )ادبستان/ آیالر، 90(

 گروه داوری بهداشت و كودكیاري
در این گروه مجموعًا 14 کتاب مناسب وجود داشت که در نهایت 
ــته شدند. از آن میان، چهار کتاب  همه کتاب ها در اختیار گروه گذاش

فرصت رقابت در مرحلة نهایی را به چنگ آوردند. 
 بازي ه�اي پنج دقیقه اي: براي بچه هاي چهار س�ال به باال؛ 

تألیف: بارتل آلموت؛ ترجمه: لي ال لفظي )صابرین، 91(
ــرین   تغذی�ة كاربردي براي ك�ودكان و نوجوانان؛ تألیف: نس

امیدوار و آزاده امین پور )فاطمي، 91(
 رش�د و تقویت توانمندي هاي هوش�ي و ش�ناختي كودكان؛ 

تألیف: میترا رواخواه؛ زیر نظر: احمد عابدي )نوشته، 91(
 مهارت هاي مورد نیاز كودكان براي ورود به مدرس�ه؛ تألیف: 
ــمن  ــي، فرزانه م  ؤمني، و یاس ــاه میوه  اصفهان ــد عابدي، آرزو ش احم

شاه میوه اصفهاني )نوشته، 91(
ــار کتاب به  ــود، دو کتاب از این چه ــده می ش ــه که دی همان گون
ــته با آنکه ناشری شهرستانی  ــارات نوشته  تعلق دارند. نشر نوش انتش
است، اما با ثبت پنج نامزد به  نام خود در جشنوارة دهم و پیش از آن 
نسبت باالی کتاب های مناسب، نشان داده است که امکانات اندک، 
دوری از پایتخت و خصوصی بودن نشر، هیچ یک مانع بزرگی بر سر 
ــت. این امتیازات موجب شده است،  راه تولید کتاب های باکیفیت نیس
ــران جشنواره دهم، تا رتبه  ــر در رده بندی کلی ناش موقعیت این ناش

یازدهم باال بیاید. 
 

 گروه داوری پیش دبستانی
ــرایط  ــن گروه های دیگر از ش ــتانی در بی ــروه داوری پیش دبس گ
استثنایی برخوردار بود. وجود 900 کتاب مناسب و گرایش های متعدد 
ــنواره برای چابک تر کردن  ــو، و سیاست های دبیرخانة جش از یک س
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ــنواره و جلوگیری از بزرگ شدن غیرمعقول گروه داوری از سوی  جش
ــد شکل داوری متفاوت از بقیة گروه ها باشد. تصمیم  دیگر، موجب ش
ــش گرایش محدودتر تقسیم شوند.  ــد کتاب ها به پنج یا ش گرفته ش
ــپس با غربالگری کتاب ها توسط یک گروه از داوران - که اغلب  س
داوران جشنواره هم بین آن ها حضور داشتند- 50 کتاب مناسب باال 
بیایند و در سبد داوران جشنواره قرار گیرند. در مرحلة بعد، هفت داور 
جشنواره 11 کتاب را به عنوان کتاب های نامزد دریافت جایزه معرفی 

کردند که از این قرارند: 
 با صداي زنبور؛  تألیف: سرور کتبي )مدرسه، 81(

ــه، 86(؛  ــه، 85( و بازي و ورزش )مدرس  بازي و تفریح )مدرس
تألیف: مؤسسة هیومن کینتیک آمریکا؛ ترجمه: جواد آزمون و ماندانا 

آجودان گرگاني
ــادي   بپ�ر بیرون كوچول�و؛  تألیف: نادین بران- کازم؛ ترجمه: ش

پزشک نیا )نسل نو اندیش،90(
 بیبو بیبو؛  تألیف: الله جعفري مؤسسة )نشر شهر، 88(

 ترانه هاي نیایش؛  تألیف: مصطفي رحماندوست )افق، 90(
 خان�ه زیباي من؛  تألیف: کیومرث سلطاني ابهري و دیگران )نغمه 

نواندیش، 91(
 خروس كاله مخملي؛  تألیف: شکوه قاسم نیا )کتاب هاي ارغواني، 87(
 رنگین كم�ان: ان�س با ق�رآن كریم در دورة پیش دبس�تان؛  
تألیف: مسعود تهرانی فرجاد، الهه ستوده، غالم عباس سرشورخراساني، 

منصوره سیدصالحي و مسعود وکیل )مدرسه،90 (
 كفشاي پولکي؛  تألیف: شکوه قاسم نیا )کتاب هاي ارغواني، 84(

ــون پرورش فکري  ــف: ابراهیم قدردان )کان  كلی�د كوچول�و؛  تألی
کودکان و نوجوانان، 91(

 محلة زیباي من؛  تألیف: کیومرث سلطاني ابهري و دیگران )نغمه 
نواندیش، 91(

 گروه داوری تاریخ
ــته از  ــنواره فقط آن دس ــخ در این دوره از جش ــروه داوری تاری گ
ــی تاریخ در سطح  ــی کرد که با حوزة درس کتاب های تاریخ را بررس
ــب دوره های  ــی که با هدف مخاط ــط بود. کتاب های ــطه مرتب متوس
ــد، می باید به گروه  ــده بودن ــته ش ــطه نوش ابتدایی و دورة اول متوس
ــپرده می شدند. با این وصف، 49 کتاب  داوری مطالعات اجتماعی س
ــن امتیاز، راهی  ــاب دارای باالتری ــی می ماند که 10 کت ــب باق مناس
ــده، دو  ــدند. اما در میان چهار کتاب نامزد ش رقابت های این دوره ش
ــوع هر دو علم و  ــت که اتفاقًا موض ــاب متعلق به »ققنوس« اس کت

فعالیت های باستان شناسی است.
 باستان شناس�ي، كشف راز هاي گذشته همراه با 25 فعالیت 
ــاقي نخعي زاده  ــک؛ ترجمه: س ــف: ریچارد پنچی و س�رگرمي؛ تألی

)ققنوس، 90(

 پ�در مهربان: خاطراتي از رفتار حضرت امام خمیني )س( با 
كودكان و نوجوانان؛ تألیف: احمد میریان )مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمیني )س(/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي/ ستاد بزرگداشت 

حضرت امام خمیني ره، 90(
 شهر سوخته از ایران چه مي دانم؟؛ تألیف: منصور سید سجادي 

)دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 90(
 مصریان باس�تان و همسایگانش�ان: همراه ب�ا فعالیت هاي 

آموزشي؛ تألیف: ماریان بروایدا؛ ترجمه: مینا عالء )ققنوس، 90(
 

 گروه داوری تفکر،  پژوهش و سبک زندگي
ــبک زندگی  ــر نام گروه مهارت های زندگی به س ــا توجه به تغیی ب
ــا نیز تغییر یافت. این  ــطة اول، نام گروه داوری م در پایة اول متوس
گروه با توجه به دو سهمیه ای که از جایزه داشت، پنج کتاب را نامزد 
ــارات فنی  ــت جایزه کرد که دو ردیف از آن ها متعلق به »انتش دریاف

ایران« هستند.
ــعیده  ــف: نیل موریس؛ ترجمه: س  باز یاف�ت كودكان س�بز؛ تألی

عاقلتر )به نشر، 90(
 مجموعة كودكان فیلسوف )خوب و بد یعني چه؟؛ شناخت یعني 
ــکار برنیفیه؛ ترجمه: آرزو نّیراحمدي  چه؟؛ من یعني چه؟(؛ تألیف: اس

)شهرتاش، 88(
ــیریت؛ ترجمه: آرام  ــف: دان س  م�ن دنی�ا را دوس�ت دارم؛ تألی

وحیدي )شرکت انتشارات فني ایران، 90(
ــندگان؛ ترجمه: الدن   نوجوان�ان و رس�انه ها؛ تألیف: گروه نویس

مقیمي اسکویي )شرکت انتشارات فني ایران، 91(
ــف: ال. ران هوبارد؛ ترجمه:   ی�اد بگیر  كه  چطور  یاد بگیري؛ تألی

تینا فالحتي نوین/ سعید صیادلو )ایران بان، 89(
 

 گروه داوری جغرافیا
ــی  ــل کوچ اجباری کتاب های آموزش ــا نیز به دلی ــروه جغرافی در گ
ــوزة مطالعات  ــطة اول به ح ــا مخاطب ابتدایی و متوس ــا ب جغرافی
ــب  ــی، فقط 10 کتاب باقی ماندند که کل کتاب های مناس اجتماع
ــال گروه از آن میان چهار  ــکیل می دادند. به هرح این حوزه را تش
ــط  ــرای دریافت جایزه نامزد کرد که دو کتاب آن توس ــاب را ب کت
ــر  ــی و هر دو زیر نظر س�عید بختیاری منتش ــة گیتاشناس مؤسس
ــنده در انتشار کتاب سوم هم  ــد ه اند. افزون بر این، همین نویس ش
ــته است. حضور نام این نویسنده در تولید سه کتاب  همکاری داش
ــرای دریافت جایزة  ــده، طبعًا بخت او را ب ــار کتاب نامزد ش از چه

این حوزه افزایش می دهد. 
ــاي کامل جهان   اطل�س جام�ع گیتا شناس�ي 91-90: راهنم
ــة جغرافیایي و کارتوگرافي  ــعید بختیاري )مؤسس امروز؛ زیر نظر:  س

گیتا شناسي، 90(
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ــعید بختیاري   اطلس راه هاي ایران 1391؛ تألیف: زیر نظر : س
)مؤسسة جغرافیایي و کارتوگرافي گیتا شناسي، 91(

ــامل نقشه هاي ایران،   دومین اطلس جغرافیایي دوره قاجار: ش
تهران و قاره هاي جهان در یک صدوبیست سال قبل، تألیف محمدرضا 
مهندس )مهندس الملک(؛ تألیف: جواد صفي نژاد، غالمرضا سحاب و 

سعید بختیاري )دنیاي جغرافیاي سحاب، 91(
ــلي ا. دوتمپل؛ ترجمه: فاطمه شاداب )ققنوس،   س�وئد؛ تألیف:  لس

)90
 

 گروه داوری حسابداري، بازرگاني و اقتصاد
ــوان  ــاد را می ت ــي و اقتص ــابداري، بازرگان ــروه داوری حس گ
ــتین  ــنوارة دهم لقب داد؛ زیرا نخس ــریع ترین گروه داوری جش س
ــج کار خود را  ــی و نتای ــود که کتاب های خود را بررس ــی ب گروه
ــی زودتر از دیگران  ــه این گروه کار خود را اندک ــالم کرد. البت اع
ــرگروه در  ــفری بود که س آغاز کرده بود. علت مهم این اتفاق، س
ــت. در دو حوزة اقتصاد و »حسابداری و بازرگانی« فقط  پیش داش
15 کتاب مناسب وجود داشت که این چهار عنوان بیشترین امتیاز 

را از بین آن ها به خود اختصاص دادند:
ــت   كارب�رد آمار در اقتصاد و مدیریت؛ تألیف: حمید سپهردوس

)دانشگاه بوعلي سینا، 90(
ــازمان و  ــاختمان، تجهیزات، س  مبان�ي مدیری�ت هتل�داري: س

مدیریت؛ تألیف: ابراهیم شیوا و فرزین شواخ )ترمه، 90(
ــم؟؛ تألیف:  ــه مدیریت نکنی  مدیری�ت چ�ه چیز نیس�ت: چگون

عبدالعظیم کریمي )عابد، 90(
 نقش�ة راه موفقیت در كارآفریني: خودآموز تدوین طرح کسب 
ــد  ــي(؛ تألیف: کامبیز طالبي و محمدرضا زارع یکتا )رش و کار )مقدمات

فرهنگ، 88(
 

 گروه داوری دیني و قرآن
ــب  ــوزة دینی و قرآن مجموعًا 136 عنوان کتاب مناس در دو ح
ــه دورة ابتدایی اختصاص  ــده بود که 86 عنوان آن ها ب دریافت ش
ــتند، از  ــت. این گروه داوری که پنج داور در آن عضویت داش داش
ــه داوری کردند - این  ــوان - مجموعه کتاب هایی ک ــن 17 عن بی
عناوین را شایستة حضور در مرحلة نهایی رقابت ها و کسب جایزه 

دانستند: 
 دایرة المع�ارف قرآن؛ تألی�ف: غالمرضا حیدري ابهري )محراب 

قلم، 89(
 سرود آس�ماني: آموزش قرآن و زبان وحي؛ تألیف: حمیدرضا 

 حیدری و دیگران )طالیي، 91(
 قصه هاي ش�یرین از زندگي معصومین؛ تألیف: مسلم ناصري 

)به نشر، 90(

ــن امین؛ ترجمه:  ــة زندگاني معصومان؛ تألیف: محس  مجموع
علي چراغي، مصطفي گرگان بیک، علي ناظمیان و علي مرتضوي 

ــره، 91( )پنج
 

 گروه داوری روان شناسي
ــرای داوری  ــی ب ــب حوزة روان شناس ــاب از 15 کتاب مناس 9 کت
ــج عنوان به  ــدند. از این تعداد، پن ــروه قرار داده ش ــار این گ در اختی
ــارات آوای نور« تعلق داشت. بنابراین طبیعی است که از چهار  »انتش

کتاب نامزد این رشته، سه عنوان به این ناشر متعلق باشد:
 افسردگي از الف تا ي؛ تألیف: محمد کیاساالر )شبقره، 90(

 روان شناسي بالیني كودک و نوجوان؛ تألیف: محمد خدایاري فرد 
و  فرامرز سهرابي )آواي نور، 90(

ــون، ؛ ترجمه: لیال   روان درمان�ي كوتاه  مدت؛ تألیف: آن ویلیامس
محمدي و زهره قادري )آواي نور، 91(

 مشاوره و روان درماني گروهي با كودكان و نوجوانان: نظریه، 
ــچمن؛ ترجمه: کیومرث فرح بخش،  پژوهش و عمل؛ تألیف: زیپورا ش

کاوه صیدمرادي و علیرضا نظري )آواي نور، 91(
 

 گروه داوری ریاضي
ــنهادی اولیه، خود از  ــر از داوران پیش ــی، چهار نف ــروه ریاض در گ
ــه نفر  ــی بودند. پس از بحث گفت وگو، س مؤلفان کتاب های آموزش
ــرکت دادن کتاب های خود در داوری چشم  از داوران بزرگوارانه از ش
ــه کتاب مناسبش می توانست  ــیدند و تنها یکی از داوران که س پوش

روی میز داوران قرار گیرد، از داوری کناره گرفت.
ــش نامزد گروه ریاضی، تنها یک کتاب کار باال آمده است که  بین ش
ــته باشد.  ــان می دهد کتاب باید ویژگی های منحصربه فردی داش نش
ــزد دریافت جایزه خانم  ــن، مؤلف دو عنوان از کتاب های نام همچنی
ــب در پشت خط  بخش�علی زاده بود. در این گروه، 145 کتاب مناس
ــتند که کتاب های ابتدایی با 95 عنوان از بیشترین  ــروع قرار داش ش

فراوانی برخوردار بودند.
 122 نکتة آموزش�ي براي تدریس ریاضی�ات؛ تألیف: آلرتن، 

مایک؛ ترجمه: شهرناز بخشعلي زاده )قدیاني، 90(
 ب�ازي ب�ازي، ریاضي: آموزش�ي مفاهیم ریاض�ي؛ تألیف: آذر 

کتابي )سرمشق، 88(
ــهرناز بخشعلي زاده )محراب   فرهنگ ریاضي مدرسه؛ تألیف: ش

قلم، 90(
 كت�اب كار و تمرین ریاضي دوم ابتدای�ي؛ تألیف: مهین دخت 

برازش )گل واژه، 91(
 كش�ف كن! همة ما ریاضي دان هستیم!؛ تألیف: کریستین دال؛ 

ترجمه: مینا مهروز )مدرسه، 89(
 مثلثات؛ تألیف: حامد موالئیان )سایه گستر، 91(
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 گروه داوری زبان عربي
ــب فرصت رقابت  ــروه زبان عربی در مجموع 29 کتاب مناس در گ
ــبة دقیق امتیازها 13 عنوان از آن ها را راهی دور  ــتند که محاس داش
ــاید همة کتاب های این  ــدی کرد. گروه عربی از اینکه اغلب و ش بع
ــت. گروه  امیدوار  ــروه از جنس کتاب کار و تمرین بودند، گله داش گ
ــتری برای آشنایی مخاطبان خود با این  بود ناشران تالش های بیش
ــنده در تنظیم این گزارش  ــان به کار ببندند. با اینکه قرار بود نویس زب
بی طرف باقی بماند، اما عماًل بیان موضع داوران محترم موجب شد، 
ــنوارة یازدهم، به  ــب عنوان برگزیدة گروه زبان عربی جش برای کس

ناشران محترم گرا دهد!
 آم�وزش كام�ل و مفهومي عرب�ي 3 )علوم انس�اني(؛ تألیف: 

مرضیه سادات مرتضوي )مشق شب، 90(
 پرس�ش هاي طبقه بندي ش�دة عربي )گام نو( س�ال س�وم 
ــده ...؛ تألیف: علي  ــتخراج ش ــش هاي امتحاني اس راهنمای�ي: پرس

باقري )منشور دانش، 91(
ــوم راهنمایي(؛ تألیف: الهام قلعه قوند و سمیه کنعاني   عربي 3 )س

)بانک کتاب، 90(
 كتاب كار عربي اول متوسطه؛ تألیف: مجید عباسي شریف آبادي، 
ــرلک و  ــعید س ــدان،  فاطمه تقي پور، محمود فروزان فر، س ــا امی فریب

 علي رضا قلي وند )گردوي دانش، 91(
 

 گروه داوری زبان و ادبیات فارسي
ــی با داشتن 364 کتاب مناسب، پس از  گروه زبان و ادبیات فارس
ــتانی از بیشترین حجم کتاب مناسب برخوردار بود. با توجه  پیش دبس
ــهم از 51 سهم جوایز  ــه س ــی، س به این موضوع، گروه ادبیات فارس
جشنوارة دهم را به خود اختصاص داد: دو جایزة اول )برگزیده( و یک 
ــی بگویم که گروه از جوایز خود  ــزة دوم )تقدیری(. فقط در گوش جای

تمام و کمال استفاده کرده است.
ــی کتاب های با  ــده، فراوان ــامی اعالم ش نکتة جالب توجه در اس
ــت. به نظر  ــن کتاب های نامزد دریافت جایزه اس ــا در بی موضوع انش
می رسد این توجه ویژه به درس انشا با سخنان رئیس جمهور محترم 
ــال تحصیلی پیرامون اهمیت انشا بی ارتباط نباشد.  در مراسم آغاز س
ــخنان  ــوان در این باره دقیق تر قضاوت کرد که س ــه زمانی می ت البت

اعضای گروه داوری را نیز شنید. 
موضوع جالب توجه دیگر حضور پررنگ کتاب های آقای حس�ین 
ــت. او با چهار عنوان کتاب  ــده اس فرخ مهر در بین عناوین نامزد ش
ــن گروه دارد. دو کتاب او  ــترین کتاب ها را بین پدیدآورندگان ای بیش
ــط انتشارات نوشته  ــارات عابد و دو کتاب دیگرش توس ــط انتش توس

منتشر شده اند.
ــره بودن این گروه داوری، تعداد کتاب هایی که  با توجه به پنج نف
ــه با گروه های دیگر  ــد، در مقایس در اختیار گروه داوران قرار داده ش

بیشتر بود: 
 آم�وزش عروض و قافیه ب�ه زبان س�اده؛ تألیف: مصطفي 

طباطبایي )لوح زرین، 89(
 انشا درس روییدن در خود؛ تألیف: علي رؤوف )آییژ، 90(

ــان صفار پور  ــف: عبدالرحم  مجموع�ه به م�ن بیاموزید؛ تألی
ــه، 91( با عناوین آشنایي دیداري با نقش نماد هاي نوشتار  ي؛  )مدرس
ــپاري نقش نماد هاي نوشتاري؛ درک بصري چگونگي رسم  به یادس

نقش نمادهاي نوشتاري
ــه جلدی دفتر انشاي من: آموزش و تمرین نگارش   مجموعة س
سال اول راهنمایي/ سال دوم راهنمایي/ سال سوم راهنمایي؛ تألیف: 

جعفر خرازي، فاطمه حیدرنیاز و فتح اهلل فروغي )شورا، 90(
ــا،  ــین فرخ مهر در موضوع انش ــه کتاب های آقای حس  مجموع
ــامل: انشا و اندیشه  برای س�وم دبستان )عابد، 89(؛ خیال  ش
ــارم و پنجم  ــراي دانش آموزان چه انش�ا از خانه تا مدرس�ه: ب
ــته، 89(؛ زنگ انش�ا ي چهارم و پنجم دبستان  ــتان )نوش دبس
ــوزان دورة راهنمایي  ــراي دانش آم ــد، 89(؛ كالس انش�ا: ب )عاب

)نوشته، 90( 
 

 گروه داوری زبان هاي خارجي
از 146 کتاب زبان انگلیسی مناسب که طی دو تا سه سال گذشته 
ــه دورة راهنمایی تعلق  ــد و 106 عنوان آن ها ب ــیده بودن به ثبت رس
ــب شده، 12 عنوان روی  ــت، در نهایت براساس امتیازهای کس داش
میز داوران این گروه قرار گرفتند. این گروه نیز از آن میان، سه کتاب 

را نامزد دریافت جایزه اعالم کرد: 
 كلید ه�اي یادگیري زبان هاي خارج�ي: با این کلیدها 19 زبان 

زنده جهان را آموختم؛ تألیف: علی پیرهاني )طالیي، 91(
 Beyond the present methods and approaches 

to ELT/Education: The Crucial Need for a 
Radical Reform

تألیف: محمدحسن حسیني )جنگل/ جاودانه، 91(
ــرداد  ــف: مه تألی ؛   Magic Phonics )Step 1, Step 2( 

مولوي )غزال جوان، 91(
 

 گروه داوری زیست شناسي
ــت. این  ــی بیش از 11 کتاب برای داوری نداش گروه زیست شناس
ــب زیست شناسی  ــة کتاب های مناس همة آن چیزی بود که در قفس
ــال گذشته گرد آمده بود. با این حال آن طور که از سخنان  طی دو س
ــی پیرامون کتاب ها  ــروه برمی آمد، بحث های داغ ــرم گ داوران محت
ــت. در هرحال، داوران به این نتیجه رسیده بودند  ــته اس جریان داش
ــتحقاق رقابت در دور نهایی را  ــه این چهار عنوان بیش از بقیه اس ک
ــارات فاطمی متعلق  دارند. از میان این چهار کتاب، دو عنوان به انتش
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است. انتشارات فاطمی با 11 عنوان کتاب در فهرست نامزدها پس از 
انتشارات مدرسه، بیشترین تعداد کتاب نامزد شده را دارد.

 فرهنگ نامة بدن انسان: راهنماي مصور ساختمان، کارکرد و 
بیماري هاي بدن انسان؛ تألیف: استیو پارکر؛ ترجمه: احمد مختاریان 

)طالیي، 91(
 كارگاه حل تمرین و فعالیت هاي تکمیلي علوم زیس�تي و 
بهداشت، سال اول دبیرستان؛ تألیف: علي آل محمد ومنیژه رحماني 

)فاطمي، 91(
ــداري و  ــا پای ــف: کوش ــد اول(؛ تألی  مبان�ي فیزیول�وژي )جل

محمدحسین پورنبي )دانش پژوهان جوان، 90(
 مباني فیزیولوژي جانوري )جلد اول و دوم(؛ تألیف: کریستوفر 
ــي، زهرا  ــوف، آمنه زارع چاهوک ــه رضای ــه: آمن ــران؛ ترجم د. و دیگ

شیرازي زند و سیدپیمان مقدسي )فاطمي، 90(

 گروه داوری طراحي و نقاشي
ــب موجود، 10 کتاب در اختیار گروه قرار  از 51 عنوان کتاب مناس

ــی« با نظر کارشناسی  گرفت. البته مجموعة نه جلدی »کارگاه نقاش
ــداد کتاب ها را باید 19 عنوان  ــد و اال تع داوران  یک عنوان تلقی ش
ــار عنوان بود.  ــال نتیجة کار معرفی این چه ــر گرفت. در هرح درنظ
ــط انتشارات  ــی که توس ــته از مجموعة نه جلدی کارگاه نقاش گذش
ــدند، دو عنوان از کتاب های نامزد شده هم سهم  ــر ش قدیانی منتش

»فرهنگ سرای میردشتی« شده است:
 آبرن�گ به روش س�اده؛ تألیف: جو فرانسیس داودن؛ ترجمه: 

زیبا مغربي )فرهنگ سراي میردشتي، 90(
ــف: هربرت ادوارد ِرید؛ ترجمه:   تاریخچة نقاش�ي مدرن؛ تألی

شریتا گل بابایي )فرهنگ سراي میردشتي، 90(
ــار از  ــعید مادح خاکس  مجموعة كارگاه نقاش�ي؛ ترجمه: س
ــگ: طراحي و ترکیب بندي؛  ــارات قدیانی به این ترتیب: آبرن انتش
ــت اصل مهم؛  تألیف: دوین آر. الیت؛ )قدیاني، 91(/ آبرنگ: هش
ــون؛ )قدیاني، 90(/ پاستل ؛ تألیف:  مارال باگتا؛  تألیف: برندا سونس
ــرفته؛  ــپکتیو: مفاهیم پایه و تکنیک هاي پیش ــي، 91(/ پرس )قدیان
ــام اف. پاول؛ )قدیاني، 90(/ رنگ روغن: مفاهیم پایه  تألیف: ویلی
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ــرانو؛ )قدیاني، 90(/  ــف: فرانک س ــرفته؛ تألی ــاي پیش و تکنیک ه
ــام اف. پاول؛ )قدیاني،  ــا کاردک ؛ تألیف: ویلی ــگ روغن: کار ب رن
ــل؛ تألیف: مورل  ــي کام ــي: از پیش طرح تا نقاش ــداد رنگ 91(/ م
ــبک ها و تکنیک ها؛ تألیف: پت  وایز؛ )قدیاني، 91(/ مداد رنگي: س
ــان؛ )قدیاني، 90(/ مداد  ــتر هیکمون/ کي د. برای ــل/ سیلوس اوری

مشکي؛ تألیف:  جین فرانکس؛ )قدیاني، 90(
ــا امیري چوالندیم )کتاب   م�واد و اب�زار هنري 2؛ تألیف: عیس

آبان، 90(

  گروه داوری علوم تجربي
ــتانی و زبان و  ــروه پیش دبس ــس از دو گ ــوم تجربی پ ــروه عل گ
ــترین  ــومین گروهی بود که با 337 عنوان، بیش ــی، س ادبیات فارس
ــت. داوران گروه علوم  ــار داش ــب را در اختی ــم کتاب های مناس حج
ــه نفر بودند، بزرگوارانه پیشنهاد دادند با توجه  تجربی با آنکه فقط س
ــده، تعداد کتاب های  ــب ش ــب، بر پایة امتیاز کس به کتاب های مناس
ــتری انتخاب و در اختیار آن ها گذاشته شوند. حتی با وجود یک  بیش
عنوان حساب کردن مجموعه ها، 23 ردیف کتاب در اختیار گروه قرار 
گرفت. در هرحال نتیجه انتخاب سه مجموعه و یک کتاب تک بود. 

نامزدهای گروه علوم این ها بودند:
 ش�یمي جادوی�ي )آزمایش هایي براي نوجوان�ان(؛ تألیف: 

آندرئاس کورن- مولر؛ ترجمه: مینا مهرورز )مدرسه، 89(
ــوا/ دربارة  ــه از پرن�دة دان�ا بپ�رس )دربارة آب و ه  مجموع
ــیارة  ــوران بي مهره/ دربارة خزندگان/ دربارة س ــوران/ دربارة جان جان

زمین(؛ تألیف: کلر لولین؛ ترجمه: حسن ساالري )فاطمي، 89(
 مجموعه بیاییم یادگیري علم را ش�روع كنیم )اینجا را نگاه 
کن/ این را بو کن/ این غذا را بچش/ به این صدا گوش کن( ؛ تألیف: 

سالي هویت؛ ترجمه: شیما فتاحي )ذکر، 89(
ــا/  ــا/ پیچ ه ــه ماش�ین هاي بس�یار مفی�د )اهرم ه  مجموع
ــیب دار و گوه ها/ قرقره ها(؛ تألیف: آکسلید،  ــطح هاي ش چرخ ها/ س
ــل  ــم و حمیدرضا غالمرضایي )نس ــان کاظ کریس؛ ترجمه: احس

نواندیش، 90(
 

 گروه داوری علوم تربیتي
ــره بود، 15 کتاب  ــه نف ــروه علوم تربیتی نیز با وجود آنکه س گ
ــی قرار داد.  ــیده را مورد بررس ــب رس از مجموع 175 کتاب مناس
ــی گروه علوم تربیتی، این چهار کتاب را روانة مرحلة  نتیجة بررس

نهایی کرد: 
ــوزان    ارزش�یابي توصیف�ي یعن�ي بازخورد مؤثر؛ تألیف: س

بروکهارت؛ ترجمه: طاهره رستگار )منادي تربیت، 89(
ــات را در کالس درس   انضب�اط بدون اش�ک: چگونه تعارض
ــش دهیم و فضایي توأم با همکاري ایجاد کنیم؟؛ تألیف: رودلف  کاه

ــن؛ ترجمه: حمید  ــل و ایوا درایکورس فرگوس درایکورس، پرل کاس
علیزاده و علي رضا روحي )رسش، 88(

ــان؛ تألیف: آنا   رویکرد ه�اي یاد گی�ري: رهنمودي براي معلم
جردن، اوریسون کارلیل و آنه تا استاک؛ ترجمه: حسین محبي )آواي 

نور، 91(
 گام هاي پیش�رفت براي ك�ودكان دیرآموز؛ تألیف: مري لو 

ابرسول و دیگران؛ ترجمه: فرشته درویش قدیمي )دانژه، 87(
 

 گروه داوری فیزیک
ــة گروه فیزیک نیز 40 کتاب مناسب دیده می شد که 10  در قفس
ــز داوری قرار گرفتند.  ــاز باالتر روی می ــب امتی عنوان آن ها، با کس
ــار کتاب از  ــده بودند که این چه ــک بر این عقی ــروه فیزی داوران گ

شایستگی بیشتری برای رقابت در مرحلة پایانی برخوردارند:
 الکتریسیته س�اكن؛ تألیف: محمود حسني اردستاني، محسن 
داودي، محمدرضا شریف زاده اکباتاني و حمید فدائي فرد )فاطمي، 91(
 فیزیک 1 و آزمایشگاه: کتاب کار )گل واژه، 91( و فیزیک 1 و 
آزمایشگاه: کتاب دانش آموز؛ تألیف: روح اهلل خلیلي بروجني )گل واژه، 

)91
 فیزیک براي علوم و مهندس�ي، جلد اول )مکانیک( ویرایش 
ــه: محمود بهار  ــد و جان جوت؛ ترجم ــروي، ریمون هفتم؛ تألیف: س

)مبتکران/ پیشروان، 90(
ــدي، رابرت رزنیک و جرل   مبان�ي فیزیک؛ تألیف: دیوید هالی
ــد عابدیني )صفار/  ــه: محمدرضا جلیلیان نصرتي و محم واکر؛ ترجم

اشراقي، 91(
 

 گروه داوری كار و فناوري
گروه داوری کار و فناوری، گروهی بود که عالوه بر کتاب های کار 
و فناوری، کتاب های مربوط به حرفه وفن دورة راهنمایی و کتاب های 
ــی  کرد. این گروه 5 نفری نیز حدود 15  با موضوع رایانه را نیز بررس
ــب موجود در قفسة گروه را بررسی کرد و در  کتاب از 90 کتاب مناس

نهایت به 6 کتاب مجوز حضور در دور نهایی رقابت ها داد.
ــت باترز؛ ترجمه:   آم�وزش تصوی�ري فلش Cs5؛ تألیف: کی

فریده باوي و مجید نارکي )عابد/ نقش سیمرغ، 89(
 آم�وزش گام ب�ه گام  ASP.NET 4 در C# 2010&V؛ 

تألیف: غالمحسین عبادي )صفار/ اشراقي، 90(
 س�ازه ها؛ تألیف: نوید اصالني )کانون پرورش فکري کودکان 

و نوجوانان، 89(
 مدیریت پایگاه داده به كمک ACCESS و SQL Server؛ 

تألیف: حبیب فروزنده دهکردي )عابد، 90(
 مرجع كامل آموزش تصوی�ري ایندیزاین از صفحه آرایي 

تا چاپ؛ تألیف: امید باوي )عابد، 89(
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ــر  ــف: یاس  مس�ئله هاي مقدمات�ي المپی�اد كامپیوت�ر؛ تألی
احمدي فوالدي و هادي احمدي فوالدي )فاطمي، 90(

 
 گروه داوری كتاب هاي مرجع

ــته  ــروه داوری کتاب های مرجع، کتاب هایی به داوری گذاش در گ
ــی نبودند.  ــای مرجع تخصص ــوع کتاب ه ــه اصطالحًا از ن ــدند ک ش
ــی و  ــی مانند برق، زیست شناس ــای دارای موضوع تخصص کتاب ه
ــد. بنابراین  ــط گروه  تخصصی مربوط به خود داوری ش گیاهان، توس
ــًا عمومی بودند.  ــد که اصطالح ــن گروه راه یافتن ــی به ای کتاب های
ــب  ــروه داوری، هر 14 کتاب مناس ــا عالقه مندی گ ــه ب خوش بختان

موجود طبق این تعریف، روی میز داوری قرار گرفتند. 
ــش کتاب را به عنوان نامزد معرفی کرد که به طور  گروه داوری ش
ــه ناشر به  شکل مساوی تقسیم شده بودند: دو کتاب از  جالبی بین س
انتشارات طالیی، دو کتاب از عروج اندیشه و دو کتاب از محراب قلم.
ــاله،  ــا تاریخچه ای 30 س ــران، محراب قلم ب ــن این ناش از بی
ــع دارد و هم تعداد  ــتری در تولید کتاب های مرج ــابقة بیش هم س
ــتر است. عروج اندیشه  ــر دیگر بیش کتاب های مرجع آن از دو ناش
ــت  ــران اس ــزو ممتازترین ناش ــتانی، ج ــران شهرس ــن ناش در بی
ــر  ــل قبولی برخوردارند. این ناش ــت قاب ــای آن از کیفی و کتاب ه
ــیار خوب و فعاالنه ای با دبیرخانة سامان دهی دارد و  همکاری بس
ــتانی در سال های اخیر  ــود آن را فعال ترین ناشر شهرس ــاید بش ش
ــر طالیی نیز گرچه تازه کارتر و سابقه اش از هر دو  قلمداد کرد. نش
ــان داده که به دنبال انتشار کتاب های  ــر دیگر کمتر است، نش ناش
ــد شاهد رقابت گرمی در حوزة  ــت. خالصه به نظر می رس ممتاز اس

کتاب های مرجع خواهیم بود. 
ــف: کاري الو، کارولین   دایرة المع�ارف جدید مدرس�ه؛ تألی
ــفر،  ــین دانش ــورگان؛ ترجمه: حس ــورا الک و بن م ــتامپس، دب اس
ــعود جوادیان  ــانه حجتي طباطبایي و مس ــي، افس ــین اعراب غالمحس

)محراب قلم، 90(
 دایرة المعارف مصور علوم و اختراعات؛ تألیف: استیو پارکر، 
باربارا تیلور، ریچارد مید و برنداوال پل؛ ترجمه: سعیده عاقلتر، مهتاب 
ابراهیمي، ناهید بروزي نیت و وحید کریم دادیان )عروج اندیشه، 90(

 دایرة المع�ارف م�ن درب�ارة دنی�اي ش�گفت انگیز؛ تألیف: 
ــهرناز  ــفر، کوروش امیري نیا، ش ــین دانش ــا گانري؛ ترجمه: حس آنیت
ــعود جوادیان و محمدمهدي ناصري )محراب قلم،  بخشعلي زاده، مس

)90
ــد 1 و 2(؛ تألیف: کاظم   فرهنگ نام�ة طالی�ي كلی�د دانش )جل

طالیي و دیگران )طالیي، 91(
ــا باقري جبلي و   فرهنگ نام�ة طالی�ي نو آم�وز؛ تألیف: علي رض

دیگران )طالیي، 91(
 گنج دانش: دانستني هایي براي دانشمندان كوچک؛ ترجمه: 

ــژاد و فرحناز  ــر، فاطمه مظفرن ــعیده عاقلت ــا کریم دادیان، س علیرض
حسیني طباطبایي )عروج اندیشه، 89(

 
 گروه داوری كشاورزي

ــیده  ــوان کتاب بیرون کش ــاورزی 17 عن ــروه کش ــة گ از قفس
ــای موجود که بالغ بر 63  ــدند؛ تقریبًا حدود یک چهارم کتاب ه ش
ــد. عمومًا انتخاب کتاب ها در گروه هایی مانند  کتاب مناسب می ش
ــکل بود که  ــاورزی که گرایش های مختلفی دارند، به این ش کش
ــه می شدند و باالترین  کتاب های هر گرایش جداگانه با هم مقایس
ــش  ــش به مراحل بعدی راه می یافتند. از ش ــا در هر گرای امتیازه
ــت،  ــی که این گروه پنج نفری، راهی جمع نامزدها کرده اس کتاب
ــت. یک کتاب نیز  ــاورزی ایران« اس دو کتاب متعلق به »علم کش

توسط مؤلف منتشر شده است: 
ــداهلل   پرورش زنبور عس�ل ب�ا بیان علمي و عملي؛ تألیف: اس

میرکریمي )علم کشاورزي ایران، 91(
 راهنماي شناس�ایي و كاربرد 220 گیاه پوشش�ي در فضاي 
سبز )ویژة مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر(؛ تألیف: سلمان شوشتریان 

و علي تهراني فر )جهاد دانشگاهي مشهد، 90(
 كارب�ري س�ردخانه و انبار در نگه داري م�واد غذایي؛ تألیف: 

علي آبرومند )علم کشاورزي ایران، 91(
ــین سلطاني  ــید قادري فر و افش  كنترل و گواهي بذر؛ تألیف: فرش

)جهاد دانشگاهي مشهد، 89(
ــعود قاسمي قهساره و محسن کافي   گلگاري عمومي؛ تألیف: مس

)مسعود قاسمي قهساره، 89(
ــینک؛ ترجمه:  ــف: رابرت ج. ش  هیدرولی�ک ماش�ین آالت؛ تألی

کورس ضیایي )شرکت انتشارات فني ایران، 90(
 

 گروه داوری گرافیک و عکاسي
ــر، گرافیک و عکس بود که  ــتة هن یکی دیگر از گرایش های رش
ــب داشت. در نهایت در سبد انتخاب این  ــه ای با 23 کتاب مناس قفس
گروه نیز 10 عنوان کتاب که باالترین امتیاز را در بررسی ها به دست 
ــود، دو کتاب از  ــدند. چنان که دیده می ش ــد، قرار داده ش آورده بودن
نامزدهای این گروه، متعلق به »کتاب آبان« هستند. جالب این است 
که این سهمیه 50 درصدی، در کتاب های معرفی شده به داوران هم 
وجود داشت. تصور می کنم، کتاب آبان که از ناشران فعال در عرصة 

هنر است، همکاری فعاالنه ای هم با دبیرخانه سامان دهی دارد. 
 س�رو نقره اي 90؛ تألیف: دبیرخانة نمایشگاه سرو نقره اي )کتاب 

آبان، 90(
ــف: جف ویگنال؛   تمرك�ز روي اصول عکاس�ي دیجیتال؛ تألی
ترجمه: محمدخالد فیضي و علي طباطبایي نظري )لوح محفوظ، 91(

 گذار عکاس�ي به دنیاي دیجیتال؛ تألیف: ترانه امضائي امیرخیز 
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)ناقوس، 90(
 گرایش هاي ضدهنري دادائیس�م؛ تألیف: دیتمار الگر؛ ترجمه: 

فاطمه عبادي )آبان، 90(
 

 گروه داوری مدیریت خانواده
ــب  ــة کتاب های مدیریت خانواده، 30 عنوان کتاب مناس در قفس
ــب امتیاز کسب شده، در سبد  ــت که 11 عنوان آن برحس وجود داش
ــی های مرحلة اول به معرفی  انتخاب داوران قرار گرفت. نتیجة بررس

این چهار کتاب انجامید:
ــول حیدري و   365 روز ب�ا غذا هاي گیاهي ایراني؛ تألیف: رس

محمد دریایي )سفیر اردهال، 90(
ــالم، انسان سالم، جامعة سالم؛ تألیف:   درمان با تغذیه: غذاي س

رضا شیخ االسالمي )علم کشاورزي ایران، 90(
 كارآفریني و راه اندازي كسب وكار موفق؛ تألیف:  حمید هاشمي 

و رضا شریعت )مؤسسة فرهنگي هنري دیباگران تهران، 91(
ــی، پاتریک   مهارت ه�اي زندگ�ي زناش�ویي؛ تألیف: متیو مک
ــي و قدرت عابدي  ــهرام محمدخان ــگ و کیم پالگ؛ ترجمه: ش فنین

)وراي دانش، 90(
 

 گروه داوری مطالعات اجتماعي
ــر مباحث خاص اجتماعی، موضوعاتی  با توجه به آنکه عالوه ب
ــای ابتدایی و دورة اول  ــخ و جغرافیا نیز در دوره ه ــس تاری از جن
ــود، گروه  ــطه در دل درس مطالعات اجتماعی تدریس می ش متوس
ــی از کتاب های تاریخ و جغرافیا را  مطالعات اجتماعی، ناگزیر بخش
ــب  ــی می کرد. به هر حال جمعًا 185 کتاب مناس نیز می باید بررس
در این بخش قرار داشتند. از آن میان، 80 کتاب به حوزة ابتدایی، 
ــطة اول و فقط 6 کتاب به  ــه حوزة راهنمایی و متوس ــاب ب 99 کت
ــطه نظری اختصاص داشت. با احتساب  علوم اجتماعی دورة متوس
ــاب در اختیار گروه  ــل یک عنوان، بیش از 15 کت ــا ذی مجموعه ه
ــف از چهرة مقبول تری نزد  ــرار گرفتند که این چهار ردی داوری ق
ــه  ــر دو کتاب انتخابی گروه، مدرس ــد. ناش ــوردار بودن داوران برخ

است: 
 به دنبال كاغذ اخبار؛ تألیف: لیلي  فرهادپور )ققنوس، 90(

 بیت المقدس؛ تألیف: جعفر رباني )مدرسه، 89(
ــف: آنیتا   دایرةالمعارف ه�ای اطل�س ب�راي ك�ودكان؛ تألی
ــوروش امیري نیا و مهدي  ــه: ک ــلید؛ ترجم ــري و کریس اکس گان
ــعود جوادیان  چوبینه )محراب قلم، 90(/ تاریخ ایران؛ تألیف: مس

)محراب قلم، 91(
 مجموعه دوس�تت دارم ایران شامل: خوزستان، تألیف:  فرهاد 
ــتان؛ تألیف: احمد اماني )مدرسه،  ــه، 89(/ کردس ــن زاده؛ )مدرس حس

89(/ هرمزگان؛ تألیف:  جمشید خانیان )مدرسه، 89(

  گروه داوری معماري و نقشه كشي
ــن 12 کتابی که مورد  ــي از بی ــروه داوری معماري و نقشه کش گ
ــا پا به مرحله بعدی  ــه کتاب مجوز داد ت ــرار داد، فقط به س داوری ق

رقابت ها بگذارند.
 طرح معماري، طراحي خانه مسکوني؛ تألیف: ناهید صادقي پي 

)فاطمي، 90(
ــر پژوهش هاي  ــن حبیبي )دفت  مکت�ب اصفه�ان؛ تألیف: محس

فرهنگي، 91(
 میراث معماري مدرن در ایران؛ تألیف: اسکندر مختاري طالقاني 

)دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 90(
 

 گروه داوری مکانیک
گروه داوری مکانیک یکی از سخت ترین گروه ها بود؛ زیرا مکانیک 
ــادی دارد. پراکندگی  ــت که گرایش های زی ــته هایی اس یکی از رش
موضوع کتاب های موجود از یک سو، و کوشش برای محدودتر کردن 
ــد، انتخاب ترکیب گروه پنج نفرة مکانیک، از  تعداد داوران، موجب ش
ــنواره باشد. خوش بختانه ترکیب نهایی  سخت ترین انتخاب های جش

همة گرایش ها را پوشش داد. 
از نکات جالب توجه در این گروه، وجود کتابی بود که با همکاری 
چهار ناشر، چاپ شده بود. این کتاب به جمع نامزدهای گروه نیز راه 
یافت. همچنین، از شش نامزد دریافت جایزه، دو کتاب از محصوالت 

»انتشارات فدک ایساتیس« است.
 اصول و مباني عیب یابي و تعمیر برق خودرو ي سمند؛ تألیف: 
محمد محمدي بوساري )کتاب آوا، ناشران همکار: تمثیل/ دادستان/ 

میثاق عدالت، 89(
 بازسازي و تکنولوژي بدنه خودرو؛ تألیف: شهرام امینیان، عالیه 

امینیان و حمیدرضا ثابت نژاد )سازمان فني و حرفه اي کشور، 91(
ــف: محمدرضا   تأسیس�ات مکانیکي براي دانش�جویان؛ تألی

سلطان دوست )یزدا، 90(
ــهیلي و   تکنول�وژي روش هاي جوش�کاري؛ تألیف: پویا نجم  س

فرزاد نجم سهیلي )فدک ایساتیس، 90(
 راهنماي كابردي Auto CAD 2012؛ تألیف: نیما جمشیدي، 
ــزي و امیر رئوفي )عابد/  ــد صفرآبادي فراهاني، علي ابویي مهری محم

مهرگان قلم، 90(
 ف�رزكاري، مت�ه كاري، كام كن�ي و ابزارهاي عموم�ي؛ تألیف: 

محمدعلي نیکنام )فدک ایساتیس، 90(
 

 گروه داوری مواد
ــت: چهار کتاب  ــداد کتاب را داش ــواد کم ترین تع ــروه داوری م گ
مناسب که هر چهار کتاب مربوط به صنایع شیمیایی بودند. به همین 
ــهولت انجام  دلیل، برخالف گروه مکانیک، انتخاب داوران نیز به س
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شد، زیرا الزم نبود داوران از تخصص های گوناگون کنار هم بنشینند. 
گفتنی است برای تشکیل یک گروه داوری در جشنوارة دهم، حداقل 

وجود سه کتاب مناسب ضروری بود. 
ــه: فاطمه درویش   ش�یمي آلي توصیف�ي؛ تألیف: پل آرنو؛ ترجم

)فرهنگ ماهرخ/ راز رضوان، 89(
ــف: محمدرضا مالردي، بهزاد   ش�یمي عمومي مدرن )جلد 1(؛ تألی

جمالي آقباش و محمدرضا طالعي باویل علیایي )مبتکران/ پیشروان، 90(
 ش�یمي معدني؛ تألیف: محمدرضا مالردي و بهزاد جمالي آقباش 

)مبتکران/ پیشروان، 90(
ــلماني )پیش دانشگاهیان   عملیات دس�تگاهي؛ تألیف: سعیده س

گزینة برتر، 91(
 

 گروه داوری موسیقي
ــته تنها هشت عنوان کتاب  ــیقی، طی دو سال گذش در گروه موس
مناسب به ثبت رسیده بودند که هفت عنوان آن ها از سوی »انتشارات 
ــوره مهر« برای دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی فرستاده شده  س
بودند. بنابراین خیلی عجیب نیست که نامزدهای گروه موسیقی همه 
ــند. می شود گفت جایزه این گروه از  ــر باش از بین کتاب های این ناش
هم اکنون برای سوره مهر کنار گذاشته است؛ مگر آنکه اتفاق خاصی 

بیفتد و گروه هیچ برگزیده ای نداشته باشد. 
 ردیف موسیقي ایراني براي عود؛ تألیف: اسکندر ابراهیمي زنجاني 

متخلص به منصور نریمان )سوره مهر، 90(
 سیري در رساله هاي موسیقایي؛ تألیف: حسین محمدزاده صدیق  

)سوره مهر، 89(
 فرهنگ آهنگ سازي )جلد 1و 2(؛ تألیف: علیرضا مشایخي )سوره 

مهر، 90(
 كتاب فارسي في فن االلحان؛ تألیف: محمدتقي حسیني  )سوره 

مهر، 91(

 گروه داوری نمایش، سینما و انیمیشن
در این گروه از 12 کتاب ثبت شده، 10 کتاب روی میز داوران 
ــخیص داده  ــوان برتر از بقیه تش ــن چهار عن ــرار گرفتند که ای ق
ــهم انتشارات سوره  ــدند. چنان که پیداست، نیمی از نامزدها س ش

مهر شده اند: 
 راهنماي جامع انیمیشن: آنچه در مورد انیمیشن باید بدانیم؛ 

تألیف: ریچارد ویلیامز؛ ترجمه: فریده خوشرو )کتاب آبان، 90(
 فیلم س�ازي دیجیتال كم بودجه و مس�تقل؛ تألیف: راسل ایونر؛ 

ترجمه: حمزه ابراهیم زاده )سوره مهر، 89(
 مباني تدوین 1؛ تألیف: همایون ابراهیمي )اتحاد، 89(

 همه چیز دربارة انیمیش�ن؛ تألیف: هوارد بکرمن؛ ترجمه: مریم 
کشکولي نیا و فرناز خوشبخت )سوره مهر، 90(

 
 گروه داوری هنر عمومي

همان طور که خواندید، کتاب های تخصصی هنر بین چند گروه 
ــده بودند. سهم این گروه 52 کتابی بود که برای  داوری پخش ش
ــته شده بودند و البته 40 کتاب  دانش آموز ابتدایی و راهنمایی نوش
ــال این چهار کتاب  ــتند. در هر ح آن به گروه اول اختصاص داش
ــتند و راهی آخرین مرحلة داوری ها  ــز از خان هنر عمومی گذش نی

شدند:
ــودابه سالم )سوره   بخوان با من، بس�از با من )1 و 2(؛ تألیف: س

مهر، 89(
ــلم قاسمي )مدرسه،   پنجمي ها/ چهارمي ها )دو جلد(؛ تألیف: مس

)89
ــاوا؛ ترجمه:   ج�ادوي كاغذ )جلد 1 – 5 (؛ تألیف: یوکیکو کوروس

محمد یعقوبیان )پیام آزادي، 90(
 زیبایي شناس�ي نقاش�ي كودكان: روند تکامل تصویري نقاشي 

کودک؛ تألیف: رسول معرک نژاد )نوشته، 89(
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ناشرانبرترچگونهانتخابشدند؟
دبیرخانه جشنواره كتاب های آموزشی و تربیتی

در دهمین جشنواره کتاب های آموزشی رشد، برای انتخاب ناشران 
ــالیان گذشته جاری  ــد که س برتر، تقریبًا از همان رویه ای پیروی ش

شده بود.
ممکن است این شیوه از گزینش، با توجه به دیدگاه های ناشران و 
ــال های آتی، دچار تغییراتی بشود. با این وصف  داوران محترم، در س
ــه  ــری که طی دو تا س برای گزینش 15 نامزد برتر از میان 650 ناش
سال گذشته، با دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی همکاری کرده و 
10173 عنوان کتاب برای این دبیرخانه فرستاده بودند، این شیوه به 
کار گرفته شد که در بادی امر به نظر می رسد هم زمان هم به دغدغه 

کیفیت و هم کمیت پاسخ داده باشد.
ــر تعداد کتاب های ارسالی  ــتین عامل مؤثر در امتیاز هر ناش نخس
ــی ارج گذاری به میزان  ــاب این عامل، به نوع آن بود؛ در واقع احتس
مشارکت و همکاری ناشران با دبیرخانه بود؛ البته پایین ترین ضریب 
ــد تا تأثیر این  ــالی در نظر گرفته ش )یک( برای تعداد کتاب های ارس

عامل کّمی به حداقل ممکن برسد.
ــداد کتاب های  ــب و تع ــدی، تعداد کتاب های مناس ــل بع  دو عام
منتخب هر ناشر توسط گروه های محترم داوری بود. برای این منظور 
امتیاز قابل توجهی برای تعداد کتاب های مناسب هر ناشر اختصاص 
داده شد. در این محاسبه به ازای هر کتاب  مناسب، به ناشر پنج امتیاز 
ــد. برای کتاب های منتخب هم به ازای هر کتاب که برگزیده  داده ش
ــر کتاب که نامزد  ــر کتاب تقدیری 20 امتیاز و ه ــد، 50 امتیاز، ه ش
ــد اما جایزه ای به دست نیاورد، 10 امتیاز به مجموع  دریافت جایزه ش

امتیازهای هر ناشر افزوده شد. 
به زبان ساده برای محاسبه امتیاز هر ناشر این اتفاق رخ داد:

ــب× 5(+  ــالی× 1(+)تعداد کتاب های مناس )تعداد کتاب های ارس
)تعداد کتاب های فقط نامزد دریافت جایزه × 10(+ )تعداد کتاب های 
ــده× 50(= مجموع امتیاز  ــری× 20(+ )تعداد کتاب های برگزی تقدی

هر ناشر

ــت امتیاز ناشران نامزد برای کسب رتبه برتر، بین 295  گفتنی اس
ــت. البته پس از طرح موضوع در کمیته  ــته اس ــان داش تا 2246 نوس
علمی جشنواره مقرر شد، امسال بدون توجه به عوامل دیگر و صرفًا 
ــت به عنوان ناشران  ــاخص های مذکور، سه ناشر نخس بر مبنای ش
ــنواره کتاب های آموزشی رشد معرفی شوند. در  برگزیده دهمین جش

مراسم پایانی این سه ناشر معرفی خواهند شد. 
بر پایه آن چه گفته شد، این 15 ناشر، بیش ترین امتیاز را به دست 

آوردند. 

ناشران نامزد عنوان ناشر برترردیف
به نشر )آستان قدس رضوی(1
پنجره2
ذکر3
شرکت انتشارات فني ایران4
عابد5
عروج اندیشه6
فاطمي7
قدیاني8
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان9
گل واژه10
مبتکران/ پیشروان11
محراب قلم12
مدرسه برهان13
منادي تربیت14
نوشته15

ش
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گ
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برگزیدگانجشنوارةرشدرا
بیشترباورومعرفیکنیم

حمید نورشمسی

ــی  ــنوارة کتاب های آموزش هم زمان با برگزاری دهمین دورة جش
ــران حاضر در این دوره از جشنواره که سابقة  ــد، چهار تن از ناش رش
ــنواره را نیز در کارنامة کاری خود  حضور در چندین دوره از این جش
دارند، با حضور در »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی«،  در فضایی 
ــنواره پرداختند.  ــی 9 دوره برگزاری این جش صمیمی به نقد و بررس
نادر قدیانی، مدیر »نشر قدیانی«، عبدالعظیم فریدون، مدیر نشر 
ــر فاطمی« و » نشر  ــات »نش »محراب قلم« و نمایندگانی از مؤسس
ــت دربارة مهم ترین موضوعات مرتبط با جشنوارة  آییژ« در این نشس
ــور به بحث و گفت وگو   ــی رشد و صنعت نشر کش کتاب های آموزش

پرداختند. متن این نشست در ادامه از نگاه شما می گذرد.

 برای ش�روع جلس�ه لطف�اً هر ی�ک از حاض�ران در این 
نشس�ت بفرمایید كه برگزاری جش�نوارة كتاب های آموزشی 
رشد تا چه اندازه می تواند بستر و زمینة مناسبی برای معرفی 
كتاب های منتشر ش�ده با موضوع آموزشی در میان مخاطبان 

این دست از آثار باشد.
ــت موضوع علوم تربیتی  ــه اعتقاد من با توجه به اهمی گه�واره: ب

ــت که این شکل  ــکی نیس و نقش پایه ای آن در آموزش و پرورش، ش
ــی به  ــی در معرفی منابع مکتوب آموزش ــنواره ها نقش پررنگ از جش
ــنواره ها در  ــت جش ــت. برگزاری این دس ــان خواهند داش مخاطبانش
ــان دادن فعالیت های ناشران این حوزه می  تواند  معرفی و پررنگ نش
بسیار تأثیرگذار باشد و اهمیت قابل توجهی داشته باشد. من با تجربة 
ــدن چندین بارة مؤلفان و کتاب های مؤسسة آییژ  حضور و برگزیده ش
ــیده ام که موفقیت در این جشنواره  ــنواره، به این باور رس در این جش
ــی تعیین کننده  ــران فعال در حوزة چاپ کتاب های آموزش برای ناش

است.

 لطف�اً كمی ب�دون تعارف 
صحب�ت كنی�م و بیش�تر ب�ه 
نکته های كلیدی در این زمینه 

بپردازیم.
این  ــزاری  محب�ی: نفس برگ
ــی بحث  ــط متول ــنواره توس جش
آموزش در کشور ما اهمیت قابل 

گرد
میز

ناشران كتا ب های آموزشی می گویند:
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ــد در  ــی رش ــنوارة کتاب های آموزش توجهی دارد و بدون تردید جش
ــر در این حوزه و نیز  ــی و انتخاب کتاب و فعاالن نش موضوع بررس
ــوزش، دارای اهمیت قابل  ــده در حوزة آم معرفی کتاب های تولیدش
ــب،  ــی مناس ــوع انتخاب کتاب های آموزش ــت. در موض توجهی اس
ــانی در این دفتر هستند که نتایج کارشان را سال هاست در  کارشناس
ــنواره دیده ایم. اما نکته ای  ــد و برگزاری این جش قالب کتاب نامة رش
ــی بهینة کتاب های  ــود، موضوع معرف ــتر توجه ش که باید به آن بیش
منتخب است که در این زمینه هنوز ضعف های زیادی داریم. به نظرم 
ــنواره هنوز  ــان و دانش آموزان ما با این جش مدارس، معلمان، مدرس
ــه کار جدی تری کرد. هدف غایی  ــنایی ندارند و باید در این زمین آش
این جشنواره شناسایی و معرفی کتاب های مناسب به جامعة مخاطب 
ــت که مدارس باشند، اما به نظرم هنوز در حوزة شناساندن حاصل  اس
ــنواره به مخاطب نهایی آن، خأل جدی  داریم. در یک گام جلوتر  جش
ــبی در کشور در زمینة معرفی برگزیدگان  باید بگویم که توزیع مناس
جشنواره نداریم. مسئلة دیگر هم دسترسی مدارس و دانش آموزان به 
ــده توسط جشنواره است که به نظرم باید در مورد آن  منابع معرفی ش

تجدیدنظر اساسی داشته باشیم.

 جن�اب فری�دون، ش�ما با 
س�ابقة طوالنی حضور در نشر 
كش�ور،  از ناش�ران باس�ابقة 
حاضر در این جشنواره هستید. 
ب�ا اظهارنظر دوس�تان چه قدر 

موافقید؟
ــد کار خود را در  ــنوارة رش جش
ــروع کرد که وظیفة  ــازمانی ش س
ــود و چون کتاب های  ــی ب ــار کتاب های درس اصلی اش تولید و انتش
ــعه می داد، کم کم مسئوالن سازمان  ــی دانش را در سطح توس درس
ــطح به عمق  ــنواره دانش را از س ــه این فکر افتادند که با این جش ب
منتقل کنند. جشنواره برای این کار تأسیس شد و به سراغ کتاب های 

غیردرسی و معرفی آن ها رفت.
ــا االن خروجی  ــدس بود، اما ت ــازمان از این حرکت مق ــدف س ه
ــت. دلیلش هم این  ــته اس ــنواره وجود نداش ــبی برای این جش مناس
ــت که کتاب های غیردرسی را که در راستای اهداف و موضوعات  اس
ــده اند انتخاب و آن ها را به واحدهای  ــته ش ــی نوش کتاب های درس
ــی معرفی می کنند. در نهایت نیز به ناشران خط می دهند که  آموزش

چه کتابی را باید تولید کنند.
ــت. به واقع  ــازمان در معرفی کتاب ها موفق نبوده اس به نظر من س
کتاب ها را به صورت ناقص معرفی می کند و بستری برای رسیدن آن 
به مخاطب اصلی و هدف فراهم نمی آورد. نکتة دیگر هم که تشویق 
ــت، چندان  ــد آثار مطلوب در این زمینه اس ــران به تولی و تهییج ناش

ــدن کتاب های ناشر  ــت. وقتی برگزیده  ش مورد توجه قرار نگرفته اس
ــنواره برای او خروجی مشخصی نداشته باشد، دیگر برگزیده  در جش
ــدن در جشنواره برای او انگیزة خاصی ایجاد نمی کند. البته نسبت  ش
ــال قبل کمی وضعیت سامان یافته، اما متناسب با وضعیت  به 10 س

موجود در بازار نشر اتفاقی رخ نداده است.

ش�ما  قدیان�ی،  جن�اب   
اتحادی�ة  رئی�س  در جای�گاه 
كتاب فروش�ان  و  ناش�ران 
تهران و از ناش�ران باس�ابقة 
ای�ران، چ�ه كمبوده�ا و نقاط 

قوتی در جشنواره می بینید؟
ــی  حرف ــر  ه از  ــل  قب ــن  م
ــم از مرحوم  ــم یادی کن می خواه

ــازمان بود. حدود  ــت اندرکاران این س عالقه من�دان که یکی از دس
ــال قبل، آقای مس�جدجامعی، معاون فرهنگی وقت وزارت   15 س
ــران  ــخ به اعتراض ناش ــود. او در پاس ــالمی ب ــاد اس فرهنگ و ارش
ــدا نمی کند و  ــدارس راهی پی ــا به م ــه کتاب های م ــی بر اینک  مبن
ــرد و در  ــدارد، لطف ک ــه تولیدات ما ن ــی ب ــرورش توجه آموزش و پ
ــران و نمایندة سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  جلسه ای ناش
ــه  ــود گرد آورد و خودش هم در جلس ــوم عالقه مندان ب ــه مرح را ک
ــم. در آنجا صحبتی  ــن موضوع صحبت کنی ــد تا دربارة ای حاضر ش

ــه آموزش و پرورش  ــده عرض کردم ک کردم. بن
ــاالی  ب ــمارگان  ــا ش ب را  ــی  درس ــای   کتاب ه
ــر می کند. چرا در هر  ــخه منتش یک میلیون نس
کتاب یک صفحه را به معرفی کتاب های مناسب 
ــنهاد  برای مطالعه اختصاص نمی دهید؟ این پیش
ــد و انجام گرفت. االن در  ــتقبال مواجه ش با اس
ــژه در کتاب های  ــی، به وی پایان کتاب های درس
ــی، این صفحات را می توان دید. این  دورة ابتدای

را گفتم تا به این نکته برسم که اگر اثری از این طریق و در شمارگان 
ــخه به خانواده ها معرفی شود، حتمًا  ــت هزار نس یک میلیون و دویس
ــتقبال قرار می گیرد. اما اگر کتاب  هنوز فروش ندارد، مشکل  مورد اس
از اینجا و کتاب های درسی و شکل معرفی نیست، باید مشکل را در 

جای دیگری جست.
ــاب در کتاب های  ــت که صفحة معرفی کت ــئلة امروز این اس مس
ــود و در مواردی حتی تعداد  ــال های اخیر به روز نمی ش ــی در س درس
ــده درحال کاسته شدن است. انتظار ما این بود  کتاب های معرفی ش

که این صفحات زیادتر شوند.
ــوي بعضي از ناشران به این اداره  ــال های اخیر، نقدی از س در س
وارد شده و این جانب در جایگاه ریاست اتحادیة ناشران از آن اطالع 

محب�ی: م�ن س�ند تح�ول 
بنیادی�ن آموزش و پرورش را 
برنام�ه ای ای�ده آل می دانم و 
همة تالش ما در نشر فاطمی 
این اس�ت كه به این ایده آل 
نزدیک شویم
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ــاس حق  ــتة این اداره که براس دارم، مبني بر اینکه همکاران بازنشس
ــده اند، دوباره در اینجا به کار گرفته  ــر وارد ش ــان به کار نش  طبیعی ش
ــته اند. من موافقم که جشنواره  ــده اند و در جشنواره مسئولیت داش ش
ــت که انتخاب کتاب های برتر کمک آموزشی تولید شده  در گام نخس
ــانی و  ــروع موفق بوده، اما  در گام بعدي که اطالع رس ــت، در ش اس
معرفی آن ها به مردم است، بسیار ضعیف عمل کرده است. من بارها 
ــایت این دفتر  ــل کاری که انتظار داریم، معرفی س ــه ام که حداق گفت
ــامانه ای که همة کتاب های مناسب  ــیع است به عنوان س در ابعاد وس
ــران در حیطة آموزش در آن وجود دارد تا مردم بدانند با ورود به  ناش

این سایت هرگونه منبع آموزشی در آن وجود دارد.
ــن کتاب ها به  ــی ای ــیوة معرف ــکل و ش ــارة ش ــر درب ــث دیگ بح
ــت که بدانند با مراجعه به این سایت  مخاطبان اس
ــی  ــتی از کتاب های آموزش  می توانند تعریف درس
ــنهاد من این است که آرم  ــت بیاورند. پیش به دس
ــود و به همة ناشران اجازه داده  واحدی طراحی ش
ــود که روی کتاب های آموزشی خود که توسط  ش
ــنواره تأیید شده اند، این آرم را نصب کنند  این جش
تا مخاطبان بدانند که وقتی صحبت از کتاب های 
آموزشی می شود، آن ها با چه چیزی طرف هستند.

 موض�وع دیگ�ر نشس�ت م�ا موض�وع تربی�ت خالق�ة 
دانش آموزان برای نیل به تربیت دانش آموزان كار آفرین است 
كه در س�ند تحول بنیادین آموزش وپ�رورش نیز بر آن تأكید 
ش�ده است. جش�نوارة رش�د س�عی دارد آثاری را كه به این 
موض�وع یاری می رس�انند،  معرفی و ارائه كن�د. لطفاً هر كدام 
از دوس�تان راهبرد مؤسسة خود را در زمینة نشر چنین آثاری 

مطرح كنند.
گهواره: ما بیشتر در حوزة دانشگاهی فعالیت داریم و کتاب هایمان 
ــت. اما شاخه ای از کار  ــن دبیرستان به باالس به طور معمول برای س
ــی از دغدغه های خانواده ها  ــت. یک ما هم در زمینة علوم تربیتی اس
ــان حتمًا به دانشگاه وارد شوند. ما  ــت که بچه هایش در ایران این اس
ــی زده ایم که در آن  ــت به تولید کتاب های ــا توجه به این زمینه دس ب
ــود، راه موفقیت تنها ورود به دانشگاه نیست و طی آن به  گفته می ش
ــود که تنها به این موضوع توجه نکنند.  خانواده ها آموزش داده می ش
ــتیم. هدف ما معرفی  ما در این زمینه خیلی به دنبال فروش باال نیس
ــت. البته حوزة اقتصادی هم مورد توجه ماست، اما  ــازی اس و بسترس

بیشتر از آن به دغدغة  خانواده ها در این زمینه توجه کرده ایم.

ــرورش را برنامه ای  ــن آموزش و پ ــند تحول بنیادی محبی: من س
ــت که به  ــر فاطمی این اس ــده آل می دانم و همة تالش ما در نش ای
این ایده آل نزدیک شویم. در سال های گذشته تمرکز ما بر تولید آثار 

»آموزش محور« بود که در سال های اخیر نظام آموزش وپرورش ما از 
ــتر به یک نظام ارزیاب و »آزمون محور« متمایل  آن دور شده و بیش
ــعه و پرورش خالقیت کتاب هایی  ــت. ما هم در زمینة توس ــده اس ش
ــی کتابی در این راه  ــت بدانید که وقت ــر کرده ایم، اما جالب اس منتش
ــت  ــه به رویکرد آزمون محور فعلی، با شکس ــت می کند، با توج حرک
اقتصادی روبه رو می شود؛ حتی اگر در جشنواره ای مثل رشد برگزیده 

شده باشد.
ــت که در کشور ما، موفقیت در فروش و موفقیت  منظورم این اس
ــی همیشه در  ــمت تولید کتابی با نگاه ایده آل آموزش در حرکت به س
ــت. در دبیرستان های ما نگاه دانش آموزان و خانواده ها  تضاد بوده اس
ــت.  ــت و این به دلیل نگاه و هدف آموزش وپرورش اس به کنکور اس
ــت که در این مورد نشود کاری جدی برخالف جهت  پس طبیعی اس

صورت داد.

ــند تحول به دنبال تعمیق محتوا و نظام آموزش فعلی  فریدون: س
ــت. سؤال من این است که آیا اصاًل تربیت خالقانه در کتاب های  اس

درسی مورد توجه قرار گرفته است؟
ــم در چشم  ــتقیم و چش به نظر من تربیت خالقانه یک تربیت مس
است که بسترهایی الزم دارد: اولی معلم است و بعد کتاب درسی. در 
ــند تحول بنیادین هم صحبت از این دو عنصر برای ایجاد تربیت  س
خالقانه شده است و کتاب های کمک درسی هم به عنوان بسترهایی 
ــده اند. به همین خاطر من معتقدم، از  ــعة خالقیت دیده ش برای توس
ــتفادة خالقانه داشت.  ــی می توان اس تمامی کتاب های کمک آموزش
ــر در چنین وضعیتی تمام تالش خود را به کار  ــت که ناش طبیعی اس
ــتر مناسبی برای این چرخه باشد، اما تأکید  خواهد گرفت تا بتواند بس
دارم که در کنار این موضوع باید آن دو موضوع اصلی و محوری نیز 

درست و صحیح تربیت و ایجاد شده باشند. 

قدیانی: خالقیت برای من معنایی جز یک حرکت و یا ابتکار عمل 
تازه نیست. یادم هست اوایل انقالب، 30 جلد کتاب چاپ کرده بودم 
که مورد اقبال امور تربیتی آموزش وپرورش وقت قرار گرفته بود. روزی 
آقای رضا رهگذر که تا قبل از آن من هیچ ارتباطی با ایشان نداشتم، 
جز اینکه برخی از کتاب هایشان را مي فروختم، از من خواست که به 
حوزة هنری بروم و در آنجا از برخی کتاب های ما، ایرادات ویرایشی 
ــتند و من ــن کتاب ها فروش خوبی داش ــد. اما ای ــی گرفتن  و محتوای
ــه بود که من به فکر  ــی آن ها را می فروختم. پس از آن جلس به راحت
ــورای بررسي در انتشارات افتادم که جلسات شوراي بررسي  ایجاد ش
ــود.  ــتمر ادامه دارد و هر هفته برگزار مي ش ما هنوز هم به صورت مس
شما امروز یک ناشر را پیدا کنید که جملة »زیر نظر شورای بررسي« 
ــن جمله نتیجه  ــاهدة ای ــد. در صورت مش ــده باش در کتابش قید نش
ــتفاده کرده اند و این  مي  گیریم که از جملة مربوط به کتاب هاي ما اس

قدیان�ی: م�ن سال هاس�ت 
گفت�ه ام ك�ه پش�ت جل�د 
كتاب های درسی باید نوشته 
ش�ود كه به س�ایت سامان 
كتاب مراجعه كنید تا با بیش 
از هزاران عنوان كتاب آش�نا 

شوید
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ــت که می تواند به توسعة خالقیت در انتشار  نوعی فرهنگ سازی اس
اثر بینجامد.

ــتان به باال  ــنی دبیرس ــروه س ــه موضوع گ ــان ب ــت عزیزم دوس
ــودش را از  ــنی خ ــم معتقدم که این گروه س ــد. من ه ــاره کردن اش
ــوزش در درون خودش  ــد و نیازی به آم ــتغنی می دان ــه چیز مس هم
ــان را  ــه همه خودش ــت ک ــن دوره، دوره ای اس ــد. ای ــس نمی کن ح
ــد هم  ــنوارة رش ــتقل می دانند. به نظرم جش صاحب فکر و عماًل مس
ــد با  ــنوارة رش ــود و کار جش ــاًل نمی خواهد به این حوزه وارد ش عم
ــت  ــار این  دس ــنی ارتباط پیدا نمی کند که بگوییم انتش  این گروه س
ــت. البته من  ــوز اقتصادی نیس ــد هن ــنوارة رش کتاب ها با وجود جش
ــب معرفی کتاب های برگزیدة جشنواره نیستم. من  منکر نظام نامناس
ــت گفته ام که پشت جلد کتاب های درسی باید نوشته شود  سال هاس
ــامان کتاب مراجعه کنید تا با بیش از هزاران عنوان  ــایت س که به س
کتاب آشنا شوید؛ آن هم کتاب هایی که خود جشنواره در صدد معرفی 
آن هاست و نمی دانم چرا این کار تا به امروز صورت نپذیرفته است.

 سؤال آخر دربارة مشخصه های فعالیت استاندارد نشر در 
حیطة آموزش�ی اس�ت. به عبارت دیگر، لطفاً دوستان ناشر به 
شیوة صحیح بفرمایند كه فعالیت استاندارد در این حوزه را به 

چه  شکلی تعریف می كنند؟
ــر آموزشی باید تعریف  قدیانی: من اصرار دارم که از موضوع ناش

درستی داشته باشیم.

 یعنی معتقدید تعریف درستی نشده است؟
ــی را این طور تکمیل کنم:  فری�دون:  بگذارید حرف جناب قدیان
ــروع شد، اول از همه دنبال آن بود کتاب های  وقتی این جشنواره ش
ــوند. در فضای دهه های1370 و 1380، کتاب  ــی دیده ش کمک درس
ــت. همان موقع پیشنهاد دادم که از  ــی معنای خوبی داش کمک درس
این عنوان استفاده نشود و عنوان آموزشی به کار گرفته شود. دوستان 
ــیع است  ــی هم وس پذیرفتند، اما به تدریج فهمیدند که معنای آموزش
ــد و اصالح آموزشی تبدیل  ــیار عام. سرانجام نگاه ها اصالح ش و بس

شد به کتاب های درسی و کمک درسی مرتبط با کتاب های درسی.

 خب با این حساب تکلیف كار استاندارد چیست؟
ــال قبل از انقالب هم کتاب فروش بودم. تعهد  قدیانی: من 15 س

من قبل از همة این جشنواره ها شکل گرفته است؛ از همان سال های 
ــی اولین  ــدم. به همین دلیل وقت ــن عرصه ش ــه وارد ای ــی ک نوجوان
ــد، نزدیک به  100 اثر از کتاب هاي من در زمرة  ــنواره برگزار ش جش
ــت کتاب نامة رشد قرار گرفتند. البته در سال های فعالیت طرح  فهرس
ــتانداردهای آموزشی مرتبط با آن  ــامان دهی، توانستیم کمی با اس س
بیشتر هماهنگ شویم و در نتیجه آثارمان نیز بر مبنای استانداردهای 
شناخته شدة اینجا شکل گرفتند. تاکنون در دومین، سومین، ششمین 
ــتمین جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد به عنوان ناشر برگزیدة  و هش

جشنواره انتخاب شده  ایم.

محبی: کار ما در واقع شناخت متعهدانه نیازهای آموزشی و تلفیق 
ــی کتاب هایمان بوده است. فکر می  کنم که  آن ها با محتوای آموزش
ــری هم به عنوان  ــر دیگ ــدف و برنامه می تواند برای هر ناش ــن ه ای
ــر محقق شود. ما در همة شاخه های  ــتاندارد کار حرفه ای نش یک اس
فعالیت هایمان نیروهای متخصصی داریم که به ما کمک می کنند. در 
این سال ها، بیشترین ارتباط را با هیئت علمی دانشگاه ها داشته ایم و 
ــت تا به استانداردهای مطلوب  این تیم بوده که به ما کمک کرده اس

آموزشی در تألیفاتمان برسیم.

ــر  ناش به عنوان  گه�واره: من 
ــی هنوز متوجه نشده ام که  آموزش
ــور ما دقیقًا به چه ناشری  در کش
ــر آموزشی. آیا ناشر  می گویند ناش
ــر کتاب های مرجع  آموزشی، ناش
است یا کتاب های کمک آموزشی؟ 
طبقه بندی  ــن  ای ــه  اتحادی کاش 
ــون هر چیزی  را انجام می داد چ

ــی در  ــی دارد. االن کتاب آموزش که نکته ای را یاد دهد، جنبة آموزش
جامعة ما یعنی کتاب کمک درسی و حل المسائل. در حوزة کتاب های 

دانشگاهی هم همین مشکل را داریم. 
اما در موضوع استانداردسازی، هر ناشری برای خودش تعریفی از 
ــنجی می کنند که چه اثری باید منتشر  نشر دارد. همة ناشران نیازس
ــران ما متوجه هستند که چه  ــود و به چه شیوه ای. به نظر من ناش ش
کتابی آموزشی است و باید به صورت استاندارد منتشر کنند، اما تکلیف 
آن هاست که روشن نیست و نمی دانند که در کجای کار ایستاده اند.
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دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

صداوسیمامنابعیراتبلیغمیکندکه
سازمانپژوهشتأییدکردهباشد

سومین نشست »شورای سیاست گذاری سامان دهی منابع آموزشی 
ــت حجت االسالم والمسلمین  و تربیتی« روز 19 آذر 1392، به ریاس
ــر آموزش و پرورش و  محی الدی�ن به�رام محمدی�ان، معاون وزی
رئیس سازمان پژوهش برگزار شد. در این شورا تعدادی از معاونان و 
ــد آموزش و پرورش و مدیرانی از وزارت فرهنگ و ارشاد  مدیران ارش
ــیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان  ــالمی، سازمان صدا و س اس
ــال و نیز نمایندگان  ــانه های دیجیت ــتاندارد ایران و مرکز رس ملی اس
اتحادیة ناشران و تولید کنندگان وسایل و تجهیزات آموزشی عضویت 

دارند. گزارش کوتاهی را از این نشست می خوانید.

سومین نشست شورای سیاست گذاری سامان دهی منابع آموزشی 
ــد: دکتر مهرزاد  ــای جدید آغاز ش ــا خیر مقدم به اعض ــی، ب و تربیت
حمیدی، معاون تربیت بدنی و سالمت، آقای محمد دیمه ور معاون 
ــای حمیدرضا كفاش  ــوزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش؛ آق آم

ــود، معاون  ــار با عنوان جدید خ ــورا( که این ب ــین این ش )دبیر پیش
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در جلسه شرکت می کرد 
ــتاندارد  ــازمان ملی اس ــدس نظام الدین برزگری، رئیس س و مهن
کشور*. دبیری جلسه نیز پس از انتصاب آقای کفاش به سمت جدید، 
بر دوش آقای محمد ناصری مدیرکل »دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی« قرار گرفته بود.

هماهنگ و مکمل هم باشیم
ــاره به تصویب  ــت با اش ــان در ابتدای این نشس ــای محمدی آق
ــت: »بحث تفکر  ــام آموزش و پرورش گف ــند تحول بنیادین نظ س
ــبک زندگی  ــالمی و انقالبی و باالخره س ــت، هویت اس و خالقی
ــند است. تولیدات آموزشی  ــالمی، از کلیدواژه های مهم این س اس
ــت کافی برخوردار  ــر مهم، از کیفی ــه عنص ــدون توجه به این س ب
ــور، تفکر و خالقیت  ــی حافظه مح ــود. تولیدات آموزش نخواهند ب

گزارش سومین نشست شورای سیاست گذاری سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی
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ــالمی و غیر ایرانی  ــتفاده از نمادهای غیر اس را از بین می برند. اس
ــاز  ــر دوم یعنی عنصر هویت س ــه عنص ــه آن ها، ب ــی ب و بی توجه
ــی ایرانی  ــبک زندگ ــدات نیز س ــی تولی ــه می زند. برخ ــا ضرب م
ــی تولید  ــرای نمونه، کاالی ــد. ب ــدوش می کنن ــالمی را مخ و اس
ــت که  ــه تصویرهای تبلیغاتی اش غیر از آن چیزی اس ــود ک می ش
ــد و غیر از آن  ــی ما می گوی ــی و تربیت ــتورالعمل های آموزش دس
ــی فرهنگی ابالغ شده است. این  ــت که در سند مهندس چیزی اس
ــت. خصوصًا در این زمینه مجموعه های دولتی که همه  آسیب زاس

باید تکمیل کننده هم باشند، نباید مغایر هم عمل کنند«.

آمادگی برای تشکیل كمیتة اجرایی 
ــامان دهی منابع  ــارة کمیتة برنامه ریزی و اجرایی س گفت وگو درب
ــت را به خود  ــش دیگری از وقت این نشس ــی و تربیتی، بخ آموزش
ــکیل  اختصاص داد. ابتدا آقای محمدیان دربارة اصالح آیین نامة تش
ــامان دهی سخن گفت و اطمینان داد،  کمیتة برنامه ریزی و اجرایی س
نکاتی که اعضا، به خصوص نمایندگان محترم وزارت ارشاد و سازمان 
ملی استاندارد دربارة تداخالت احتمالی مسئولیت ها با سایر دستگاه ها 

گوشزد کرده اند، اصالح شده است. 
ــامان دهی در واقع بازوی اجرایی  ــة برنامه ریزی و اجرایی س کمیت
ــت های مصوب این شورا را با  ــورای سیاست گذاری است و سیاس ش
ــت، عملیاتی  ــده اس ــای تخصصی که در آن پیش بینی ش کارگروه ه
ــکیل جلسه بدهد،  می کند. این کمیته که باید هر دو ماه یک بار تش
ــامان دهی سرعت ببخشد و مسائل و مشکالت را  می تواند به کار س
پیگیری کند. یادآوری این نکات کوچک از سوی رئیس و دبیر شورا 
ــنهادی دربارة فعالیت این کمیته وجود  از آن رو بود که اگر هنوز پیش

دارد، ارائه شود. 
ــنهاد جدید افزودن یکی از مدیران کل معاونت تربیت بدنی و  پیش

سالمت به عنوان عضو به این کمیته بود که تصویب شد.

صدا و سیما و تبلیغات منابع آموزشی
موضوع داغ تبلیغات منابع آموزشی از صدا و سیما، بخش معتنابهی 
ــت را پر کرد. گفت وگو از این ضرورت آغاز شد که  از وقت این نشس

ــی ضوابط دقیق تری  ــش آگهی های مربوط به منابع آموزش باید پخ
ــد؛ همان طور که مثاًل پخش آگهی های بهداشتی و مواد  ــته باش داش

غذایی بدون مجوزهای الزم صورت نمی گیرد. 
ــی  ــرم بازرگان ــر کل محت ــای عب�اس مهدوی مه�ر، مدی آق
ــا اکنون هم برای  ــن گفته افزود:  »م ــن تأیید ای ــیما، ضم صدا  و س
ــیر خودش را طی کند.  ــی داریم و همه چیز باید مس ــغ ضوابط تبلی
ــران کتاب های آموزشی هم،  برای انجام تبلیغ، عالوه بر ارائة  ناش
ــالمي، باید از آموزش و پرورش  ــاد اس مجوز وزارت فرهنگ و ارش

نیز تأییدیه بیاورند«. 
ــدگان  نماین ــد،  ش ــب  موج ــخن  س ــن  ای
ــورا، پرسشی را که در  آموزش و پرورش در این ش
ــان شکل گرفته بود، بر زبان آورند و آن را  ذهنش
آشکار سازند: »اگر چنین است، چه کسی و کدام 
ــت دو  نهادی دارد این مجوزها را علی رغم گذش
سال از تصویب مصوبة 828 توسط شورای عالی 
ــای رئیس جمهور  ــه به امض آموزش و پرورش ک

وقت نیز رسیده است، صادر می کند؟!«
پاسخ دقیق و روشن به این پرسش، احتمااًل 
ــد که در نشست  ــن خواهد ش ــنادی روش با اس
ــوی نمایندة صدا و سیما  ــورا از س بعدی این ش
ــن ابهام مانع  ــد. با این حال ای ارائه خواهد ش
ــیما قول  ــد که وی از طرف صدا وس از آن نش
ــد، همان گونه که مصوبة 828 تعیین کرده  بده

ــورای سیاست گذاری تصویب می کند، از  است و همان گونه که ش
ــازمان پژوهش  این پس پخش چنین تبلیغاتی فقط با هماهنگی س
صورت خواهد گرفت. او حتی گفت سازمان متبوعش این آمادگی 
ــنواره را به عموم مردم معرفی کند.  را دارد که کتاب های برتر جش
ــد همان گونه که آقای محمدیان در انتهای نشست  به نظر می رس
ــت. انتظار  ــای آقای مهدوی قدم بزرگی اس ــنهاد راهگش گفت، پیش
ــال جاری )1392( برگزار  ــت بعدی این شورا تا پایان س می رود نشس

شود.
* هنگام تنظیم این گزارش با خبر شدیم که ایشان، از ابتدای دی ماه گذشته، جای خود 

را به سرکار خانم مهندس نیره پیروزبخت سپرده اند.

بحث تفکر و خالقیت، هویت 
اس�المی و انقالبی و باالخره 
س�بک زندگ�ی اس�المی، از 
س�ند  مه�م  كلیدواژه ه�ای 
اس�ت.  بنیادی�ن«  »تح�ول 
ب�دون  آموزش�ی  تولی�دات 
توجه به این سه عنصر مهم، 
از كیفی�ت كاف�ی برخ�وردار 
تولی�دات  ب�ود.  نخواهن�د 
آموزشی حافظه محور، تفکر و 
خالقیت را از بین می برند

زمستان1392 4271



گفت وگو با پدیدآورندگان: سمانه آزاد و سمانه دلپاک

روح اله خلیلي بروجني:
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بخشخصوصيراقانعکردیم
بستهآموزشيتولیدکند

اشاره
ــال 1350 در بروجن به دنیا آمد. وي  روح اله خلیلي بروجني، در س
ــازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي« شد  ــال 1376 وارد »س از س
ــته پیرامون فیزیک و  ــال گذش و عمده فعالیت هایش در طول 16 س
ــي و آموزش معلمان  بوده  آموزش فیزیک، و تألیف کتاب هاي درس
ــي فیزیک 1 و آزمایشگاه«  ــته آموزش ــت. کتاب او با عنوان »بس اس
ــي رشد  ــنواره کتاب هاي آموزش نامزد دریافت جایزة  این دوره از جش
بوده است. به همین بهانه با روح اله خلیلي بروجني دربارة تجربه هایش 
در تألیف بسته هاي آموزشي و استاندارد هاي تولید بسته هاي آموزشي 

به گفت وگو نشسته ایم.

 ش�ما در بستة آموزش�ي فیزیک 1 از چه منابع و اسنادي 
براي تعیین چارچوب كتاب استفاده كردید؟

ــگاه، چون نمي خواستیم  ــتة آموزشي فیزیک 1 و آزمایش  در بس
ــازمان پژوهش  ــل را بر برنامة س ــي را تغییر بدهیم، اص ــة فعل برنام
ــتیم؛ برنامه اي که امروز به عنوان برنامة درسي فیزیک پذیرفته  گذاش
شده است. برنامة درسي را براساس استانداردهاي امروز تألیف در نظر 
ــوز و کتاب همراه را به صورت  ــم و کتاب معلم، کتاب دانش آم گرفتی
ــتة آموزشي درآوردیم که به هم تنیده شده اند و باید هم گام و  یک بس

همراه با هم جلو بروند.

 چه اس�تاندارد هایي براي تولید كتاب هاي كمک درسي و 
كمک آموزشي باید مدنظر مؤلفان قرار بگیرد تا بتواند به تولید 

كتاب مناسب بینجامد؟
ــًا  ــاري داریم. آموزش اساس ــوزش چه انتظ ــم از آم ــد ببینی  بای
فرایندي است که باید به یادگیري بینجامد تا در مرحلة بعد بتوان آن 
ــبت به یادگرفتني ها محدود  ــه کار گرفت. در همین مرحله ما نس را ب
ــان  ــویم، چون چیزهایي را باید یاد بگیریم که بتوانیم به کارش مي ش
ــوزش باید بتواند زندگي  ــت که آم بگیریم. وجه دیگر »توانایي« اس
فردي را ارتقا بدهد. وجه مهم تر آموزش  این است که زندگي جمعي 

ــد دهد. به معنایي آموزش باید مسئولیت پذیري، احترام  ما را هم رش
ــاخت یک جامعة  ــه دیدگاه هاي مختلف و... را بیاموزد.  این ها در س ب
ــان مي دهد.  ــت دارد، خودش را نش ــه در آموزش درس خوب که ریش
وقتي ما چنین انتظاراتي از آموزش  داریم، این انتظارات در دانش آموز 
ــراي زندگي بهتر در  آینده  ــردي  ایجاد مي کند که او را ب ــج خ به تدری

رهنمون مي شود:
خرد برتر از هر چه  ایزد بداد

خرد رهنماي و خرد رهگشاي  
خرد دست گیرد به هر دو سراي   

ــاس انتظارات ذکر شده در آخر منجر به  این مي شود  آموزش براس
که من آدمي  را که خرد کافي براي زندگي دارد، وارد جامعه مي کنم. 
ــي آموزش با چه  ــي از آموزش داري، باید ببین ــي چنین انتظارات وقت
ــت. ما براي آموزش  برنامة درسي ملي تعریف  مؤلفه هایي درگیر اس
کرده ایم که خود مجموعه اي از مواد آموزشي است که امروزه به آن 

»بستة آموزشي« مي گویند. 

 با توجه به  اینکه تولید بس�ته هاي آموزشي اقدامي  جدید 
در آموزش كش�ور اس�ت، به عنوان مؤلف، تولی�د آن را چگونه 

ارزیابي مي كنید؟
ــاید  ــي بود که براي اولین بار و ش ــتة آموزش  این کتاب یک بس
ــد و نشر »گل  واژه« روي آن سرمایه گذاري کرده  آخرین بار تولید ش
است. انتظار مي رفت حسب دغدغه اي که مدیران در سازمان پژوهش 
ــته هاي آموزشي داشتند، در حمایت از بخش خصوصي وارد  روي بس
ــتة آموزشي اتفاق افتاد و  ــوند. این اولین بار بود که تولید  بس عمل ش
آخرین بار. براي  اینکه تولید بسته هاي آموزشي استاندارد و با کیفیت 
باال هزینة زیادي براي ناشران خصوصي دارد و وقتي ناشر خصوصي 
به  این کار وارد مي شود و تولید مناسبي دارد، باید دستش را فشرد و 
زمینه را براي ناشران دیگر که مي خواهند وارد  این حوزه شوند، فراهم 
کرد. تمام تالش من  این بود که وقتي محصول در اختیار دانش آموز 
قرار مي گیرد، مثل یک اثر دوست داشتني باشد. رنگ بندي،  هارموني 
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گفت وگو با ترانه امضائی امیرخیز، نویسندة نامزد دریافت 
جایزة  دهمین جشنواره كتاب هاي آموزشي رشد

گذارعکاسیبهدنیایدیجیتال

ــا، جمالتي که براي ارتباط با  ــروع فصل ه صفحات، در فصل ها و ش
ــوند ما توانستیم بخش خصوصي را قانع  مخاطب به کار گرفته مي ش

کنیم که روي بستة آموزشي سرمایه گذاري کند.

 از نظر شما كتاب خوب و مناسب چه كتابي است؟
ــؤال شما چند وجه دارد. یک  وجه  این است که اساسًا   جواب س
ــد. خیر و صالح دانش آموز  باید هدف ما خیر و صالح دانش آموز باش

ــي  ــت. باید به برنامة درس ــي اس ــت برنامه هاي درس در اجراي درس
ــي را به هر صورتي و تا جایي که خودم  ــد بود.  اینکه هر مطلب پاي بن
ــیب مي زند. دانش آموز نباید  ــم ادامه دهم، به دانش آموز آس مي خواه
اعتمادش به برنامة درسي از بین برود. باید به کتاب ها عمق بخشید 
نه  اینکه کتاب را سطح افزایي کرد.باید فعالیت محوري را توسعه دهد 
و پرسش هایي از زوایاي مختلف براي اندیشیدن بیشتر دانش آموزان 

فراهم آورد.

اشاره
ــت که طی چند سال اخیر به  شدت  ــی یکی از هنرهایی اس عکاس
ــت، به طوری که شاید نسل  تحت تأثیر تغییرات فناوری قرار گرفته اس
ــته باشد. به همین دلیل،  ــی آنالوگ آشنایی داش جدید کمتر با عکاس
ــنایی با عکاسی دیجیتال را می توان نیاز روز همة کسانی دانست  آش
که با عکاسی سر و کار دارند؛ به ویژه هنرجویان رشتة عکاسی. ترانه 
امضائی امیرخیز، نویسندة کتاب »گذار عکاسی به دنیای دیجیتال«، 
ــتة عکاسی در حوزة عکاسی دیجیتال را  رفع نیازهای هنرجویان رش
ــاب می داند. ترانه  ــن اهدافش برای نگارش این کت یکی از مهم تری
ــت، متولد سال  ــگاه هم هس امضائی که خود هنرآموز و مدرس دانش
ــت و تحصیالتش را در رشته های عکاسی و پژوهش هنر  1354 اس
ــت. او در این کتاب به مباحثی مانند جایگاه دوربین های  گذرانده اس
دیجیتال، ساختمان اصلی دوربین های دیجیتال، وسایل تنظیم کننده 
ــوگ، انواع دوربین های  ــة دوربین دیجیتال و آنال ــن، مقایس در دوربی
دیجیتال و چاپ پرداخته است. امضائی در این کتاب سعی کرده است 
ــان و به ویژه هنرجویان  ــاده ای را به کار گیرد تا برای مخاطب زبان س
قابل فهم باشد. این کتاب را »انتشارات ناقوس« منتشر کرده است.

 خانم امضائی! هدفتان از نگارش كتاب گذار عکاس�ی به 
دنیای دیجیتال چه بوده؟

ــه دانش آموزان و  ــن اثر، کمک ب ــتن ای ــل اصلی ام در نوش  دلی
ــی بود. ما در مدرسه آموزش  ــتان ها در رشتة عکاس هنرجویان هنرس

ــی دیجیتال را به دانش آموزان آغاز کردیم، اما کتابی که بتواند  عکاس
در این زمینه کمک کند، وجود نداشت. بیشتر کتاب ها به نرم افزارهای 
ــی با دوربین های  ــتند تا به آموزش عکاس ویرایش عکس توجه داش
ــته های  ــاس دانس دیجیتال. با توجه به این خأل تصمیم گرفتم، براس
خودم و گردآوری مطالبی از منابع معتبر دیگر، کتابی دربارة عکاسی 
دیجیتال بنویسم. مخاطب اصلی کتاب هم هنرجویان رشتة عکاسی 
بودند که می باید با عکاسی دیجیتال آشنا می شدند. عالوه بر این، هر 
ــی آشنایی دارد و می خواهد وارد قلمرو  فردی هم که با مبانی عکاس

عکاسی دیجیتال شود،  می تواند از این اثر استفاده کند.

 در ای�ن اثر آیا به عکاس�ی آنالوگ هم پرداخته اید یا تنها 
عکاسی دیجیتال را مدنظر قرار داده اید؟

ــت که آن را با عکاسی  ــارة ما به عکاسی آنالوگ زمانی اس  اش
ــاب تمرکز  ــمت های کت ــم. در بقیة قس ــه می کنی ــال مقایس دیجیت
ــه تفاوت ها و  ــی ب ــت. همچنین، در بخش ــی دیجیتال اس بر عکاس
ــی دیجیتال و آنالوگ پرداخته ایم. اما در بقیة  ــترک عکاس وجوه مش
ــایل تنظیم کننده در  ــای کتاب به دوربین های دیجیتال، وس بخش ه
ــت و انواع دوربین های دیجیتال، چاپ عکس های این  دوربین، کیفی

نوع دوربین و نیز چاپگرها توجه کرده ایم.

 با وجود اینکه سال هاس�ت كه عکاس�ی در هنرستان ها و 
دانشگاه های ما تدریس می شود، اما كتاب های تألیفی كمی در 
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زمینة عکاس�ی دیجیتال وجود دارد. با توجه به اینکه خودتان 
هم متوجه این خأل شده  بودید، آن را ناشی از چه می دانید؟

ــورت تجربی ادامه  ــتادان قدیمی کار خود را به ص ــتر اس  بیش
ــی در دورة دکترا  ــی االن در ایران تدریس عکاس ــد. ما حت داده ان
ــی کم داریم.  ــه تحصیل کردة عکاس ــل اینک ــاید به دلی نداریم. ش
ــالی است که این  ــت. البته چند س مؤلف در این زمینه هم کم اس
ــتری به این حوزه روی  روند تغییر کرده و مؤلفان و مترجمان بیش

آورده اند.

 اگر بخواهید دوباره این كتاب را بنویسید، چه چیزی را در 
آن تغییر می دهید؟

 در دنیای دیجیتال هر لحظه شاهد تغییر جدید هستیم. با توجه 
ــاب مطرح نبودند، باید به  ــه اینکه برخی مباحث هنگام نگارش کت ب
ــوند. مثاًل باید بخشی را با عنوان »سنسورها« به کتاب  آن اضافه ش

اضافه و آن را بازنویسی کنم.

 با توجه به اینکه مخاطب اصلی كتاب ش�ما دانش آموزان 
و هنرجوی�ان هس�تند، در ن�گارش كتاب به چ�ه نکاتی توجه 

داشته اید؟
ــم و  ــاده بنویس ــتم که تا حد امکان س ــه این نکته توجه داش  ب
اصطالحات خارجی را تا جایی که بشود، ترجمه کنم. چون مخاطبان 
ــوزان بودند و ممکن بود حفظ کردن اصطالحات برای آن ها  دانش آم
ــخت باشد. البته از آنجا که در محیط کار و دانشگاه معمواًل همان  س
ــتفاده می شود، کلمه و اصطالح اصلی را هم  اصطالحات خارجی اس

قید کردم تا برای مخاطبان در محیط کار و دانشگاه غریبه نباشد.

 فک�ر می كنی�د جش�نوارة كتاب های آموزش�ی رش�د چه 
تأثیری در موفقیت اثر شما خواهد داشت؟

ــران  ــفانه در ایران ناش ــد. متأس ــاً  می تواند تأثیرگذار باش  حتم
ــت اند و کتاب های خوب معمواًل تشویق نمی شوند. این به  بی سرپرس

هنر ناشر وابستگی دارد که تا چه حدی بتواند اثر را معرفی کند.

رسول معرک نژاد:

خانوادهکتابيبرايکودكتهیه
ميکندکهخودشدوستدارد

اشاره
ــهر  ــال 1347 در ش رس�ول معرک ن�ژاد، هنرمند معاصر، در س
ــت. وي فارغ التحصیل دورة کارشناسی ارشد  اصفهان متولد شده اس
با موضوع پایان نامة »بیان تصویری اسطوره در نقاشی امروز ایران« 
ــت. از فعالیت هایش مي توان از نقاشی، ویدیوآرت و شعر نام برد.  اس
از آثار تألیفي معرک نژاد مي توان به مجموعه شعر »دست در موهای 
آینه« )1383( و کتاب »زیبایي شناسي نقاشي کودکان« )1390( که 
ــته« به  چاپ رسیده است، اشاره کرد. الزم به ذکر  توسط »نشر نوش
است که کتاب زیبایي شناسي نقاشي کودکان به عنوان نامزد دریافت 
جایزه از دهمین جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد معرفي شده است. 

 دربارة كتاب زیبایي شناس�ي نقاش�ي ك�ودكان و هدف از 
تألیف چنین اثري برایمان بگویید.

ــي کودکان )روند تکامل تصویري  ــي نقاش  کتاب زیبایي شناس

ــي کودک( حاصل 20 سال تجربه و فعالیت من است. من یک  نقاش
ــاله آموزش هنر به دانش آموزان را داشتم و در دورة دوم،  دورة 10 س
ــال دادم. دلیلي که تصمیم  ــي ام را به مربیان انتق تجربه هاي آموزش
ــن بود که جاي آن را در  ــم کتابي با این محتوي تولید کنم، ای گرفت
ــي نقاشي کودکان  ــر خالي مي دیدم. کتاب هاي روان شناس جامعة نش
زیاد بود، اما کتابي که به زیبایي شناسي نقاشي کودکان بپردازد نه. از 
مقایسة نقاشي کودکان ارامنه با کودکان مسلمان در منطقة انتخابي 
ــیاري در تصویرها و  ــاي« اصفهان، من متوجه تفاوت هاي بس »جلف
ــدم. در نقاشي هاي ارامنه، کودکان  دو کوه مي  نمادهاي کودکان ش
کشیدند )آرارات(؛ فرم آدم ها در نقاشي هاي آن ها کشیده بود. پوشش 
ــال پیش  ــش زنان ارامنه در 2000 س و لباس زنان آن ها هم از پوش
ــلمان باالي صفحه را  ــود. در صورتي که کودکان مس ــر گرفته ب تأثی
ــیدند و فرم آدم ها و پوشش لباس آن ها متأثر از  ــر کوه مي کش سراس

فرهنگشان بود.
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همایون ابراهیمي:

فراترازاستانداردهايمهارتي

ــرف افتادن یا راه افتادن یک  ــي در کودکان مانند روند به ح نقاش
ــر ناخودآگاه کودکان در هر  ــاختاري دارد. در ضمی کودک، روندي س
ــخصات خاصي وجود دارد. من در چهار دوره این ویژگي ها  دوره مش
ــکالت رشد ذهني  ــي کردم که مي توان با توجه به آن ها مش را بررس
ــي کرد. براي مثال، در سن یک سال ونیم  ــف و بررس کودکان را کش
ــي کودک روند خاصي دارد که اگر طبق این  ــالگي، نقاش ــه س تا س
تعریف کودک روندي تندتر داشته باشد، دال بر ضریب هوشي باالتر 
ــت مربي و اولیاي کودک بدانند و رفتار مناسبي را  ــت که مهم اس اس
ــال 1368 تا 1391 مشغول جمع آوري  با او در پیش بگیرند. من از س
ــده بود،  ــودم. کارهایي را که به صورت پراکنده انجام ش این کتاب ب
به صورت یکپارچه در این کتاب آورده ام و بخشي را هم خودم اضافه 

کرده ام.

 آیا جش�نواره رشد را یک راهکار تشویقي خوب در جهت 
جلب مشاركت ناشران و تولید كتاب هاي استاندارد مي دانید؟

 من فکر مي کنم این راهکار خوبي براي تولید و شناسایي کتاب هاي 
خوب باشد. اما شناخت این مجموعه و عملکرد آن بر همه روشن نیست. 

فعالیت هاي شما و دسترسي به محصوالت  شما میسر نیست.

 به عن�وان یک مؤلف براي ما بگویید كه یک كتاب خوب و 
مناسب آموزشي باید چه خصوصیاتي داشته باشد؟

ــب کتابي است که بتواند حس کنجکاوي بچه ها را   کتاب مناس
ــد که کوهي از اطالعات  برانگیخته کند. نباید روند آن به گونه اي باش
ــد. باید طوري  ــؤال کن ــه بچه ها بدهد و در پایان کتاب طرح س را ب
محتوي سازي شود که مخاطب به دنبال موضوع برود و مطالب را پیدا 

کند. مطالب کاربردي باشند و خالقیت را افزایش دهند. 
ــت. خانواده هاي ما  ــن خالي اس ــي والدی ــاي کتاب هاي آموزش ج
ــتند.  ــدم آگاهي، در ترویج آموزش هاي غلط پیش گام هس به علت ع
ــوز را ترویج داد.  ــن و دانش آم ــي ویژة والدی ــد کتاب هاي آموزش بای
ــان  ــان تهیه مي کنند که خودش ــا کتاب هایي براي کودکش خانواده ه
ــرایط سني و روحي کودک  ــت دارند. کتاب هایي که مناسب ش دوس
نیست. کتاب هاي مدارس پیش دبستاني صفحه به صفحه رنگ آ میزي 
دارد. رنگ آمیزي تصویرهاي آماده و الگوها، باعث کاهش خالقیت، 
ــرد در جمع  ــدم عرضه توانمندي هاي ف ــش اعتماد به نفس و ع کاه
ــود. که باید کتاب هاي آموزشي براي والدین و فرزندان همگام  مي ش
ــت و والد از کودک  ــد فکري هس ــناخت باشد رش ــند. وقتي ش باش

نمي خواهد که کل صفحه را رنگ کند.

اشاره
ــال 1349 در تهران متولد شده است. او  همایون ابراهیمي در س
تاکنون بیش از 20 جلد کتاب در زمینه هاي عکاسي و تصویربرداري 
ــت. در این  ــته اس ــر عرضه داش ــي به بازار نش ــي و ویدیوی تلویزیون
ــن 1« که نامزد انتخاب در  ــو وي دربارة کتاب »مباني تدوی گفت وگ
ــنوارة کتاب هاي آموزشي رشد شده است، نقش جشنوارة  دهمین جش
ــتاندارد، و مالک ها و شرایط  ــد در تولید کتاب هاي مناسب و اس رش

الزم براي کتاب استاندارد مي گوید.

 به عنوان مؤلف، كتاب هایتان را با چه اصول و پایه اي تهیه 
مي كنید؟ كتاب استاندارد چه ویژگي هایي دارد؟

ــتادان و  ــا معلمان، اس ــاط ب ــق ارتب ــروز از طری ــا ام ــن ت  م
ــه، تحقیق و  ــاي آن ها، و در ادام ــنیدن نیازه ــوزان  و ش دانش آم
ــن مي کنم.  ــم را تعیی ــوب کتاب های ــارة آن، چارچ ــش درب پژوه
ــته هاي سار در آسمان همه هم جهت و هم سو حرکت مي کنند  دس
و مردم ما هم مثل دستة سار مي مانند. تغییر جهت آن ها براساس 
ــت. مردم در عصر دیجیتال آموزه هاي دیجیتالي  تغییر فناوري اس
ــاخة  ــي آن ها وجود ندارد. در ش ــتانداردهاي درس مي خواهند و اس
ــا تنها کاري  ــال دویدن اند، ام ــت« همة دنیا در ح ــژوال افک »وی
ــت بود نه وارد کردن  ــا کردیم، فروش نرم افزار ویژوال افک که م

فناوري آن.
کتابي استاندارد است که مطالب آن فراتر از استانداردهاي مهارتي 
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باشد. مثل مدرسي که درس داده، نیاز و خأل دانش آموز را درک کرده 
است و در راستاي تکامل آموزش هاي پایه،  مطالبي را در قالب کتاب 

کمک درسي و کمک آموزشي ارائه مي دهد.

 آی�ا جش�نوارة رش�د توانس�ته اس�ت در راس�تاي جلب 
مشاركت ناشران در تولید كتاب استاندارد مؤثر واقع شود؟

ــزد انتخاب در  ــاب من نام ــت که کت ــن دومین دوره اي اس  ای
جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد مي شود. دورة پیش کتاب »اصول 
و فنون تصویربرداري ویدیویي« را داشتم. من فکر مي کنم جشنوارة 
ــد براي آن دسته از مؤلفان و ناشران آموزشي که اهداف تجاري  رش
ــد. اگر مي توانست براي  ــته باش ــود چنداني داش ندارند، نمي تواند س
مؤلفان کتاب استاندارد امتیاز دریافت مجوز نشر را آسان کند راهکار 
ــت و پاي مؤلفان را  ــکالت چاپ و نشر دس ــویقي خوبي بود. مش تش
ــرایط چاپ ندارد و آنکه  ــفانه آنکه خوب مي نویسد ش مي بندد. متأس
ــرایط را دارد. من  ــاري مي بیند، بهترین ش ــاب را یک کاالي تج کت
ــور چه قدر دانش آموز داریم!؟  ــده دارم. ما در کش ده ها کتاب چاپ نش
ــمارند کساني  ــوند؟ انگشت ش چه تعداد از این ها محقق و معلم مي ش
ــه از این جمعیت به تحقیق و آموزش رو بیاورند. عالوه بر این، در  ک
ــت که  ــده اند و آن قدر تنوع زیاد اس بعضي علوم پایه، کتاب ها پیر ش
باید بد و خوب آن ها را تخمین زد. اما ما در حوزة هنر کتاب نداریم، 
ــي قرار دهیم. ما حتي  ــد به اینکه آن ها را در وزنه کارشناس چه برس
ــر هم کم داریم.  ــي کتاب هاي هن ــروي متخصص براي کارشناس نی

استانداردنویسي در هنر، معیار هاي محک و سنجش مرکزي ندارد.

 چه اقدامي غیر از آنچه ما در راس�تاي تش�ویق مؤلفان و 

ناشران در تولید كتاب مناسب انجام داده ایم، توصیه مي كنید؟
ــه باید فعالیت ها  ــته اید آن طور ک ــما نتوانس  من فکر مي کنم ش
ــردن روابط عمومي و  ــد، علت آن هم ضعیف عمل ک ــکار کنی را آش
ــازمان فني وحرفه اي« اسناد و  ــت. قبل تر »س ــاني بوده اس اطالع رس
ــتانداردها را تنها در صورت مراجعه در اختیار مؤلفان قرار مي داد،  اس
اما امروزه خیلي راحت از طریق وبگاه آن ها قابل دسترسي است. این 
امکان خیلي به وضعیت نشر کتاب هاي کمک درسي و کمک آموزشي 

هنر کمک کرد.

 در معرف�ي كتاب »مباني تدوین 1« كه از جمله كتاب هاي 
نامزد انتخاب در این دوره از جش�نوارة كتاب هاي رشد است، 

اگر مطلبي دارید بگویید.
ــن برگرفته از  ــن 1« در واقع مباني تدوی ــاب »مباني تدوی  کت
ــت  ــن مرحله از تولید فیلم اس ــت. تدوین آخری ــم کارگرداني اس عل
ــد. گزینش  ــود را پیدا مي کن ــکل نهایي خ ــس از آن فیلم ش ــه پ ک
ــکانس ها  ــردن نماها، صحنه ها و س ــا، ردیف ک ــا، اندازة آن ه  نماه
پشت  سرهم، مخلوط کردن تمام صداها و تعیین میزان بلندي آن ها، 
ــن و هم گام کردن صدا با تصویر مجموعه کار هاي تدوینگر  و آمیخت
است. در این کتاب توانایي شناخت تدوین و سینماي صامت، توانایي 
ــناخت مراحل فیلم سازي در سینما و سناریونویسي، توانایي تدوین  ش
تلویزیوني و تدوین صدا، توانایي دکوپاژ و برش، به کارگیري و تبدیل 
ــک در تولید برنامه،  ــي، به کارگیري گرافی ــواع فرمت هاي ویدیوی ان
ــناخت حرکات دوربین و نقش آن  به کارگیري افه هاي تصویري، و ش
در تداوم نماها به صورت مفصل آمده است که مي تواند مورد استفادة 

عالقه مندان این فن قرار بگیرد.

گفت وگو با طاهره رستگار، مترجم اثر نامزد جشنواره

ارزشیابیتوصیفی
نیازمندتبیینبیشتر

اشاره
ــی از دغدغه های  ــی به یک ــیابی توصیف ــت که ارزش مدتی اس
ــان و همچنین خانواده ها  ــت اندرکاران آموزش وپرورش، معلم دس

تبدیل شده است. در این مدت در مورد اهمیت این نوع ارزشیابی 
ــاید آنچه باید  ــده است اما ش ــیار گفته ش ــخن بس و اثرات آن س
ــتر به آن پرداخت، نوع انجام آن است. چه طور باید ارزشیابی  بیش

شی
وز

 آم
ای

ب ه
کتا

ان 
دگ

ورن
یدآ

اپد
و ب

و گ
فت 

گ

42زمستان1392 76



ــاده کرد که بهترین نحو انجام آن  توصیفی را در کالس درس پی
باشد؟ 

ــیابی توصیفی یعنی بازخورد  ــتگار، مترجم کتاب »ارزش طاهره رس
ــدد به ویژگی های  ــاب با مثال های متع ــت این کت مؤثر«، معتقد اس
ــردازد و از این رو می تواند  ــم به دانش آموز می پ ــب معل بازخورد مناس
ــیابی توصیفی کمک  ــت پیاده کردن ارزش ــه معلمان در نحوة درس ب
ــت. او کارشناس ارشد  ــتگار متولد سال 1329 در شیراز اس کند. رس
ــیمی و نیز مهندسی مکانیک است و به مدت  رشته های مهندسی ش
ــال عضو هیئت علمی »دانشگاه علم و صنعت« بوده است. او  17 س
ــای علوم تجربی با  ــف و برنامه ریزی کتاب ه ــال 1368 در تألی از س
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی همکاری داشته است. بیشتر 
ــوزة ترجمه، در ارتباط با  ــتگار چه در حوزة تألیف و چه در ح آثار رس
ــته ای بوده اند. »ارزشیابی توصیفی  مقولة آموزش و به صورت بین رش
ــارت که خود از متخصصان  ــوزان بروکه یعنی بازخورد مؤثر«، اثر س
ــیابی است نیز از این دست است. در اینجا گفت وگوی ما با  فن ارزش
ــنوارة کتاب های آموزشی رشد را  مترجم این اثر نامزد در دهمین جش

می خوانید.

 خانم رستگار! چه نیازی حس كردید كه دست به ترجمة 
اثری دربارة ارزشیابی توصیفی زدید؟

ــیابی توصیفی  ــت مقولة ارزش ــال اس  می دانید که چندین س
ــتان شده  ــی ما به خصوص در دورة دبس ــمًا وارد نظام آموزش رس
ــت که مطالعات پژوهشی  ــیابی توصیفی رویکردی اس است. ارزش
ــورهای  ــی کش ــیاری در تأیید آن در مراکز تحقیقاتی ـ آموزش بس
ــل فرصت های متعددی  ــت. من به دلی ــرفته صورت گرفته اس پیش
ــته ام، کاماًل  ــد از کالس ها و گفت وگو با معلمان داش که در بازدی
ــاس می کردم که این مقوله برای معلمان و حتی کارشناسان  احس
ــنهادی »خیلی خوب« یا »نیازمند  ــت. واژه های پیش جا نیفتاده اس
ــول نظام قبل  ــای معم ــتر از همان نمره ه ــزی بیش ــالش«، چی ت
ــن دلیل به فکر  ــان نمی دهد. به ای ــوزان و والدین آن ــه دانش آم ب
ــت وجو  ــی در این مقوله بودم. بین کتاب هایي که جس تألیف کتاب
 How to give effective feedback to« ــاب می کردم، به کت
ــخ گوی نیازی که  ــا که آن را  پاس ــوردم و از آنج student« برخ

احساس می کردم دیدم، دست به ترجمه اش زدم.

 مخاطبان كتاب چه كساني هستند؟
ــتند.  ــی هس ــان کتاب همة معلمان در هر دورة آموزش  مخاطب

ــت که مطالعة این کتاب برای استادان در حوزة  احساس من این اس
ــی بسیاری دارد. کتاب با مثال های  آموزش عالی هم پیام های آموزش
ــب معلم به دانش آموز می پردازد.  متعدد به ویژگی های بازخورد مناس
از قول معلمانی که این کتاب را مطالعه کرده اند، می توانم بگویم آن 

را مفید و آموزنده ارزیابی کرده اند.

 ب�ا توجه به ترجمه اي بودن این اثر، آیا مي تواند نیازهاي 
مخاطبان ما را برطرف كند؟

ــت که آن   کتاب اصول کلی را با مثال هایی همراه کرده اس
ــتند. بدیهی  ــتفاده و پیاده کردن هس ــول در هر جایی قابل اس اص
ــت ممکن است مواردی اندک از مثال ها را بتوانیم بومی کنیم،  اس
ــت ادبیات بازخورد کالمی معلم با  ــی برای مثال، وقتی به اهمی ول
ــب می پردازد، در  ــوز یا به ویژگی های یک بازخورد مناس دانش آم

همه جا کاربرد دارد.

 به نظ�ر ش�ما كت�اب خوب و مناس�ب كمک آموزش�ي چه 
تأثیري در یادگیري دارد؟

ــت یک رکن مهم آموزش و حتمًا مهم ترین آن ها   بدیهی اس
ــم نیازمند  ــت و ه ــه هم عالقه مند به یادگیری اس ــت ک  معلم اس
ــه کتاب های  ــتم ک ــن هس ــل مطمئ ــه این دلی ــدن. ب ــه روز ش ب
ــتمر  ــش آموزش های مس ــد نق ــب می توانن ــی مناس کمک آموزش
ــان فرصت  ــرط آنکه معلم ــند، به ش ــته باش ــت را داش ضمن خدم
استفاده از این کتاب ها را پیدا کنند. متأسفانه شمارگان کتاب های 
ــرای معلمان )علی رغم عالقه و  ــی در حوزة تعلیم وتربیت ب آموزش
ــتقبال معلمان از این گونه کتاب ها  ــاس نیاز( نشان از عدم اس احس
ــدن، معضلی  دارد. کمبود فرصت معلمان برای مطالعه و به روز ش

است که باید آسیب شناسی شود.

 خانم رس�تگار! به عنوان كسی كه خود از دست اندركاران 
حوزة تعلیم وتربیت اس�ت، فکر مي كنید جش�نوارة كتاب هاي 
آموزش�ي رشد تأثیري در تشویق مؤلفان، مترجمان و ناشران 

براي تولید آثار استاندارد دارد؟
 بدیهی است که اثر دارد و گام مؤثری است، ولی آثار استاندارد 
ــیوه های متفاوتي حمایت شوند تا به دست مخاطبان برسند.  باید به ش
از دید من فقط عشق و عالقه باعث می شود که کتاب هایی در حوزة 
ــمارگان اندک، مترجمان و  ــوند و ش تعلیم وتربیت ترجمه یا تألیف ش

مؤلفان این حوزه را ناامید نکند.
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آرزو نیراحمدي:

کودکاندركعمیقياز
پیرامونخوددارند

اشاره
ــکار برني فیه،  ــوف« اثر اس ــدي »کودکان فیلس ــة 9 جل مجموع
ــت براي نوآوري در رویارویي با سؤال هاي مهمي که  مجموعه اي اس
ــان مي پرسند.  ــتي از خودش کودکان دربارة خود، زندگي و جهان هس
ــوف که اثرش در گروه تفکر،  آرزو نّیراحمدي، مترجم کودکان فیلس
ــنوارة کتاب هاي آموزشي رشد  ــبک زندگي دهمین جش پژوهش و س
ــده، معتقد است که کودکان  به عنوان نامزد دریافت جایزه انتخاب ش
ــؤاالت آن ها دربارة  ــي از پیرامون خود دارند و باید به س درک عمیق
ــخ قانع کننده داد. نّیراحمدي که  ــتي، زندگي و مرگ پاس جهان هس
ــت و  ــال 1346 اس ــر کرده، متولد س پیش از این هم آثاري را منتش
تحصیالت را خود در دورة دکتراي ترجمه شناسي در فرانسه گذرانده 
است. او که اکنون مشغول نگارش دایره.. المعارفي براي بزرگ ساالن 
است، نه تنها کودکان بلکه بزرگ ساالن و والدین را هم مخاطب این 

مجموعه مي داند. در ادامه گفت و گوي ما با وي را مي خوانید.

 چه طور شد كه ترجمة این مجموعه را آغاز كردید؟
ــهرتاش« به من  ــئول »انتشارات ش ــط مس  این مجموعه توس
ــتي که کتاب را خواندم و با محتواي آن آشنا  ــد. روز نخس معرفي ش
ــده اند،  ــؤاالتي که در این کتاب مطرح ش ــید، س ــدم، به نظرم رس ش
ــتیم، اما  ــؤاالتي بودند که ما هم در دورة کودکي خود داش ــان س هم
ــد. در جامعه و فرهنگ ما اصل و بناي  ــخ داده نش هرگز به آن ها پاس
ــاب برعهدة کودک  ــت و انتخ ــت، القاي تفکرات به کودکان اس تربی
ــؤاالتي دربارة جهان هستي از  ــود. معمواًل والدین س گذاشته نمي ش
کودک خود نمي پرسند یا در جواب سؤاالت فرزندان خود، پاسخ هاي 
کننده اي ندارند. در واقع مي توان گفت در روش هاي تربیتي مان  قانع 

از لحاظ فکري انتخابي براي کودک قائل نیستیم. 
ــؤاالتي را  همچنین، پیش از آنکه ترجمة مجموعه را آغاز کنم، س
ــیدم و واکنش  ــده بود، از کودکان اطرافم پرس که در کتاب مطرح ش
آن ها را سنجیدم. به این نتیجه رسیدم که کودکان گاه درک عمیقي 
نسبت به پیرامون خود و مسائل آن دارند. مجموعة این عوامل باعث 

شد تا این مجموعه را ترجمه کنم. 

 به نظرت�ان مجموعة كودكان فیلس�وف چ�ه ویژگي هایي 

دارند كه مي تواند آن را از دیگر آثار این حوزه متمایز كند؟
ــت که اگر والدین   به نظرم یکي از ویژگي هاي مجموعه این اس
ــوند که فرزندانشان درک و حس  این کتاب را بخوانند، متوجه مي ش
ــدش دارند، اما معمواًل این  ــبت به محیط پیرامون و قواع عمیقي نس
ــن، اگر والدین کتاب را  ــود. همچنی حس و درک نادیده گرفته مي ش
بخوانند، در واقع یک بار دیگر سؤاالتي دربارة جهان هستي و زندگي 
ــة کتاب این بود که  ــیده اند. یکي از اهداف من از ترجم ــود پرس از خ
والدین هم این سؤاالت را از خود بپرسند تا جواب قانع کننده اي براي 
کودکان داشته باشند. از این رو مي توان یکي از مهم ترین ویژگي هاي 
ــاالن هم از  ــت که نه تنها کودکان، بلکه بزرگ س ــاب را این دانس کت
مخاطبان آن هستند. البته در ترجمة کتاب باید خیلي به لحن مطالب 
توجه مي کردم، چون باید طوري اثر ترجمه مي شد که تفکر و انتخابي 

به مخاطب القا نشود، بلکه مخاطب خود تصمیم گیرنده باشد.
ــاب القاي فرهنگ  ــیم، این کت ــته باش ضمن اینکه باید توجه داش
ــت و  ــي و تربیتي اس ــت، بلکه مبحث آن کاماًل آموزش دیگري نیس
ــي، مرگ و... پرداخته  ــات، خوش بخت به زندگي و قواعد آن، احساس
ــیم، این  ــته باش ــت. موضوعي که باید در جامعه به آن توجه داش اس
است که بچه ها قدرت تفکر و تعقل دارند که باید پرورش داده شود. 
ــخ ندادن والدین به سؤاالت مهم دورة کودکي، مي تواند تأثیرات  پاس
ــد. والدین باید  ــته باش ــد و پرورش ذهني آن ها داش نامطلوبي در رش
ــؤالي  ــخ گویي به بچه ها بدانند، چرا که هیچ س خود را مکلف به پاس

بي جواب نیست. 

 خان�م نیراحم�دي! مؤلفان ما ت�ا چه ح�د وارد این حوزه 
شده اند؟

ــت وجوهاي   خیلي محدود. من براي ترجمة این مجموعه، جس
ــور چه کاري انجام  ــادي انجام دادم تا بدانم در این حیطه در کش زی
ــده است. متوجه شدم تألیف در این حوزه بسیار کم است. اگر هم  ش
هست، محدود به چند ناشر است. مؤلفان و ناشران ما بیشتر به جنبة 
مادي قضیه فکر مي کنند تا بعد معنوي آن. شاید تنها دو یا سه ناشر 

به کار در این حوزه اهمیت مي دهند. 

 آیا ش�ما تا پیش از این با جش�نوارة كتاب هاي آموزش�ي 
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علي رؤوف:

کتابخوبکتابياستکهبا
آموزشجهانيهمسوباشد

اشاره
ــنواره  از جمله کتاب  هاي نامزد دریافت جایزه در دهمین دوره از جش
ــي رؤوف، تولید  ــا؛ درس روییدن در خود« تألیف عل ــد، کتاب »انش رش
 سال 1390، توسط »نشر آییژ« است. علي رؤوف، متولد سال 1315 در 
مشهد است. وي داراي دکتر  اي فلسفة تعلیم وتربیت از دانشگاه بین المللی 
 هاو  ایی (AUH) آمریکا و سال ها ست که به تدریس در دانشگاه و تألیف 
کتاب های علمی و آموزشی مشغول است. علي رؤوف در   این گفت وگو از 

وضعیت آموزش در ایران و کتاب  هاي آموزشي مي گوید.

و  آموزش�ي  كتاب  ه�اي  كیفی�ت  ش�ما  رؤوف  آق�اي   
كمک آموزشي موجود در بازار نشر كتاب را چگونه مي بینید؟

ــي به چارچوب  ــور کلي در تهیه و تولید کتاب  هاي آموزش  به ط
ــاني که متوجه ساختار و  ــاختار آن ها توجه زیادي نمي شود. کس و س
محتوا بوده اند، بر  اي آموزش وپرورش ننوشته اند، بنابر  این آنچه نوشته 
ــود و به کار گرفته مي شود، اصولي نیست. ضعف عمدة آموزش  مي ش
ــبت به دیگر کشور ها در نویسندگان و معلمان است. کسي که  ما نس

آموزش مي دهد، مي تواند کتاب آموزشي بنویسد.

 تألیف كتاب  هاي درسي و كمک آموزشي تان را بر چه 
  پایه  اي استوار مي كنید؟

 شیوه  هاي آموزش باید بسته به رشد فناوري و نیاز جامعه پیوسته 
در تغییر باشند. من آموزش دانشگاهي ام را در آمریکا گذرانده ام. شیوة 
ــوق و تشنگي  ــور و ش تدریس و آموزش  در آنجا به گونه اي بود که ش
ــتادان و  ــري و یاددهي   ایجاد مي کرد و اطالعاتي که از اس در یادگی
آموزش ها دریافت مي شد، خیلي مفید بود. من کوشیدم آن  آموزش ها 
ــجویان من  ــم. کتاب هایي که دانش ــودم منتقل کن ــة خ ــه جامع را ب

مي خوانند، کتاب هایي هستند که خودم نوشته ام و در   این راه آموزش 
داخل کشور را نه، بلکه آموزش جهاني را مطرح کرده ام. الزم مي دانم 
ــازي  که بگویم پایان نامة دکتر  اي من با عنوان »جنبش جهاني بهس

تربیت معلم« در انگلیس مورد تقدیر قرار گرفت.

 از نظر ش�ما كتاب خوب و مناسب دار  اي چه ویژگي هایي 
است؟

ــال استادان دانشگاهي ما کتاب  هاي   در طول   این ده دوازده س
خوبي نوشته اند، اما نتوانسته اند در نظام آموزش وپرورش حلول کنند. 
ــت. کتاب خوب کتابي است که  ــتادان و متخصصان کم اس تعداد اس
ــو باشد. دانش آموز و دانشجو دنبال  با آموزش جهاني هم گام و هم س

نوشته هایي مي روند که آموزش را به روز و بهتر بتواند انتقال دهد.

 شما در تهیة   این كتاب چه اهداف تربیتي را مدنظر داشته   اید؟
ــور روند صحیحي را دنبال نمي کنند. تا   آموزش  هاي ما در کش
ــا یک بازي  ــتم، درس انش همان لحظه  اي که من   این کتاب را نوش
بود. موضوعاتي که معلمان بر  اي انشا انتخاب مي کردند، در یک دورة 
ــدند. دانش آموزان از زنگ انشا بدشان مي آمد و  ده ساله تکرار مي ش

ارتباطي با آن پیدا نمي کردند.  
انشا درس رسیدن به خود است؛ درس بیان درک و احساس خود، 
درس بیان دانستن ها و فهمیدن ها، خواستن ها و آرزوها، و بیان فکرها 
ــي ذهني و تخیالت و پندار ها. با   این درس ما مي توانیم  و دریافت  های
ــا دیگران و طبیعت، زندگي و هر آنچه در زندگي تبلور دارد، ارتباط  ب
برقرار کنیم.   این ارتباط باید از طریق بیان و قلم صورت بگیرد. معلم 
باید به دانش آموز همان طور که ریاضي مي آموزد، انشا بیاموزد. من در 
  این کتاب اجزا و عناصر انشا را براي معلم و دانش آموز توضیح دادم. 

رشد آشنایي داش�تید؟ فکر مي كنید این جشنواره چه تأثیري 
در روند كار شما خواهد داشت؟

ــم، با   بله. تقریبًا مي توانم بگویم از طریق معلماني که مي شناس
ــنوارة رشد و اهداف آن آشنایي داشتم. من معتقدم جشنوارة رشد  جش

ــود که آثار،  به معرفي کتاب ها کمک مي کند و همچنین باعث مي ش
بهتر مخاطبان خود را پیدا کنند. همین موضوع بهترین حمایتي است 
که جشنواره مي تواند از کتاب ها و مؤلفان و مترجمانشان انجام دهد.
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غالمرضا سحاب:

حافظهمحوريباآموزشمبتني
برمشاهدهحذفميشود

اشاره
ــال 1327 در تهران به دنیا آمد. وي مدیر  ــحاب در س غالمرضا س
ــت. کتاب »دومین اطلس  ــارات »دنیاي جغرافیاي سحاب« اس انتش
جغرافیایي دورة قاجار« شامل نقشه هاي 120 سال قبل ایران، تهران 
ــت که توسط آن مؤسسه در سال 1390 منتشر  و قاِرّه هاي جهان اس
و نامزد دریافت جایزه دهمین جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد شد. 
این کتاب به همت غالمرضا سحاب، جواد صفي نژاد و سعید بختیاري 
ــت و به شرح نقشه هاي آن دوره و افرادي که آن ها را  ــده اس تهیه ش

ترسیم کرده اند، مي پردازند.

 جش�نوارة كتاب هاي آموزش�ي رش�د را تا چ�ه اندازه در 
جهت جلب مش�اركت ناش�ران در تولید كتاب هاي استاندارد 

مؤثر مي دانید؟
 این نخستین دوره اي است که من با جشنواره رشد، نحوة عملکرد 
آن  و روند کارشناسي کتاب ها آشنا مي شوم. پیش تر از این هم جشنوارة 
ــناختم، اما با آن درگیر نبودم. جشنواره رشد راهکار خوبي  ــد را مي ش رش
ــران و مؤلفان است، به شرط آنکه اخبار مربوط به  براي جلب توجه ناش

عملکرد و برگزاري آن در حد وسیع منتشر شود و تبلیغات داشته باشد.

 چه عاملي باعث مي ش�ود، كتاب غیراس�تانداردي كه براي 
تعمیق یادگیري مناسب و مفید نیست، به بازار كتاب عرضه شود؟

ــئلة کتاب هاي آموزشي مسئله اي است که خیلي   به طور کلي مس
باید روي آن دقت شود. متأسفانه در همة دوره هاي تحصیلي، کتاب هاي 
کمک آموزشي توسط افراد غیرمتخصص آن دوره تهیه و تنظیم مي شوند 
ــه و تولید کتاب هاي  ــلیقه خود عمل مي کنند. در تهی ــران به س و ناش

کمک آموزشي و کمک درسي به ضوابط الزم توجهي نمي شود.
ــر از کتاب هاي خارجي  ــر کتاب هاي بازار نش ــن معتقدم که اکث م
ــد. معلمان ما  ــا مغایرت دارن ــي م ــده اند و با برنامة درس ــاس ش اقتب
ــه با برنامة  ــوزان معرفي کنند ک ــي به دانش آم ــد کتاب های نمي توانن
ــاب اجتناب  ــن رو از معرفي کت ــت. از ای ــان هماهنگ نیس درسي ش
مي کنند. مطابقت مطالب کتاب هاي آموزشي با برنامة درسي مدارس 

در تولید کتاب کمک درسي و کمک آموزشي خیلي اهمیت دارد.
 با توجه به هدف هاي تربیتي وزارت آموزش وپرورش مبتني 

بر تربیت خالقانة دانش آم�وزان و پرهیز از »حافظه محوري«، 
شما چه تدابیري در این خصوص در حوزة نشر اندیشیده اید؟

ــت. مخصوصًا در حوزة  ــي تعیین کننده اس ــوة آموزش خیل  نح
جغرافیا، آموزش فقط با خواندن یک کتاب صورت نمي پذیرد و باید با 
مطالعات میداني همراه باشد. وقتي آموزش مشاهده اي و عملي باشد، 
روش هاي آموزشي غلط مثل حفظ کردن سطربه سطر مطالب حذف 
خواهند شد. مخصوصًا در دورة دبستان آموزش محتوایي و مطالعات 
ــت  ــزایي در سرنوش تجربي، در کنار آموزش نظري )تئوري( تأثیر بس
ــراي این دوره باید در نظر  ــوز دارد. بهترین متخصصان را ب دانش آم

گرفت تا بتوانند کودک را عالقه مند به علم و پرسشگر بار آورند.
در زمان ما، روي آموزش کنترل و بازرسي وجود داشت و دانش آموزان 
ــوان تکلیف از ما  ــتان به عن ــویق قرار مي گرفتند. در دورة دبس مورد تش
مي خواستند که عضویت کتابخانة مجلس و کتابخانة ملي را داشته باشیم 
و مطالبي که آنجا مي خواندیم، سرکالس ارائه دهیم. این شیوه ما را به 

کتاب و کتابخانه، و مطالعه و ارائة سخنراني عالقه مند کرد.

 ش�ما در تهیة این كتاب چه ش�اخص هایي را مدنظر قرار 
داده اید؟ آیا اس�ناد و چارچوب خاصي براي تولید كتاب هایتان 

مدنظر دارید؟
ــه در 22 صفحه مقدمه آورده ایم   در این کتاب ما براي 17 نقش
ــال گذشته چه کساني با چه روش هایي کار جغرافیایي  که در صد س
ــده، و حال و  ــد. ما مطالعات اولیه و ثانویه، روش هاي کار ش مي کردن
ــي  ــي کرده ایم. البته روي بُعد آموزش هواي آموزش آن دوره را بررس
ــاب هم کار کرده ایم. براي مثال، روي نصف  النهار مبدأ در تهران،  کت
ــة تهران و  ــس مطالبي عرضه کرده ایم. همچنین، نقش ــدن و پاری لن
تقسیمات کشوري را در صد سال گذشته در این کتاب گنجانده ایم تا 
کودکان بدانند محدودة تهران در صد سال گذشته چه قدر بوده است، 
ــته ایم و... ما تمام روزنامه هاي دورة قاجار را بررسي  ــتان داش چند اس
ــناد را، از اعتمادالسلطنه و روزنامة تربیت گرفته  کرده ایم، و همة اس

تا سفرنامة ناصرالدین شاه را مطالعه کرده ایم.
ــتادان  ــان، نظرات معلمان و اس ــواًل در تألیف کتاب هایم ــا معم م
ــنا  ــر و مخاطب آش ــه با نیازها و کمبودهاي حوزة نش ــگاه را ک دانش

هستند، مدنظر قرار مي دهیم.
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لیلی فرهادپور:

زیروروکردنکتابخانةملی
براینگارشیککتاب

اشاره
ــت  ــال کاغذ اخبار« عنوان کتابی از لیلی فرهادپور اس »به دنب
ــارات ققنوس« منتشر شده است. او در این کتاب  ــط »انتش که توس
ــران از ابتدا تا  ــخ مطبوعات در ای ــتان به توضیح تاری ــه زبان داس ب
دورة معاصر پرداخته است. اولین روزنامة ایران، ارتباط های جمعی، 
ــت چاپ و چاپخانه، عهد ناصری، روزنامه نگار منظم در ایران،  صنع
ــروطه در ایران، و نشریه های ادواری کودکان  مقدمات انقالب مش
ــتند که در این کتاب به آن ها  ــان برخی از موضوعاتی هس و نوجوان
ــال 1340 است و در  ــت. لیلی فرهادپور متولد س ــده اس پرداخته ش
ــان تحصیل کرده  ــی و مترجمی زب ــوم ارتباطات اجتماع ــتة عل رش
ــگاری را هم  ــت در حوزة روزنامه ن ــود تجربة فعالی ــت. او که خ اس
ــتن این کتاب و یافتن منابع معتبر، مخزن  دارد، می گوید برای نوش

ــت! کتابخانة ملی را زیر و رو کرده اس

 چه شد كه »به  دنبال كاغذ اخبار« را نوشتید؟
ــا را با نام »به  دنبال  ــارات ققنوس مجموعه ای از کتاب ه  انتش
...« ترجمه و منتشر کرده است. در این مجموعه شخصیت ها و وقایع 
تاریخی دنبال می شوند. مدتی پیش انتشارات ققنوس تصمیم گرفت 
ــی ایرانی را  ــخصیت های تاریخ ــه در همین مجموعه، وقایع و ش ک
بگنجاند. من پیشنهاد دادم که در مورد تاریخ روزنامه و روزنامه نگاری 

در ایران کتابی نوشته شود که نگارش آن را خودم بر عهده گرفتم.

 چ�را در می�ان موضوع�ات تاریخی، تاری�خ مطبوعات را 
انتخاب كردید؟ به دلیل حوزة كاری تان بود؟

ــانه ها و  ــتند که از طریق رس  ببینید! مخاطب ما نوجوانانی هس
ــن باید با تاریخ آنچه  ــات وقایع روز را دنبال می کنند. بنابرای مطبوع

اخبار را به آن ها می رساند، آشنا شوند.

 با توجه به اینکه باید تاریخ دقیق مطبوعات در كش�ور را 

می نوشتید، نگارش كتاب چه قدر زمان برد؟
ــته روزنامه نگاری هستم   با وجود اینکه خودم دانش آموختة رش
ــال  ــتم، اما نگارش آن حدود یک س و پیش زمینه ای در این باره داش
طول کشید. چرا که تحقیقات گسترده ای را در این زمینه انجام دادم 
ــردم. البته کارمندان آن زمان  ــزن کتابخانة ملی را زیر و رو ک و مخ

کتابخانه واقعًا در این راه به من کمک کردند.

 چرا برای بیان تاریخ مطبوعات قالب داس�تان را انتخاب 
كردید؟

 فرمت تعریف شده برای مجموعة »به دنبال ...« داستان است. 
البته در میان داستان، صفحات دانش نامه ای را هم پیش بینی کرده ایم. 
به طوری که درست مانند مدخل دانش نامه ای، اطالعات مستقیمی را 
ــیر و توضیح می دهد.  دربارة رویدادها و پدیده ها برای مخاطبان تفس
ــا و ترکیب هایی که به نظر  ــه الی کتاب کلمه ه ــاف بر اینکه الب مض
ــت، توضیح داده شده  ــخت اس ــد برای مخاطب دانش آموز س می رس
ــت. بخش بندی کتاب هم به صورت سیر زمانی است. همة این ها  اس

به خاطر رعایت فرمت مجموعه است.

 در كت�اب ب�ه تاری�خ مطبوع�ات در دورة معاص�ر ه�م 
می پردازید؟

ــب به دوران  ــع اتفاقیه به ترتی ــار و وقای ــذ اخب ــه. از کاغ  بل
ــخصیت دختر که مادرش  ــیم. در داستان کتاب، ش معاصر می رس
ــد، همراه مادرش به کتابخانه می آید.  ــة ملی کار می کن در کتابخان
ــد از توضیح  ــد. مادر بع ــات را می پرس ــی مطبوع ــادرش معن از م
ــتری  ــه اگر می خواهد اطالعات بیش ــری به او می گوید ک مختص
ــد کتاب »به  دنبال کاغذ اخبار«  ــب کند، می توان در این زمینه کس
ــد که  ــی می رس را بخواند. دختر هم بعد از خواندن کتاب به بخش
ــور دارد و به این ترتیب وارد تاریخ معاصر  ــود او هم در آن حض خ

ــود. روزنامه و روزنامه نگاری در ایران می ش
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سیدعلي صمدي:

استانداردسازيالزمهتحول
کتابهاياستثنایياست

اشاره
ــت. وي از  ــال 1343 در مهاباد اس ــد س ــیدعلي صمدي، متول س
ــدي و هوشي«  ــر« در انگلیس دکتراي »ناتواني رش ــگاه آلس »دانش
ــادي در حوزة  ــون کتاب هاي زی ــم« دارد و تاکن ــص »اتیس و تخص
ــي، و اختالالت  ــه بازي درماني، ناتواني هاي هوش ــتثنایي، از جمل اس
ــته است. با توجه به محدودیت کتاب هاي آموزشي  طیف اتیسم نوش
ــي به وضعیت  ــان در گفت وگوی ــتثنایي، با ایش ــوزة آموزش اس در ح
ــي و نیازهاي آموزشي این حوزه پرداختیم. الزم به  کتاب هاي آموزش
ذکر است، کتاب »اختالالت طیف اتیسم« وي در سال 1390 توسط 
ــزد دریافت جایزه دهمین  ــد که نام ــر دوران« به بازار عرضه ش »نش
جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد در گروه کتاب هاي استثنایي است.

 چه نیازي در حوزة اس�تثنایي ش�ما را به نگارش كتابي با 
این عنوان ترغیب كرد؟

 من به عنوان فردي که به حوزة نشر کتاب هاي این حوزه توجه دارد، 
حداقل درخصوص اتیسم دو یا سه عنوان کتاب بیشتر ندیدم. همة آن ها 
هم ترجمه بودند. حتي کتابي که در آن بیماري و شیوه هاي رویارویي با 
آن آمده باشد، نداشتیم. فقر منبعي جامع و ضرورت وجود کتابي که در آن 
عالئم، طبقه بندي، نشانه ها و شیوه هاي مداخلة اتیسم بیان شده باشد، مرا 
بر آن داشت که کتابي با این عنوان منتشر کنم. این کتاب همان طور که 
مالحظه کردید، سعي دارد براي اولین بار کلیاتي دربارة اتیسم به مخاطب 
ــال 1386 پژوهش هایي انجام دادم که میزان شیوع  ارائه دهد. من از س
اتیسم در ایران، اثرات اتیسم روي خانواد ه ها و خواسته هاي والدین ایراني 

را در آن لحاظ کردم.

 آی�ا از اس�تانداردها و منابع باالدس�تي به منظ�ور تعیین 
چارچوبي براي كتاب هایتان بهره مي گیرید؟

ــوزش کتاب هاي تولیدي  ــر و کیفیت آم  اینکه پیگیر وضعیت نش
هستید، ارزیابي کتاب ها را دارید و از آن ها تقدیر مي کنید، مشخص است 
که استانداردهایي براي ارزیابي کتاب ها وجود دارد که از روي آن کتابي 
مناسب و کتابي نامناسب شناخته مي شود. اما تصور مي کنم این اطالعات 
ــدارد. اگر مؤلفان از  ــران، مؤلفان و مصرف کنندگان قرار ن در اختیار ناش
وجود چنین استانداردهایي آگاه باشند، قطعاً وضعیت کتاب هاي این حوزه 

متحول خواهد شد. در تهیة یک کتاب ابتدا باید نیازسنجي صورت بگیرد. 
باید نیاز جامعة استفاده کننده، از جمله متخصصان، دانشجویان، والدین 
ــپس با توجه به  ــاني که در این زمینه کار مي کنند را پیگیري و س و کس
ابعاد فرهنگي روش ها را بیان کرد. در کنار آن، دانش اولیه دربارة موضوع 
اهمیت فوق العاده اي دارد. من زماني مي توانم نیازي را احساس کنم که 
دربارة آن بینشي داشته باشم و مخاطبان و نیازهاي آن ها را درک کنم. 
نکتة دیگر انطباق دانش با فرهنگ جامعه اي است که کتاب در آن به کار 

برده مي شود.

 با توجه به گستردگي نیاز به كتاب هایي از این قبیل، چرا 
بازار نشر این كتاب ها آن گونه كه انتظار مي رود، نیست؟

ــر  ــت، ولي رقابتي در نش  در این حوزه به کتاب هاي زیادي نیاز اس
ــغول اند،  ــتثنایي وجود ندارد. زیرا افرادي که در تولید مش کتاب هاي اس
متخصص نیستند. فقط درگیر اجراي آن هستند، نه مسئول به روز بودن 
کتاب. وقتي دقتي به استانداردهایي که الزم است رعایت شوند، ندارند، 
ــان فقط  ضرورت، به روز بودن منابع و مراجع را درک نمي کنند و هدفش
ــود. این افراد زیادند، اما نمي توانند تخصصي  انجام دادن کار خیر مي ش
ــود،  ــي که با چنین محتوایي تولید مي ش ــل کنند. در انگلیس کتاب عم
ــتاره دار مي شود و افراد به آن به عنوان  به سرعت تحلیل، رتبه بندي و س

یک کار تحقیقي ویژه نگاه مي کنند و از آن بهره مي برند.

 چ�ه راهکاري براي بهبود وضعیت حوزة نش�ر كتاب هاي 
استثنایي پیشنهاد مي كنید؟

 با وجود آنکه جمعیت افراد استثنایي در ایران کم نیست، شمارگان 
ــیار پایین است و این نشانة خوبي نیست. راهکار پیشنهادي  کتاب ها بس
ــن بیدار کردن نیاز مخاطبان با افزایش آگاهي اجتماعي از نظر حقوق  م
ــت. اگر در این زمینه کار  فردي و اجتماعي این افراد و نیازهاي آن هاس
شود، کساني هم پیدا مي شوند که در این زمینه به این قشر و در راستاي 
ــتر مي شود و کیفیت  ــتفاده از منابع بیش نیازهاي آن ها خدمت کنند. اس
ــي در این شاخه تولید مي شود، ولي  کتاب ها تغییر مي یابد. کتاب آموزش
ــتردگي کتاب در حوزه اي کم باشد،  ــتردگي آن کم است. وقتي گس گس
ــاخت. هر  ــخص س نمي توان بین کتاب ها داوري کرد و بد خوب را مش

کتابي که در این شاخه تولید مي شود، ارزشمند است.
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