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هم نشیني به از کتاب مخواه
که مصاحب بود گه و بي گاه

همدمي این چنین لطیف که دید
که نه رنجید و نه برنجانید

ــار گفته اند و حکیمان و  ــت کتاب بسی ــت، ارزش و قداس در فضیل
ــدان و مصلحان همواره آحاد بشري را به مطالعة کتاب هاي  اندیشمن
ــا تشویق کرده اند. از سوي دیگر، برنامه ها و  مفید و تدبر در نوشته ه
ــات گوناگون و متنوعي براي سوق دادن مردم به کتاب خواني  تجربی
ــر جهان به اجرا درمي آیند و همه ساله نمایشگاه هاي کتاب  در سراس
ــاري از کشورهاي دیگر برگزار  ــا عظمت فراوان در کشور ما و بسی ب
مي شوند. همچنین در فرهنگ اسالمي، خواندن کتاب خلقت و منابع 

مکتوب، تفکر و تدبر در آیات الهي عبادتي بزرگ قلمداد مي شود.
ــور ما به ویژه در سال هاي پس از پیروزي انقالب اسالمي،  در کش
با توجه به منویات و اهداف فرهنگي انقالب، به کتاب و کتاب خواني 
ــام و سرمایه دولت  ــده است. بخش مهمي از اهتم ــه ویژه اي ش توج
ــالي معنویت عمومي  ــي و فرهنگي کشور و اعت ــراي ارتقاي علم ب
ــام معظم رهبري نیز همواره بر اهمیت و نقش  صرف شده است. مق
ــي و افزایش جایگاه و نقش  ــاب، لزوم دعوت مردم به کتاب خوان کت

کتاب در زندگي مردم تأکید داشته اند.
ــن تالش ها، امروز جایگاه کتاب در کشور  خوش بختانه به یمن ای
ــري برخوردار شده  ــا سال هاي قبل از جایگاه واالت ــا، در مقایسه ب م
ــراد بسیاري به سرمایه گذاري در حوزه هاي علمي  است. ناشران و اف
ــد شده اند. و همه ساله هزاران  ــي در عرصة کتاب عالقه من و فرهنگ
عنوان کتاب در رشته هاي گوناگون علمي، هنري، سیاسي، اقتصادي، 
ــاپ مي رسند که براي  ــي تألیف مي شوند و به چ ــي و آموزش اجتماع

اقشار متفاوت سني و اجتماعي قابل استفاده و بهره برداري هستند.
ــد که هنوز راه نرفته و مسیر ناپیموده  ــا وجود این، به نظر مي رس ب
ــاه کتاب در  ــود دارد. بدیهي است جایگ ــن زمینه وج ــي در ای طوالن
ــت انسان هاي پیشرو و  ــالب فرهنگي و تربی ــوري که داعیة انق کش
متخلق به آداب و سلوک اسالمي دارد، باید روزبه روز ارزشمندتر شود 

ــراي سرعت بخشي و بهتر شدن کیفیت  ــة اجزا و ارکان نظام ب و هم
نشر بکوشند.

ــش بي بدیل خود در  ــک وزارت آموزش وپرورش با توجه به نق بي ش
ــاالن و دانش آموزان و ترسیم هویت فرهنگي  شکل دهي به افکار نونه
ــد در عرصة نشر کتاب فعال تر و هماهنگ تر از آنچه هست،  جامعه، بای
ــردارد، اهداف رفیع تري را براي هم سویي ظرفیت هاي داخلي این  گام ب
ــاه و بخش غیردولتي و ناشران و مؤلفان عالقه مند در نظر بگیرد  دستگ
و برنامه هاي جامع تري را براي همراهي همة عوامل تدوین نماید تا در 
ــول بنیادین« و »برنامة درسي ملي« براي  تحقق آرمان هاي »سند تح

تربیت دانش آموزان حقیقت جو، پرسشگر و خالق موفق تر عمل کند.
ــارات و تکنولوژي آموزشي«،  ــاران ما در »دفتر انتش تالش همک
ــا ترویج و توسعة کتاب و  ــوان بخشي از جامعة بزرگ مرتبط ب به عن
ــال 1392 بر این بوده  ــاي فرهنگ جامعه، در س ــي و ارتق کتاب خوان
ــازه و سریع تري براي وصول  ــه با تالش مضاعف راه هاي ت است ک
ــه این مهم فراهم آوریم. برگزاري جلسات هم اندیشي در آغاز سال  ب
ــال همکاران دفتر و کارشناسان  ــا ناشران بزرگ و حضور فع 1393 ب
و ارزیابان کتاب هاي آموزشي در نشست هاي گفت وگو و هم اندیشي 
ــي و تبییني در موضوعات  ــران و برگزاري کارگاه هاي آموزش با ناش
تخصصي براي ایجاد هم گرایي بیشتر در تولید و انتشارات کتاب هاي 

آموزشي، از جمله تالش هاي مبتني بر برنامة این دفتر بوده است.
ــان، برنامه ریزان و  ــي کارشناس ــر و هم نوای ــا تدبی ــت ب ــد اس امی
ــوي خانواده ها و  ــت فکري و معن ــي و حمای ــذاران فرهنگ سرمایه گ
ــران مدارس، شأن کتاب در  ــوزان و همچنین معلمان و مدی دانش آم
ــي کشور روزبه روز افزایش یابد و شاهد قوام  نظام آموزشي و فرهنگ

جامعه اي مبتني بر اندیشه و کتاب باشیم.
اي باغ پرسخاوت اندیشه هاي ناب

پنهان به برگ برگ تو اعجاز آفتاب
جان من و تو هرگز از هم جدا مباد

اي خوب جاودانه، ای دوست، اي کتاب
فریبا کیا

مسیر ناپیموده
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بهترین فکرها و قلم ها 
برای دانش آموزان بنویسند

علی دشتی

سخنان حجت االسالم دکتر محمدیان در دهمین جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد

اشاره
دهمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، روز هفتم بهمن ماه سال 
1392 در »مرکز آفرینش های هنری و ادبی« کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور 
گروه هایی از پدیدآورندگان و ناشران کتاب های آموزشی، داوران این 
ــوالن وزارت آموزش و پرورش  ــواره، و تنی چند از مسئ دوره از جشن
ــزار شد، حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدیان، معاون وزیر  برگ
ــس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که ریاست شورای  و رئی
ــی و تربیتی را نیز بر عهده  ــذاری سامان دهی منابع آموزش سیاست گ
دارد، سخنان مبسوطی در خصوص ارزش کتاب و کتاب خوانی، لزوم 
دقت در تولید محتوای آموزشی برای دانش آموزان، تعامل با ناشران، 
تدوین کتاب های استاندارد آموزشی و قرار دادن چنین کتاب هایی در 
اولویت اول در نمایشگاه های کتاب بیان داشت که گزیده ای از آن را 

به خوانندگان عزیز تقدیم می داریم.

همه  می خواهیم بگوییم که کتاب را دوست داریم
ــرم بوده و هست و برای  ــاب همیشه برای ما  ارزشمند و محت کت
ــدادی از کتاب های مورد  ــة ما دوست داریم، تع ــن است که هم همی
عالقة خودمان را در قفسة محل کار یا منزل قرار دهیم و بدین گونه 
ــالم کنیم. به گفتة بزرگان،  ــه و دوستی خودمان با کتاب را اع عالق
ــم و کتاب خوان هم  ــدن نداشته باشی ــت کتاب خوان ــی اگر فرص حت

نباشیم، می خواهیم بگوییم که کتاب را دوست داریم. 
ــان از آن کسب فضل می کنند و از  ــاب هدیه ای است که همگ کت
ــت می جویند. به همین دلیل است که عرض  آن برای خودشان منزل
ــم، تمام کسانی که در تولید و خلق یک کتاب مؤثر هستند، از  می کن
ــران، ویراستاران و همة عواملی  جمله نویسندگان، ناشران، تصویرگ
که باعث می شوند، یک نوشته در قامت یک کتاب خواندنی و ماندگار 
صورت واقع پیدا کند، ارزشمند و محترم هستند و قدر و منزلت آنان 

نزد اهل نظر بسیار واال و ستودنی است. 
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ــاب در زمرة موضوعات بااهمیتی است که خداوند متعال به آن  کت
قسم یاد کرده است. خداوند قادر متعال در کنار آسمان، زمین، ستاره، 
ــد یاد می کند و  ــم و آنچه می نویسد نیز سوگن ــاه و خورشید، به قل م

می فرماید: »ن والقلم و مایسطرون.«

معجزه ای که خود اثباتگر حقانیت خود است
بسیاری از معجزات دیگر ادیان، معمواًل یک معجزة تجربی حسی 
ــد اینکه بیماری شفا  ــه پایان رسیده است. مانن ــت که زمان آن ب اس
ــه ارائة شواهدی نیاز  ــد یا مرده ای زنده می شود. همة این ها ب می  یاب
ــم )ص( معجزه ای همیشه زنده  ــد. در مقابل، معجزة پیامبر خات دارن
ــرآن به عنوان سندی جاودانه، در دسترس همة کسانی است  است. ق
که می خواهند روی  موضوع تحقیق کنند و یا احیانًا دربارة آن تردید 
کنند. هر تردیدی اعم از اینکه این کتاب، کتاب پیامبر بوده یا نبوده، 
ــزه بوده یا نبوده و یا هر سؤال دیگری که وجود داشته باشد، از  معج

طریق خود قرآن عظیم قابل پاسخگویی و اثبات است. 
هنوز هم آن ادعایی که در 1400 سال و اندی پیش خداوند متعال 
نسبت به این کتاب آگاهی بخش کرده و فرموده است که: »حتی اگر 
می توانید یک آیه مانند آن بیاورید«، به جای خود باقی است. هنوز و 
ــر احدی، ادعای زمینی بودن این  ــا ابد هم این باب باز است که اگ ت

کتاب را دارد، حتی یک آیه به مانند آن بیاورد. 
ــن اسالم، کتابت  ــت که در دین مبی ــن موضوع نشانگر آن اس ای
ــت و خواندن ارزشمند و مهم است؛  ــه دنبال آن، قرائ ارزش دارد و ب
ــال می فرماید: »اقرا باسم ربک الذی  ــا آنجا که باز هم خداوند متع ت
خلق.« به همین دلیل خواندن و قرائت در آموزه های دینی ما در دین 

اسالم از جایگاه واال و ارزشمندی برخوردار است.
ــا اندکی توجه خواهیم  دید که باز هم در اینکه اسم این معجزة   ب
ــود دارد. قرآن یعنی  ــد هم کتاب و هم قرآن است، لطافتی وج جاوی
ــدن، چنین جایگاه و  ــه اساسًا گوهر خوان ــی و همین است ک خواندن
ــان دارد. به همین قیاس قلم، نوشتن و کتابت در  منزلتی نزد مسلمان
ــأن واال و باالیی  ــه )علیهم السالم( از جایگاه و ش ــن و سنت ائم دی
ــن به شریعت  ــار شایسته است که معتقدی ــت. لذا بسی ــوردار اس برخ
ــده و مؤلف گرامی  ــاب را به عنوان نویسن ــالم، اهل نوشتن و کت اس
ــالف این باشد، جای تعجب و  ــد و آنان را قدر بشناسند. اگر خ بدارن

شگفتی خواهد داشت.

تولید فکر و نشـر آثار خواندنـی برای دانش آموزان، 
باید به دقت مورد توجه قرار گیرد

ــر در زمانی هایی ما از این آموزه های آسمانی فاصله گرفته ایم و  اگ
ــوی، بی سوادی افراد جامعه )بر  ــی مانند زمان حکومت پهل در مقاطع
ــی از جمعیت ما بالغ  ــاس سرشماری سال 1355( به بیش از نیم اس
ــن امر مهم و اساسی  ــی از غفلت و دور شدن ما از ای ــده، حاک می ش

ــه 54 درصد جمعیت،  ــدن میزان بی سوادی ب ــوده است. یعنی رسی ب
ــی دارد. یا عدم برخورداری  ــی است که جای تأسف و شگفت موضوع
ــد از دختران ما از نعمت سواد، جای افسوس و شگفتی دارد  46 درص
ــه ما آن را تجربه کرده ایم. اکنون به لطف الهی و برکت  که متأسفان
ــل دگرگون شده اند و  ــالب اسالمی، این آمارهای تأسف بار به ک انق
ــه جمعیت قابل توجهی  ــی فراهم شده است ک خوش بختانه شرایط
ــدی، از نعمت سواد و آگاهی برخوردار  ــة ما با افتخار و سربلن از جامع
ــران همة جمعیت هم  ــه در جمهوری اسالمی ای ــد. البته اینک شده ان
باسواد بشوند، جای تعجب ندارد و اگر هم فاصله ای با آن داریم، این 

فاصله باید جبران شود. 
ــر و نشر آثار خواندنی برای آحاد جامعه  ــا معتقدیم که تولید فک م
ــوص قشر دانش آموزان، باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.  و به خص
ــی وجود دارند که  ــی مناسبت های متفاوت ــر در جمهوری اسالم اگ
ــان، مؤلفان،  تولیدکنندگان  ــان این آثار، یعنی نویسندگ پدیدآورندگ
ــورد توجه و تقدیر  ــت نشر هستند، م ــی که در خدم ــاب و کسان کت
ــت. امیدواریم که این توجه و  ــرار می گیرند، جای خوش حالی اس ق

قدرشناسی بیشتر از پیش انجام گیرد و موجب 
رونق بیشتر این حوزه شود. اساسًا چنین کاری 
ــرة وظایف حاکمیت است و توجه به آن  در زم
ــف شایسته ای باشد  می تواند جزو انجام وظای
که تالشگران حوزة نشر و کتاب را دلگرم تر و 

ــازد.  ــر می س ــار امیدوارت ــن ک ــه ای ــت ب نسب

ناشران آموزشی، همکاران بی منت 
آموزش وپرورش

ــای آموزشی هم در همین  جشنوارة کتاب ه
ــدام می کند و خدا را شکر می کنیم که  راستا اق
ــن کار به همت و دوراندیشی همکاران ما در  ای
سال های گذشته آغاز شده است و با همراهی و 
همکاری مؤثر ناشران آموزشی و پدیدآورندگان 

ــن آشفته بازار  ــداوم پیدا کرده است. در ای ــن آثار، به شایستگی ت ای
ــاد که عده ای می کوشند سرمایة خود را در جایی به کار گیرند تا  اقتص
ــردا، دو تا سه برابر سود کنند، ما هم باید به دنبال این باشیم که  از  ف
ــک ناشر یا مؤلف که عمر و سرمایة خود را برای تولید کتاب خوب  ی
ــرف می کند، به خوبی و شایستگی تقدیر و قدرشناسی شود تا این  ص

رفاقت و همراهی بتواند تداوم و تأثیر بیشتری داشته باشد. 
ــودم و به نمایندگی از سوی دستگاه  ــن دلیل من به نوبة خ به همی
ــی نویسندگان، ناشران و پدیدآورندگانی را  تعلیم وتربیت، دست تمام
ــه آثار خوب و خواندنی برای دانش آموزان تولید می کنند، می بوسم  ک
ــات و تالش های  ــدردان این زحم ــک پدر، خودم را ق ــوان ی و به عن
خالصانه می دانم. امیدوارم این عزیزان اجر نهایی و شایستة خودشان 

تمـام کسانی کـه در تولید 
و خلـق یـک کتـاب مؤثـر 
هستند، از جمله نویسندگان، 
تصویرگــران،  ناشــران، 
ویراستاران و همة عواملی که 
باعث می شوند یک نوشته 
در قامت یک کتاب خواندنی 
و ماندگار صـورت واقع پیدا 
کنـد، ارزشمنـد و محتـرم 
هستنـد و قدر و منزلت آنان 
نزد اهـل نظر بسیـار واال و 
ستودنی است
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ــد. شک ندارم که  ــال و خالق مهربان دریافت کنن ــد متع را از خداون
ــت آموزش وپرورش، با هدف  ــزان به عنوان همکاران بی من شما عزی
ــی ایران عزیز دست به کاری چنین بزرگ زده اید و  پیشرفت و آبادان
ــدان و نتایج درخشان آن اعتماد و اطمینان دارید. در فردای روشن  ب
این کشور، همگان قدرشناس این زحمت ها و تالش های خالصانه و 

صادقانة شما خواهند بود. 
بـه کمک ناشـران آموزشی در ایـن مسیر قدم های 

مؤثری برداشته ایم
ــاءاهلل قصد داریم در آینده، عالوه بر آنکه کتاب های خوب را  ان ش
شناسایی و در سطح جشنواره معرفی و از ناشران و مؤلفان قدرشناسی 
ــدارس، دانش آموزان و  ــی به م ــا را در کتاب های درس ــم، آن ه کنی
ــا معرفی کنیم تا این معرفی و شناسایی به همین جشنواره  خانواده ه
ــد محدود نباشد. از سوی دیگر، عالوه بر  و نهایتًا کتاب نامه های رش
ــاب آموزشی، دیگر مواد و رسانه های آموزشی، مانند آثار مجازی،  کت
مجالت مناسب و نرم افزارهای آموزشی هم در 

کتاب های درسی معرفی خواهند شد.   
ــن هستم که هیچ  ــًا قائل به ای من شخص
ــة  ــاب را در زمین ــای کت ــه ای ج ــز رسان چی
ــت؛ همچنان که  ــت نخواهد گرف تعلیم وتربی
ــا، نه رادیو،  ــروز نگرفته است. نه سینم تا ام
ــچ وسیلة دیگری تا به  ــه تلویزیون و نه هی ن
حال جایگزین کتاب نشده است. کتاب برای 
همیشه کتاب می ماند و بوی خوش کاغذ هر شامه ای را می نوازد. 
ــا اگر از البه الی این صفحات کاغذی، عطش الزم ایجاد نشود  ام
ــی هم به کمک بیایند تا هیچ  ــد مواد و رسانه های دیگر آموزش بای
ــاز و مطالبه ای بی پاسخ و سرگردان نماند و کتاب درسی مهجور  نی

نشود. 

آب کم جو تشنگی آور به دست
تا بجوشد آبت از باال و پست 

ــم این جمله را  ــع صمیمی و عالقه مند می توان ــن در این جم م
عرض کنم و بگویم: »کاری کنید که کتاب های ما یک بار مصرف 
ــای ما حمل کنندة فرهنگ غنی  نباشند.« کاری کنیم که کتاب ه
ــا در آن  متجلی  ــد و آداب و سنن م ــا باشن ــی م ــی و اسالم ایران
ــه بگویند کتاب های شما  ــک کالم این گونه نباشند ک باشند. در ی
ــط به یک بار خواندن می ارزند! این کتاب ها باید آن قدر ارزش،  فق
ــه بین دانش آموزان و عالقه مندان  ــار و محتوا داشته باشند ک اعتب
ــی کتاب های ما را از  ــد و بچه ها سراغ و نشان ــت شون دست به دس
ــدر در کتابخانه ها ورق  ــا باید آن ق ــر بگیرند. کتاب های م یکدیگ
ــات مانده  ــوز بر گوشة صفح ــای انگشت دانش آم ــد که ج بخورن
ــی را می خواهند  ــوزان چه کتاب ــا بدانند دانش آم ــد. کتابداره باش

ــه دانش آموزان  ــو از کتاب هایی باشند ک ــای ما ممل و کتابخانه ه
ــار باشند و با شوق و  ــا، همیشه در انتظ ــرای امانت گرفتن آن ه ب
ــن کتاب هایی وظیفة ما  ــه آن ها را بخوانند. پدید آوردن چنی عالق
ــن مطلب را در سازمان پژوهش  ــت. ما سال هاست که ای و شماس
ــم و موفق شده ایم چند قدمی را هم در تعقیب این  تعقیب می کنی

موضوع با همکاری شما برداریم. 
ــد و به همین اعتبار،  ــای ما هستن ــم بچه ها بهترین ه ــاد داری اعتق
ــا و بهترین تصویرگرها باید برای  بهترین فکرها، بهترین نویسنده ه
ــواد را برای تولید کتاب  ــار کنند و بهترین کاغذ و م ــوزان ک دانش آم

درسی به خدمت بگیریم.

کتاب های مناسـب اولویت اول نمایشگاه های کتاب 
مدارس 

نکتة دیگری که از سیاست های جدید این حوزه به شمار می آید این 
است که کتاب های نمایشگاه های کتاب که در حوزة آموزش وپرورش 
ــا با نظر آموزش وپرورش برگزار می شوند، باید از میان کتاب های  و ی
ــاب و معرفی  ــه این سازمان انتخ ــی انتخاب شوند ک ــد و مناسب مفی
ــای آموزشی عبور کرده اند.  ــد و از سامانة سامان دهی کتاب ه شده ان
ــرای آموزش وپرورش و  ــب، آثار ناشران و مؤلفانی که ب ــه این ترتی ب
ــای سیاست های این وزارتخانه کتاب تولید کرده اند، از امتیاز  در راست
ــوردار می شوند. زمانی که  ــن نمایشگاه ها برخ ــور و عرضه در ای حض
شهرداری تهران حدود سه میلیارد تومان بابت کتاب های عرضه شده 
ــان« هزینه می کند، چرا نباید کتاب های  ــاه یاد یار مهرب در »نمایشگ
ــاب برای این  ــب آموزشی در اولویت خرید کت ــی شده و مناس معرف

نمایشگاه قرار گیرند؟
ــول بنیادین  ــن کار هم از سند تح ــم که با انجام ای ــن داری یقی
ــد و منطبق بر اهداف  ــة کتاب های مفی ــرورش که ارائ آموزش وپ
ــری  ــی مؤثرت ــت دارد، پشتیبان ــی در آن اولوی ــی و تربیت آموزش
ــا آموزش وپرورش از  ــم ناشران همراه و همدل ب ــد شد و ه خواه
ــوردار خواهند شد. این کار  ــای خرید کتاب های خود برخ مزیت ه
ــی و سفارشی، کتاب هایی در  ــث خواهد شد تا فارغ از هر رانت باع
ــر ارزشیابی های علمی و  ــه شوند که از مسی ــن نمایشگاه ها ارائ ای
ــه ای طرح سامان دهی عبور کرده و مجوز ورود به کتابخانه ها  حرف
ــا شایستگی به دست  ــالس درس را ب ــوزان و ک ــف دانش آم و کی

آورده اند. 
  

ناشرانی که راه خود را می روند! 
ــه بچه ها و سرنوشت این کشور عالقه مند هستید  حتمًا شما هم ب
ــر و سرمایه و وقت خود را گذاشته اید تا برایشان کاری کنید.  که عم
کمک کنید و بگویید چه باید بکنیم تا تولیدات این حوزه همانی باشد 
ــت و خانواده های آنان با صرف هزینه و  ــه واقعًا مورد نیاز بچه هاس ک

می فرماید:  متعـال  خداوند 
»اقرا باسم ربک الذی خلق« 
و به همین دلیـل، خواندن و 
قرائت در آموزه های دینی ما 
در دین اسالم جایگاه واال و 

ارزشمندی دارد
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ــت طلب می کنند.  ــا و دستگاه تعلیم وتربی ــة خود آن را از شم سرمای
راهکار شما چیست؟

ــان بگوییم فالن کتاب های نامناسب  ما می توانیم به معلم هایم
ــد و آن ها هم با  ــار را نکنن ــم مدارس فالن ک ــد و بگویی را نخرن
اعتمادی که به ما خدمت گزاران خود دارند، به این حرف ها گوش 
ــد. اما باالخره این جلدهای رنگارنگ و گاه اغواگر و گول  می دهن
ــده و با عناوینی که گاه القاگر روش های مناسب هستند، راهی  زنن
ــف بچه ها باز می کنند. آیا  ــرای ورود به مدارس، خانواده ها و کی ب
ــن آثار موضعی  ــه ما نسبت به ای ــی اقتضا می کند ک ــت صنف حمی
ــی برخی از این کتاب ها را بیشتر از  ــی بگیریم؟  من آسیب زای صنف

دیگر تولیدات می دانم.
ــادل و برخی  ــای دکتر حداد ع ــش در خدمت جناب آق ــی پی مدت
ــای فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودیم و صحبت از صیانت  اعض

ــی، واژه گزینی و توجه به  ــی و رسم الخط فارس ــان و ادب فارس از زب
ــا به عنوان دستگاه  ــن همانجا عرض کردم، شم ــر ویرایش شد. م ام
ــده دارید، با  ــن امور را بر عه ــی که نظارت بر ای ــول و حاکمیت مسئ
تبلیغات صورت گرفته برای همین تولیداتی که به آن ها اشکال دارید، 
ــا تبلیغاتی که به عنوان معجزه در زمینة  چه برخوردی می کنید؟ آیا ب
ــه رو و مواجه شده اید؟ آیا این آثار  ــوزی صورت می گیرند، روب زبان آم
ــن این آثار  ــد هم عرض کردم که م ــد؟ و بع ــد و خوانده ای را دیده ای
ــدم، تعصب ناشران، مؤلفان  ــده ام و متأسف شده ام. بنده معتق را خوان
ــان و پدیدآورندگان  ــی و تولیدکنندگ ــان کتاب های درس و نویسندگ
ــی می تواند سد محکمی در برابر  کتاب های آموزشی و کمک آموزش

این انحراف و اعوجاج آموزشی ایجاد کند.    
ــدداً از حضور همة استادان، بزرگواران و میهمانان عزیز تشکر  مج

می کنم و همة شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم.
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زنه
رو

سخنان دکتر کفاش در اختتامیه دهمین جشنوارۀ کتاب هاي آموزشي رشد

هیچ كتابي بدون تأیید سازمان پژوهش
به مدرسه نمي رود

اشاره
ــی رشد، دکتر  ــوارة کتاب های آموزش ــن جشن ــة دهمی در اختتامی
حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، 
و عضو شورای سیاست گذاری طرح سامان دهی مواد و منابع آموزشی 
ــی، در سخنانی از کتاب و کتاب خوانی سخن به میان آورد. او  و تربیت
ــث کتاب و کتاب خوانی و زنگ  ــاه رئیس محترم جمهور به بح از نگ
ــی، سامان دهی کتاب های  ــا گرفته تا توسعة مشارکت های مردم انش
ــد و حمایت از نو نویسندگان  ــی که به مدرسه ها وارد می شون آموزش
ــم و دانش آموز سخن گفت. قسمت های مهم این سخنرانی را به  معل

کتاب دوستان و عالقه مندان مباحث آن تقدیم می کنیم.

انشـاء و کتاب خوانـي در نظـام تعلیم وتربیـت قوت 
بگیرد

ــاه، حضور رئیس جمهور  ــال تحصیلی جدید و در مهرم در آغاز س
ــران، نشان از توجه عمیق  ــز، در یکی از مدارس جنوب شهر ته عزی
ــان 20 کلمة اساسی و  ــل تعلیم وتربیت داشت. ایش ــان به مسائ ایش
ــدی را در آموزش وپرورش بیان کردند و چهار مورد را برجسته تر  کلی

مورد توجه قرار دادند.
ــگ کتاب و کتاب خوانی، زنگ انشا، زنگ گفت وگو و اظهارنظر  زن
دانش آموزان و آموزش حقوق از جملة این موارد مهم و برجسته بود. 

ــان مطرح کردند و  ــه از مجموعة 20 نکته ای که ایش ــن چهار نکت ای
ــورد توجه ایشان قرار گرفته بود،  ــاًل کارشناسی شده و ریشه ای م کام
ــرورش در دستور کار قرار گرفته است تا دوباره کتاب و  در آموزش وپ
ــن در نظام تعلیم وتربیت قوت بگیرد و به  ــی و انشا و نوشت کتاب خوان

دوارن عظمت گذشته و بلکه باالتر از آن برگردد.
ــر محترم آموزش وپرورش در دستور  این موضوعات با دستور وزی
کار کمیته ای مشخص قرار گرفت و تاکنون مراحل زیادی از کار جلو 
رفته است که امیدواریم برای سال تحصیلی آینده، بسیاری از این ها 
ــی شوند. به نظر می رسد، تحقق بخشی از سند تحول بنیادین  عملیات

نظام تعلیم وتربیت در گرو همین مسائل است.

ابعـاد  تمامـی  در  مردمـی  مشـارکت های  توسـعة 
تعلیم وتربیت

وزیر محترم آموزش وپرورش، جناب آقای دکتر فانی، سیاست های 
خود را به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که در بین این سیاست ها 
ــرار گرفته است- بحث توسعة  ــه قطعاً مد نظر شما فرهیختگان ق -ک
مشارکت های مردمی در تمامی ابعاد تعلیم وتربیت برجسته و مهم است.
ــرورش در  ــت که آموزش وپ ــد معتقد اس ــر فانی به ج ــای دکت آق
ــه قابل واگذاری است باید به صاحبان اصلی آن یعنی  بخش هایی ک
مردم سپرده شود. ایشان اعتقاد راسخ دارد، توسعة مدارس غیردولتی 

زنه
رو

کامران حسینی
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ــرورت دارد و  ــی در مدرسه سازی ض ــة مشارکت های مردم و توسع
ــه مردم بهتر از  ــت نمازخانه و همة آنچه را ک ــازی، ساخ کتابخانه س
دولت مردان بلد هستند و تاکنون هم این معنا را نشان داده اند باید به 

روش ها و شیوه های متفاوت به مردم واگذار کرد.
ــه شایسته  ــرورش را آن گونه ک ــت آموزش وپ ــارف، دول ــدون تع ب
ــد اداره کند و حتماً باید به  ــت نظام اسالمی است نمی توان تعلیم وتربی
صاحبان اصلی انقالب، یعنی مردم در بخش های مختلف متکی باشد.

هیچ کتابی بدون نظر شورای سامان دهی کتاب های 
آموزشی به مدارس راه پیدا نخواهد کرد

ــاه به طور مشورتی و  ــه عزیزان اعالم کردند، این نگ همان طور ک
ــه منابع ما همان منابع تأیید شده از سوی شورای  جمعی تأیید شد ک
طرح سامان دهی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی باشد که توسط 
ــی مشخص و اعالم می شود.  ــان پژوهش و برنامه ریزی آموزش سازم
ــة منادی تربیت  ــوان رئیس هیئت امنای مؤسس ــده در اینجا به عن بن
اعالم می کنم که از امروز به بعد، کتابی خریداری و به مدارس ارسال 
نخواهد شد، مگر اینکه توسط شورای سامان دهی کتاب های آموزشی 

در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تأیید و اعالم شده باشد.
ــن جلسه در حضور شما عزیزان و از این تریبون )با  ضمنًا در همی
اجازه از آقای ناصری(، سرکار خانم کیا، دبیر علمی دهمین جشنوارة 
ــت مدیرة مؤسسة  ــد را به عنوان عضو هیئ ــای آموزشی رش کتاب ه
منادی تربیت منصوب می کنم تا انشاءاهلل با حضور خودشان مراقبت 
بیشتری در این خصوص داشته باشند و کمک کنند تا امور به همان 
ــت و صرفًا از طریق  ــق بزرگان قرار گرفته اس ــی که مورد تواف شکل

همین مسیر قانونی و معین به پیش برود. 

از تـوان شبکـة ملی مـدارس ایران )شبکـه رشد( 
بیشتر استفاده کنیم

ــی از کتاب های منتخب آموزشی  ــة رشد به عنوان فهرست کتاب نام
ــی مناسب برای دانش آموزان، قطعًا یکی از اجزای مهم طرح  و تربیت
ــی و تربیتی است. باید در خصوص  ــی مواد و منابع آموزش سامان ده
افزایش شمارگان و یا راه های دسترسی مطمئن و آسان مخاطبان به 
ــت بیشتری صورت گیرد و به تعداد  ــن مجموعه، برنامه ریزی و دق ای
ــری در اختیار مدارس و معلمان قرار گیرد. در همین ارتباط باید  بیشت
شبکة ملی مدارس ایران )شبکة رشد( این منابع را به روز و به شکلی 
ــاده، روی سیستم مجازی خود قرار  ــب و قابل دسترسی و استف مناس
ــات الزم، زمینة آگاهی مخاطبان را از  ــد و با اطالع رسانی و تبلیغ ده

این مجموعة ارزشمند، مستند و قانونی فراهم آورد. 
همچنین، باید از ظرفیت های رسانه ای متفاوت، مانند صدا و سیما، 
ــرای توسعه و  ــر زمینه های مطبوعاتی ب ــات و مجالت، و دیگ نشری
ــة بیش از 30 عنوان  ــن مجموعه ها استفاده کرد. مجموع ــی ای معرف
ــری است که باید به دلیل  ــة رشد هم ظرفیت بسیار مهم و مؤث مجل

ــان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، بیش از پیش  ارتباط آن با سازم
مورد استفاده قرار گیرد.

عنوان جشنواره را متناسب با مأموریت های آن تغییر 
دهیم

نکتة دیگر این موضوع مهم است که امروز جشنواره دهمین سال 
ــرادر عزیزم جناب  ــود را جشن می گیرد. همان طور که ب برگزاری خ
ــة سامان دهی »منابع و  آقای ناصـری اشاره کردند، عنوان آیین نام
ــواد آموزشی و تربیتی« است. باید به این نکته که عنوان ذکر شده  م
ــه کنیم. درست است که  ــر از کتاب های آموزشی است، توج کامل ت
ــع است، اما باید  ــی و از مهم ترین این مناب ــاب جزو منابع آموزش کت

ــد و حضور منابع  ــه داشته باشیم که با تول توج
ــد در عنوان این جشنواره هم تجدید  جدید، بای
ــی را برگزینیم که برای این  نظر کنیم و عنوان

معنا کامل و جامع باشد. 
ــوص عنوان  ــن در این خص ــذا پیشنهاد م ل
ــی و تربیتی«  ــوارة منابع علمی، آموزش »جشن
است تا با گسترده تر شدن این چتر، همة منابع 
ــد در این چرخة ارزیابی  ــواد آموزشی بتوانن و م
ــد و وقتی از بستة آموزشی  ــرار گیرن و داوری ق
ــزای آن را مورد  ــم، تمامی اج صحبت می کنی

توجه قرار داده باشیم. 

بخش ویژۀ نویسندگـان معلم و دانش آموز را ایجاد 
کنید

ــارم در این زمینه، ایجاد  ــن پیشنهاد بنده به عزیزان همک و آخری
ــژة نویسندگان معلم و دانش آموز است. اگر دقت کنیم، هر  بخش وی
دستگاهی نسبت به مجموعة همکاران خودش تعصب دارد، اما انگار 
ــی در این خصوص نداریم. باید یادمان  ما در آموزش و پرورش تعصب
ــوان و ظرفیت  ــرار است از همة ت ــن رویکردی که ق ــد، در چنی باش
خودمان استفاده کنیم، اولویت دادن به معلمان و دانش آموزان امری 
ــب و مشتری این تولیدات  ــت و باید کسانی که خود مخاط الزم اس
ــد، بتوانند با توجه و پشتیبانی بیشتری در این حرکت فرهنگی  هستن

و آموزشی مشارکت کنند. 
ــم و دانش آموزی که قلم می زند باید در اولویت  در این طرح، معل
ــزة بیشتری در این  ــم که بتواند با حمایت و انگی ــد و تالش کنی باش
ــد. او که عضو این  ــدا کند و کار خود را توسعه ده ــه حضور پی عرص
ــوزه را بیشتر و بهتر می شناسد، قطعًا می تواند  ــواده است و این ح خان
تأثیر بیشتری هم داشته باشد. لذا باید ما آثار آموزشی و کمک آموزشی 
معلمان و دانش آموزان را در بخش ویژه ای مورد توجه و بررسی قرار 
دهیم و فضایی را ایجاد کنیم که بتوانند در این عرصه حضور مؤثر تر 

و بیشتری داشته باشند.

در آغاز سال تحصیلی جدید 
عزیـز، 20   رئیس جمهـور 
کلمة اساسی و کلیدی را در 
آموزش و پرورش بیان کردند. 
زنگ کتـاب و کتاب خوانی، 
زنگ انشا، زنگ  گفت و گو و 
اظهارنظر دانش آمـوزان، و 
آموزش حقوق از جملة این 
موارد مهم و برجسته بود
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اب
ازت

ب

دکتر نیره شاه محمدی

ــن جشنوارة کتاب های کمک آموزشی رشد با هدف تبیین  دهمی
ــای آموزش و پرورش در  ــا، هدف ها و برنامه ه ــال سیاست ه و انتق
ــی، و ارزشیابی کتاب های آموزشی  حوزة انتشار کتاب های آموزش
ــای برگزیده، برگزار  ــش و معرفی کتاب ه ــود به منظور گزین موج
ــن برپا شد،  ــه هفتم بهم ــة جشنواره ک ــم اختتامی ــد. در مراس ش
ــی از نظرات و آرای  ــؤال به منظور آگاه ــه ای با 19 س پرسش نام
ــران و فعاالن این عرصه بین شرکت کنندگان توزیع شد  صاحب نظ
ــق از وضعیت موجود،  ــن ترسیم تصویر نسبتًا شفاف و دقی تا ضم
ــواره در سنوات آتی  ــزی برگزاری جشن ــج آن در برنامه ری از نتای
ــای پرسش نامه  ــل از تحلیل داده ه ــود. نتایج حاص بهره گیری ش

به طور خالصه به شرح زیر است:
ــواره زن و 72/3 درصد  ــد شرکت کنندگان در جشن  27/7 درص

مرد بودند.
ــی شرکت کنندگان، بیشترین فراوانی با   در مورد مدرک تحصیل

کارشناسی ارشد بود.

ــه گروه علوم  ــی رشته های تحصیلی ب ــن درصد فراوان  بیشتری
ــد و کمترین به گروه علوم پزشکی با 1/5 درصد  ــی با 60 درص انسان

تعلق داشت.
ــر زیر 10 سال  ــه در حوزة تألیف و نش ــن فراوانی سابق  بیشتری
)43/5 درصد( و کمترین مربوط به 20 سال سابقه )15/1درصد( بود.

 بیشترین میزان مشارکت از شهر تهران با 78/5 درصد بود. 
ــف و گردآوری با 42 درصد فراوانی، بیشترین زمینة فعالیت   تألی

شرکت کنندگان در جشنواره محسوب می شد. 
 بیشترین فعالیت شرکت کنندگان در گروه های درسی، گروه های 
ــی کار و فناوری، و زبان و ادبیات فاسی )هر یک با 4/6 درصد(  درس

بود.
ــق دعوت نامه و تماس  ــان از طری ــی از پاسخگوی ــش از نیم  بی
ــت اطالع رسانی  ــاه شدند. کیفی ــواره آگ ــم از برگزاری جشن مستقی
ــوب و 13/8 درصد  ــواره را نیز 61/5 درصد خیلی خ ــزاری جشن برگ

متوسط ارزیابی کردند.

جشنوارۀ رشد، كیفیت
كتاب هاي آموزشي را ارتقاء داده است

بیش از هفتاد درصد پاسخ دهندگان
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ــد به مرحلة  ــه جشنواره، 49/2 درص ــار ارسالی ب ــان آث  از می
ــن درصدها متعلق به  ــد. در بین آثار ارسالی بیشتری ــی رسیدن نهای
ــه و تألیف با 23/1 درصد و تدوین و گردآوری با 20 درصد  ترجم

بودند.
 از میان شرکت کنندگان در جشنواره، 3 درصد در جشنواره های 
ــوارة نهم شرکت داشتند. در میان  ــم و3/1 درصد در جشن اول و شش
ــن زمان مورد تقدیر  ــان به پرسشنامه 15/4 درصد تا ای پاسخ دهندگ

قرار گرفته بودند.
ــه، سخنرانی  ــران در مراسم اختتامی ــد از حاض  69/4 درص
ــای دکتر کفاش را خیلی خوب و خوب ارزیابی کردند. 77/6  آق
ــت محترم  ــه سخنرانی ریاس ــد بودند ک ــز معتق ــد آنان نی درص
ــوم پاسخ دهندگان، گزارش  ــش از دو س ــان خوب بود. بی سازم
ــوب دانستند. همچنین 27/2  ــر جشنواره را خوب و خیلی خ دبی
ــم اختتامیه باالتر  ــد گزارش تصویری جشنواره را در مراس درص
ــوم شرکت کنندگان  ــد. بیش از دو س ــی کردن ــط ارزیاب از متوس
 77/8 ــوده است. ــپ کتابخانه خوب ب ــش کلی ــراز داشتند پخ اب
ــذاب ارزیابی کردند.  ــدای جوایز را خوب و ج ــد بخش اه درص
ــد شرکت کنندگان از نحوة برگزاری جشنواره به میزان  60 درص

خیلی زیاد و زیاد رضایت داشتند.
ــد از شرکت کنندگان، مدت اجرای جشنواره را خوب و   93 درص
ــی خوب ارزیابی کردند. 88 درصد نیز فصل برگزاری جشنواره را  خیل

خیلی خوب و خوب دانستند. 
ــوص اطالع رسانی دربارة قسمت های متفاوت جشنواره،   در خص

29/8 درصد نظر خیلی خوب داشتند.
ــواره را خیلی خوب و خوب  ــد مکان برگزاری جشن  86/5 درص

اعالم کردند.
ــات سمعی و بصری جشنواره  ــد پاسخگویان امکان  74/16 درص

را خوب دانستند.
ــان ترکیب مدعوین را خیلی خوب و   80/4 درصد پاسخ دهندگ
خوب ارزیابی کردند و 96/6 درصد نیز نحوة برخورد مسئولین اجرایي 

را خوب و خیلی خوب دانستند.
 82/1 درصد پاسخگویان امکانات رفاهی )پذیرایي، نور، دما،...(

را خیلی خوب و خوب اعالم کردند.
ــؤال که جشنواره به چه میزان به عمومی   در پاسخ به این س
ــر کمک کرده است، 60  ــداف و معیارهای تدوین و نش کردن اه
ــان آن را باالتر از خیلی خوب و خوب ارزیابی  درصد از پاسخگوی
ــده داشتند، جشنواره خیلی خوب و خوب  کردند. 71/2 درصد عقی
ــب آموزشی شود. 86/5  ــای کیفیت کت ــه است باعث ارتق توانست
ــأن پدیدآورندگان  ــواره را در تقدیر درخور ش ــد توفیق جشن درص
ــد. در رابطه  ــاد بیان داشتن ــی خیلی زیاد و زی ــای آموزش کتاب ه
ــب،64/4 درصد  ــای آموزشی مناس ــة کتاب ه ــی و اشاع ــا معرف ب

ــا را مناسب دانستند و آن را  ــان معرفی و اشاعة کتاب ه پاسخگوی
خوب و خیلی خوب ارزیابی کردند.

برای بهبود برنامه های آینده پیشنهاد شد:
ــورد نیاز آموزشی در سطح کمیته های تخصصی   موضوع های م

تعیین شوند تا از تکرار زیاد کتاب های هم محتوا جلوگیری شود.
 نیازهای آموزشی و سرفصل هایی که نیازمند تولید کتاب هستند، 
در نشریه های عمومی منعکس شوند تا در سطح کشور افراد توانمند 

در تألیف حضور یابند.
 زمان بیشتری برای داوری در نظر گرفته شود.

ــالوه بر انتخاب  ــا و برگزیدگان، ع ــاب بهترین ه ــرای انتخ  ب
ــا و انتخاب  ــم از نیازه ــاری ه ــت که آم ــر اس ــر، بهت داوران برت
ــرا آن ها بهتر می توانند  ــردان در مدارس در دسترس باشد. زی شاگ
ــت، کتابخانة  ــد. در کنار آن الزم اس ــود را بازگو کنن ــای خ نیازه
ــدارس به کتاب های مفید تجهیز شود و کیفیت زنگ کتابخوانی  م

در مدارس ارتقا یابد.
 میزان اطالعاتی که در پایگاه رایانه ای رشد در دسترس گذاشته 
ــه به استقبالی که از اینترنت  ــده، تاکنون کافی نبوده است. با توج ش
ــذاری جشنواره و  ــات جامع تر باشد  در اثرگ ــود، اگر این اطالع می ش

رسیدن به هدف هایش تأثیر چشمگیری خواهد داشت.
 بخش سالمت کودک و نوجوان جشنواره فعال تر شود. 

ــور فعال تر در بدن   ة نشر کشور و خارج کردن ناشران دولتی   حض
از داوری جشنواره ضرورت دارد.

 الزم است کتاب نامة رشد نامه در سطح عموم مردم تبلیغ شود.
ــات و محتوای علمی و تربیتی و گسترده   بهره مندی از موضوع

شدن چارچوب جشنواره ضرورت دارد.
 اکثر پاسخ دهندگان تجمیع جشنوارة کتاب های آموزشی همة 
ــی خوب و مناسب  ــی را در یک جشنواره اقدام ــای تحصیل دوره ه
ــر کردند. نحوة  ــر و تشک ــل، تقدی ــرای آن تجلی ــد و از اج دانستن
ــوب ارزیابی کردند و فضای حاکم بر  ــزاری آن را نیز بسیار خ برگ
ــد. برخی معتقد بودند که حضور  ــه را خوب و صمیمی دانستن برنام
ــای تحصیلی نیز می تواند در درک و  دست اندر کاران ارشد دوره ه
ــادل ایده و تجربیات و ایجاد تعامل های سازنده مؤثر واقع شود.  تب
ــًا با مخاطبان  ــان و صاحب نظرانی هم که مستقیم ــه کارشناس البت
ــد. همچنین  ــدی می توانند ایفا کنن ــد، نقش ارزشمن مواجه هستن
ــه موسیقی مورد توجه مسئوالن  ــی از پاسخ دهندگان از اینک برخ
ــراز خرسندی  ــرار گرفته است، اب ــد در حاشیه( ق ــوزش )هرچن آم
ــا آموزش و پرورش به  ــی از تعلیم و تربیت و ی ــون بخش ــد. چ کردن
ــدان آن و یا  ــری است و فق ــای فرهنگی و هن ــدة آموزش ه عه
ــدن عنوان های آموزش هنری به صورت غیرکارشناسانه،  مطرح ش

متأسفانه تأثیر بسیار منفی دارد.  
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ستاره هاي جشنوارۀ دهم
ــد، روز هفتم بهمن  ــی رش ــوارة کتاب های آموزش ــن جشن دهمی
ــود پایان یافت.  ــای برگزیده و تقدیری خ ــا معرفی کتاب ه 1392، ب
ــی از پدیدآورندگان و ناشران  ــا حضور گروه های ــن مراسم که ب در ای
ــواره و مسئوالنی از  ــی، داوران این دوره از جشن ــای آموزش کتاب ه
ــاب )دو مورد مشترک(  ــزار شد، 22 کت ــرورش برگ وزارت آموزش وپ
عنوان برگزیده و تندیس جشنواره را دریافت کردند، 25 کتاب عنوان 
ــز جایزة ویژة دهمین جشنواره  ــری گرفتند و دو عنوان کتاب نی تقدی

را کسب کردند.
ــة داوری هم هیچ کتابی  ــش گروه از گروه های سی و پنج گان در ش
به عنوان اثر برگزیده معرفی نشد. همچنین، سه ناشر به عنوان ناشران 
ــارات قدیانی،  محراب  ــدة دهمین جشنواره معرفی شدند. انتش برگزی
قلم و مؤسسة فرهنگی برهان - انتشارات مدرسه، سه ناشر برگزیدة 
ــداد کتاب هایی که برای  ــن ناشران بر اساس تع ــن دوره بودند. ای ای
ــداد کتاب های مناسبشان و  ــه سامان دهی فرستاده  بودند، تع دبیرخان
ــا کتاب های تقدیری و  ــه فهرست نامزدها ی ــداد کتاب هایی که ب تع

برگزیدة دهمین جشنواره راه یافته بودند، انتخاب شدند.
ــوط به این  ــه« به طور مبس ــن فصل نامة »جوان ــارة پیشی در شم
ــای هر یک از  ــم و خصوصًا نامزده ــد آن پرداختی ــواره و فرآین جشن
ــم. در این شماره به  ــای داوری را به طور کامل معرفی کردی گروه ه

معرفی کتاب های برگزیده و تقدیری جشنواره می پردازیم.
ــی است به کتاب های برگزیده، افزون بر لوح تقدیر و تندیس  گفتن

ویژة جشنواره، جایزه ای نقدی معادل 22 میلیون ریال و به کتاب های 
تقدیری، عالوه بر لوح تقدیر، جایزه ای معادل هشت میلیون و نهصد 
ــورد جوایز مشترک، این  ــاص می یافت. طبعًا در م ــزار ریال اختص ه

جایزه بین پدیدآورندگان کتاب ها تقسیم می شد. 

مشـخصات کتاب های برگزیدۀ جشـنواره به ترتیب 
گروه های داوری

 آموزش و پرورش کودکان استثنایی
ــن گروه، کتاب »اختالل های یادگیری: مبانی، ویژگی ها  داوران ای
ــش را از  ــة حمیـد علیـزاده و همکاران ــس مؤثر«، ترجم و تدری
»انتشارات ارسباران«، به دلیل پرداخت همه جانبه به موضوع اختالل 
ــری و کامل بودن سبب شناسی و همچنین روش های درمان و  یادگی
ــة نمونه های مناسب و قابل فهم، به عنوان کتاب تقدیری انتخاب  ارائ

کردند. 
همین گروه، تندیس جشنواره و عنوان کتاب آموزشی برگزیدة این 
جشنواره را به دلیل جامع و کامل بودن کتاب، برخورداری از قلم روان 
ــوح و پاسخ گویی به یک نیاز  ــب و قابل فهم برای همة سط و مناس
اساسی جامعه، به کتاب »اختالالِت طیِف اُتیسم«، نوشتة سیدعلی 

صمدی و روی مک کانکی از »انتشارات دوران« اعطا کرد.
 اقتصاد، حسابداری و بازرگانی 

ــت: چگونه مدیریت  ــروه کتاب »مدیریت چه چیز نیس ــن گ در ای

دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی

کتاب های برگزیده و تقدیری دهمین جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد
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ــد«  عاب ــارات  »انتش کریمـی از  عبدالعظیـم  ــة  نکنیم؟«، نوشت
ــی: خودآموز تدوین طرح  ــة راه موفقیت در کارآفرین و  کتاب »نقش
ــة کامبیـز طالبـی و محمدرضـا  ــار )مقدماتی(«، نوشت کسب وک
ــر تقدیری را  ــگ«، عنوان اث ــد فرهن زارع  یکتـا، از »انتشارات رش

تصاحب کردند. 
»کاربرد آمار در اقتصاد و مدیریت«، نوشتة حمید سپهردوسـت 
از »انتشارات دانشگاه بوعلی سینا« نیز به دلیل استفاده از منابع قوی 
ــه روز، ویرایش علمی دقیق و منطقی، نثر روان و هم پوشانی قابل  و ب
ــه در شاخة فنی و حرفه ای، به عنوان  ــه با برنامة درسی این رشت توج

اثر برگزیده معرفی شد.
 برق

ــل  ــص« به دلی ــارات ن ــاس از »انتش ــا سپ ــروه داوران برق، ب گ
ــای فنی وحرفه ای  ــار کتاب ه ــه در انتش ــده ای ک ــای ارزن فعالیت ه
ــی« تألیف  ــرق صنعت ــای ب ــاب »نقشه ه ــی از کت ــا قدردان دارد و ب
ــاب برگزیده را به  ــواره و عنوان کت بهـروز احمـدی، تندیس جشن
ــة فـرزاد مظاهریـان،  ــای dsPIC« نوشت کتاب: »میکروکنترلره
محمدمهـدی پرتوی فـر و مهدیه َدهاقیـن از »انتشارات نص«، 
به دلیل توجه به مباحث جدید و به روز بودن محتوای کتاب اعطا کرد.

 بهداشت و کودکیاری 
ــاز کودکان برای  ــن گروه، کتاب »مهارت های مورد نی داوران ای
ــه مدرسه«، نوشتة احمد عابدی، فرزانـه مؤمنی و آرزو و  ورود ب
یاسـمن شاه میوه اصفهانی از »انتشارات نوشته« را مشمول کسب 

عنوان تقدیری دهمین جشنواره دانستند.
 پیش دبستانی 

ــواره، بیشترین  ــن دوره از جشن ــه در ای ــروه پیش دبستانی ک در گ
ــاب عنوان کتاب  ــود جا داده بود، دو کت ــای مناسب را در خ کتاب ه
آموزشی تقدیری و دو کتاب عنوان کتاب آموزشی برگزیده و تندیس 

جشنواره را از آن خود کردند.
ــازی و تفریح و بازی و ورزش« از »انتشارات مدرسه«، ترجمة  »ب
جـواد آزمون و ماندانـا آجودان َگرکانـی و »رنگین کمان: انس با 
ــر، تألیف مسعود  ــم در دوره پیش دبستان« از همین ناش قرآن کری
ــه به عنوان اثر  ــاران وی، دو کتابی بودند ک تهرانی فرجـاد و همک

تقدیری شناخته شدند.
اما تندیس جشنواره و عنوان کتاب آموزشی برگزیده در این گروه 
به دو کتاب: »بیبو بیبو« نوشتة الله جعفری از مؤسسة »نشر شهر« 
ــاله مخملی« تألیف شکـوه قاسـم نیا از »انتشارات  و »خروس ک

کتاب های ارغوانی« رسید.
 تفکر، پژوهش و سبک زندگی 

در این گروه، مجموعة »کودکان فیلسوف« )شامل خوب و بد یعنی 
چه؟/ شناخت یعنی چه؟ و  من یعنی چه؟( از »انتشارات شهرتاش«، 
ترجمة آرزو نیّراحمـدی، و کتاب »نوجوانان و رسانه ها« از شرکت 

»انتشارات فنی ایران« ترجمة الدن مقیمی اسکویی، هر دو عنوان 
ــاب آموزشی تقدیری جشنوارة دهم را تصاحب کردند. نوآوری در  کت
ــاب مناسب کتاب برای ترجمه،  ــک ارائه و محتوای کتاب و انتخ سب
دلیل انتخاب مجموعة کتاب نخست و بومی سازی مثال ها و تصویرها 
ــه به نیازهای فرد و جامعه امتیاز کتاب دوم و ارتباط خوب هر  و توج
دو کتاب با برنامة درسی تفکر و سبک زندگی، از ویژگی های هر دو 

شمرده شده است.
 جغرافیا

از نگاه گروه داوری جغرافیا، تندیس جشنواره و کسب عنوان کتاب 
ــواره شایستة »دومین اطلس جغرافیایی  ــی برگزیدة این جشن آموزش
ــران و قاره های جهان در  ــار« )شامل نقشه های ایران، ته دورة قاج
ــت سال قبل(، تألیف محمدرضـا مهندس بود که به  یک صد وبیس
کوشش جواد صفی نژاد، غالمرضا سـحاب و سـعید بختیاری و 
ــر شده است.  ــای سحاب« منتش ــای جغرافی ــط انتشارات »دنی توس
ــرای درک جغرافیا، از طریق نقشه های  ــی به مخاطبان ب انگیزه بخش
ــوزش نقشه های  ــازی فعالیت های تاریخی در آم ــی، مستندس تاریخ
ــای جغرافیایی، دالیل  ــد اطلس ه ــرد نو در تولی ــی و رویک جغرافیای

گزینش کتاب بیان شده است.
 دینی و قرآن 

گروه داوری دینی و قرآن، کتاب »سرود آسمانی: آموزش قرآن و 
ــان وحی« از »انتشارات طالیی« را که تألیف حمیدرضا  حیدری  زب
و همکاران اوست، به عنوان کتاب آموزشی تقدیری جشنواره برگزید.

ــاب آموزشی برگزیده  ــس جشنواره و عنوان کت ــن گروه تندی همی
ــارف قرآن«، تألیف غالمرضـا حیدری ابهری، از  را به »دایرة المع

»انتشارات محراب قلم« واگذاشت.
 روان شناسی

گروه داوری روان شناسی عنوان کتاب آموزشی تقدیری جشنواره 
ــوای خوب، برخورداری از جذابیت و جامعیت در عین  را به دلیل محت
ــر و مفید بودن و کاربردی بودن آن برای گروه های گوناگون،  مختص
ــف محمد کیاسـاالر از  ــف تا ی« تألی ــی از ال ــه کتاب »افسردگ ب

»انتشارات شبقره« داد.
 ریاضی

ــن! همة ما  ــف ک ــج نفری ریاضی، کتاب »کش ــروه داوری پن گ
ریاضیدان هستیم!« ترجمة مینا مهـرورز از »انتشارات مدرسه« را 

شایستة کسب عنوان کتاب آموزشی تقدیری دانست. 
ــی مدرسه«، تألیف شهرناز  ــروه کتاب »فرهنگ ریاض همین گ
بخشعلی زاده از »انتشارات محراب قلم« را شایستة دریافت تندیس 

جشنواره و عنوان کتاب آموزشی برگزیده تشخیص داد.
 زبان عربی

ــده و تندیس جشنواره  ــروه عنوان کتاب آموزشی برگزی در این گ
نصیب کتاب »آموزش کامل و مفهومی عربی 3« )برای رشتة علوم 
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انسانی( شد. این کتاب تألیف مرضیه سادات مرتضوی، معلم زبان 
عربی مدارس تهران و از »انتشارات مشق شب« بود.

 زبان و ادبیات فارسی 
ــن گروه از سه سهم خود کمال استفاده را بردند. در این  داوران ای
ــدن در خود«، تألیف علی رؤوف از  ــا درس رویی ــروه، کتاب »انش گ
ــن جشنواره را  ــاب آموزشی تقدیری ای ــژ« عنوان کت »انتشارات آیی

به دست آورد.
ــا،  انش ــوع  موض در  فرخ مهـر  حسیـن  ــات  تألیف ــه  مجموع
ــی( از  راهنمای دورة  ــوزان  دانش آم ــرای  انشا« )ب ــالس  یعنی »ک
ــارم  چه ــوزان  دانش آم ــرای  انشا«  )ب ــگ  »انتشارات نوشته«، »زن
ــه « )برای  ــا و اندیش ــان( از »انتشارات عابد«، »انش ــم دبست و پنج
ــال انشا از  ــان( از »انتشارات عابد«، »خی ــوم دبست دانش آموزان س
ــم دبستان( از  ــوزان چهارم و پنج ــا مدرسه« )برای دانش آم ــه ت خان
»انتشارات نوشته«، تندیس جشنواره و عنوان کتاب آموزشی برگزیده 

را به خود اختصاص دادند.
ــن بیاموزید«، تألیف  ــن، مجموعة »به م ــن گروه همچنی در همی
عبدالرحمان صفار پور از »انتشارات مدرسه« عنوان کتاب آموزشی 

برگزیده و تندیس جشنواره را کسب کرد.
 زبان های خارجی  

ــدی »Magic Phonics« از  ــن گروه داوری به معرفی کتاب دو جل ای
»انتشارات غزال جوان«، تألیف مهرداد مولودی به عنوان کتاب آموزشی 
ــوزش، انتخاب  ــوآوری در روش آم ــواره بسنده کرد. ن ــری جشن تقدی
فعالیت های آموزشی متناسب با نیاز مخاطب و کیفیت مطلوب ظاهری 
و گرافیکی کتاب، از جمله تصویرسازی و صفحه آرایی و چاپ خوب، در 

کسب این عنوان تأثیر داشته است.
 زیست شناسی 

ــان، کارکرد  ــان: راهنمای مصور ساختم ــة بدن انس »فرهنگ نام
مختاریـان از  احمـد  ــة  ترجم ــان«،  انس ــدن  ب ــای  بیماری ه و 
ــر داوران این  ــی بود که توانست نظ ــی« تنها کتاب »انتشارات طالی
ــوع، توسعة دانش  ــد. جامعیت موض ــوی خود جلب کن ــروه را به س گ
ــی، طیف وسیع مخاطب، حسن انتخاب و کیفیت باالی  زیست شناس
ــه داوران محترم گروه را به  ــاب، دالیلی بود ک ــا و چاپ کت تصویره

تقدیر از این فرهنگ نامه واداشت.
 طراحی و نقاشی

ــری 2«، تألیف عیسا  ــزار هن ــواد و اب ــروه، کتاب »م ــن گ در ای
امیری چوالندیم از »انتشارات کتاب آبان« بود که توانست تندیس 

جشنواره و عنوان کتاب آموزشی برگزیدة جشنواره را به دست آورد.
 علوم تربیتی

گروه داوری علوم تربیتی، در بین کتاب های این رشته، استحقاق 
ــورد مؤثر«، ترجمة طاهره  ــی بازخ ــی توصیفی یعن کتاب »ارزشیاب
ــت« را برای کسب عنوان کتاب  رسـتگار از انتشارات »منادی تربی

آموزشی تقدیری جشنواره بیش از بقیه دانست.
 فیزیک

ــوان کتاب آموزشی  ــروه داوری فیزیک، تندیس جشنواره و عن گ
ــرد: »الکتریسیته  ــن دو کتاب تقسیم ک ــده این جشنواره را بی برگزی
ــن« از »انتشارات فاطمی«، تألیف محمود حسنی اردسـتانی  ساک
ــک 1 و  ــار فیزی ــاب ک ــوز و کت ــاب »دانش آم ــاران، و کت و همک
از »انتشارات گل واژه«  آزمایشگاه«، تألیف روح اهلل خلیلی بروجنی 
ــی بودند که جایزة نخست جشنواره را در گروه فیزیک با هم  دو کتاب

تقسیم کردند.
 کار و فناوری

گروه داوری کار و فناوری، عنوان کتاب آموزشی تقدیری جشنواره 
را شایستة دو کتاب دانستند:

 »مسئله های مقدماتی المپیاد کامپیوتر«، تألیف یاسـر و هادی 
احمدی فـوالدی از »انتشارات فاطمی«، به دلیل توجه به فرایند حل 
ــاب برای طبقات  ــف و قابل استفاده بودن کت ــه، عمومیت تألی مسئل

مختلف؛
ــف نوید اصالنـی از »انتشارات کانون پرورش   »سازه ها«، تألی
فکری کودکان و نوجوانان«، به دلیل توجه به فرایند تولید محصوالت 

فناوری،  تصویری بودن و خودآموز بودن کتاب.
ــاب آموزشی برگزیدة  ــس و عنوان کت ــروه اما، تندی ــن گ داوران ای
ــاد به مراجع علمی،  ــه به برنامة درسی، استن ــواره را به دلیل توج جشن
ــن روان و سلیس و انتخاب تصویرهای مناسب به کتاب »مدیریت  مت
ــک ACCESS و SQL Server«، تألیف حبیب  پایگاه داده به کم

فروزنده دهکردی از »انتشارات عابد« تقدیم  کردند.
 کتاب مرجع

در این گروه »فرهنگ نامة طالیی نو آموز« از »انتشارات طالیی«، 
عنوان کتاب آموزشی تقدیری را از آن خود کرد.

ــن ناشر، تندیس  ــی کلید دانش« از همی ــا »فرهنگ نامة طالی ام
جشنواره و عنوان کتاب آموزشی برگزیده را به دست آورد.

 کشاورزی
ــک  »هیدرولی ــاب  کت ــاورزی،  کش داوران  ــروه  گ ــاه  نگ در 
ــت »انتشارات فنی  ــة کوُرس ضیایی از شرک ماشین آالت«، ترجم
ــا و نگاره های مطلوب، تطابق با  ــران«، به دلیل استفاده از تصویره ای
محتوای آموزشی، صفحه آرایی مطلوب و نگارش مناسب و هماهنگ 
ــی تقدیری این  ــة عنوان کتاب آموزش ــوای درس ها، شایست با محت

جشنواره بود. 
ــی بذر«، تألیف فرشیـد قادری فر و  ــا کتاب »کنترل و گواه ام
ــی مشهد«، به دلیل  افشین سـلطانی از »انتشارات جهاد دانشگاه
ــت اصول آموزشی،  ــوب مطالب با محتوای درس ها، رعای تناسب خ
ــت به موضوع  ــی و کارگاهی، و عنای ــه عملیات آزمایشگاه ــه ب توج
ــواره و عنوان  ــی را داشت که تندیس جشن ــی، این شایستگ ارزشیاب
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کتاب آموزشی برگزیده را تصاحب کند.
 گرافیک و عکاسی 

در این گروه، کتاب »گذار عکاسی به دنیای دیجیتال«، تألیف ترانه 
ــوس«، تندیس جشنواره و عنوان  امضایی امیرخیـز از »انتشارات ناق

کتاب آموزشی برگزیده جشنواره را ربود و باالتر از همگنان ایستاد.
 مدیریت خانواده 

ــاب »365 روز با غذا های  ــروه داوری، کت ــای محترم این گ اعض
ــف رسـول حیـدری و محمـد دریایـی از  ــی ایرانی«، تألی گیاه
»انتشارات سفیر اردهال« را بیش از بقیه مستحق دریافت تندیس و 

عنوان کتاب آموزشی برگزیده جشنواره یافتند.
 مطالعات اجتماعی 

اما گروه داوری مطالعات اجتماعی، ضمن تقدیر از دیگر کتاب های 
ــوان کتاب آموزشی تقدیری  ــوب گروه،  به این نتیجه رسید که عن خ
ــم کتاب »بیت المقدس«، تألیف جعفـر ربانی از  ــواره را تقدی جشن

انتشارات مدرسه کند.
ــواره را به دست لیلی فرهادپور، مؤلف  ــن گروه تندیس جشن همی
کتاب »به دنبال کاغذ اخبار« از »انتشارات ققنوس« سپرد. این گروه 
دلیل خود را برای اعطای عنوان کتاب آموزشی برگزیده به این کتاب، 
نوگرایی در سازمان دهی محتوا و بیان موضوعی تاریخی - اجتماعی 
ــی بدیع و ترکیبی از داستان و مستند، توضیح واژه های خاص  به شکل
ــل به شکلی ظریف و در حاشیة متن، و استفاده از تصویرگری  و مشک

مناسب شمرده است.
 معماری و نقشه کشی 

علمی و به روز بودن محتوا، تدوین کتاب در راستای برنامة درسی 
ــه، روان و ساده فهم بودن متن، و انتخاب تصویرها و نقشه های  رشت
متناسب با محتوا نیز موجب شد کتاب »طرح معماری؛ طراحی خانة 
مسکونی«، تألیف ناهیدصادقی پی از »انتشارات فاطمی«، تندیس 
ــاب آموزشی برگزیدة جشنواره را در این گروه  جشنواره و  عنوان کت

کسب کند.
 مکانیک

ــه ربودن تندیس  ــک از کتاب ها قادر ب ــروه مکانیک  هیچ ی در گ
جشنواره نشدند، اما سه کتاب عنوان کتاب تقدیری گروه را از آن خود 
ساختند: »بازسازی و تکنولوژی بدنة خودرو«،  تألیف شهرام و عالیه 
امینیان و حمیدرضا ثابت نژاد، از »انتشارات سازمان فنی وحرفه ای 
نیما  ــردی Auto CAD2012«، تألیف  ــای کاب ــور«؛ »راهنم کش
ــد« و »مهرگان قلم«؛  ــارات عاب ــاران از  »انتش جمشـیدی و همک
ــی«، تألیف  ــی و ابزارهای عموم ــاری، کام کن ــاری، مته ک و »فرزک

محمدعلی نیکنام از »انتشارات فدک ایساتیس«.
 مواد 

ــاب »شیمی عمومی مدرن )جلد 1(«، تألیف  گروه داوری مواد کت
ــروان« را تنها  ــارات مبتکران و پیش محمدرضـا مـالردی از »انتش

ــی تقدیری دهمین  ــه می تواند عنوان کتاب آموزش کتابی دانست ک
جشنوارة کتاب آموزشی رشد را روی جلد خود حک کند.

 موسیقی
ــف  ــگ آهنگ سازی«، تألی ــروه موسیقی، کتاب »فرهن ــا در گ ام
علیرضا مشایخی از »انتشارات سوره مهر« بود که تندیس و عنوان 

کتاب آموزشی برگزیدة جشنواره را شکار کرد.
 نمایش، سینما و انیمیشن   

ــف کتاب »مبانی  ــروه، کوشش های مؤل ــن گ ــاه داوران ای از نگ
ــن«، همایون ابراهیمـی، این ارزش را داشت که عنوان کتاب  تدوی
ــی تقدیری جشنواره را به خود اختصاص دهد تا به این ترتیب،  آموزش

»انتشارات اتحاد« نیز با دستی پر از دهمین جشنواره بازگردد.
 هنر عمومی

گروه داوری هنر عمومی جایزه و عنوان کتاب آموزشی برگزیدة این 
گروه را بین دو کتاب تقسیم کرد: »بخوان با من، بساز با من«، تألیف 
سـودابه سـالم از »انتشارات سوره مهر« و »زیبایی شناسی نقاشی 
ــی کودک«، تألیف رسـول  ــل تصویری نقاش ــان: روند تکام کودک
ــروه داوران ترکیب هنرهای  ــارات نوشته«.گ معرک نـژاد از »انتش
ــه را از  ــا و انتشار شایست ــازی سازه ــداری، بومی س ــداری و شنی دی
ــش مبتنی بر کالس و  ــل انتخاب کتاب نخست، و انجام پژوه دالی
ــوزان، برخورداری از تجربة به جان زیستة محقق  آثار هنری دانش آم
ــردن منبعی پژوهشی  ــاب به عنوان دبیر هنر، و فراهم ک و مؤلف کت
ــرای همکاران با هدف تحلیل نقاشی های دانش آموزان را از دالیل  ب

گزینش کتاب دوم برشمرد.
 گروه هایی که برگزیده و تقدیری نداشتند

ــن جشنوارة کتاب های آموزشی رشد،  بین گروه های داوری دهمی
شش گروه اثر برگزیده نداشتند. گروه های داوری تاریخ، تربیت بدنی، 
زمین شناسی، شیمی، علوم تجربی، و فلسفه و منطق که هیچ کتابی 

را به عنوان اثر برگزیده یا تقدیری معرفی نکردند.
 بخش جوایز ویژه

ــه از دهمین جشنوارة کتاب های آموزشی به  ــش جوایز ویژه ک در بخ
پیشنهاد گروه های داوری و موافقت کمیتة علمی جشنواره اهدا می شود، 

دو کتاب به عنوان کتاب برگزیدة دهمین جشنواره معرفی شدند:
ــف مریـم اصغـری از  ــی مستقل«، تألی ــی و زندگ  »نابینای
ــروه داوری آموزش وپرورش  ــاد گ ــارات آوای نور« به پیشنه »انتش
کودکان استثنایی، به دلیل طرح مسائل مهم مربوط به گروه نابینایان 

و بیان بسیار خوب و به زبان ساده توسط نویسندة روشندل کتاب.

ــراع، میراث مسلمانان در جهان ما«، ترجمة محمد   »1001 اخت
ــی« به پیشنهاد گروه  ــاران از »انتشارات طالی ــی و همک کرام الدین
ــام ویژه به موضوع تمدن  ــاب مرجع، به دلیل توجه و اهتم داوری کت

اسالمی و دستاوردهای آن.
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جشنوارۀ رشد راه خود را پیدا كرده است
امید خراسانی

اشاره
ــای آموزشی رشد، روز  ــم اختتامیة دهمین جشنوارة کتاب ه مراس
ــرورش، ناشران،  ــور مسئوالن آموزش و پ ــاه 1392 با حض 7 بهمن م
ــن آفرینش های  ــان این حوزه در محل سال ــان و کارشناس نویسندگ
فرهنگی و ادبی » کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« برگزار 
شد. این مراسم که با حضور پرشور مدعوین و به خصوص برگزیدگان 
ــور مشتاقانه و پرشور میهمانان،  ــواره برگزار شد و به سبب حض جشن
ــه جشنواره را  ــان جشنواره مراسم اختتامی ــان و برخی میهمان میزبان

ایستاده در گوشه گوشة سالن دنبال کردند. 
ــدای تندیس لوح  ــداد و برگزاری مراسم اه ــه مناسبت این روی ب
ــان جشنوارة دهم  ــراغ تنی چند از برگزیدگ ــز جشنواره به س و جوای
ــا شدیم. آنچه می خوانید گزارشی از این  ــم و نظرات آنان را جوی رفتی

گفت و گوهاست. 

 عبدالرحمان صفارپور
هیچ کودکی نباید در آموختن زبان 

فارسی مشکل داشته باشد
عبدالرحمان صفارپور زادة شهر دزفول 
ــت. دورة تحصیالت ابتدایی خود را تا  اس

دبیرستان در شهر اهواز گذراند و تحصیالت عالی را در دانشگاه تهران 
ــه اقتصاد آموزش و پرورش و روش های تدریس  به پایان رساند. او ک
ــم خوانده است در همین زمینه در مراکز آموزشی تدریس کرده  را ه
است و به عنوان معلم زبان آموزی، آثار گوناگونی در زمینة زبان آموزی 
ــای یاددهی و یادگیری امال و انشا دارد. مجموعه کتاب های  و الگوه
»به من بیاموزید« از این معلم باسابقه در دهمین جشنوارة کتاب های 
آموزشی رشد به عنوان کتاب آموزشی برگزیده انتخاب و معرفی شد. 
- به نام هستی بخش! این کار سال ها پیش و زمانی آغاز شد که 
آقای محمد ناصری و آقای محبت اله همتی به سراغم آمدند و گفتند 
ــور میلیون ها کودک داریم که باید زبان فارسی را  ما در خارج از کش
بیاموزند تا ارتباط آنان با زبان مادری، آن هم در محیط هایی که این 
زبان رواج چندانی ندارد، قطع نشود. همچنین، در داخل کشور افرادی 

دوزبانه هستند که با آموزش های زبان معیار فارسی مشکل دارند. 
ــردم و به فکرم رسید  ــم این کار را دنبال ک ــدود یک سال و نی ح
ــه ما اگر صداها را بدون نمادهایی مانند الف، ب و... معرفی کنیم،  ک
ــون از 50 سال پیش  ــر گام بزرگی برخواهیم داشت. چ در این مسی
ــون همة کتاب هایی که در این زمینه تألیف شده اند، این صداها  تاکن
ــا نمادهایی مانند همان الف، ب و... یاد داده اند. من در این زمینه  را ب
نمادهای خطی را ارائه و روی آن ها کار کردم. در همین زمینه شش 

ش
زار

گ

گپ وگفتي با برگزیدگان جشنواره دهم
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ــارة نمادهای خطی )خط  ــای از آن ها درب ــاب چاپ شد که سه  ت کت
نوشت ( و سه  تا ی دیگر دربارة نمادهای ریاضی است . 

ــش دبستانی و کالس اول و  ــن کتاب ها برای همة بچه های پی ای
والدینی که بخواهند با فرزندان خود کار کنند، قابل استفاده است. در 
ــاب هم طی دو تا سه صفحه نحوة استفاده از کتاب ها  ابتدای هر کت

را توضیح داده ام. 
ــت کنید، متوجه خواهید شد که نماد بسیاری از  اگر شما خوب دق
حروف مشترک است. برای مثال، نمادهای ب، پ، ت، ث، ج، چ و خ 
شبیه هستند. با این نگاه ما کاًل 17 نماد داریم. من این نمادها را در 
ــد وجه توضیح داده ام. در این کار مهم این است که کودک بتواند  چن
این 17 نماد را درک کند تا در یادگیری و کاربرد آن ها موفق شود. 

امیدوارم این کار که حاصل سال ها تجربه و تالش یک معلم است، 
برای کودکان این سرزمین در ایران و هر کجای دنیا که هستند، مفید 

باشد و زبان فارسی هیچ گاه دچار ضعف و فراموشی نشود. 

  حبیب فروزنده دهکردی
این جشـنواره در حد خـود موفق 

بوده است
ــاه داده ها به  ــت پایگ ــاب »مدیری کت
ــه  ــک Access و SQL server«، ب کم
ــده دهکردی،  ــب فروزن ــی حبی نویسندگ
ــوارة کتاب های آموزشی رشد  ــروه کار و فناوری« دهمین جشن در » گ
به عنوان کتاب آموزشی برگزیده انتخاب شد. او که متولد سال 1360 در 
شهرکرد و دارای مدرک کارشناسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی اصفهان 

است، در خصوص جوانب مختلف جشنواره چنین می گوید: 
ــان می کنم اگر مقدمات برگزاری این جشنواره با برنامه ریزی  - گم
و حساسیت بیشتری فراهم شود و در ضمن، در انعکاس اخبار آن هم 
ــات بیشتری انجام گیرد، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. من  اقدام
ــد سالی است که در این حوزه قلم  ــوان یک نویسنده و مؤلف چن به عن
ــم، اما خیلی در جریان برگزاری جشنواره نبودم. به نظرم می رسد  می زن
تعداد زیادی از نویسندگانی که در این حوزه فعالیت می کنند نیز اطالع 
ــداف آن ندارند. به همین  ــت الزم را از این طرح و اه ــی و شناخ کاف
ــی است که در این  ــور مؤثری را که باید ندارند و طبیع ــل آن حض دلی
ــواره بی بهره می مانند و  ــط، هم خودشان از شرکت در این جشن شرای
ــم مخاطبان که نیازمند آثارشان هستند، از دسترسی به آثار بیشتر و  ه
متنوع تر محروم می شوند. یادمان باشد که اگر در خصوص خروجی های 
جشنواره، یعنی همان معرفی آثار برگزیده، اطالع رسانی و تبلیغ الزم و 
کافی انجام نشود، همة تالش های قبلی ما که معطوف به همین هدف 

) اطالع مخاطب از انتشار این آثار( است، ابتر خواهد ماند.
ــار هم باید  ــث ارزیابی آث ــر می رسد در بح ــوی دیگر، به نظ از س
دسته بندی های جزئی تری مورد توجه قرار گیرند. مثاًل اگر کتاب های 

ــه، بهتر است که  ــاوری مورد داوری قرار گرفت ــا در گروه کار و فن م
زیرگروه هایی مانند IT و عمران هم داشته باشیم تا داوری ها دقیق تر 

و تخصصی تر انجام شوند. 
ــة طرح  ــی و دبیرخان ــای آموزش ــوارة کتاب ه ــن جشن ــاه م از نگ
ــق بوده است.  ــی در کار خود موف ــع و مواد آموزش ــی مناب سامان ده
ــور در این رقابت و جشنوارة کتاب های آموزشی باعث شد که با  حض
ــوزه بیشتر آشنا شوم. حتی ترغیب  ــای انجام شده در این ح فعالیت ه

ــودم را خاص تر بنویسم.  ــدم که آثار بعدی خ ش
ــی که مشخص شد مخاطبان جست وجوگر  زمان
ــال آثاری  ــد دانش آموزان به دنب ــری مانن و مؤث
ــود را افزایش دهند  ــه دانسته های خ هستند ک
ــد اطالعات درسی خود را تکمیل کنند،  و بتوانن
ــرای این گروه  ــه می توانم ب ــرم رسید ک به نظ
ــه در رشته های  ــوزان متوسط ــدف ) دانش آم ه

فنی و حرفه ای( کتاب بنویسم. 
ــوزان و جامعة  ــا دانش آم ــرورش ب آموزش و پ
ــم دارد و از نیازها و  ــاط مستقی ــا ارتب ــدف م ه
ــت. از سوی  دیگر،  ــان آگاه اس ــای آن خواسته ه
ــم که برای  ــان را نداری ــن فرصت و امک ــا ای م
ــم و این همان  ــی کنی ــان نیازسنج کتاب هایم
ــه باید به نویسندگان و ناشران  نقطه ای است ک
کمک کند تا بتوانند بر اساس نیاز دانش آموزان، 

کتاب و دیگر مواد خواندنی مورد نیاز آنان تولید شود. 

 پرستو آریانژاد 
حلقة مفقوده ای که می تواند باعث 

وصل شود!
آریا نژاد به عنوان داور حوزة معماری و 
ــا دبیرخانة طرح سامان  دهی  نقشه کشی ب
ــی در دهمین  ــواد و رسانه های آموزش م
ــه است. وی که  ــای آموزشی رشد همکاری داشت ــوارة کتاب ه جشن
ــال 1355 در کرمانشاه و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی  متولد س
ــد معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران است، در خصوص آثار  ارش

مربوط به حوزة داوری خود گفته است: 
ــای آموزشی، طی 10 سال  ــواره ای مانند جشنوارة کتاب ه - جشن
برگزاری، راه و مسیر حرفه ای خود را پیدا کرده است و بنده به عنوان 
ــه کارشناسان این  ــه ای شاهد هستم ک ــوزة فنی و حرف ــار ح داور آث
ــان را به خوبی بلد هستند و سعی می کنند فرایند  جشنواره کار خودش

ترسیم شده برای کارها به دقت دنبال شود. 
ــوزة فنی و حرفه ای و در گروه معماری و نقشه کشی، ما شاهد  در ح
انتشار آثار خوبی از سوی ناشران و نویسندگان هستیم، اما کتاب های 

نگـاه مـن جشـنوارۀ  از 
و  آموزشـی  کتاب هـای 
دبیرخانة طرح سامان دهی 
منابع و مـواد آموزشی در 
کار خود موفق بوده است. 
حضـور در ایـن رقابـت 
کتاب هـای  جشـنوارۀ  و 
آموزشـی باعث شد که با 
فعالیت هـای انجام شده 
در این حوزه بیشـتر آشنا 
شوم. حتی ترغیب شدم 
کـه آثـار بعدی خـودم را 
خاص تر بنویسم
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ــاوت تحصیلی نوشته شده  ــرای دوره های متف ــد و مناسبی که ب مفی
ــد، کم است و به همین دلیل متأسفانه علی رغم همة هزینه ها و  باشن
ــی که صورت می گیرند و آثار متنوعی که منتشر می شوند،  تالش های
ــان روبه رو هستیم.  ــل استفاده برای مخاطب ــا فقر منابع مفید و قاب ب
ــه می تواند زمینة  ــان حلقة مفقوده ای است ک ــه گمان من این هم ب
تعامل و همکاری بیشتر بین آموزش و پرورش و ناشران و نویسندگان 
) به خصوص در حوزة کتاب های فنی وحرفه ای( را بیشتر و مؤثرتر کند. 
ــران و نویسندگان بخش خصوصی، با  ــن نیاز وجود دارد که ناش ای
کمک آموزش و پرورش، از نیازهای گروه هدف 
ــع شوند تا آثاری را که پدید می آورند،  خود مطل
ــر انگیزه  ــد. در حال حاض ــب داشته باش مخاط
ــد و فروش این  ــی در بازار تولی ــت خوب و ظرفی
کتاب ها وجود دارد، اما بیشتر کتاب های منتشر 
ــة جشنواره  ــه به دبیرخان ــده در این حوزه ک ش
ــک و دانشگاهی  ــای آکادمی ــد، کتاب ه رسیدن
بودند. البته در حال حاضر ناشران و نویسندگانی 
ــار و در عمل با موضوعات نظری  ــه با بازار ک ک
و تجربی سروکار دارند، کتاب های مناسب تری 
ــاًل ما در بخش ساختمان با  تولید می کنند و مث
آثار متعدد و مناسبی روبه رو هستیم که فراوانی 

آن ها از دیگر بخش ها بیشتر است. 
خالصة صحبت من این است که ناشران و نویسندگان این بخش 
ــای فنی و حرفه ای داشته  ــاط بیشتری با دفتر تألیف کتاب ه باید ارتب
ــی از نیازهای دانش آموزان  ــد و در تعاملی دو سویه ضمن آگاه باشن
ــد انتخاب و معرفی  ــا ان شاءاهلل در دوره های آتی شاه مطلع شوند ت

کتاب های مفید و مناسب بیشتری در این حوزه باشیم. 

 شهرناز بخشعلی زاده
کتاب هـای معلمان و دانش آموزان 

را جداگانه داوری کنیم
کتاب »فرهنگ ریاضی مدرسه«، به قلم 
خانم شهرناز بخشـعلی زاده، در دهمین 
جشنوارة کتاب های آموزشی رشد و در گروه 
ــدة آموزشی معرفی شد. وی که  ــی ریاضی به عنوان کتاب برگزی آموزش
ــران و دارندة مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  متولد سال 1341در ته

ریاضی است نظراتش را در خصوص این جشنواره این گونه بیان کرد: 
ــای آموزشی رشد  ــوارة کتاب ه ــال جشن ــی امس ــک ویژگ - ی
ــاه فرایندی به  ــزار شد، نگ ــای تحصیلی برگ ــه در همه دوره ه ک
ــود که اگر ان شاهلل این  ــی، ارزیابی و انتخاب آثار ب ــث شناسای بح
ــود، رعایت شده  ــه مشخص شده ب ــان گونه ای ک ــد به هم فراین
ــه ای در این زمینه است  ــش حرکتی اصولی و حرف ــد، نویدبخ باش

ــاد انگیزه برای  ــت و صحت داوری ها و ایج ــد در سالم و می توان
نویسندگان و ناشران آموزشی مؤثر باشد. 

ــه در سال های اخیر و به خصوص در سال  جاری  فرصت دیگری ک
ایجاد شده است تا مؤلفان و ناشران ) به خصوص ناشران شرکت کننده 
ــران( بتوانند از اهداف مأموریت ها و برنامه های  در نمایشگاه کتاب ته
طرح سامان دهی مواد و منابع و رسانه های آموزشی بهتر مطلع شوند، 
حضور مسئوالن و کارشناسان دبیرخانة این طرح در نمایشگاه بین المللی 
ــان و پذیرای ناشران و  ــاب تهران است که با برپایی غرفه ای میزب کت
ــن رویداد تجربه های  ــان هستند. من شخصاً از حضور در ای نویسندگ
خوبی دارم. زمانی که در خصوص معیارهای انتشار کتاب های آموزشی 
ــی از نویسندگانی که آثارش پذیرفته نشده بود، صحبت کردم و  با یک
ــای حرفه ای و استاندارد این حوزه را روشن تر کردم، ایشان با  مالک ه
خوشحالی و حسی خوب گفت که با دانستن این معیارها حتماً با عالقه 

و انگیزة بیشتری آثار خود را تولید خواهد کرد.
ــرم یکی از اتفاقاتی که می تواند به تأثیرگذاری بیشتر جشنواره  به نظ
ــک کند، جدا کردن فرایند و حوزة داوری کتاب های دانش آموزی از  کم
کتاب های خاص معلمان است. طبیعی است که هر کدام از این دو حوزه 
الزامات خاص خود را دارند که در یک ارزیابی مشترک ممکن است این 
ــد. برای مثال، ما می توانیم در داوری  الزامات به حد کفایت دیده نشون
ــوزان )ضمن رعایت  ــای مخصوص معلمان نسبت به دانش آم کتاب ه
ــت کمتری داشته باشیم تا نویسندگان و  اصول و استانداردها( حساسی
ــری کارشان را ادامه دهند.  ــران این بخش با انگیزه و عالقة بیشت ناش
زیرا معلمان خود به این رشد و آگاهی رسیده اند که اگر اشکاالت جزئی 
هم وجود داشته باشد، با تشخیصی که خود دارند، از این آثار به درستی 
ــای آتی آثار این دو  ــاده کنند. پس پیشنهاد می کنم که در دوره ه استف

بخش به صورت جداگانه مورد ارزیابی و داوری قرار گیرند. 

 دکتر عبدالعظیم کریمی
مراقـب  ارزشمنـد  کـار  ایـن  در 

آسیب ها و آفت ها باشیم
»کتاب مدیریت چه چیز نیست: چگونه 
ــة عبدالعظیم  ــم؟«، نوشت مدیریت نکنی
ــاد، حسابداری  ــروه اقتص کریمـی، در گ
ــی رشد به عنوان کتاب  ــی دهمین جشنوارة کتا ب های آموزش و بازرگان
ــده و انتخاب شد. نویسندة این کتاب که متولد  آموزشی تقدیری برگزی
ــال و دارای مدرک تحصیلی دکترای روان شناسی  ــال 1335 در ارده س

است، در خصوص جشنوارة رشد و انتظاراتی که از آن وجود دارد گفت: 
ــه گمانم برای تشخیص اثرگذاری جشنوارة کتاب های آموزشی  - ب
رشد باید پژوهشی علمی و تجربی انجام دهیم تا مشخص شود که اگر 
ــود، چه اتفاقاتی می افتاد و چه مخاطراتی  این جشنواره برگزار نشده ب

دانش آموزان، معلمان و نظام تعلیم و تربیت را تهدید می کرد. 

ناشـران و نویسندگان این 
بخش باید ارتباط بیشتری 
بـا دفتـر تألیـف کتاب های 
فنی و حرفه ای داشته باشند 
سـویه  دو  تعاملـی  در  و 
ضمـن آگاهـی از نیازهـای 
دانش آمـوزان مطلع شوند 
تـا ان شـاءاهلل در دوره های 
آتی شاهد انتخاب و معرفی 
کتاب های مفید و مناسـب 
بیشتری در این حوزه باشیم
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قطعًا دبیرخانه طرح سامان دهی کتاب های آموزشی و این جشنواره 
ــه است با معرفی معیارها و استانداردهایی معین، تحولی را در  توانست
میان نویسندگان و ناشران این حوزه به وجود بیاورد. شما فرض کنید 
ــا و استانداردهایی توسط آموزش و پرورش تهیه و تولید  چنین معیاره
ــی به وجود می آمد که  ــی سرگردانی و حیران ــده بودند، آنگاه نوع نش

هیچکس تکلیف خودش را نمی دانست. 
ــای چنین کاری هم توجه داشته  ــا در این میان باید به آسیب ه ام
ــم، زیرا هر کار و عملی را آسیب هایی تهدید می کند )کما اینکه  باشی
ــی دین هم آفت دارد(. خیلی باید مراقب باشیم که  گفته می شود حت
چنین جشنواره های مؤثری در حین اجرا و طی زمان از نیات خالصانه 
ــًا جشنواره هایی  ــرف نشوند. قطع ــد خود منح ــای ارزشمن و هدف ه
ــاز قشرهای آسیب پذیری  ــه و خودجوش که براساس نی خود  انگیخت
ــل دانش آموزان شکل گرفته اند و گاه نیز در گمنامی و آرام و مؤثر  مث
حرکت می کنند، باید همواره مراقب باشند که مسیر خود را به درستی 
ــد سوگیری خاص در مورد آثار  ــب کنند. ممکن است آفتی مانن تعقی

به وجود بیاید و در نتایج کار تأثیر بگذارد. 
ــا شناختی که بنده از داوران این جشنواره دارم و اطالعاتی  البته ب
ــه همکاران خوبی با  ــت جشنواره قرار دارد، می دانم ک ــه روی سای ک
سابقه و سلیقه های متفاوت برای داوری انتخاب شده اند که می توان 
ــا همان سالمت و دقت  ــود، اقدامات آیندة این حوزه هم ب امیدوار ب
ــوب، در مسیر شناسایی و  ــام شود و جهت گیری این اقدامات خ انج
ــوزان و دیگر مخاطبان  ــد و مؤثر مورد نیاز دانش آم ــی آثار مفی معرف

باشد. 

 الله جعفری 
جشنواره می تواند کار نویسنده را 

تسهیل کند
ــة اللـه  ــو«، نوشت ــو بیب ــاب »بیب کت
ــوع رعایت نظافت در  جعفـری، با موض
ــروه کتاب های پیش دبستانی  شهر در گ
ــد. نویسندة این کتاب که متولد  ــوان کتاب آموزشی برگزیده ش به عن
سال 1345 در اصفهان و دارای مدرک کارشناسی هنرهای دراماتیک 

از دانشگاه تهران است، می گوید: 
ــار اصیلی است که معمواًل نویسنده آن را  ــق اثر و نوشتن، ک - خل
ــودش انجام می دهد و ممکن  ــل عالقه و اعتقادات شخصی خ به دلی
ــی آن اثر در جشنواره و یا  ــت در مرحلة اول نگاه و هدفش معرف اس
ــر جشنواره ای شکل می گیرد  ــش نباشد. اما شکی نیست که اگ همای
ــی برای صاحب اثر به وجود  ــری معرفی می شود، نوعی راهگشای و اث
ــد که می تواند از طریق آن، اثرش را بهتر و بیشتر به مخاطبان  می آی

خود معرفی کند. 
کتابی که از طریق یک جشنوارة معتبر معرفی می شود، کنجکاوی 

ــک می کند تا تالش  ــران )و به خصوص مخاطبان اثر را( تحری دیگ
کنند این کتاب را به دست آورند و از محتوای آن مطلع شوند. 

ــی رشد در سال   ــت جشنوارة کتاب های آموزش ــی از نقاط مثب یک
جاری این بود که بخش پیش دبستانی از دیگر بخش ها جدا شده بود. 
ــه کارشناسان جشنواره به خوبی تفاوت های  این امر نشان می دهد ک
ــود بین این بخش با بخش های کودک و نوجوان را ) که معمواًل  موج

بخش مطرح در اکثر جشنواره های مشابه هستند( درک کرده اند. 
ــه لحاظ  ــاوت زیادی ب ــًا هم تف اساس
ــن گروه و گروه  ــه ای و علمی بین ای حرف
ــودک و نوجوان وجود دارد که متأسفانه  ک
نادیده انگاشته می شود. امسال با تفکیک 
ــن حوزه، این  ــی بر کارشناسی در ای مبتن
ــار این بخش به  ــت ایجاد شد که آث فرص
ــت، دیده  ــه شایسته اس ــان نحوی ک هم
ــه نوبة خودم بابت این اتفاق  شوند. باید ب
ــاران جشنواره تشکر  خوب از دست اندرک

کنم. 
ــرای توجه به  ــار شروع خوبی ب این ک
ــا باید در  ــش پیش دبستانی است، ام بخ
ــری به بخش  ــه بیشت ــوات آتی توج سن
ــه که آثار  ــی شود. همان گون پیش دبستان
ــوان در ابعاد مختلف  ــوزة کودک و نوج ح
ــری، داستان، صفحه آرایی  مانند تصویرگ
در  ــد،  می گیرن ــرار  ق ــه  توج ــورد  م و... 

ــر گرفته شوند و  ــف یک اثر در نظ ــش هم جنبه های مختل این بخ
ــورد توجه و تقدیر قرار  ــان آن در بخش های گوناگون م پدیدآورندگ

گیرند. 

 مریم اصغری 
ــی مستقل«،  ــاب »نابینایی و زندگ کت
ــدل، مریم  ــی مؤلف روشن ــه نویسندگ ب
ــة علمی  ــژه کمیت ــزة وی اصغـری، جای
ــروه آموزش و پرورش  ــواره را در گ جشن
ــی از آن خود کرد. مریم  کودکان استثنای
ــال 1357 در تهران و دارای مدرک کارشناسی  اصغری که متولد س
ــران است، در خصوص این  ــد روان شناسی تربیتی از دانشگاه ته ارش

جشنواره گفت: 
ــای آموزشی رشد می تواند به  ــواره ای مانند جشنوارة کتاب ه جشن
ــد تا از تحوالت  ــر و تولید کتاب کمک کن ــان و اهالی نش نویسندگ
ــوص در حیطه هایی  ــن بخش بیشتر آگاه شوند؛ به خص و اتفاقات ای
مانند حوزة آموزش و پرورش استثنایی که مؤلفان آن نیاز دارند بدانند، 

فرصت دیگری که در سال های 
اخیر و به خصوص در سال  جاری 
ایجاد شده اسـت تـا مؤلفان و 
ناشـران ) به خصـوص ناشران 
نمایشـگاه  در  شرکت کننـده 
کتاب تهـران( بتوانند از اهداف 
مأموریت ها و برنامه های طرح 
سـامان دهی مـواد و منابـع و 
بهتـر  آموزشـی  رسـانه های 
مطلع شونـد، حضور مسئوالن 
و کارشناسـان دبیرخانـة این 
طرح در نمایشـگاه بین المللی 
کتاب تهران است که با برپایی 
غرفـه ای میزبـان و پذیـرای 
ناشران و نویسندگان هستند
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مخاطبان به چه آثاری احتیاج دارند، این کار اهمیت و ارزش بیشتری 
دارد. معرفی آثار مناسب در این حوزه کمک می کند تا مؤلفان بتوانند 
ــد در این زمینه  ــت مخاطبان برسانند که البته بای ــار خود را به دس آث

تالش ها و هماهنگ های بیشتری صورت گیرند. 
ــه باید مورد توجه قرار گیرد این است که  موضوع مهم دیگری  ک
باید در حد فاصل بین  دو دورة جشنواره نیز فعالیت هایی انجام پذیرند 
ــراد هم بتوانند با  ــد. فرایندی مشخص شود تا اف ــا رها نشون و کاره
ــای جشنواره همراه شوند و طی این مدت امور به فراموشی  فعالیت ه

سپرده نشوند. 
ــی و کارگاه ها ی  ــزاری جلسات هم اندیش برگ
آموزشی نیز می تواند زمینة خوبی برای تداوم این 
ــات کمک می  کنند تا  فعالیت ها باشد. این جلس
ناشران و نویسندگان با اتفاقات این حوزه بیشتر 
آشنا شوند و ضمنًا کارشناسان آموزش و پرورش 
ــا و دانسته های ناشران و  ــم بتوانند از یافته ه ه
ــان فعال در این حوزه مطلع و بهره مند  نویسندگ
شوند و تعامل بیشتری بین آنان صورت گیرد. 

ــوص معرفی آثار  ــوی دیگر، باید درخص از س
برتر هم اقدامات بیشتر و مؤثرتری صورت گیرد. 
ــب در پایان کتاب های  ــه کتاب های منتخ اینک
ــی است، اما باید  ــی معرفی شوند، کار خوب درس
ــازار فروش هم  ــا در ب ــه ای این کتاب ه به گون
ــد تا این آثار  ــد و تمهیداتی اندیشی معرفی شون
ــد به عنوان آثار  ــه در رقابتی سخت توانسته ان ک
ــد، به دست مخاطب برسد  برگزیده انتخاب شون
و نویسنده و ناشر انگیزة بیشتری برای نشر آثار 

مناسب داشته باشند. 
اگر بتوانیم راهکار اطالع رسانی مؤثرتری انتخاب کنیم که این آثار 
ــی شوند و در مراکز برگزاری نمایشگاه های مدرسه ای  به خوبی معرف
در آموزش و پرورش نیز عرضه شوند، آنگاه است که این چرخه، یعنی 
ــد، معرفی و توزیع کامل خواهد شد و خواهیم توانست ادعا کنیم  تولی
که این فرایند کامل شده و آثار برتر تولید شده به دست جامعة هدف 

که همان دانش آموزان و معلمان هستند، رسیده است. 

 سودابه سالم
هـوش  بـه  توجـه  خالـی  جـای 

موسیقیایی
کتاب دو جلدی: »بخوان با من، بساز 
با من!« به نویسندگی سـودابه سـالم 
ــا کتاب زیبایی شناسی  ) به طور مشترک ب
ــل تصویری نقاشی کودک( در گروه هنر  نقاشی کودکان: روند تکام

ــواره انتخاب و  ــاب آموزشی برگزیدة این جشن ــی به عنوان کت عموم
ــال 1333 در ساوجبالغ و دارای  ــده که متولد س ــی شد. نویسن معرف
ــدرک لیسانس موسیقی از دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران  م

است، در خصوص این جشنواره گفت: 
ــی و جشنوارة کتاب های  ــی مواد و منابع آموزش ــرح سامان  ده - ط
ــا موضوعات درسی آشنایی  ــی حتماً مؤثرند. همة کسانی که ب آموزش
ــای دانش آموزان رو به  ــای امروز که نیازه ــد، می دانند که در دنی دارن
گسترش و فزاینده اند، کتاب های درسی به تنهایی نمی توانند پاسخگوی 
ــه در گذشته هم به دلیل  ــای دانش آموزان باشند. کما اینک همة نیازه
ــازی وجود داشته است.  ــت ظرف کتاب های درسی، چنین نی محدودی
ــرح و جشنواره ای انکارناپذیر  ــه همین دلیل، ضرورت وجود چنین ط ب
است. باید کوشید با گسترش ابعاد گوناگون آن به همه نیازهای اصیل 

دانش آموزان به شایستگی و به درستی پاسخ داده شود. 
ــن در کتاب »بخوان با من، بساز با من!« از جایی شروع کرده ام  م
ــی و هوش موسیقیایی مخاطب تأکید دارد و همة  که بر حس شنوای
ــل فن می دانند که هوش موسیقیایی در حیطه های گوناگون رشد  اه
خصوصًا در درک و فهم و یادگیری ریاضی تأثیر فراوانی دارد. به نظر 
ــای این موضوع خالی است  ــد که در نظام تعلیم و تربیت ما ج می رس
ــود. دلیل من هم برای  ــه چندانی به هوش موسیقیایی نمی ش و توج
این مدعا آن است که این کتاب به دلیل همین ویژگی توانست جلب 
ــه کند و توسط کارشناسان دیده شود. من اعتقاد دارم اساسًا باید  توج
ــران و آموزش و پرورش  ــرای موفقیت این کار ما نویسندگان و ناش ب

یکدیگر را باور کنیم.
ــردی برای زندگی خوب  ــای پیچیده ای که هر ف ــروزه و در دنی ام
ــوردار باشد،  ــای متفاوتی برخ ــد از مهارت ه ــار بای ــه بازارک و ورود ب
ــه در حیطه های متفاوت از استعدادها و  ــوزان ما نیاز دارند ک دانش آم
توانایی های خود استفاده کنند و این استعدادها و توانایی ها به آموزش 

 و  پرورش نیاز دارند. 
در آزمون های گوناگون بین المللی هم که انجام گرفته اند، متأسفانه 
کشو ر ما در حوزة مطالعه و خواندن رتبة شایسته ای ندارد و ما باید ا ز 
سنین کودکی به این مهارت مهم و پرورش آن توجه داشته باشیم. 
ــی کتاب های مفید و جذاب می تواند کمک کند تا مخاطب  معرف
ــاب نیازهای خود  ــر و مؤثرتری دست به انتخ ــا با شناخت بیشت م
ــد جشنوارة کتاب های  ــد. این موضوع مهم کاری است که بای بزن
ــار مناسب و برتر است،  ــی که متولی شناسایی و معرفی آث آموزش

انجام دهد. 
جایزة جشنواره برای من خیلی مهم است، چون آن را برای کتابم 
ــار تمام تقدیم  ــل می خواهم آن را با افتخ ــه همین دلی ــه ام و ب گرفت
دانش آموزان عزیز »شین آباد« کنم؛ عزیزانی که نیاز به توجه و کمک 
ــا دارند تا دوباره به زندگی بازگردند و با امید و سرزندگی در جامعه  م

حضور پیدا کنند. 

طـرح  دبیرخانـه  قطعـاً 
کتاب هـای  سـامان دهی 
آموزشـی و این جشـنواره 
توانسته اسـت بـا معرفی 
معیارهـا و اسـتانداردهایی 
معیـن، تحولـی را در میان 
ناشـران  و  نویسندگـان 
ایـن حوزه به وجـود بیاورد. 
شمـا فـرض کنیـد چنین 
معیارهـا و اسـتانداردهایی 
آموزش و پـرورش  توسـط 
تهیه و تولید نشـده بودند، 
آنگـاه نوعی سـرگردانی و 
حیرانـی به وجود می آمد که 
هیچکس تکلیف خودش را 

نمی دانست
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دکتر اکرم عینی، دکترای علوم کتابداری و اطالع رسانی

آموزش سواد اطالعاتی؛
گامی برای تحقق فرهنگ مطالعه

اشاره
ــده است و گنجاندن  ــوزش در قرن 21 متفاوت تر از گذشته ش آم
ــوزش مادام العمر« در سیاست های  ــواد اطالعاتی برای آم بحث »س
ــه مطالعه و  ــات است. از آنجا ک ــرورش از ضروری ــالن آموزش و پ ک
خواندن با آموزش و یادگیري در یک مدار در حرکت هستند، آموزش 
»سواد اطالعاتی« به عنوان عنصر کلیدی برای توسعة توانمندی های 
ــی مي تواند بستر  ــر سواد اطالعات ــورد توجه است. تسلط ب فردي م
ــد علمی و تولید  ــازی دانش آموزان را در فراین ــرای توانمندس الزم ب
ــم آورد و باعث ارتقای فرهنگ مطالعه شود. سواد  دانش جدید فراه
اطالعاتی دانش و مهارت ضروری برای تشخیص صحیح اطالعات 
ــورد نیاز، سازمان دهي اطالعات، تفسیر و تجزیه و تحلیل اطالعات،  م
ــه انضمام رعایت حق مؤلف و  ــی صحت و اعتبار  اطالعات، ب ارزیاب
ــات را از آن به دست آورده است، و به کارگیری آن  منابعی که اطالع

برای به دست آوردن نتایج و اعمال آن نتایج تلقی می شود.

کلیدواژه هـا: فرهنـگ مطالعـه، خوانـدن، آمـوزش سـواد 
اطالعاتي، کتابخانة مدرسه 

از سواد پایه تا سواد اطالعاتی 
آموزش در قرن 21 متفاوت تر از گذشته شده است. نظام آموزشی 

ــه یکی از این  ــاي متفاوتی است ک ــه دارای کارکرده ــر جامع در ه
ــت. دامنة سواد از آموزش ابتدایي )سواد  کارکردها، آموزش سواد اس
پایه( تا سواد اطالعاتی و سواد علمي گسترده است و ابزار کلیدي آن 
خواندن و مطالعه کردن است. براساس تعریف »یونسکو«، سواد حق 
ــی بشر و کلید یادگیري است. سواد مفهومی پویا و سوادآموزي  اساس

فرایندي مادام العمر است. 
ــال 1948، سواد عبارت  ــق تعریف سازمان ملل متحد در س مطاب
است از توانایي خواندن و نوشتن یک نامة ساده به زباني که شخص 
تکلم مي کند. در تعریف 1951 سازمان ملل آمده است: باسواد کسي 
ــد، درک کند و می تواند وقایع سادة  ــت که مطالبی را که مي خوان اس
ــه فقط  توانایی خواندن دارد، »نیمه  ــی خود را بنویسد. کسي ک زندگ
ــواد عبارت است از »توانایي استفاده از  باسواد«1 شناخته مي شود. س
ــاری، به گونه اي که  ــای گرافیکي به  منظور بازنمایي زبان گفت نماده
ــرار مي گیرد، به بیان آید و  ــه از سوي جمع مورد فهم عمومی ق آنچ
در زمان و مکان تثبیت شود« )مک گری2، 1991؛ بودون3، 2001(. 

ــوي یادگیري و یادگیري مادام العمر،  تغییر نگرش از آموزش به س
ــر و روزآمدتر، افزایش حجم  ــش نیاز به منابع اطالعاتی معتبرت افزای
ــع اطالعاتی، و افزایش  ــوع و پیچیدگی نظام ها و مناب ــات، تن اطالع
ــده است. برای  ــو و بازیابی اطالعات را سبب ش ــواری جست وج دش
ــج موفقیت آمیز، باید از  ــدن به نتای ــق بخشیدن به دانش و رسی عم
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ــواد اطالعاتی به عنوان  ــای سواد اطالعاتی بهره گرفت. س مهارت ه
ــده است و جزء الینفک انجام همة  ــواد حیاتی قرن 21 شناخته ش س

فعالیت ها و تفکر انتقادی در جامعة اطالعاتی است.
ــل توانایی دسترسی، ارزیابی  ــف سواد اطالعاتی معمواًل شام تعری
ــه افراد چگونه مهارت های سواد  ــاده از اطالعات است و اینک و استف
ــواد اطالعاتی  ــر نظریه پردازان س ــی را کسب می کنند. اکث اطالعات
ــد که این مهارت ها در سراسر زندگی فردی کسب می شوند و  معتقدن
مدارس را اولین مرحلة بنیادی در این زمینه تشخیص داده اند )راسل، 
ــرای سواد اطالعاتی استاندارد ملی  2004(. در بسیاری از کشورها ب
تدوین و از دورة ابتدایی تا متوسطه به این مقوله پرداخته شده است.
تسلط بر سواد اطالعاتی مي تواند بستر الزم را برای توانمندسازی 
ــم و تولید دانش جدید فراهم آورد.  ــوزان در فرایند کسب عل دانش آم
زیرا  بر اساس یافته هاي پژوهشي، بین سطح سواد اطالعاتی جامعه 
ــود دارد. مشخصة  ــة مستقیم وج ــش در آن رابط ــزان رشد دان و می
آموزش سواد اطالعاتی آن است که این آموزش به طور بالقوه عمیق 
ــری مادام العمر  ــل و خودآموزند، و یادگی ــت، فراگیرندگان مستق اس
ــد است، طرفداران  ــن4، 2001(. برودریک )1998( معتق است )ورم
ــرورت تغییر نظام آموزشی باید بدانند که توان بالقوة آموزش سواد  ض

اطالعاتی، یادگیري مادام العمر است.
ــم تغییر جامعة اطالعاتی امروز  آموزش سواد اطالعاتی عامل مه
ــه جامعة یادگیرندة فرداست. از آنجا که مهارت هاي ضروری جامعة  ب
ــي از اهداف اصلی  ــی است، پس  باید یک ــی سواد اطالعات اطالعات

سیاست های آموزش وپرورش باشد.

خواندن پیش نیاز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
بنا بر نظر چال ) 1996 (، آموزش و پرورش و مطالعه و خواندن در 
ــک مدار دایره وار مي گردند و هرچه دانش آموز بهتر آموزش ببیند و  ی
ــواد باشد، بهتر مي تواند مطالعه کند و بخواند.لذا سواد رکن اصلي  باس

مطالعه و خواندن است.
 در »لغت نامة دهخدا« ذیل لغت »مطالعه« آمده است: نگریستن 
به هر چیز برای واقف شدن به آن و تأمل و تفکر و ...  در »فرهنگ 
ــن از چیزی با ادامة نظر در آن،  ــت عمید«، »مطالعه« اطالع یافت لغ
ــدن کتاب یا نوشتة دیگر و دقت کردن در آن، و بررسی تعریف  خوان

شده است )سایت واژه یاب(
ــن تعریف ها آورده شده   ــراي »مطالعه« ای ــگ معین« ب در »فرهن
ــت نگریستن به چیزي براي وقوف به آن؛ 2. خواندن  است: 1. به دق
ــزي براي وقوف به آن؛ 4.  ــاب یا هر نوشتة دیگر؛ 3. نگاه در چی کت

قرائت نوشته اي براي درک آن )معین، 1375، ج 3: 4195(.
ــا فهمیدن  ــب اطالعات ی ــه را کس ــز مطالع آدلـر و ون درون نی
ــان دانسته  اند. در  ــم بیشتر انس ــة آن را، ادراک و فه ــب و نتیج مطال
ــه )خواندن( یک فرایند شناختي  ــا« نیز آمده است: مطالع »ویکي پدی

پیچیدة بازشناسي نمادها به منظور ساختاردهي یا کشف معناست.
ــب خواندني بدون  ــي را فهمیدن و درک مطال بلـوم مطالعة واقع
ــوم از مطالعه، بر  ــن در تعریف بل ــد. همچنی ــک دیگران مي  دان کم

یادگیري و فهم مطالب نیز تأکید شده  است.
ــه جریاني است که  ــک برداشت کلي مي  توان گفت: »مطالع در ی
ــي )یعني فردي دیگر براي فرد بخواند( و با  بدون کمک منبع خارج
تمرکز روي مطلب، با استفاده از نیروي خویش، سبب افزایش آگاهي 

و دانش فرد شود.«
ــود. اما مطالعه  ــا کتاب خوانی مترادف تلقی می ش ــه گاهی ب مطالع
ــه را در برمی گیرد. مطالعه  ــاب و مجل ــر از خواندن کت مفهومی فرات
کردن و خواندن بر پیشرفت سواد تأثیر دارد و نتایج بسیار دیگري نیز 
حاصل مي شود. هولدن )2004( معتقد است: خواندن مهم ترین درگاه 
براي  توسعة فردي، و زندگی اجتماعی، اقتصادی و شهروندي است. 
ــن امکان را مي دهد  ــد: مطالعه و خواندن ای لیـون )1997( مي نویس
ــات اجتماعی،  ــم و دربارة تاریخ، مطالع ــردم دیگر آشنا شوی که با م
زبان، علوم، ریاضیات، و موضوعات دیگر که باید در مدرسه بر آن ها 
تسلط یابیم، بیشتر بدانیم و یاد بگیریم. مؤسسة فرهنگي سي  ام اس 
ــدي مطلع و فعال است که مطالعه کند و  )2003( مي نویسد: شهرون
ــه و خواندن تقریبًا برای تمام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی  مطالع

پیش نیاز است.
مور و همکارانش )1999( در گزارش »انجمن بین المللی خواندن« 
آورده اند: نوجوانان و بزرگ ساالن جهان در قرن 21 بیش از هر زمان 
ــه می کنند و مي نویسند. آن ها براي انجام  دیگر در تاریخ بشر مطالع
شغل خود، ادارة خانواده، شهروند فعال بودن  و انجام زندگی شخصی 
ــرای مقابله با سیل  ــح پیشرفتة سواد نیاز دارند. آن ها ب ــود، به سط خ

مطالعهخواندن
وقتي متني با هدف و با تمرکز خوانده شود.وقتي متني جدي خوانده نشود و هدف از خواندن ارزشیابي نباشد. 

تمرکز مورد تأکید است.مشاهده مورد تأکید است.
ذهن و فکر به صورت هدفمند به منظور کسب دانش و یا درک موضوعي به کارگرفته مي شود.فکر و ذهن کمتر درگیر مي شود و متن به صورت گذرا مرور مي شود.

به خاطرسپاري در نظر است.مرور متن به قصد لّذت و بدون به خاطرسپاري در نظر است.

جدول 1. تفاوت هاي مفهومي براي مطالعه و خواندن )نادري، شعباني و عابدي، 1389: 15 و 16(
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ــرای آنکه دنیای آینده را  ــی که در همه جا جاري است، و ب اطالعات
ــاز دارند. در دنیاي پیچیده و مبهم  ــا تصوراتشان بسازند، به سواد نی ب
ــروز، توانایی مطالعه و خواندن بسیار مهم   و گاهی حتی خطرناک ام

است.
 بر اساس نتایج تحقیقات، مطالعه و خواندن دانش عمومي فرد را 
ــرای مثال، کانینگهام و استانوویچ، 1998(، باعث  افزایش مي دهد )ب
درک بهتر از فرهنگ های دیگر  مي شود )میک، 1991( به مشارکت 
ــی، 1995(، و باعث ایجاد  بینش  ــال در جامعه می انجامد )پلگرین فع

عمیق تر و قدرت تصمیم گیری بهتر خواهد شد )برونر، 1996(.
ــي از ابزارهاي تحقق فرهنگ  ــن ترتیب سواد اطالعاتي یک به ای

مطالعه در هزارة سوم است .

سه ضلع مثلث آموزش رسمی
ــي در مدرسه ها یکي  ــي از فعالیت هاي آموزشي و پرورش پشتیبان
ــروزه کتابخانه هاي  ــة مدرسه است. ام ــداف کتابخان ــن اه از بارزتری
ــت دارند. آموزش  ــاری در فرایند تعلیم وتربی ــي نقش بسی آموزشگاه
ــود کتابخانة استاندارد امکان پذیر نیست )کالین ري،  رسمي بدون وج
ــوزش بر مثلثي  ــن تعلیم و تربیت در جهان و آم ــرد نوی 1385(. رویک
تأکید دارد که رئوس آن را دانش آموز، معلم و کتابخانة مدرسه )شامل 

کتاب ها و منابع آموزشي( تشکیل مي دهند )مرتضوي، 1379(.
ــة مدرسه، مرکز منابع آموزشي یا مرکز یادگیري محسوب  کتابخان
ــاد میدان وسیعي  ــرش افق فکري، ایج ــود. کتابخانه به گست مي ش
ــد، فراهم ساختن  ــاي متنوع باارزش و مفی ــا و سرگرمي ه از رغبت ه
ــس زیباشناسی، تقویت و  ــد و پرورش ذوق هنري و ح امکانات رش
قدرت ارزیابي هنري، و همچنین، تشویق دانش آموزان به فعالیت هاي 
ــک مي کند. هدف  ــت در کارهاي دسته جمعي کم ــي و شرک اجتماع
ــی از برنامه های درسی، فراهم آوردن  کتابخانة آموزشگاهی پشتیبان
شرایط ارتقای فردی و تأمین شرایط کسب لذت از مطالعه و مراجعه 
ــا کتابخانة مدرسه  ــردن دانش آموزان ب ــت. آشنا ک ــه کتابخانه اس ب
ــا و نیازهای اطالعاتی،  ــوان محلی برای یافتن پاسخ پرسش ه به عن
ــارت اطالع یابی و مهارت استفاده  ــه تقویت رشد فکری، کسب مه ب
ــع با کمک کتابخانة مدرسه،  ــه در آن ها می انجامد. در واق از کتابخان
ــه مطالعه در کودکان  ــوان بهتر خواندن، بیشتر خواندن، و عالقه ب ت
ــادت به مطالعه و  ــذاري مي شود تا ضمن ایجاد ع ــان پایه گ و نوجوان
ــراي استفاده از سایر کتابخانه ها در  آموختن روش درست خواندن، ب

دوره های متفاوت آماده شوند )حری، 1383(.
ــري براي همه،  ــا هدف یاددهي- یادگی ــة آموزشگاهي ب کتابخان
اندیشه و اطالعاتي را تأمین مي کند که براي حضور موفق در جامعة 
ــات، ضروري و اساسي  ــروز، مبتني بر دانش و اطالع ــه رشد ام رو ب
ــد آموزشي است.  ــزء الینفک فراین ــت. کتابخانة آموزشگاهي ج اس
ــري مادام العمر مجهز مي کند  ــوزان را به مهارت هاي یادگی دانش آم

و آن ها را توانمند مي سازد، به عنوان شهروندي مسئول زندگي کنند.
ــی از وظایف کتابخانة آموزشگاهی، آموزش سواد اطالعاتی به  یک
ــه سواد اطالعاتي  ــای آن است. دانش آموزي ک ــوزان و ارتق دانش آم
ــت است. دانش آموزان باید از  ــده ای مستقل و باصالحی دارد، فراگیرن
ــاه باشند و در دنیاي اندیشه ها و تفکرات  نیازهاي اطالعاتي خود آگ
ــا باید در توانایي حل مسئله اعتماد به نفس  فعاالنه درگیر شوند. آن ه
ــان دهند و بدانند اطالعات مرتبط چیست. دانش آموزان باید قادر  نش
ــات از ابزارهاي فناوري اطالعات و  ــد براي دسترسي به اطالع باشن
ارتباطات استفاده کنند و در موقعیت هایي که براي یک سؤال چندین 
ــدارد، به راحتي تصمیم  ــي وجود ن ــود دارد، یا اصاًل پاسخ ــخ وج پاس
ــف است و توانایي  ــوز دارای سواد اطالعاتي منعط ــد. دانش آم بگیرن
سازگاري با تغییرات را دارد. او قادر است در کارهاي گروهي یا فردي 
ــواد اطالعاتي براي دانش آموزان یک  عملکرد خوبي داشته باشد. س
ــري را در حوزه هاي محتوایي و موضوعي و محیط هاي  فرایند یادگی
ــي و علمي مهیا می کند که قابل انتقال به زندگي واقعي است  آموزش

)ایفال، 2002(.

سواد اطالعاتی
ــد )تینر5، 1998(.  ــواد اولین بار توسط افالطون مطرح ش واژة س
ــه از طریق  ــود که: معنا چگون ــان افالطون این ب ــؤال فلسفی زم س
ــه خواندن و نوشتن  ــواد و اطالعات تشخیص داده می شود؟ گرچ س
ــی هستند که قدمت هزار ساله دارند ، اما از نظر تاریخی،  مهارت های
ــای گذشته، داشتن سواد فقط برای طبقة نخبة قدرتمند  در فرهنگ ه
و به طور قابل مالحظه ای برای طبقة اعیان و روحانیون قابل دستیابی 
ــف6، 1994؛ بریت نل7، 1997(. تا اینکه در  ــوده است )بومان و وول ب
ــوژی جهانی، سواد  ــاس یک ایدئول ــای غرب بر اس ــرن 19 در دنی ق
ــالب صنعتی و در جریان  ــی عمومی تبدیل شد. در پی انق ــه مهارت ب
اصالحات اجتماعی، آموزش وپرورش به طبقات کارگری وارد شد. در 
نتیجه سواد هدف اصلی آموزش وپرورش به شمار آمد و مدرسه وسیلة 

حرکت به سوی این هدف شد )وینسنت8، 1989(. 

تعاریف متفاوت سواد و انواع آن 
راس توید و بیلی9 )1994( سواد را به عنوان سوادها معرفی کردند. 
آن ها با تعریف دوره های سواد، یکی از دوره ها را به عنوان سواد کتاب 
ــا »فناوری گوتنبرگ«10  ــی معرفی کردند؛ یعنی دوره ای که ب شناخت
ــاز شد. آن ها معتقدند که سواد »رمزگذاری و رمزگشایی نمادها11،  آغ

برای تفسیر نمادها به پیام های معنادار« است. 
ــه«13 را  در سال  ــدن«12 واژة »سوادهای چندگان »گروه جدید لن
ــداع کرد. برخی سوادها در دهة 1960، اما بقیه مثل »سواد  1994 اب
ــت« در دهة 1990 آغاز شدند. اگرچه سوادها هر کدام رویکرد  اینترن
ــرد خواندن و نوشتن قرن  ــان را دارند، اما همه بر اساس کارب خودش
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الف. سواد اطالعاتی
استاندارد 1. دانش آموزی  دارای سواد اطالعاتي است که به شکل مؤثر و کارامد، به اطالعات دسترسي دارد.

فرایند امانت و گردش منابع کتابخانه را می داند و با نحوة استفاده از تجهیزات کتابخانه آشناست.1-1
بخش های متفاوت یک کتاب و یک منبع  دیجیتالی را می شناسد.2-1
انواع منابع کتابخانه و نحوة جایابی آن ها را می داند. 3-1
استفاده از نظام رده بندی کتاب های کتابخانه را یاد می گیرد.4-1
چگونگی الفبایی کردن بر اساس نام خانوادگی نویسنده را می داند.5-1
از فهرست خودکار کتابخانه استفاده مي کند.6-1
براي دستیابی به اطالعات از منابع دیجیتالی استفاده مي کند.7-1
منابع مناسب کتابخانه را انتخاب می کند.8-1
از یک فرایند مناسب پیشبرد پژوهش براي دسترسی به اطالعات استفاده می کند. 9-1

استاندارد 2. دانش آموزی دارای سواد اطالعاتي است که به صورت انتقادی و رقابتی اطالعات را ارزیابي مي کند. 

اطالعات مرتبط و مناسب منابع داستانی و غیرداستانی، اعم از چاپی و دیجیتالی را جایابی مي کند.1-2
اعتبار، روایي و صحت اطالعات را ارزیابی مي کند.2-2
طی فرایند پژوهش، اطالعات مرتبط را انتخاب مي کند.3-2

استاندارد 3. دانش آموزی دارای سواد اطالعاتي است که از اطالعات به دقت و خالقانه استفاده می کند.

برای استخراج و سازمان دهی اطالعات مرتبط از فنون پیش نویس استفاده می کند.1-3
پیش نویس هایي را تهیه و بازبیني مي کند.2-3
تبادل و ترکیب دهی اندیشه ها را به شیوه هاي نو یا خالق و منطقي انجام مي دهد.3-3

ب. فراگیرندۀ مستقل
استاندارد 4. دانش آموزي فراگیرندۀ مستقل است که سواد اطالعاتي دارد و با توجه به عالقه های شخصي اطالعات را پیگیری مي کند.

برای پیگیری عالقه های فردی از منابع  کتابخانة مدرسه و  کتابخانة  عمومي استفاده مي کند.1-4
براي پیگیري عالقه های شخصی به طور مستقل از مهارت های سواد اطالعاتی  استفاده مي کند 2-4

استاندارد 5. دانش آموزي فراگیرندۀ مستقل است که دارای سواد اطالعاتي است و ادبیات و هرگونه  اطالعات بیان خالق را تحسین می کند )از آن استقبال مي کند(.

مطالبی را دربارة ادبیات کودک و نوجوان، نویسندگان و تصویرگران این حوزه یاد مي گیرد.1-5
از بیان خالق در هر شکل و قالبی استقبال مي کند. 2-5

استاندارد 6. دانش آموزي فراگیرندۀ مستقل است که دارای سواد اطالعاتي است و به ادبیات عالقه دارد و براي پیشرفت در اطالع یابی و تولید دانش می کوشد.

  فرایند و نتیجة پژوهش را ارزیابی مي کند.1-6
 به منظور ارتقای مهارت هاي اطالع یابی، نسبت به فرایندها واکنش نشان مي دهد. 2-6

ج. مسئولیت پذیری اجتماعی
استاندارد 7. دانش آموزي دارای سواد اطالعاتي  است که تعامل مثبتي با جامعة آموزشي و اجتماع دارد، و اهمیت اطالعات را براي جامعة دمکراتیک درک مي کند.

مي  داند که جریان آزاد اطالعات براي جامعة دمکراتیک ضروری است.1-7
اطالعات را از منابع مورد نظر و پیشینه های  فرهنگی متفاوت بازیابی و از آن استفاده می کند.2-7

استاندارد 8. دانش آموزي دارای سواد اطالعاتي است که تعامل مثبتي با جامعة آموزشي و اجتماع دارد و در قبال اطالعات و فناوري اطالعات، به مباني اخالقي پایبند است.

به  استفادة منصفانه و رعایت حق مؤلف متعهد است.1-8
اصول آزادی اندیشه و مالکیت معنوی را مي داند و به آن احترام مي گذارد.2-8
  از مقررات مدرسه در خصوص استفادة مسئوالنه از  فناوری ارتباطی و  اطالعاتی پیروی می کند.3-8

استاندارد 9. دانش آموزي دارای سواد اطالعاتي است که تعامل مثبتي با جامعة آموزشي و اجتماع دارد، و براي تولید اطالعات در کارهاي گروهي مشارکت مي کند.

با گروه هاي رسمی و غیررسمی مطالعه و تحقیق، همکاری و مشارکت دارد.1-9
در گروه هاي مطالعه و تحقیق به نظرات و دیدگاه هاي دیگران احترام مي گذارد. 2-9

جدول 2
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نوزدهم توسعه یافته اند )المبورگ14، 2006(.

سوادهای چندگانه عبارت اند از: 
ــواد تابعی و  ــواد اجتماعی؛ س ــواد فناوری؛ س ــواد رسانه ای؛ س س
ــادی؛ سواد  ــواد اینترنت؛ سواد انتق ــواد بهداشتی؛ س ــردی؛ س عملک
ــواد فرهنگی؛ سواد  ــواد محاسبه؛ س ــواد رایانه ای؛ س ــی؛ س اطالعات

شبکه ای )راسل، 2004(. 
از نظر دویل15 فرد دارای سواد اطالعاتی کسی است که:

 می داند اطالعات کامل و دقیق اساس تصمیم گیری خردمندانه 
است؛ 

 می داند به اطالعات نیاز دارد؛ 
 بر اساس نیاز اطالعاتی سؤال هایی را تدوین می کند؛ 

 منابع بالقوه اطالعات را شناسایی می کند؛
 راهبردهای جست وجوی موفق را تدوین می کند؛

 به منابع اطالعاتی از جمله منابع رایانه ای و مبتنی بر فناوری های 

دیگر دسترسی دارد؛
 اطالعات را ارزیابی می کند؛

 اطالعات را برای کاربردهای عملی ساماندهی می کند؛
 اطالعات جدید را به دانش مجموعه دانش قبلی تلفیق می کند؛

ــه استفاده می کند  ــادی و حل مسئل ــر انتق ــات در تفک  از اطالع
)دویل، 1994(.

ــداران آمریکا«  ــي »انجمن کتاب ــت سواد اطالعات کمیتة ریاس
ــواد اطالعاتی را چنین تعریف کرده است: »فرد داراي  )ALA( س
ــه مي تواند تشخیص  ــواد اطالعاتي به فردي اطالق مي شود ک س
ــت و توانایی جایابی16،  ــات نیازمند اس ــد، چه وقت به اطالع ده
ــاز را دارد  ــات مورد نی ارزیابـي17و اسـتفادۀ مؤثـر18 از اطالع

.)1989 ،ALA(
ــن کتابداری استرالیا« سواد اطالعاتی را شناسایی، جایابی،  »انجم

دسترسی و به کارگیری اطالعات مورد نیاز می داند )آلیا، 2007(.
ــاري دربارة سواد  ــا تعاریف بسی ــات و سازمان ه ــراد، مؤسس اف
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ــوه مشترکي دارند. ــد که تمامي آن ها وج ــي ارائه کرده ان اطالعات
ــف انجمن کتابداران آمریکا الگو  همة تعریف کنندگان هم از تعری

گرفته اند. 
ــروری برای  ــی دانش و مهارت ض ــواد اطالعات ــت س در حقیق
ــور انجام یک  ــاز، به منظ ــورد نی ــح اطالعات م ــص صحی تشخی
ــل، تحقیقی کارامد برای کسب  ــة مشخص یا حل یک مشک وظیف
ــل  ــر و تجزیه وتحلی ــات و تفسی ــي اطالع ــات، سازمان ده اطالع
ــف و بازیابي می شود، ارزیابی  ــات هنگامي که بار اول کش اطالع
ــام رعایت حق مؤلف منابعی  ــت و اعتبار  اطالعات، به انضم صح
ــة نتایج تجزیه وتحلیل و  ــه اطالعات از آن ها به دست آمده، ارائ ک
ــورت لزوم ترجمة آن به زبان های دیگر و سپس به کارگیری  در ص
ــال آن نتایج تلقی  ــج و اعم ــرای به دست آوردن نتای ــات ب اطالع

می شود )الو، 2006(.

استانداردهای بین المللی سواد اطالعاتی 
ــات، دستیابي و نیل به سواد  ــة، اطالعاتي و عصر اطالع در جامع
ــاز دانش آموزان براي  ــي است. نی ــي امري ضروري و حیات اطالعات
ــر همگان آشکار است و  ــع موثق، معتبر و کارامد ب ــي به مناب دستیاب
ــه بیشتر استانداردها به وسیلة انجمن های کتابداری ایجاد  می دانیم ک
ــی از استانداردهای سواد اطالعاتی انجمن کتابداری ای   شده اند. یک

اس  ال )عینی، 1391(
در سه طبقه، 9 استاندارد و 29 شاخص تعیین شده است:

نتیجه گیري 
ــي از توانمندي های  ــاي پژوهشي نشان مي دهند که یک پیشینه ه
ــواد اطالعاتي و  ــن س ــده، داشت ــرای آین ــوزان ب ــروری دانش آم ض
ــواد پایه تا سواد  ــت. دامنة سواد از س ــط با آن اس ــاي مرتب مهارت ه
ــواد اطالعاتی یکي از  ــي گسترده است و س ــي و سواد علم اطالعات

عناصر اصلي تحقق فرهنگ مطالعه به شمار مي آید.

 پی نوشت ها 
1. Semi - literate 
2. McGarry
3. Bawden 
4. wurman
5. Tyner
6. Bowman & Woolf
7. Britnell
8.Vincent 
9. Ross Tweed and Bailey's
10. Gutenberg's technology
11. Code and decode symbols
12. New London Group
13. Multiple literacies
14. Elmborg

15. Doyle
16. locate
17. Evaluate
18. Use effectively
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تقویت حافظة بصري
از راه هوش و نقاشي

ــه مربیان و والدین  ــان، آنچه که باید مورد توج ــوزش کودک در آم
ــری در کودکان و برانگیختن  ــرد، ایجاد انگیزه و شوق یادگی قرارگی
ــرای انجام فعالیت های پیش بینی شده است.  حس کنجکاوی آنان ب
ــن، آرام و توأم با شادی  ــای فیزیکی و عاطفی ام ــم آوردن فض فراه
ــری هدفمند و  ــود آوردن زمینة یادگی ــن گام در به وج ــاط، اولی و نش
ــن، انگیزه های درونی را  ــدر مربیان و والدی ــش است. هرق شادی بخ
ــرای یادگیری کودکان تقویت کنند و فرصت تفکر و کشف مفاهیم  ب
ــر فراهم مي سازند، امر یادگیری، تثبیت و تعمیق  را برای آن ها بیشت

آن سهل تر و بهتر انجام خواهد گرفت.
ــای نوشتاری«، ششمین  ــداری با نقش نماده کتاب »آشنایی دی
کتاب از مجموعة »به من بیاموزید« است که با هدف تقویت حافظة 
ــی و برانگیختن حس کنجکاوی کودک  ــری از راه هوش و نقاش بص

ــورد استفاده در خط  ــت نمادهای اولیه و کلی م ــدی برای شناخ مبت
ــف شده است. این کتاب به کودک  ــی در پایة اول ابتدایی، تألی فارس
ــه دور از مفهوم، اسم، صدا،  ــک مي کند تا به طور غیرمستقیم و ب کم
ــل خوانداری، نوشتاری و محاسباتی این نقش نمادها، آن ها را  و شک
ــاب، آقای عبدالرحمان صفارپور، یکی  با چشم بشناسد. مؤلف کت
ــوزش ابتدایی و تألیف  ــه در امر آم ــوز و باتجرب ــان دلس از پیشکسوت

کتاب های درسی و آموزشی است.
ــا یک پیشگفتار، بیان اهداف خاص و در سه بخش تألیف  کتاب ب
ــت حافظة کودکان  ــش اول، »درک و تقوی ــوان بخ ــده است. عن ش
ــاری« )تشخیص  ــاری نقش نمادهای نوشت ــدی از راه به یادسپ مبت
ــار انجام فعالیت ها، در  ــادی( است. در این بخش دستور ک دیدن نم
ــه نقش نمادهای هر  ــردن با دقت نوآموز مبتدی ب ــاط با نگاه ک ارتب
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ردیف از سمت راست به چپ و پیدا کردن نقش نماد متفاوت در میان 
ــان دلیل تفاوت آن با بقیه و رنگ آمیزی نقش  سایر نقش نمادها، بی
نماد متفاوت است. این بخش شامل نقش نمادهای نوشتاری مربوط 
ــط فارسی )حروف الفبای فارسی( است. رنگ آمیزی  به نشانه های خ

در این بخش با رنگ دلخواه کودکان انجام می گیرد.
ــرای تفاوت ها، زمینة آموزش  ــردن تفاوت ها و ارائة دلیل ب پیدا ک
ــی آورد و از محاسن این بخش  ــر و استدالل منطقی را فراهم م تفک

به شمار می رود.
ــی آهنگین یا اصلی«عنوان  »درک بصری نقش نمادهای نگارش
ــش دوم است. دستور کار این بخش پیدا کردن نقش نماد سمت  بخ
ــزی آن است. نقش  ــن نقش های سمت چپ و رنگ آمی راست از بی
ــی مانند ».، :، !،  ــن بخش شامل نقش نمادهای نگارش نمادهای ای
ــا شکل درست نقش  ــن بخش کودک مبتدی ب ــد. در ای ؟، ؛« هستن
نمادهای نگارشی خط فارسی از طریق حافظة دیداری آشنا می شود.
ــای نگارشی  ــش نماده ــوم، »درک بصری نق ــش س ــوان بخ عن
ــوز مبتدی به  ــت. در این بخش نیز نوآم ــن یا فرعی« اس غیرآهنگی
ــد و آن را در بین  ــت با دقت نگاه می کن ــش نمادهای سمت راس نق
ــگ می کند. نقش نمادهای  ــش نمادهای سمت چپ مي یابد و رن نق
، ← ) (، *، » «، تعداد نقطه ها ...، ...( مي شوند.  این بخش شامل »ـ
در هر سه بخش حرکت چشم از راست به چپ مدنظر قرار گرفته 
ــاي دوم و سوم نقش نماد مشابه نقش نماد سمت  است. در بخش ه
ــزی می شود که  ــده توسط مؤلف، رنگ آمی ــت با رنگ تعیین ش راس
ــا توسط کودک مبتدی خواهد کرد  کمک شایانی به شناخت رنگ ه
ــن این دو بخش است. از اهداف خاصی که مؤلف در این  و از محاس

کتاب مدنظر داشته است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 آشنایی چشم مبتدی با شکل نمادهای رسم شده در هر قسمت.

 اجرای دستورکار مربوط به فعالیت ها.
 آشنایی بصری مبتدی با ویژگی های نمادهای رسم شده در هر 

قسمت و شناخت شباهت ها و اختالف های آن ها با هم.
 تشخیص شکل نماد موردنظر از راه مقایسة شکل نمادها.

ــزی نقش نماد موردنظر که موجب ماندگاری شکل آن   رنگ آمی
نماد در ذهن مبتدی، از راه استمرار در طول زمان می شود.

ــودک مبتدی با ویژگی های نمادهای متفاوت   آشنایی بصری ک
و شناخت دیداری آن ها.

ــدی، در خوب دیدن، خوب  ــت حافظة دیداری کودک مبت  تقوی
به یاد سپردن و به موقع به یاد آوردن.

ــاي مربوط به  ــاب، جلد و تصویره قطع کت
ــاب و رنگ آمیزی  ــای داخل کت ــش نماده نق
کردن و تصویرهاي جلد، برای کودک مبتدی 

جالب و جذاب است، اما پیشنهاد می شود:
 نام گذاری فعالیت ها یعنی »بازی نقاشی« 
در این کتاب به »بازی تصویرها« یا »بازی با 
رنگ« تغییر یابد، زیرا کودک بعد از تشخیص 
تفاوت ها یا تشابه ها فقط به رنگ آمیزی تصویر 

ارائه شده می پردازد.
ــای شاد در  ــردن از رنگ ه ــاده نک  استف
ــودک مبتدی  ــات کتاب ممکن است ک صفح
ــرای ایجاد و تقویت  ــه  کند. بنابراین ب را خست
ــام فعالیت ها و  ــرای انج ــزه در کودک ب انگی

جذاب شدن صفحات کتاب می توان از حاشیه ای با تصویرهاي رنگی 
ــل به جای استفاده  ــه استفاده کرد یا حداق ــون برای هر صفح گوناگ
ــات کتاب، از رنگ های  ــگ سبز در البه الی فعالیت های صفح از رن

گوناگون و شاد بهره گرفت.
ــات ارزشمند مؤلف گرامی در زمینة  در مجموع، با توجه به تجربی
ــاب می تواند برای آموزش کودکان مبتدی  آموزش کودکان، این کت

فارسی زبان در داخل و خارج از کشور مؤثر باشد.

شـوق  و  انگیـزه  ایجـاد 
کودکـان  در  یادگیـری 
حـس  برانگیختـن  و 
کنجکاوی آنان برای انجام 
فعالیت های پیش بینی شده 
است. فراهم آوردن فضای 
فیزیکی و عاطفی امن، آرام 
و تـوأم با شادی و نشـاط، 
اولین گام در به وجود آوردن 
زمینة یادگیـری هدفمند و 
شادی بخش است
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توجه دقیق به اجزای كتاب سازی

Magic Phonics :عنوان 
 تألیف: مهرداد مولودی

 ناشر: غزال جوان
 سال نشر: 1391

ــاي Magic Phonics 1,2، نام، صدا و روش نگارش  در کتاب ه
حروف زبان انگلیسي به ترتیب الفبایي ارائه شده 
ــک بین حروف و  ــت. به دلیل تناظر یک به ی اس
صداها در واژه هاي ارائه شده، زبان آموز مي تواند 
از طریق »Blending« یا همان ترکیب حروف 
ــارت خواندن و نوشتن  و صداها، به سرعت مه
واژه هاي مذکور را کسب کند. به همین ترتیب از 
خواندن و نوشتن واژه به عبارت، سپس به جمله 

و در نهایت به متن کوتاه برسد.
ــاي  ــب مهارت ه ــع در کس ــم تسری علي رغ
خواندن و نوشتن و قابل مالحظه بودن تعداد واژه ها، کم  بسامد بودن 
ــر است. چنان که زبان آموز  ــا یکي از نقاط ضعف مجموعة حاض آن ه

ــش از »fish« و واژة  ــال واژه هاي »dab« و »cod« را پی براي مث
»hag« را پیش از »with« فرامي گیرد.

وجود فعالیت هاي دست ورزي پیش از شروع به نگارش هر حرف، 
وجود نمادهاي تشویقي و شرح اهداف در پایین هر صفحه از کتاب، 
ــي جالب، از جمله مزیت هاي  ــي جملة »--- It is a« در قالب و معرف

کتاب حاضر است.
ــه قابل توجه دیگر در تهیه و تدوین این کتاب، توجه دقیق به  نکت
اجزاي کتاب سازي است. گرافیک جذاب و متناسب با سن مخاطبان، 
ــرا، و صحافي  ــب، روي جلد گی ــي مناس ــازي و صفحه آرای تصویرس
ــان مي سازد، و لوح هاي  ــح که کار با کتاب را براي کودک آس صحی
فشردة همراه کتاب، از ویژگي هاي مثبت و قابل ذکر در این مجموعه 

است.
ــرف مستعد و از  ــان انگلیسي کشور از یک ط ــاي آموزشي زب فض
طرف دیگر نیازمند تولید مواد کمک آموزشي تألیفي است که متناسب 
ــا نیازهاي داخلي آماده شوند. انتشار این کتاب که مبتني بر تجربه،  ب
ــت، در راستاي حمایت از  ــرام به حقوق مؤلفان نشر اس ــش و احت دان

تألیفات داخلي قابل توجه است.

سیدعظیم عظیمی

زبـان  آموزشـي  فضـاي 
انگلیسـي کشـور از یـک 
طـرف مستعـد و از طـرف 
دیگـر نیازمنـد تولیـد مواد 
کمک آموزشي تألیفي است 
که متناسب با نیازهاي داخلي 

آماده شوند

سی
رر

و ب
قد 

ن

نگاهی به کتاب Magic Phonics کتاب تقدیری دهمین جشنواره کتاب های آموزشی رشد
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رضا نباتی

بهشتی با تصویر و رنگ

اشاره
ــرآن« را در دست  ــاب »دایرهًْ المعارف ق ــرای اولین بار کت وقتی ب
گرفتم، احساس خوبی پیدا کردم. زیرا با موضوع جالب، سرفصل های 
ــود بخشی از  ــس، توانسته ب ــری زیبا و چاپ نفی ــب، تصویرگ مناس
ــود وضعیت کتاب های کودکان با موضوع  آرزوهایم را در ارتقا و بهب
ــه به  عنوان داور دهمین جشنوارة  ــرآن محقق سازد. هنگامی هم ک ق
کتاب های آموزشی رشد آن را با دقت بیشتری مطالعه کردم، آن را به 
ــی که خواهم آورد، بسیار مناسب و شایسته و بلکه کتابی فاخر  دالیل

و در شأن قرآن و کودکان مسلمان میهنمان یافتم. 
ــد منصفانة کتاب  ــود، عالوه بر نق ــه در این مجال تقدیم می ش آنچ
دایرهًْ المعارف قرآن، معرفی آن است. امید آنکه حق مطلب ادا شده باشد.

الف( مشخصات
عنوان: دایرهًْ المعارف قرآن برای کودکان

نویسنده: حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حیدری
ناشر: محراب قلم

تصویرگر: خانم هدی حدادی
چاپ اول: 1389 

تعداد صفحه: 136
قطع: رحلی

ــن عنوان ها: نام قرآن؛ نزول قرآن؛ تاریخ  فصل هـا: 14 فصل با ای
ــدار؛ سوره ها؛ قرائت و حفظ  ــرآن؛ اعجاز قرآن؛ آیه های نام تدوین ق

ــه و تفسیر؛ خداشناسی  ــی مرتبط با قرآن؛ ترجم ــرآن؛ احکام شرع ق
ــی؛ قرآن و چهارده معصوم )علیهم السالم(؛ دانستنی های قرآنی؛  قرآن

درس هایی از قرآن؛ قرآن و ادبیات ایران.

ب( ویژگی ها
1. با توجه به نام و موضوع و ساختار کتاب، 
ــوزان، چه در  ــة دانش آم ــای آن در کتابخان ج
منزل و چه در مدرسه خالی است. بسیار پیش 
می آید که معلم و مدرسه یا رسانه های جمعی، 
ــه موقعیت های زمانی و  ــی را با توجه ب مطالب

مکانی مطرح می کنند و انگیزة خوبی در کودکان و نوجوانان به وجود 
ــرای مراجعة کودکان و  ــد. این کتاب می تواند مرجع خوبی ب می آورن
ــاب به عنوان  ــن، معلمان محترم از این کت ــان باشد. همچنی نوجوان
کتابی مناسب در راستای دانستنی های معلم می توانند استفاده کنند.

ــار چشم گیر است.  ــات« در این کتاب بسی ــت موضوع 2. »جامعی
کتاب به 14 موضوع متنوع که اغلب آن ها به علوم قرآنی اختصاص 
ــث و مطالبی که پیرامون  ــردازد؛ یعنی آن دسته از مباح ــد، می پ دارن
ــد، تا در مراجعه به قرآن و آیات و معارف آن،  ــرآن باید دانسته شون ق

فهم و دقت بیشتری صورت پذیرد.
3. بیش از 150 مطلب کوتاه در 136 صفحة کتاب و ارتباط آن ها 
ــا مخاطب و اعتقادات او، از توجه باالی نویسنده به مخاطب، یعنی  ب
ــودک و نوجوان حکایت دارد. حجت االسالم والمسلمین غالمرضا  ک

پرهیـز از تکـرار، تمجید و 
کلیشه در ارائة موضوعات و 
مطالب از نکات قابل توجه و 
بلکه قابل تقدیر است
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حیدری کتاب های متعددی برای کودکان نوشته است که عمدتًا هم 
ــق بوده اند. قلم شیوا و احاطة علمی و تخصص ایشان در نوشتن  موف
ــرد و حتی اولیای  ــب نظر هر معلم و شاگ ــرای کودکان، زمینة جل ب
ــوان به سؤالی بودن  ــم می آورد. به عنوان نمونه، می ت ایشان را فراه
ــرد. سؤال های خوب و دقیقی که  ــی 152 مطلب کتاب اشاره ک تمام
ــزه و عطش دانستن را تقویت می کنند و مصداق »ُحسن السؤال  انگی

نصف  الجواب« هستند.
ــای مؤلف« از ویژگی های دیگر کتاب است: پرهیز از  4. »پرهیزه
اطالة کالم، پرهیز از ارائة مطالب ضعیف و سطحی، پرهیز از مطالب 
و مباحث دور از عقل و منطق بشری و به ویژه درک و فهم کودکان، 
ــان، و پرهیز از ارائة  ــب در ذهن خوانندگ ــز از معما شدن مطال پرهی
ــة کودکان و نوجوانان تناسب  ــث مفصل و پیچیده که با هاضم مباح

ندارند و سعی تمام در جلب اعتماد خوانندگان.
5. »خواندن کتاب، کودکان را به یاد قرآن می اندازد.« این موضوعی 
ــدان و فیلم سازان قرار  ــه کمتر مورد توجه نویسندگان، هنرمن است ک
ــت که باعث تقویت زمینه های انس  ــرد. اثر هنری خوب آن اس می گی
ــدی به انس مادام العمر  ــا آن مطلب  شود؛ مانند توجه ج مستمر فرد ب
ــان با قرآن و مراجعه به آن. کتاب تا حدودی در این امر موفق  مسلمان
ــب می توانست در  ــات بیشتر با رسم الخط مناس ــوده است. آوردن آی ب

تحقق این هدف مقدس مؤثر باشد.
ــرار، تمجید و کلیشه در ارائة  6. پرهیز از تک
ــل توجه و  ــب از نکات قاب ــات و مطال موضوع
ــرا اگر بگوییم اغلب  ــه قابل تقدیر است. زی بلک
ــرای کودکان، حاوی  کتاب های دینی به ویژه ب
ــب هستند،  ــن موضوعات و مطال کلیشه ای تری
ــم. نویسندة محترم به  ــی به گزاف نگفته ای حرف
ــاب داشته و  ــی خوبی که در این ب ــل توانای دلی
ــذف بسیاری از این گونه  نیز شجاعتی که در ح
ــان داده است، باعث به وجود  مطالب از خود نش

آمدن اثر هنری و دینی موفقی شده است.
ــری از »زبان کودکانه«، توجه به ساده گویی و پرهیز از  7. بهره گی
استفاده از واژگان مرسوم و نیز ساده سازی آن ها، از دیگر ویژگی های 
مثبت کتاب است. برای مثال، در اغلب موارد به جای واژة »معجزه« 
ــان چندان ساده نیست، از واژة  ــه درک آن برای کودکان و نوجوان ک
ــز« استفاده شده است. این ویژگی چه در فهرست بندی  »شگفت انگی
ــا و چه در متن مباحث مورد توجه بوده  ــب، چه در طرح سؤال ه مطال

است.
8. قرآن کریم مهم ترین و اساسی ترین منبع هدایت انسان است و 
نه یکی از منابع اسالمی. در واقع سایر منابع، مانند احادیث، روایات، 
ــت نبوی)ص( و سیرة اهل بیت )علیهم السالم( تبیین کنندگان،  و سن
ــرآن کریم به شمار می روند و این  تفسیرکنندگان و تأویل کنندگان ق

ــرد. در این کتاب ارتباط جدایی ناپذیر  ــم نباید مورد غفلت قرار گی مه
قرآن کریم و سنت و سیرة 14 معصوم مورد توجه قرار گرفته است.

9. از دیگر ویژگی های قابل ذکر کتاب، »ساختارشکنی« و پرهیز از 
شیوه های رایج در ارائة مطالب است. برای مثال، در معرفی مفسرین، 
خانم سـیده نصرت بیگم امیـن، معروف به »بانوی مجتهده امین 
ــدی »مخزن العرفان« و نیز خانم  ــی«، صاحب تفسیر 15 جل اصفهان
طاهـره صفارزاده، مترجم قرآن معرفی شده اند. این عطف توجه به 
ــان ایرانی در اعتالی فرهنگ ناب قرآنی  جایگاه و نقش زنان مسلم

قابل تقدیر و توجه است.
ــم و ادبیات فارسی«  ــر کتاب با عنوان »قرآن کری 10. فصل آخ
ــاه مؤثر قرآن در زبان، فرهنگ،  ــی به حق برای معرفی جایگ کوشش
شعر و ادب فارسی است. تأثیر مذکور آن چنان است که تصور جدایی 
ــر و ادب فارسی غیرممکن  ــرآن کریم و اسالم عزیز از زبان و شع ق
است. مثاًل، آن چنان که در کتاب می خوانیم، حافظ و سـعدی  اگر 
ــی می درخشند،  ــارک ادبیات فارس ــون خورشیدی بر ت ــروز همچ ام
ــرآن کریم به این  ــه خود گفته اند، از برکات ق ــک و آن چنان ک بی ش

مقام رسیده اند.
صبح  خیزی و سالمت طلبی چون حافظ

هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم
ــت، در این کتاب  ــام کتاب مشخص اس ــور که از ن 11. همان ط
ــی دسته بندی شدة  ــه ارائة اطالعات قرآن ــور نیست، بلک آموزش مح
متناسب با ویژگی های مخاطب مورد نظر بوده است. از آنجا که علوم 
ــه در حال تغییر و تحول اند، انتخاب موضوعات باید به گونه ای  پیوست
صورت گیرد که با تحول و پیشرفت علوم دچار کهنگی نشوند؛ یعنی 
ــان ویژگی که در قرآن کریم است: »کتابی برای همة فصل ها و  هم
ــة سا ل ها«. در این کتاب به ویژگی مزبور توجه خوبی شده است.  هم
ــد و پیشرفت علوم،  ــان آن را دچار کهنگی نمی کن ــی گذشت زم یعن

مطالب را دچار تزلزل نمی سازد.
12. اغلب مباحث مطرح شده در کتاب با مباحث کتاب های درسی 
دینی و قرآن و حوزة یادگیری حکمت و معارف اسالمی تناسب دارند 
و این کتاب را می توان کتاب مکمل برای برنامه های درسی دینی و 
ــرآن به شمار آورد. از این رو استفاده از این دایرهًْ المعارف قرآنی را در  ق

شش پایة ابتدایی توصیه می کنیم.
ــری کتاب توسط خانم  هـدی حدادی انجام گرفته  13. تصویرگ
ــک در موفقیت کتاب نقش  ــود چشم گیر است و بی ش ــه در نوع خ ک
ــه است. وی بیش از 400 تصویر آماده کرده و در تبیین مطالب  داشت
ــدم برداشته است. وحدت  ــه آن ها، هم پا و همراه مؤلف ق ــه ب و توج
ــان زیباست که گویی  ــن تصویرها، فصل ها و موضوع ها چن رویه بی
ــی شده ای و حاضر به خروج از آن نیستی. اغلب تصویرها  وارد بهشت
کاماًل با کودکان و نوجوانان ارتباط بصری و مفهومی برقرار می کنند 
ــب سوق می دهند. تنوع موضوعات  ــان را به سمت خواندن مطال و آن

نویسنـدۀ محترم بـه دلیل 
توانایی خوبی که در این باب 
داشته و نیز شجاعتی که در 
حذف بسیـاری از این گونه 
مطالـب از خود نشـان داده 
اسـت، باعث به وجود آمدن 
اثر هنـری و دینـی موفقی 

شده است
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نه تنها در تصویرگر نگرانی به وجود نیاورده و او را خسته نکرده است، 
بلکه در برخی از موارد سبب خالقیت و نوآوری هرچه بیشتر او شده 
است. لذا آیندة درخشانی را برای خانم حدادی در عرصة تصویرگری 
ــرد. رنگ بندی و  ــوان پیش بینی ک ــت می  ت ــن دس ــای از ای کتاب ه
ــازی در فصل بندی کتاب و آسان سازی مراجعه به آن و یافتن  نمادس
مطالب نیز در نوع خود از امتیازات صفحه آرایی و طراحی کتاب است.
14. مجموعه کتاب های »مهتاب« از انتشارات »محراب قلم« را 
ــوان در زمرة کتاب های مرجع و فاخر برای کودکان و نوجوانان  می ت
ــری آن مجموعه در  ــق مدیران هن ــرد. قطعًا تجارب موف ــداد ک قلم
ــرورش در طول سال های  ــای درسی آموزش وپ آماده سازی کتاب ه
ــر را فراهم آورده است؛ خدمتی  ــادی، زمینه های موفقیت این اث متم
ــان و نوجوانان  ــم و نیز در شأن کودک ــه قرآن کری ــور و شایست درخ

مسلمان ایرانی.

ج( پیشنهادها
در راستای غنای هرچه بیشتر این گونه کتاب های مفید و ارزشمند 
ــی از لطف نمی دانم، باشد که مفید  ــان چند نکته و پیشنهاد را خال بی

واقع شود:
ــت  ــث اهل بی ــم و احادی ــرآن کری ــدی از ق ــگ بهره من  فرهن
)علیهم السالم( مورد توجه بیشتری واقع شود؛ همان طور که فرهنگ 
ــود. این خواهش  ــی باید در جامعه تقویت ش ــاده از اشعار فارس استف
ــود به این امر ایمان و  ــن نیست مگر اینکه نویسندگان ابتدا خ ممک
ــه باشند و به آن عمل کنند و سپس در آثار و افکار خود  ــاد داشت اعتق

به معرفی آن بپردازند.
 آوردن آیات، احادیث و اشعار برای تزئین نباشد، بلکه قابل استفاده 
بودن آن نیز موضوعیت دارد. بنابراین الزم است، در اعراب گذاری ها 
ــاده از شیوه های مناسب کتابت، از نظر کارشناسان رسم الخط  و استف
و تجارب ایشان استفاده شود. این کار بر غنای کتاب ها خواهد افزود.
ــه آن، توجه به این  ــارف و علوم مربوط ب ــرآن و مع ــوزة ق  در ح
موضوع که مطالب کتاب باید شوق مراجعه به قرآن و منابع اسالمی 

ــم آورد، مدنظر قرار گیرد.  ــث( را فراه )احادی
ــار در درازمدت باعث می شود که مردم  این ک
ــه هدایت و رستگاری دنیا و آخرت خود  جامع

را در مراجعه و عمل به قرآن بدانند.
ــوط کم است  ــاب فاصلة خط ــن کت در ای
ــان خستگی چشم  ــی مطالب امک و فشردگ
ــی آورد؛ مخصوصًا  ــم م ــان را فراه خوانندگ
ــی که هنوز عادت به  دانش آموزان و کودکان
ــی ندارند. همچنین با توجه به  مطالعة طوالن
ــگ بودن کتاب، خوب بود در بعضی  چهار رن
ــب، متن های مهم با رنگ  از مباحث و مطال
ــد. عالقه مندان به  ــز می شدن دیگری متمای
ــه و مطالعة این  ــی را به تهی ــای دین کتاب ه
کتاب دعوت می کنم. این کتاب هدیة خوبی 
ــا به کوچک ترها. باشد که  است از بزرگ تره

مقبول درگاه حق قرار گیرد. ان شاءا... .

مفسریـن،  معرفـی  در 
خانم سـیده نصـرت بیگم 
امیـن، معـروف بـه »بانوی 
اصفهانی«،  امیـن  مجتهده 
صاحـب تفسیـر 15 جلدی 
»مخزن العرفان« و نیز خانم 
مترجم  طاهـره صفـارزاده، 
قرآن معرفـی شده اند. این 
عطـف توجه بـه جایگـاه و 
نقش زنـان مسلمان ایرانی 
در اعتالی فرهنگ ناب قرآنی 
قابل تقدیر و توجه است
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كتابی با سه ویژگی خوب: متن داستانی، 
تصویرهای قوی و فعالیت های ساده

مشخصات عمومی
کتاب »کشـف  کن! همـة ما ریاضی دان هستیـم« در حقیقت 
ــوان »عددها، مارپیچ هـا و مربع   ــت از کتابی با عن ــه ای اس ترجم
ــدة آن کریستسن  جادویـی- ریاضیات بـرای همه« که نویسن
دال و تصویر گر آن سون نوردکویست است. مخاطب اصلی کتاب 

می تواند کودک 9 تا 14 سال باشد. 
ــی به فارسی  ــااًل از زبان آلمان ــن کتاب را مینـا مهرورز احتم ای
ــام تصویر گر اثر که  ــرده است. البته در نسخة فارسی آن ن ترجمه ک
ــه ای در حوزة ادبیات و تصویر گری کودک و برندة جوایز  فرد برجست
متعددی در این حوزه است، روی جلد کتاب نیامده است که این امر 
ــرای کتابی که نقش تصویر در آن اساسی است، توجیه پذیر نیست.  ب
ــم به عنوان مترجم و  ــة فارسی این اثر نام مترج ــن، در نسخ همچنی
مؤلف ثبت شده است. به دلیل یکدست بودن موضوعات و هماهنگی 
ــی نامبرده قابل درک نیست   ــای مرتبط با آن ها، نقش تألیف تصویر ه
ــه به دلیل در اختیار نبودن نسخة اصلی اثر، بار تألیفی مترجم  متأسفان

در این نقد قابل ارزیابی نیست.
ــاپ اول این کتاب را به صورت تمام رنگی  »انتشارات مدرسه« چ
ــه به قیمت 55000 ریال در سال 1389 عرضه کرده  و در 88 صفح

است. این کتاب سال گذشته، در دهمین جشنواره کتاب های آموزشی 
رشد، به عنوان اثر تقدیری شناخته شد.

مشخصات محتوایی
ــاب دارای یک بخش اصلی و دو بخش پیوسته است. در بخش  کت
ــی کتاب، موضوع های متفاوتی در دانش ریاضیات به طور ساده و  اصل
خالصه معرفی می شود. برای هر موضوع نویسنده با طرح یک مسئله 
ــده ایجاد می کند.  ــان، پرسشی را در ذهن خوانن ــا روایت یک داست ی
سپس با پردازش آن یا روایت روند تاریخی و رشد علمی اش، مخاطب 
ــث گاهی با طرح پرسشی تکمیلی یا  ــه پاسخ می رساند. این مباح را ب
ــه پایان می رسد که  ــداد همان روند رشد موضوع، ب ــه ای در امت مسئل
ذهن مخاطبش را درگیر می سازد. همچنین، در بسیاری از موضوع ها 
ــه به کودک این  ــاده و قابل اجرا نیز طرح شده اند ک ــی س فعالیت های
امکان را می دهد تا به صورت عملی درگیر ماجرا شود. در پیوست یک، 
ــخ مسئله ها و پرسش های مطرح شده در بخش اصلی آمده است.  پاس
ــا و حجم های هندسی ای که در  ــت دو، الگوهایی از شکل ه در پیوس
بخش اصلی کتاب به آن ها اشاره شده، آمده است. کودک می تواند با 

بریدن و چسباندن این الگو ها حجم های موردنظر را بسازد.
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همان طور که گفته شد، سطح دانشی کتاب برای کودک 9 تا 14 
سـاله مناسب است. به همین دلیل شاید فهم همة مطالب آن برای 
مخاطبان کم سال تر به سادگی ممکن نباشد، ولی به هر روی خواندن 

داستان وار آن ها نیز برایشان خالی از جذابیت و فایده نخواهد بود.

نقاط قوت اثر
 بدون شک برخورداری از تصویر های جذاب برجسته ترین ویژگی  
ــن اثر است. تصویرگر چیره دست کتاب، سون نوردکویست، نه تنها  ای
ــی مدنظر نویسنده را به خوبی به  توانسته است موضوع های ریاضیات
ــد، بلکه طنز  ــه درک مفهوم ها کمک فراوانی کن ــر بکشد و ب تصوی

تصویری زیبا و قوی او سبب جذابیت اثر شده است. 
ــا،  دیگر ویژگی  ــه و جذاب مباحث و مسئله ه ــرح داستان گون  ط
مثبت این اثر محسوب می شود. نویسنده توانسته است با لحنی روایی 
ذهن کودک را با موضوع پیوند دهد و به موازات آن حس کنجکاوی 

او را برانگیزد و او را با خود همراه سازد. 
ــت دیگر کتاب، تعریف فعالیت های ساده برای کودک   نکتة مثب
است که این نیز به فهم بهتر موضوع ها کمک می کند و او را به گونة 

عملی با مباحث ریاضی درگیر می سازد. 
ــودک پس از ارائة  ــش و ایجاد چالش ذهنی برای ک  طرح پرس
ــر برای برانگیختن ذهنی مخاطب  تعریف ها و مفهوم ها، عاملی دیگ

است و از نکات مثبت اثر به شمار می آید. 

نقاط ضعف کتاب
ــای مطرح شده به شرح و توضیح بیشتری نیاز   برخی موضوع ه
ــد و درک آن ها بدون نیاز به بزرگ سال و حتی گاهی بزرگ سال  دارن

ــرد. در موضوع های پیچیده تر کتاب،  ــا با ریاضی، صورت نمی گی آشن
نویسنده می باید بیشتر و ساده تر شرح می داد یا تفسیر می کرد.

 ضعف دیگر کتاب به ترجمة آن باز می گردد. مسامحه های روی 
داده در ترجمة کتاب، سبب پیش آمدن دو ایراد شده است:

ــة نادرستی برگردان  ــا یا توضیح ها به گون ــاری از تعریف ه 1. شم
شده اند؛ برای نمونه، تعریف تقارن و دوران های حول محور تقارن در 

صفحه های 23 و24. 
ــی نام ها و اصطالحات تخصصی به گونة نامتداول و خارج  2. برخ
ــد؛ برای نمونه:  ــان فارسی ترجمه شده ان ــة واژگان علمی زب از دامن
»طرح« به جای »الگو«، »چینش« به جای »کاشی کاری«، »محاسبة 

ترکیب« به جای »ترکیبات« و... .

در یک کالم
ــال و حتی بزرگ تر  ــاب به کودکان 9 تا 14 س ــة این کت مطالع
ــا یک بار، بلکه  ــه به صورت یکجا و نه تنه ــه می شود، ولی ن توصی
ــا کودک فرصت  ــذاری و طی چند نشست، ت ــا حوصله و وقت گ ب
ــد. به ویژه مطالعة کتاب  ــت و درک مطالب آن را داشته باش دریاف
ــام پذیرد و برای  ــر فعالیت های آن انج ــر خواهد بود اگ سودمند ت
ــود. همچنین در صورت  ــی به پرسش های آن تالش ش پاسخ گوی
ــس از خواندن کتاب، از  ــد در حین یا پ ــاز کودک می باید بتوان نی

یاری یک بزرگ سال نیز بهره ببرد.
ــه عالوه بهره گیری از مطالب این کتاب به آموزگاران گرامی نیز  ب
ــود. طرح موضوع های کتاب برای آشنایی دانش آموزان  توصیه می ش
ــام فعالیت  های کتاب به صورت  ــا سرفصل های دانش ریاضی و انج ب

گروهی در کالس ریاضی می تواند سودمند باشد.
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گام های نو برای آشنایی با قرآن كریم

ــط دبیرخانة سامان دهی منابع  ــاب »پنجره ای به روشنی« توس کت
ــت. این کتاب  ــب تشخیص داده شده اس ــی و تربیتی، مناس آموزش
ــر کوشش هایی که  ــااًل به خاط ــد و احتم ــود رقابت های شدی ــا وج ب
ــان دیگر به خرج داده بودند و به زعم داوران مهم تر بود، به  نویسندگ
ــل نهایی دهمین جشنوارة کتاب های آموزشی راه نیافت. منتقد  مراح
ــد، نباید نگران به کارگیری  ــاب در این نوشته می کوشد نشان ده کت
ــان، همانند فعالیت های  ــوزش قرآن به کودک ــای نو برای آم قالب ه

معرفی شده در این کتاب بود.  

ــظ و شناخت  ــو در جهت حف »پنجـره ای بـه روشنـی: گامی ن
قرآن کریم« نامی است که محمد سـهیلی پور برای یک مجموعة 
ــدی از سودوکوهای قرآنی برگزیده و آن را برای دانش آموزان  پنج جل
ــه« )در سال 1391( منتشر  ــی توسط نشر خوش سابقة »نوشت دبستان

کرده است. 
ــر جلد از کتاب 80 جدول را در بر می گیرد و تصویرگران کتاب،  ه

مجیـد طرقی و زهره صادقیـان، به کمک آب و رنگ، کوشیده اند 
ــای شاد و متنوعی بیافرینند تا این جدول ها در چشم مخاطب  فضاه

کودکشان جذاب تر بنمایند.

دربارۀ جدول های سودوکو
سودوکو اصطالحًا به جدول های سرگرمی بخشی گفته می شود که 
تعدادی از خانه های آن از پیش توسط طراح پر شده اند و هر کاربر یا 
ــده باید با توجه به خانه های پر شده، بقیة خانه ها را به شکلی  حل کنن

منطقی و با رعایت قواعد این سرگرمی تکمیل  کند. 
ــی دارند، اما  ــا و اندازه های گوناگون ــای سودوکو شکل ه جدول ه
ــن جدول های 81  ــای 9 در 9 هستند. ای ــا جدول ه ــن آن ه رایج تری
خانه ای به 9 جدول کوچک 9 خانه ای هم تقسیم می شوند. در چنین 
ــوری در خانه های جدول چیده شوند که  ــی ارقام 1 تا 9 باید ط جدول
در هر ردیف ، هر ستون و هر یک از جدول های نه خانه ای مزبور، هر 

رقم فقط یک بار آورده شود.
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ــو است که  ــل جدول های سودوک ــاده اساس ح ــن قاعدة س ای
ــرم خود کرده است. افزون  ــروزه افراد زیادی را در جهان سرگ ام
ــرای عالقه مندان  ــای زیادی نیز ب ــای جدول، وبگاه ه بر مجله ه
ــورت در لحظه  ــه می توانند آن ها را به ص ــو وجود دارند ک سودوک
ــا را به رایگان چاپ  ــل سازند یا نسخه ای از آن ه ــن( تکمی )آنالی

بگیرند و روی کاغذ حل کنند.
ــان این جدول ها، برای دامن زدن به جذابیت بیشتر، آن ها را  طراح
ــدان خود، در طیفی از سطوح بسیار آسان  با توجه به سطح عالقه من
ــا خیلی دشوار طراحی و عرضه می کنند. افراد برای سرگرم شدن با  ت
ــن جدول ها، به جز دانستن قاعدة مذکور، که در عمل هم با وجود  ای
ــچ دانش دیگری  ــر شده کنترل می شود، به هی ــای از پیش پ خانه ه
ــاز ندارند و همین امر یکی از علل گسترش این جدول ها در سطح  نی

جهان است.
ــا از آن سخن  ــده در کتابی که م ــار گرفته ش ــای به ک سودوکوه
ــه کوچک ترین اندازة این  ــم، از نظر اندازه 4 در 4 هستند ک می گویی
جدول ها محسوب می شود و برای کودکان سنین پایین مورد استفاده 

قرار می گیرد.

اتفاقی که در این کتاب افتاده است
در اینکه تلفیق پیام های قرآنی و جدول سودوکو، گامی نو در جهت 
حفظ و شناخت قرآن کریم به شمار می رود، تردیدی نیست. طبعًا این 
نخستین بار است که چنین اتفاقی می افتد. اما به نظر می رسد نگرانی 
ــر و پرسش مهم تر خانواده ها و کارشناسان متشرع این است که  بیشت

آیا قالب سرگرمی برای آموزش قرآن مناسب است؟
ــه، که می توان آن را لحظة خالقیت خواند، این فکر  در یک لحظ
در ذهن طراح کتاب شکل گرفته است که از قالبی جذاب بهره جوید 
ــه خوانندگان کودک خود  ــد را در آن بریزد و ب ــا محتوایی ارزشمن ت

عرضه کند. 
هدف او از این کار چنان که در مقدمة کتاب هم به آن اشاره کرده، 
آشنا کردن کودکان با مفاهیم ارزشمند قرآن است که طبعًا هر انسان 
ــی بر آن انگشت تأکید می گذارد. البته این قالب موجب شده  متشرع
است پیام ها صرفًا و ضرورتًا پیام های چهار کلمه ای باشند؛ پیام هایی 
ــد؛ إنه بکل شیٍء  ــت: ان اهلل بصیٌر بالعباد؛ قل هو اهلل اح ــن دس از ای
ــم؛ أنه ال ُیحّب الظالمین؛ إن وعد اهلل حق؛ فلله اآلخرهًْ و االولی؛  علی
ــن؛ َمن عِمل صالحًا  ــهًْ هم الفائزون؛ و اهلل خیر الرازقی أصحاب الجن

فلَِنفسه.
ــر می رسد با وجود اندک خرده هایی که می توان بر بعضی  به نظ
ــت، در مجموع پیام های  ــی ترجمه ها گرف ــا یا زبان برخ انتخاب ه
ــاب و خصوصًا در  ــون و محتوا در هر کت ــی از لحاظ مضم متنوع

ــاق اساسی و  ــده است. اتف ــاب پوشش داده ش ــة پنج کت مجموع
ــی که در مسیر فعالیت کودک رخ می دهد، این است که او با  مهم
ــل هر جدول، این پیام ها و حداقل کلمه ها  کسب موفقیت و تکمی
ــا را با دست خود  ــرار می کند و در نهایت هم آن ه ــد بار تک را چن

می نویسد.
نتیجة کار آن است که کودک در هر کتاب دست کم با ده ها کلمة 
قرآنی آشنا می شود که آن ها را خوانده و با دست خود نوشته است. او 
اگر جدول های هر پنج کتاب را تکمیل کند، این رقم  به صدها کلمه 

بالغ می شود. نکتة مهم تر اینجاست که چنین 
ــی با میل و رغبت صورت می گیرد و با  فعالیت

چاشنی لذت همراه است. 
ــرای بهره مندی هرچه  البته ب ــده  نویسن
ــان خود، ترجمة  ــر خوانندة فارسی زب بیشت
ــن ترتیب  ــم آورده و به ای ــام را ه ــر پی ه
ــده است، خواننده را افزون بر واژه ها  کوشی
ــم درگیر سازد. »و رتل  ــا محتوای پیام ه ب
ــرده شمرده  ــرآن را شم ــرآن ترتیاًل )ق الق

ــدا بهترین  ــم الحاکمین« )آیا خ ــس اهلل أحک ــالوت کن(، »ألی ت
ــا را بیامرز(،  ــا ربنا« )و پروردگارا م ــر لن ــت؟(، »و اغف داوران نیس
ــرب الفلق« )بگو پناه می برم به پروردگار سپیده دم(،  »قل أعوذ ب
ــان را زنده می کند(،  ــی« )حال آنکه او مردگ ــو یحیِی الموت و »ه

نمونه هایی از پیام ها و ترجمة آن ها هستند.
ــة بسیاری از  ــرآن امروزه دغدغ ــرای آشنایی با ق ــاد زمینه ب ایج
ــوالن است. کافی است چرخی در فضای مجازی بزنید تا ببینید  مسئ
مسئوالن و سازمان ها برای نیل به مقصود، چه کوشش هایی به خرج 
ــی و به کودکان عرضه  ــا بازی ها و فعالیت هایی را طراح ــد ت می دهن
ــد و طبعًا اغلب این فعالیت ها از شکل سنتی آموزش قرآن کریم  کنن

فاصله دارند. 
ــن فرایند  ــه کودک در مسیر ای ــاری موجه است ک ــن انتظ ای
ــت پیدا کند  ــا کلمات قرآنی مؤانس ــر اثر تکرار، دست کم ب و ب
ــا محتوای برخی  ــد خود، هر از گاهی ب ــار سرگرمی مفی و در کن
ــة برخی از این  ــازد. چه بسا به واسط ــاط برقرار س ــا ارتب پیام ه
ــا همة آن ها عالقه مند شود. اگر  ــا، به خواندن و آشنایی ب پیام ه
ــدوار بود که این  ــون رخ ندهد، می توان امی ــی اکن ــن اتفاق چنی
ــن و خاطرة خوش، نزدیکی و انس با قرآن را  ــة دلنشی پس زمین

در آینده آسان تر سازد. 
ــد انتخاب چنین فعالیت هایی برای  از این رو نه تنها به نظر نمی رس
ــری پسندیده است و  ــرآن اشکالی داشته باشد که حتی ام ــس با ق ان

طراح چنین فعالیت هایی و ناشران آن ها را باید عمیقًا ستود.

نویسنـده کوشیـده اسـت 
بـه شکلـی نوآورانـه از یک 
سـرگرمی بهره بگیـرد و  با 
تکـرار واژه هـای قرآنـی و 
خوانـدن و نوشتـن آن هـا 
توسط خواننده، بین او و قرآن 
مؤانست برقرار سازد
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افق هایی روشن برای طرح 
»سامان دهی منابع  آموزشی و تربیتی«

اشاره
ــوارة کتاب های آموزشی رشد«،  ــس از برگزاری دهمین »جشن  پ
ــاه آموزشی ناشران با هدف »تبیین برنامة درسی ریاضی  اولین کارگ
ــران کتاب های آموزشی ریاضی«  ــای جدید آن برای ناش و رویکرده
ــه هفتم اسفندماه سال  ــن کارگاه که روز چهارشنب ــزار شد. در ای برگ
ــل »سازمان پژوهش و  ــی یک روزه، در مح ــب نشست 1390 در قال
ــزی آموزشی« برگزار شد، مؤلفانی از 30 مؤسسة انتشاراتی،  برنامه ری
ــوژی آموزشی«،  ــل »دفتر انتشارات و تکنول ــد ناصری، مدیرک محم
ــاون برنامه ریزی و سامان دهی منابع مکتوب این دفتر،  فریبا کیا، مع
ــف کتاب های درسی  ــل »دفتر تألی ــی، مدیرک ــود امانی طهران محم
ــری، مدیر گروه ریاضی  ــة نظری«، حمیدرضا امی ــی و متوسط ابتدای
ــف و تنی چند از  ــرو داوودی، کارشناس دفتر تألی ــر تألیف، خس دفت
ــی حضور داشتند. آنچه می خوانید  ارزیابان کتاب های آموزشی ریاض

گزارش این کارگاه آموزشی یک روزه است.

محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
بـه آرمان ها و ایده آل های خودمان نرسـیده ایم، ولی 

تجربه های بسیار خوبی اندوخته ایم
کارگاه  ــن  اولی ــروز  ام
دفتر  که  ــی  کارگاه های از 
ــوژی  تکنول و  ــارات  انتش
برگزاری  ــول  ق آموزشی 
آن ها را به ناشران محترم 
داده بود، برگزار می شود. 
ــن کارگاهی شاید  در چنی
ــده در حد گفتن  نقش بن
از  و تشکر  یک خیرمقدم 

ــد و در این نشست  ــد که قبول زحمت کردن ــور عزیزانی باش حض
ــن هم نشینی به بحث های  ــور یافتند و بهتر است که زمان ای حض

ــد.  ــاص یاب ــاه اختص ــر در کارگ ــورد نظ م
ــه در حوزة  ــه ای ک ــارده سال ــزده، چه ــت سی ــوص فعالی در خص
ــای آموزشی انجام شده است، تحلیل بنده - که  سامان دهی کتاب ه
ــدا با آن همراه بوده ام-  این است که روند بسیار خوبی را با هم  از ابت
طی کرده ایم. شاید به آرمان ها و ایده آل های خودمان نرسیده باشیم، 
ــی درطول این مسیر تجربة بسیار خوبی اندوخته ایم که باید چراغ  ول

راه فعالیت های آیندة ما باشد.  
ــه اولین جشنوارة کتاب های  روزی، روزگاری در سال 1379 ک
ــای آن اعالم  ــد و برنده  ه ــزار ش ــی برگ ــی در دورة ابتدای آموزش
ــر استانداردهای  ــده مغای ــای تولید ش ــد کتاب ه ــد، 82 درص شدن
ــروز خوش بختانه بالغ بر 50 درصد  ــرورش بودند. اما ام آموزش وپ
ــای اعالم شده تولید  ــا منطبق و همراه با استاندارده این کتاب ه
ــن سمت و سو می رود که کتاب های  ــد و جریان تولید به ای می شون

استاندارد تولید شوند. 
ــاب درسی، مدیر تولید و  ــان حاضر در این نشست مؤلف کت دوست
ــا مدیر مسئول یک انتشاراتی هستند و به اعتقاد بنده، این جنس از  ی
ــا می تواند کمک کند تا کتاب هایی که تولید می شوند، همانی  بحث ه
باشند که مخاطب و دانش آموز بدان ها نیاز دارد و ان شاءاهلل افق های 

روشنی در چشم انداز این طرح قرار دارند.  
ــن، آقای دکتر  ــت و در همین سال ــی هم که گذش ــن سال در همی
ــی باید از مسیر  ــاب آموزشی و کمک آموزش فانـی اعالم کردند، کت
ــد در مدرسه  ــه باشد تا بتوان ــای آموزش گذشت ــی کتاب ه سامان ده
ــرم پرورشی و فرهنگی وزیر  ــور پیدا کند. همچنین، معاون محت حض
ــوارة کتاب های آموزشی  ــم دهمین جشن ــرورش، در مراس آموزش و پ
ــد: تنها کتاب هایی در نمایشگاه های برگزار  رشد صریحًا اعالم کردن

اولین کارگاه آموزشی ناشران آموزشی با هدف 
»تبیین برنامة درسی ریاضی و رویکردهای جدید آن«

علی اکبر رضوانی دهاقانی
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ــه مسیر سامان دهی  ــط آن معاونت پذیرفته خواهند شد ک شده توس
کتاب های آموزشی را پشت سر گذاشته باشند. 

ــن ارتباط، رئیس محترم سازمان پژوهش و برنامه ریزی  در همی
ــای برگزیده و  ــد کردند که عنوان کتاب ه ــی ابالغ و تأکی آموزش
ــب در پایان کتاب های درسی جدیدالتألیف پایة چهارم و پایة  مناس
ــای همه جانبه آن  ــود. دلیل این حمایت ه ــم درج و معرفی ش هفت
ــت که ما در آموزش و پرورش اعتقاد داریم، خألهای موجود در  اس
ــاب آموزشی مناسب و استاندارد  ــای درسی، می تواند با کت کتاب ه
ــا از سرمایه گذاری بخش  ــود. عاقالنه هم همین است که م پر ش
ــار آن ها به  ــم و از حاصل ک ــت و پشتیبانی کنی ــی حمای خصوص

بهترین نحو استفاده ببریم.  
اولین کارگاه را هم برای کتاب های ریاضی گذاشته ایم، چون شأن 
ــت و هم دانش آموزان، هم اولیا  ــاه کتاب ریاضی خیلی باالس و جایگ
ــرای آن قائل هستند. آمار کتاب های  و هم معلمان اهمیت خاصی ب
ــی در جشنواره و کمیت این کتاب ها هم گویای همین موضوع  ریاض
ــت هم زیاد  ــی بی کیفی ــه کتاب های ریاض ــه و متأسفان ــت. البت اس
ــت و به همین دلیل  ــه این حوزه زیاد اس ــی اقبال ب ــد. یعن و فراوان ان
ــوزه از شمارگان باال و تنوع خاصی  ــای تولید شده در این ح کتاب ه
ــد. در همین ارتباط حتمًا شما حرف هایی دارید که اتفاقًا در  برخوردارن
همین کارگاه ها باید گفته شوند و دوستان ما هم تالش خواهند کرد 
ــن هم نشینی بیشترین  ــه  بحث و گفت وگو شود و از ای ــن زمین در ای

استفاده را ببریم. 

دکتر محمود امانی طهرانـی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب های 
درسی ابتدایی و متوسطة نظری

نسلـی قـوی، پرتوان، تـاب آور، و اهل کـار و تالش 
تربیت کنیم 

صحبت امروز ما به طور 
ــر درس  ب ــر  ناظ ــاص  خ
ریاضی نیست و می خواهم 
به  نگاهی  ــاه  کوت ــی  خیل
کلیت موضوع داشته باشم.
ــوری با آینده ای  ما کش
ــن و قابل پیش بینی،  روش
اقتصادی،  مسائل  به لحاظ 
اجتماعی و اعتقادی داریم 
و ترسیم آینده برای ما خیلی پیچیده نیست. کشوری که االن به طور 
ــط و روزانه  حدود 200 میلیون دالر پول نفت وارد آن می شود  متوس
ــا این ثروت به وجود  ــول نفت نباشد و با کار م ــر قرار بود این پ و اگ
ــک میلیارد ساعت  ــای موجود دنیا باید روزانه ی ــد، با استاندارده بیای
ــه اگر از 70 میلیون نفر  ــار می کردیم. معنی این حرف آن است ک ک

ــر نفر باید روزانه 33  ــت، 30 میلیون در موقعیت کار باشند، ه جمعی
ــس مسئلة ما روشن شد:  یک نفر که نمی تواند در  ساعت کار کند. پ
ــراد را زیاد کرد، یا  ــت کار کند. حاال یا باید اف ــت ، 33 ساع 24 ساع
باید سطح توقعات و انتظارات را پایین آورد. در هر صورت این آینده، 
به لحاظ اقتصادی به ما هشدار می دهد که نباید نسبت به آن بی اعتنا 

باشیم. 
همین موضوع به شکلی دیگر در آموزش و پرورش هم مصداق دارد 
که ما باید مراقب این هشدارها باشیم و در برنامه های خودمان جایی 

را هم برای پرداختن به آن ها در نظر بگیریم.  
ــة ارزیابی  ــزا«1 به معنای »مطالع ــا عنوان »پی ــج مطالعه ای ب نتای
ــش منتشر شد، اما چون  ــی دانش آموزان« حدود سه ماه پی بین الملل
ــت نکرده،  نتایج این مطالعه هم در کشور  ایران در این مطالعه شرک
ــت. همین جا به نظرم رسید که  ــا چندان مورد توجه قرار نگرفته اس م

خوب است دوستان ما در مجلة رشد آموزش 
ــد معلم، گزارشی از نتایج این  ابتدایی  و رش

مطالعه را منتشر کنند.
ــط اتحادیة اروپا  ــة »پیزا« که توس مطالع
ــت، میزان یادگیري دانش  ــده اس ــام ش انج
در  زندگي  ــای ضروري  مهارت ه و  کلیدي 
ساله   15 دانشآموزان  در  را  مدرن  جوامع 
خواندن،  بر  که  ارزیابي  این  مي سنجد. 

براي حصول  تمرکز ميکند، صرفًا  ــه  ریاضیات، علوم و حل مسئل
ــه  ــاي دانش آموزان نیست. بلک اطمینان از توانایي بازتولید آموختهه
ــن بررسي ميکند که دانشآموزان تا چه میزان ميتوانند از  همچنی
ــاي  ــه یاد گرفتهاند، استنباط کنند و آن دانش را در موقعیت ه آنچ
ــم در داخل و هم در خارج از مدرسه بهکار گیرند. این رویه  ناآشنا، ه
ــان، بلکه  ــد در جوامع مدرن افراد نه براي دانسته هایش نشان می ده
ــای خود انجام بدهند، تحسین  ــه که ميتوانند با دانسته ه براي آنچ

مي شوند.
ــه مطالعات »تیمز« و »پرلز« و کمی  ــن مطالعه تا اندازه ای شبی ای

گسترده تر از آن هاست.  
ــة پیزا تحلیل هایی صورت گرفته  ــر اساس نتایج حاصل از مطالع ب
ــه از یکی از این تحلیل ها را برایتان  ــت که من در اینجا چند جمل اس
ــوی »سازمان اقتصادی و  ــم. گروه مجری مطالعة پیزا از س می خوان
ــن عملکرد افراد یک کشور  ــه« مأموریت یافته است، رابطة بی توسع
ــا تولید ناخالص ملی داخلی آن کشور - تولید ناخالص ملی یعنی  را ب
ــم- را از طریق تست هایی که هر دوسال  همین نفتی که می فروشی
ــای ریاضی و علوم را اندازه می گیرند، بررسی کند،  یک بار مهارت ه
ــا درک خواندن افراد باالی 15 سال را در 65 کشور ارزشیابی و  آن ه
این درک را در ریاضی و علوم مقایسه کردند. نتیجة بسیار جالب این 
است که در تمام این کشورها، رابطه ای فوق العاده منفی بین پولی که 

دکتر امانی: 
نه  افراد  مدرن  جوامع  در 
براي دانسته هایشـان، بلکه 
ميتوانند  که  آنچـه  براي 
انجام  خود  دانسته هـای  با 
بدهند، تحسین مي شوند
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کشورها از منابع طبیعی خود به دست می آورند و دانش و مهارت های 
ــی آن ها وجود دارد. یعنی هرچه پول نفتی و درآمد  جمعیت دبیرستان
ــص کشوری بیشتر باشد، عملکردهای مهارتی دانش آموزان آن  ناخال

پایین تر است. 
ــا در این مطالعه شرکت نداشتیم، اما مطالعات پیزا نشان می دهد  م
که در کشورهای همسایة ما با درآمد نفتی باال، مثل قطر، قزاقستان، 
ــان، الجزیره، بحرین و سوریه، نسبت  عربستان سعودی، کویت، عم
ــوزة جغرافیایی قرار دارند، مثل لبنان،  به کشورهایی که در همین ح
اردن و ترکیه، اما درآمد نفتی کمتری دارند،  عملکرد دانش آموزان و 

مهارت های آنان کمتر و پایین تر است. 
من معتقدم ناشران به دو گروه تقسیم می شوند: یک گروه کسانی 
هستند که در این زمینه دغدغه دارند. یعنی در عین اینکه یک بنگاه 
ــه آیندة مخاطبانشان مسئول  ــادی هستند، خودشان را نسبت ب اقتص
می دانند و برای آن برنامه ریزی و سیاست گذاری می کنند. این دسته 
ــا در عین حال که اهداف اقتصادی خود را  ــران اعتقاد دارند، م از ناش
ــال می کنیم، باید اهداف واالتر و مهم تری مثل آموزش و تربیت  دنب
ــده را هم در برنامه های  ــاده کردن او برای زندگی آین مخاطب و آم

خود مدنظر قرار دهیم. 
من گمان می کنم ما گاهی در آموزش و پرورش ناخواسته و نادانسته 
این اشتباه را مرتکب می شویم که فکر می کنیم، اگر بچه های ما هیچ 
زحمتی نکشند، موفق هستند، در حالی که تنها نتیجه ای مفید خواهد 

بود که حاصل تالش و زحمت و سخت کوشی باشد.  
ــه در واقع به جز منافع  ــة دوم ناشران کسانی هستند ک اما دست
ــادی،  هدف  ــدت اقتص ــا درازم ــاه و ی کوت
ــت. این گونه  ــم نیس ــری برایشان مه دیگ
ــران معمواًل هم در چنین جمع هایی که  ناش
ــار زیادی هم  ــروز تشکیل شده است ک ام
ــال کار خودشان  ــد و متأسفانه به دنب ندارن

هستند. 
ــه مسئولیت پذیر  ــه ناشرانی ک خوش بختان
ــدان این کشور برایشان  هستند و آیندة فرزن
ــای همکاری  ــت، در این صحنه ه ــم اس مه
ــور دارند و نتیجه این همکاری ها خواهد  حض
ــت و قابل توجهی از خود  ــت اثرات مثب توانس
ــد فکورانه تر و  ــان ما بای ــه این دوست ــذارد. طبیعی است ک ــا گ به ج
ــار هم از همة فرصت های  ــر گام بردارند تا بتوانیم در کن مسئوالنه ت

موجود به خوبی و شایستگی استفاده کنیم. 
ــروع این نشست ها که در قالب کارگاه های آموزشی و تبیینی و  ش
از کتاب های ریاضی آغاز شده، شروع بسیار خوبی است. امیدوارم در 
ــا هم این نشست ها تکرار شوند و نتایج خوبی  خصوص بقیة درس ه

را به دنبال داشته باشند. 

دکتر خسرو داوودی، کارشناس دفتر تألیف کتاب های درسی
 کتاب درسی تنها یک جزء از بستة آموزشی است

ــی  موضوع ــوان  عن
ــن  ــم در ای ــه می خواه ک
نشست ارائه کنم، »برنامة 
تولیدات مکتوب  و  درسی 
این  ــت. در  اس آموزشی« 
ــداری دربارة  ــت مق فرص
ــی  ــی ریاض ــه درس برنام
ــت خواهم کرد تا با  صحب
ــای  ــا و رویکرده برنامه ه
ــم و بتوانیم تصمیم بگیریم که  ــد در این درس بیشتر آشنا شوی جدی
ــه، چه مواد مکتوبی باید تولید شود تا در راستای  بر اساس این برنام

اهداف این برنامة درسی باشد. 
ــده است،  ــه در آن مشخص ش ــت ک ــی سندی اس ــة درس برنام
ــال اول دبستان( تا پایان )یعنی  ــوزان از ابتدای کار)یعنی س دانش آم
سال دوازدهم( چه باید انجام دهند، با چه روشی باید یاد بگیرند و با 
ــی شوند. در گروه ریاضی هم برنامة درسی  چه شیوه ای باید ارزشیاب
ــب آن کامل نشده است، فعاًل در  ــود دارد، اما چون مراحل تصوی وج
ــار ما نیست و ان شاءاهلل به زودی و پس از نهایی شدن در اختیار  اختی

قرار خواهد گرفت. 
ــی چهار مؤلفة اصلی دارد که عبارت اند از: رویکرد  هر برنامة درس
برنامه؛ هدف و محتوا؛ روش تدریس؛ شیوة ارزشیابی. این چهار مؤلفه 
ــد، در برنامة درسی  ــة درسی وجود داشته باشن ــه باید در هر برنام ک
ریاضی هم وجود دارند. من در این فرصت بیشتر در خصوص بخش 
ــم کرد.در هر برنامة درسی عالوه بر  رویکردی برنامه صحبت خواه
ــای دیگر هم وجود  ــه از آن یاد کردیم، مؤلفه ه ــن چهار مؤلفه ک ای
ــرا شود، شرایط  ــرار باشد این برنامه اج ــه اینکه اگر ق ــد. از جمل دارن
ــد این برنامه را اجرا کند؟ چه  ــرای آن چیست؟ کدام معلم می توان اج
ــورد نیاز است تا اهداف  ــط مکانی و فیزیکی برای اجرای آن م شرای

برنامه محقق شود؟
اصل صحبت من این است که مهم ترین معیار داوری و قضاوت ما 
ــن است که این کتاب و این تولید مکتوب تا چه میزان در راستای  ای
برنامة درسی است. حاال ادامة صحبت من این است که چگونه تولید 

کنیم تا کتاب ما در راستای برنامة درسی باشد. 
ــد روی چند محور تأکید شده است.  در برنامة درسی ریاضی جدی
ــت. در گذشته  ــای یادگیری اس ــه به سبک ه ــن محور آن توج اولی
ــر از »سبک برونر« استفاده می شده است. برونر می گوید: اگر  بیشت
می خواهید مطلبی را آموزش دهید، ابتدا از موضوعات ملموس شروع 
ــات نیمه ملموس بروید و بعد به مجردات  کنید. سپس سراغ موضوع
ــد. درآموزش معلمان در تربیت معلم هم به سه مرحلة مجسم،  بپردازی

دکتر خسرو داوودی:
در کتاب های درسـی جدید 
ریاضی، به یک روش خاص 
اکتفـا نمی شـود. تـا جایی 
که ممکن اسـت برای بیان 
بازنمایی های  مفهـوم  یک 
متفاوتـی داشتـه باشیم تا 
دانش آمـوز به خوبـی آن را 

بفهمد
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ــن موضوع نظریه ای بود که تا  ــم و مجرد اشاره می شد. ای نیمه مجس
به حال کتاب ها بر اساس آن نوشته می شده اند. 

ــک جور یاد  ــة بچه  ها ی ــرح است  که هم ــن حرف مط االن ای
ــاص خود را  ــرای یادگرفتن سبک خ ــر کودکی ب ــد و ه نمی گیرن
ــرف بسیار زیاد است  ــای یادگیری هم ح ــة سبک ه دارد. در زمین
ــن نظریه ها  ــی از ای ــد. یک ــه شده ان ــی ارائ ــای مختلف و نظریه ه
ــد از آن استفاده  ــة درسی جدی ــه در برنام ــی( ک )و طبقه بندی های
ــروه طبقه بندی  ــه دانش آموزان را در سه گ ــود، این است ک می ش
ــری تصویری،  ــری دست ورز، سبک یادگی ــد: سبک یادگی می کنن
ــی گذشته، سبک  ــی. در کتاب های درس ــک یادگیری کالم و سب
ــدة مطالب کتاب را متناسب با سبک  ــی خیلی غالب بود. عم کالم
ــت ورز و به خصوص سبک  ــد و برای سبک دس ــی می نوشتن کالم
ــری محتوای کمی وجود داشت. در برنامة درسی جدید یکی  تصوی
ــاب درسی حتمًا به  ــد این است که در تدوین کت ــدات مؤک از تأکی
ــه باشیم. فرض ما این است که استفاده  ــر سه سبک توجه داشت ه
ــر دانش آموزی با هر نوع  ــن سه روش کمک خواهد کرد، ه از ای

سبک یادگیری فرصت استفاده از کتاب را داشته باشد.  
در همین راستا انتظار ما از ناشران آموزشی که در واقع کتاب های 
ــان این گونه  ــه آن ها و مؤلف ــد می کنند، این است ک ــل را تولی مکم
کتاب ها هم به استفادة توأمان از این سه روش در تولیدات خود توجه 
داشته باشند. متأسفانه هنوز نگاه و مدل همان سبک گذشته است. در 
ــی کتاب های موجود کمک آموزشی هنوز هم شاهد هستیم که  بررس
ــک غالب آن ها سبک کالمی است. در همین ارتباط برای برخی  سب
جای سؤال است که چرا ما یک موضوع را سه بار در کتاب های جدید 
ــرار کرده ایم. اگر کمی دقت کنیم،  متوجه خواهیم شد که این سه  تک
ــار گفتن یک مطلب تکرار نیست و در واقع ما یک مطلب را به سه  ب

سبک متفاوت بیان کرده ایم. 
محور بعدی که خیلی خیلی اهمیت دارد، بحث رویکرد حل مسئله 
ــوزش راهبردها در کتاب های درسی جدید است. باز هم در این  و آم
ــا گذشته می کنم تا متوجه شویم چه تفاوتی ایجاد  مورد مقایسه ای ب
ــاب آموزش برای حل مسئله بود.  ــده است. در گذشته، رویکرد کت ش
ــه دانش آموزان ریاضی یاد می دهیم تا با استفاده از  یعنی می گفتیم ب
دانش ریاضی، خود مسئله حل کنند. سبک نوشتن کتاب های درسی 
ــم همین گونه بود، یعنی وقتی ضرب را به دانش آموز یاد می دادیم،  ه
ــر کتاب هم مسائل ضرب قرار داشت که دانش آموز باید آن ها  در آخ

را حل می کرد تا نشان دهد که ضرب را یاد گرفته است.   
ــدودی برعکس کرده ایم.  یعنی  ــا در روش جدید ما کار را تا ح ام
ــرای یک آموزش ریاضی خوب، کارمان را با بیان یک مسئلة خوب  ب
شروع می  کنیم. در واقع در روش جدید، آموزش خوب، آموزشی است 
ــن بچه ها را درگیر می کند تا  ــه با یک مسئله شروع می شود و ذه ک
ــوم مورد نظر ما را به خوبی یاد بگیرند. به این روش، »آموزش از  مفه

ــه در مقابل روش قدیمی »آموزش  ــق حل مسئله« می گویند ک طری
برای حل مسئله« قرار دارد.

ــن روش موفق شوند آن است که  ــرط اینکه دانش آموزان در ای ش
توانایی حل مسئله را داشته باشند. برای آنکه این توانایی ایجاد بشود، 
ــت. هشت راهبرد در حال  ــوزش راهبردها در نظر گرفته شده اس آم
حاضر در کتاب های درسی آموزش داده می شوند تا بچه ها بتوانند به 

کمک این راهبردها مسائل خود را حل کنند. 
موضوع مهم دیگر این است که در کتاب های درسی جدید ریاضی، 
ــود و در ارائة روش ها و بازنمایی ها  ــه یک روش خاص اکتفا نمی ش ب
تنوع وجود دارد. ما سعی می کنیم تا جایی که ممکن است برای بیان 

ــای متفاوتی داشته  ــوم بازنمایی ه یک مفه
ــی آن را بفهمد.  ــم تا دانش آموز به خوب باشی
ــی اول دبستان تا  ــال، کتاب ریاض برای مث
ــو از مفاهیم مربوط به جمع  صفحة 86 ممل
است، ولی هیچ جا عالمت جمع وجود ندارد. 
یعنی اول همة بازنمایی های جمع گفته شده 
ــد از صفحة 86 عالمت جمع آمده  و تازه بع

است. 
ــای برنامة جدید،  ــر از محوره یکی دیگ
استفاده از ماشین حساب و سایر ابزارهای در 
دسترس است. حاال دیگر استفاده از ماشین 
حساب در ریاضی یک مسئلة حل شده است 
ــارة آن بحث نمی کند و  و معمواًل کسی درب
ــاده از این ابزار  ــث بر سر چگونگی استف بح
ــه باید از آن ها  ــی، کجا و چگون است که ک
ــان داده اند  ــرد. تحقیقات هم نش استفاده ک
ــاده از ماشین حساب بیش از  ــه فواید استف ک

مضرات آن است. 
ــش دانش آموز در  ــم نق ــوع آخر ه موض
یادگیری است که در کتاب های جدید توجه 
خاصی به این موضوع شده است. دیگر معلم 
انتقال دهندة یکسویه نیست و همة درس ها 
ــد. بچه ها هم باید  ــا فعالیت شروع می شون ب
ــری فعال باشند  ــان یاددهی و یادگی در جری

ــد. بر اساس همین نقش  ــة فعالیت ها شریک و درگیر باشن و در هم
جدید برای دانش آموزان، انتظار داریم دیگر تولیدات مکمل که توسط 
ــز با چنین نگاهی تدوین و  ــا برای دانش آموزان مهیا می شوند نی شم
ــه دانش آموز به عنوان عنصری فعال و مؤثر در جریان  ارائه شوند و ب

یادگیری توجه شود.
ــا تأکید می شود.  ــد بر مجموعه ای از مهارت ه در کتاب های جدی
بازهم من به عنوان یک داور مشاهده کرده ام که در کتاب های جدید 

دکتر خسرو داوودی:
یکـی از ایـن نظریه هـا )و 
در  کـه  طبقه بندی هایـی( 
برنامة درسـی جدیـد از آن 
استفاده می شود، این است 
کـه دانش آموزان را در سـه 
گـروه طبقه بنـدی می کنند: 
سـبک یادگیری دست ورز، 
سبک یادگیری تصویری، و 
سـبک یادگیری کالمی. در 
گذشته،  درسـی  کتاب های 
سـبک کالمی خیلـی غالب 
بود. عمدۀ مطالـب کتاب را 
متناسـب بـا سـبک کالمی 
می نوشتنـد و برای سـبک 
به خصـوص  و  دسـت ورز 
سـبک تصویـری محتوای 
کمی وجود داشت. در برنامة 
درسی جدید یکی از تأکیدات 
مؤکد این است که در تدوین 
کتاب درسی حتماً به هر سه 
سبک توجه داشته باشیم
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ــر به این مهارت ها بها  ــه تولید می شوند،  مؤلفان و ناشران ما کمت ک
ــای ذهنی،  درک  ــد استدالل،  مهارت ه ــد. مهارت هایی مانن می دهن
ــا تا به حال کمتر  ــن مهارت دیگر وجود دارند که م ــودی و چندی شه

به آن ها پرداخته ایم. 
ــه جای آموزش های  ــی جدید بر مفهوم سازی ب ــة درس در برنام
ــا ضمن اینکه  ــی تأکید شده است. یعنی م ــه ای و دستورالعمل روی
ــر مفهوم سازی  ــم، تأکیدمان بیشتر ب ــوزش می دهی ــا را آم رویه ه
ــر قرار است یک دوم را با یک سوم جمع بزنند، از آن ها  است. اگ
ــان دهند تا بهتر  ــاده را با شکل نش ــم همین مفهوم س می خواهی
ــد. در اینجا  ــه در این جمع کردن می افت ــه اتفاقی بشوند ک متوج
ــوزان می دانند باید ابتدا شکل  ــه خواهیم شد که آیا دانش آم متوج
ــش قسمت مساوی تقسیم کنند یا خیر. بعد هم  مورد نظر را به ش
ــه به نوعی همان مخرج مشترک گرفتن است،  عملیات بعدی را ک
ــام دهند. درک این موضوع از انجام رویة مرسوم، یعنی همان  انج
ــت و دانش آموز  ــع زدن مهم تر اس ــن و جم ــرک گرفت مخرج مشت

مفهوم را بهتر از رویه یاد خواهد گرفت.   
متأسفانه در حال حاضر همة آموزش ها در خدمت ارزشیابی قرار 
ــای جدید می گوییم ارزشیابی  ــد، در حالی که در رویکرده گرفته ان
ــد در خدمت آموزش باشد. در حال حاضر همگی بسیج شده ایم  بای
که بچه ها در امتحانات موفق شوند و همه 
ــت ارزیابی پایانی قرار  ــان را در خدم همتم
ــه ما همگی در خدمت  داده ایم.  هنگامی ک
آموزشی  تولیدات  قرار می گیریم،  ارزشیابی 
ــت همان آموزش هایی قرار  ما هم در خدم
ــرد که به بحث ارزشیابی می پردازند.  می گی
ــه آموزش وپرورش  ــال ب ــن اشک ــه ای البت
ــام  ــرورش نظ ــا آموزش وپ ــردد و ت برمی گ
ــد،  همین  ــالح نکن ــود را اص ــی خ ارزشیاب
ــد بود و تولیدات  ــن کاسه خواه آش و همی

ــود.  ــد ب ــی خواهن ــان ارزشیاب ــت هم ــی هم در خدم کمک آموزش
ــدهلل در نظام جدید با تغییر نظام ارزشیابی به نظام  البته و الحم
ــع خواهد شد. االن فرصت خوبی است  توصیفی این مشکل مرتف
ــی متونی را تولید کنند که  ــه ناشران محترم هم  در دورة ابتدای ک
ــت ارزشیابی توصیفی برنامه های درسی و اهداف آموزشی  در خدم
ــد. امیدواریم به تدریج این تغییرات نظام ارزشیابی به پایه های  باش
ــری باید و دست شما هم برای تولیدات خوب بازتر  باالتر هم تس

شود. 
ــی که موفق بوده اند و در جشنواره های رشد هم برگزیده  کتاب های
ــی داشته اند که یکی از مهم ترین  ــده و جایزه گرفته اند، چند ویژگ ش
ــه به جای توجه به جنبه های کمک درسی، به  آن ها این بوده است ک

جنبه های کمک آموزشی توجه کرده اند.

حمیدرضا امیری، رئیس گروه ریاضی و شورای برنامه ریزی 
درسی دفتر تألیف کتاب های درسی 

فعالیت های یکدیگر را بی اثر نکنیم.  
ــع شما  ــه در جم از اینک
خوش حالم.  هستم،  عزیزان 
ــت این است  موضوع صحب
ــا باید در برنامة درسی  که م
خود پویایی مشاهده کنیم و 
این پویایی در برنامة درسی 
ــال حاضر در دفتر  که در ح
تألیف در دست تهیه است و 
ان شاءاهلل تا یک سال آینده 
به تصویب نهایی خواهد رسید، دیده خواهد شد تا دانش آموز ما به آن 
شایستگی هایی که مورد نظر است برسد. آنچه اهمیت دارد این است 
ــران کتاب  های آموزشی می توانند نقش مهمی  که در این میان، ناش
ــی که آموزش وپرورش با  ــاد این پویایی داشته باشند. در حال در ایج
ــی روبه روست و  ــودش، با محدودیت های ــی حوزة کاری خ گستردگ
ــة نیازهای دانش آموزان  ــور طبیعی هم نمی تواند پاسخ گوی هم به ط
ــه در اختیار دارند،  ــا ظرفیت و امکاناتی ک ــد، ناشران می توانند ب باش

کمک زیادی به این وزارتخانه بکنند. 
ــی است. نظام  ــودن برنامة درس ــث متمرکز ب ــوع دیگر بح موض
آموزشی ما متمرکز است و یک برنامة درسی برای همة دانش آموزان 
ــای درسی و دیگر  ــاس آن کتاب ه ــالغ می شود و براس ــه و اب نوشت
ــم عمومًا برای گروه  ــل نوشته می شوند. کتاب ها ه کتاب های مکم
متوسط دانش آموزان نوشته می شوند و ناخواسته گرو های کم توان تر 
ــاز خود از طریق  ــژه از دسترسی به مطالب مورد نی ــا نیازهای وی و ب
کتاب های درسی محروم می مانند. به همین دلیل، ناشران آموزشی با 
ــات و فرصت هایی که در اختیار دارند، می توانند این قشر دارای  امکان
ــا تولیدات مناسب به  ــت پوشش قرار دهند و ب ــای ویژه را تح نیازه

نیازهای آنان پاسخ دهند. 
ــر مخاطب خودتان را به خوبی  ــوع مهم این است که شما اگ موض
ــت با استفاده از استانداردهای برنامة درسی،  بشناسید، خواهید توانس
 کتاب های مناسبی را تولید و ارائه کنید. اتفاقًا کار شما کار سخت تری 
ــاب درسی، معلم  در کالس و باالی سر  ــت، زیرا برای تدریس کت اس
دانش آموز حضور دارد، اما از کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی 
ــل هم باید  ــود و به همین دلی ــاده می ش ــوان استف ــورت خودخ به ص
به گونه ای نوشته شوند که دانش آموز بتواند بهرة الزم را از آن ها ببرد. 
به گمان من، رعایت استانداردهای درسی و آموزشی که از سوی این 
سازمان اعالم می شوند، کمک خواهد کرد تا کتابی که توسط ناشران 
آموزشی تولید می شود، در هم سویی با اهداف آموزشی و درسی، بهتر 

فهمیده شود و مورد استفاده قرارگیرد. 

حمیدرضا  امیری:
موضوع مهم این اسـت که 
شما اگر مخاطـب خودتان 
را به خوبی بشناسید، خواهید 
از  اسـتفاده  بـا  توانسـت 
استانداردهای برنامة درسی، 
 کتاب های مناسبی را تولید و 

ارائه کنید
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ــران محترم این است که در دفتر  ــن دلیل پیشنهادم به ناش به همی
ــه به طور مرتب برنامه های  ــود کمیته ای تشکیل دهند و این کمیت خ
ــد کند. ما هم آمادگی داریم که ضمن همکاری به طور  درسی را رص
ــزان قرار دهیم. ما  ــورد نیاز را در اختیار شما عزی ــب اطالعات م مرت
ــا بتوانیم با پوشش دادن  ــاط مداوم دوطرفه نیاز داریم ت ــه یک ارتب ب
ــوز رقم بزنیم. اگر  ــة نهایی را به نفع دانش آم ــه کار یکدیگر، نتیج ب
ــی تعریف کنیم و شما  ــرار باشد ما برای دانش آموزان فعالیت درس ق
ــاب پرسش و پاسخ ارائه دهید  ــد همان فعالیت ها را در قالب کت بیایی
ــا را بی اثر کرده اید. اگر ما هم  ــر کنید، در واقع فعالیت های م و منتش
ــم، نمی توان انتظار  ــار شما قرار ندهی ــای الزم را در اختی استاندارده

داشت این همکاری و تعامل شکل بگیرد.  
ــورای علمی  ــی است. در ش ــث بستة آموزش ــوع بعدی، بح موض
ــات آن به تصویب رسیده  ــوع بستة آموزشی و محتوی سازمان موض
ــاب معلم، کتاب کار برای  ــت. در بسته آموزشی کتاب درسی، کت اس

ــی در نظر گرفته شده  ــرای اولیا و کتاب ارزشیاب ــوز، کتاب ب دانش آم
ــی اهمیت دارد و  ــاب ارزشیابی خیل ــاد ما، این کت ــت که به اعتق اس
ــدان پرداخته شده است. موضوع مهم این است که  متأسفانه کمتر ب
ــت استانداردهای درسی و آموزشی،  ــن برنامه ها، به شرط رعای در ای
هیچ محدودیتی برای ناشران آموزشی وجود ندارد و شما می توانید در 
همة زمینه ها به آموزش و پرورش کمک کنید.ناشران آموزشی چنانچه 
ــد، می توانند در این  ــی را هم داشته باشن ــان تولید بستة آموزش امک
ــه هم مانند کتاب های مورد نیاز دانش آموزان به ما کمک کنند.  زمین
ــدوارم ان شاءاهلل این همکاری های متقابل زمینه ای را فراهم آورد  امی
ــادة مخاطبان، یعنی دانش آموزان و  ــه تولیدات ما و شما مورد استف ک

معلمان قرار گیرند.    

 پی نوشت 
1. PISA
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تبیین برنامة درسی ریاضی و رویکردهای جدید آن
محمد دشتی

اشاره
ــی ریاضی و پس از سخنان  ــن نشست تبیینی برنامة درس در اولی
ــوژی آموزشی و  ــل دفتر انتشارات و تکنول محمـد ناصری، مدیرک
دکتر محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی 
ــان رویکردهای جدید درس ریاضی   ــی و متوسطة نظری، و بی ابتدای
ــر خسـرو داودی و حمیدرضا امیـری، ناشران حاضر  توسط دکت
ــان کردند که به دلیل  ــا و پیشنهادهای خود را بی ــه دیدگاه ه در جلس
ــان در شمارة  ــران، نظرات بعضی از ایش ــی  شدن مطالب ناش طوالن
بعدی این فصل نامه تقدیم مخاطبان عزیز خواهد شد. در پایان جلسه 
ــز توضیحاتی از سوی فریبا کیا، معاون برنامه ریزی و سامان دهی  نی
ــوژی آموزشی و آقایان داودی  ــع مکتوب دفتر انتشارات و تکنول مناب
ــن از داوران کتاب های ریاضی حاضر در  ــری و همچنین، دو ت و امی
جلسه ارائه شد. قسمت اول گزارش این جلسه را در ادامه می خوانید. 

ــر مبتکران   یحیـی دهقانـی، نش
وپیشگامان

این جلسـات به صورت تعاملی 
و دوطرفه برگزار شوند

ــی از  ــران آموزش ــوان ناش ــا به عن م
ــال  استقب ــی  جلسات ــن  چنی ــزاری  برگ
ــی برگزار شوند و  ــت این جلسات به صورت تعامل ــم. بهتر اس می کنی
ــا کارشناسان خود را بیاوریم  ــن امکان هم وجود داشته باشد که م ای

تا بهره ببرند. 
ــردم، بیاییم از خودمان  ــن در جلسة دو سال پیش هم مطرح ک م
ــی می خرد؟ بدون شک این کتاب ها  ــم این کتاب ها را چه کس بپرسی
ــدارس می خرند. حاال حرف من این است که  ــان و مدیران م را معلم
اگر شما در آموزش وپرورش نمی توانید همکاران خود را متقاعد کنید 

بخش اول

جلسة پرسش و پاسخ اولین کارگاه آموزشی ناشران آموزشی

با ناشران آموزشی
رفیق هستیم نه رقیب!
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ــرا اصرار می کنید که  ــای باکیفیت و استاندارد بخرند، چ که کتاب ه
ــران تماس نگیرند و کتاب تولید  ــران وارد مدارس نشوند، با مدی ناش
ــی تولید می شود که شما به عنوان مصرف کننده  نکنند؟ کتاب بد وقت

عالقه مند و عاشق خرید آن کتاب باشید. 
ــر بگیرید.  اگر کمی دقت کنید،  ــا روزهای اول مهر را در نظ   شم
ــط ناشران با وانت به مدارس حمل  می بینید که همین کتاب ها توس
می  شوند و این گونه نیست که دانش آموزان گول بخورند و بیایند این 
کتاب ها را از انتشاراتی های اطراف دانشگاه تهران بخرند. پس من و 
ــد با تعامل، هم فکری و همکاری به راه حلی  شما و همة دوستان بای
ــم که هم اهداف آموزش وپرورش برآورده شود و هم ما بتوانیم  برسی

کارمان را در حد ایده آل و مطلوب به پیش ببریم.

 سید رضا تهامی، نشر فردین  
اعتقـاد به مفهوم سـازی را در 

اعمال و رفتارمان نشان دهیم
ــن، برنامة  ــول بنیادی ــت از تح صحب
ــد،  بلن ــم  ــن مفاهی ای و  ــی  مل ــی  درس
ــا و واال هستند، اما  ــی بامعن صحبت های
ــن حرف ها مصداق پیدا کنند.  ــل بر این است که در عمل هم ای اص
ــن زمینه ها مفهوم سازی کنیم و به آن  ــر توانستید و توانستیم درای اگ
مفاهیم لباس عمل بپوشانیم، آن وقت خواهیم توانست پیرامون آن ها 
ــث و تبادل نظر کنیم باید دید آیا واقعًا شأن شما که آن طرف میز  بح
نشسته اید، شأن تألیف است و شأن دیگران شأن چاپ و نشر و توزیع 

است؟ این دو هیچ نقطة اشتراک و تطابقی با هم ندارند. 
نکتة مهم دیگر هم این است که در این جلسات باید روی مفاهیمی 
ــرح می شوند،  ــران و آموزش وپرورش مط ــات بین ناش ــه در ارتباط ک
ــق  صورت گیرد. برای مثال، عنوان می شود که در داوری کتاب ها  تواف
ــد، کاماًل رعایت می شوند، اما من  ــای داوری که اعالم شده ان مالک ه
ــم دراین موضوع  ــه تشخیص و نگاه کارشناسان ه عرض می کنم ک
خیلی دخالت دارد. برخی کارشناسانی که خودشان هم در نشر بسیاری 
ــن آثار حضور و دخالت دارند،  داوری آثار را هم بر عهده دارند و  از همی

این موضوعی است که جای بررسی آن در همین جلسات است. 

 فرامرز فرقانی، نشر گلواژه 
در تدوین کتاب های درسـی فاصلة بین واقعیت ها و 

آرمان ها در نظر گرفته نمی شود
به نظر من، هنگامی که کتاب های درسی را تدوین می کنیم،  کمی 
ــان می کنم کسانی که قرار  ــای واقعی جامعه دور هستیم. گم از فض
ــل از آن باید یک سالی را در  ــت کتاب های درسی رابنویسند، قب اس
ــدارس حضور داشته باشند تا بتوانند مفهوم های موردنظر خود را در  م
مقام عمل هم ارزیابی کنند و میزان اجرایی شدن آن ها را در کالس 

درس قبل از اجرا بسنجند. 
ــه گمان من، در تدوین کتاب های درسی فاصلة بین واقعیت ها و  ب
ــر گرفته نمی شود. این فرصت و فضا هم وجود ندارد  آرمان ها در نظ
ــا آگاهی و شناخت از محیط مدرسه و کالس درس،  که مؤلفان ما ب
بین اهداف آرمانی خود و واقعیت های موجود تعادلی سازنده و مثبت 
ــان را می روند، معلمان  ــود بیاورند. در نتیجه مؤلفان راه خودش به وج
ــد، کار خودشان را می کنند،  ــه در فضای واقعی مدرسه حضور دارن ک
ــای نازلی هم بین آن  ــای آموزشی )که ممکن است کتاب ه کتاب ه
باشد( راه خودشان را پیدا می کنند. درچنین شرایطی و بدون توجه به 

واقعیت ها، این نشست ها و جلسات هم راه به جایی نمی برند. 

ــون فرهنگی   کاظـم قلم چی، کان
آموزش

تالش کنیم تا همراه با تحوالت 
جهانـی در حـوزۀ ریاضـی گام 

برداریم
دنیا به سرعت در حال تحول و پیشرفت 
ــت هم مصداق دارد. ما باید  ــت. این موضوع در خصوص تعلیم و تربی اس
ــوزه به دقت رصد کنیم. بکوشیم که  ــای روز دنیا را در این ح دستاورده
همراه با این تحوالت گام برداریم و بنا به مقتضیات و امکانات بومی خود، 
در حد مقدورات از این تحوالت عقب نمانیم. ما باید نتیجة این تحوالت 

را به خصوص در حوزة ریاضیات مطالعه و نتایج آن را منتشر کنیم.  
ــه آزمون »پیزا« در سال 2012 برگزار  آقای امانی اشاره کردند ک
ــار یافت که تمرکز این  ــج آن هم حدود دو ماه پیش انتش ــد و نتای ش
ــاظ اهمیت و نتایج  ــوده است. به پیزا به لح ــون روی ریاضیات ب آزم
ــای آن جام جهانی آموزش هم گفته اند. دراین آزمون آمریکا  راهگش
ــا بازهم عقب تر رفته اند و آسیای جنوب شرقی، فاصله اش را از  و اروپ

آمریکا و اروپا کمتر کرده است. 
ــه از دستاوردهای جدید حوزة  ــاد مشخص من این است ک پیشنه
ــی که به صورت روزانه هم در دسترس هستند، استفاده کنیم و  ریاض

به مسائل نگاه سیاه و سفید نداشته باشیم.  

 برائی نژاد، نشر نوبل
امکـان  هسـت،  کنکـور   تـا 
پرداختـن بـه مفاهیـم به جای 

رویه ها را نداریم
ــای رویه ها باید  ــه می گویید به ج اینک
ــم، امری نسبی است.  به مفاهیم بپردازی
ــا فشار و موضوع  ــارم دبیرستان که ب ــاًل در سال های سوم و چه مث
ــاًل امکان پرداختن  ــور روبه رو هستیم، اساسًا و عم استرس زای کنک
ــوز ما، به دلیل مواجهه  ــه مفاهیم به جای رویه ها را نداریم. دانش آم ب
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ــا کنکور، اصاًل نمی پذیرد که مسائل را با روش مفهومی یاد بگیرد.  ب
ــت به این  ــود، نمی تواند نسب ــت به قلم می ش ــف هم وقتی دس مؤل
ــه باشد. من که در این  ــوع و دغدغة مهم دانش آموزان بی توج موض
ــق را برای او توضیح بدهم، چون  ــه نمی توانم تازه مفهوم مشت مرحل
اگر دانش آموزی که هدفش قبولی در کنکور است و از طرف خانواده 
ــالن رشته قبول شود، با  ــم تحت فشار قرار دارد که درف ــه ه و جامع
چنین کتابی روبه روشود، آن را کنار می گذارد و طبیعی است که هیچ 
ناشر و مؤلفی کتابش را برای کنار گذاشتن و نخریدن تألیف و چاپ 

نمی کند. 
از سوی دیگر، موضوع انتخاب و تربیت معلم، موضوع بسیار مهمی 
ــای آیندة ما  ــه قرار گیرد تا نسل ه ــه باید به دقت مورد توج ــت ک اس
ــد. از معلمان خود الگو  ــار و تالش باشن ــای اهل زندگی و ک نسل ه
ــس اگر معلم ما  ــود را به درستی انجام دهند. پ ــد و وظایف خ بگیرن
آمادگی الزم و انگیزة کافی برای کار معلمی نداشته باشد، بافته های 

ما و شما از بین می روند و به سرانجام نخواهند رسید. 

 نادیا اسکویی، نشر بنی هاشمی 
باید مسائل شمـا، مسائل ما و 
مسائل ما،  مسائل شما باشد تا 

راه به جایی ببریم
ــا و  ــة هست ه ــورد فاصل ــم در م مایل
نیست ها و بایدها و نبایدها صحبت کنم. 
ــد باشد، فاصله  ــا بین آنچه هست و آنچه بای ــد در همة جامعه ه شای
وجود داشته باشد. ما امروز اینجا جمع شده ایم که با بحث و گفت وگو 
ــا را کمتر و کمتر کنیم و به گمانم تداوم این جلسات به کم  فاصله ه

شدن این فاصله ها خیلی کمک خواهد کرد.
ــان کمتر توجه  ــد به نقش معلم ــی که مطرح ش در صحبت های
ــن موضوع بود که  ــه هم که مطرح شد، ناظر بر ای ــده بود. آنچ ش
ــوزان معرفی می کنند.  ــر معلمان کتاب های ما را به دانش آم بیشت
ــه اتفاقی می افتد که معلمان   ــاال باید کمی بیندیشیم و ببینیم چ ح
ــای آموزش و پرورش  ــار از نظر استاندارده ــی را که انگ کتاب های
ــی می کنند. آیا این احتمال  ــب نیستند، به دانش آموزان معرف مناس
ــی برخی موضوعات  ــان ما خأل و جای خال ــود ندارد که معلم وج
ــه به کتاب های  ــاس می کنند و در نتیج ــاب درسی احس را در کت
ــی روی می آورند و این کتاب ها را به  کمک درسی و کمک آموزش
ــن اشکال در وهلة اول به  ــوزان معرفی می کنند؟ پس ای دانش آم

دوستان ما در آموزش و پرورش برمی گردد.
ــا ما و شما نباید از خودمان بپرسیم که چه عاملی وجود دارد که  آی
ــا و خانواده ها و دانش آموزان این قدر  ــن انتخاب و توصیه ما و شم بی
ــه وجود دارد؟ وجود چنین شکافی تا اندازه ای قابل درک است،  فاصل
اما متأسفانه این شکاف خیلی زیاد است. حاال اگر ما و شما کنار هم 

ــاف را کمتر کنیم باید یک نگاه دوطرفه وجود  نشسته ایم تا این شک
داشته باشد. 

ــا یکدیگر مسائل موجود  ــوع، اگر قرار است ما و شما ب در مجم
ــل ما،  مسائل  ــا، مسائل ما و مسائ ــم، باید مسائل شم ــل کنی را ح
ــت عاملی مهم  ــه جایی ببریم. قیم ــاب بیایند تا راه ب ــا به حس شم
ــی توسط مخاطب است. اگر  ــذار در انتخاب کتاب آموزش و تأثیرگ
ــدون در نظر گرفتن  ــد معقولی باالتر برود، مخاطب ب قیمت از ح
ــب از خرید کتاب خودداری خواهد کرد. این موضوع  کیفیت مطال
ــه باید مسائل اقتصادی را  ــی شکست یک مؤسسة فرهنگی ک یعن
ــا و شما بسیار خوب  ــورد توجه قرار دهد. آشنایی بیشتر م ــت م به دق
ــر همکارانم در بخش نشر این است که  ــت، اما  انتظار من و دیگ اس
ــا و شما در این جلسات بیشتر روی این مسائل و چالش ها صحبت  م
کنیم و برای آن ها راه حلی پیدا کنیم تا بتوانیم به اهداف و آرمان های 

مشترکی که داریم برسیم. 

 حجت اهلل انصاری، نشر عالمه حلی
در برنامه هـای جدیـد، نقـش 
آموزش و آماده سـازی معلمان 

را فراموش نکنیم 
ــث مطرح شده  ــه ای که در مباح نکت
ــش  ــد، نق ــر ش ــه ذک ــم خوش بختان ه
ــاه در فرایند  ــن نوع نگ ــرای عملیاتی کردن ای ــم ب ــل معل بی بدی
ــا وجود یک معلم  ــوزش و در کالس درس است. به نظر من، ب آم
ــداف و مأموریت های آموزشی  ــم همة اه ــا و مسلط می توانی توان
ــم. متأسفانه باید بگویم،  ــک کتاب را در کالس درس پیاده کنی ی
ــور نداشته باشد، کتاب هرقدر  ــه معلمی با شرایط الزم حض چنانچ
هم خوب و با هدف نوشته شده باشد، در مرحلة اجرا و در کالس 
درس از رسیدن به اهداف خود باز خواهد ماند. پس اگر قرار است 
ــن شوند،  نباید  ــای جدید تألیف و تدوی ــای ما با رویکرده کتاب ه
ــان را فراموش کنیم وگرنه این  ــش آموزش و آماده سازی معلم نق

رویکردها به شایستگی در عمل پیاده نخواهند شد. 
ــوع کنکور  ــا نمی توانیم موض ــا و شم ــم اینکه م ــر ه ــه دیگ نکت
ــال آخر تحصیالت  ــام ارزشیابی ما در س ــة جوانب نظ ــه بر هم را ک
دانش آموزان سایه افکنده است، نادیده بگیریم. حتی اگر شما بتوانید، 
ــه سال های قبل از  ــن در حالی است که این تب ب ــا نمی توانیم. ای م
ــه شاهد هستیم  ــم کشیده شده و متأسفان ــال چهارم دبیرستان ه س
ــی هم دغدغة کالس تست زنی و  ــه دانش آموزان پایة ششم ابتدای ک
آمادگی برای امتحانات تستی مراکز مختلف آموزشی را دارند. اگر ما 
این واقعیت ها را نادیده بگیریم، اتفاقی در بازار نشر نخواهد افتاد،  زیرا 
ــاری واقعی که همان عرضه و تقاضاست، پیروی  این بازار از سازوک

می کند و خیلی تابع بخش نامه و دستورالعمل نیست. 
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 حسن دلقندی، نشر امید مهر 
هجوم رسانه ای علیه کتاب های 

آموزشی
ــای مشابه که از  گاهی برخی کتاب ه
متن و محتوا، طراحی و گرافیک مشابهی 
برخوردارند، در داوری ها به دو گونه دیده 
ــی از این کتاب ها تأیید می شوند، برخی  ــد و در حالی که برخ می شون
ــاب رشد و یا اعالم  ــان شرایط از رقابت در جشنوارة کت ــر با هم دیگ
ــاز می مانند. جالب این  ــة رشد، به عنوان کتاب مناسب، ب در کتاب نام
ــت که برخی از این کتاب ها که مناسب تشخیص داده نمی شوند،  اس
توسط کسانی تألیف شده اند که خود به عنوان کارشناس و یا مؤلف با 
ــی و یا تألیف کتاب های درسی همکاری داشته اند و  گرو های آموزش
از معیارها و مالک های کتاب های آموزشی آگاه هستند. این در حالی 
است که برای مثال در یک کار مشابه، یک داور به صفحه آرایی یک 
کتاب نمرة سه و داور دیگری به صفحه آرایی همان کتاب نمرة صفر 
داده است. این موضوع خودش جای سؤال دارد که مگر می شود یک 
ــت و امتیازی نداشته باشد و حداقل نمرة یک  صفحه آرایی هیچ مزی

هم نگیرد؟ 
ــه یکباره  ــدای مهرماه، ب ــه در ابت ــا این است ک ــل دیگر م مشک
ــل می گیرد و عالوه  ــه ای علیة کتاب های آموزشی شک هجوم رسان
ــرورش، رسانه ها و به خصوص  ــای داخلی آموزش و پ بر بخش نامه ه
ــه می کنند که کتاب های آموزشی را برای  صداوسیما به مردم توصی

ــع که می تواند گل  ــان نخرند. جالب است که در این مقط فرزندانش
ــد، کتاب های مناسب و تأیید شده هم در محرومیت  کار ناشران باش
ــارش برای خرید  ــاًل به مجاز بودن آن ها و سف ــرار می گیرند و اص ق
ــا توسط مخاطبان و والدین اشاره ای نمی شود. جالب تر اینکه در  آن ه
همین مقطع، والدین به ناشران هجوم می آورند و تقاضای کتاب های 
کمک آموزشی و کمک درسی می کنند. واقعًا چه کسی مسئول شکل 

گرفتن این آشفته  بازار است؟ 

 حمیدرضا امیری
شـأن مـا و شما تألیف اسـت، 
 دلیل برگزاری ایـن جلسه هم 

همین موضوع است
ــة عزیزان  از صحبت های هم ــن  م
ــم در مقامی  ــاده کردم و اصاًل ه استف
ــان می کنم آقای تهامی  ــه بخواهم پاسخ بدهم. اما گم نیستم ک
ــان کمی پیشداوری کردند. حاال هم برای روشن  در صحبت هایش
ــدن موضوعاتی که ایشان مطرح کردند، عرض می کنم که: نه،  ش
ــا در جایگاه تألیف قرار  ــه نیست که من فکر کنم م اصاًل این گون
ــاپ. اگر این گونه فکر  ــم و دوستان ناشر در جایگاه نشر و چ داری
ــی از اعراب نداشت. شاهد  ــم که این جلسات اصاًل محل می کردی
ــت که در  این صحبت ها و  ــرض بنده هم همین حرف هایی اس ع
ــا مطرح شد. همة  ــده،  بین ما و شم ــای خوب و سازن گفت و گوه
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ادامه دارد

ــة حرف هایشان را بیان  ــچ مالحظة خاصی هم ــان بدون هی دوست
کردند و ما هم استفاده کردیم. 

ــر هم شاید خوب باشد که  ــورد تأکید دوستان بر تعامل بیشت در م
همان صحبت آقای دکتر محمدیان، رئیس محترم سازمان پژوهش 
ــزی آموزشی را سرلوحة کارمان قرار دهیم که گفتند: »ما  و برنامه ری

با ناشران رفیق هستیم،  رقیب نیستیم.«

ــاون برنامه ریزی و   فریبـا کیا، مع
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر 

انتشارات و تکنولوژی آموزشی
سـرمایه ای کـه در راه فرهنگ 

هزینه شود،  ماندنی است
در  ــه  ک ــی  دغدغه های از  ــی  یک
ــرح شد، این موضوع بود که  ــای بیشتر ناشران محترم مط صحبت ه
ــده هم در هیاهوی ممنوعیت  ــی کتاب های مناسب و معرفی ش گاه
ــد و نمی توانند در  ــای آموزشی به مدارس، گم می شون ورود کتاب ه
ــور پیدا کنند. این  ــرار بگیرند و در کالس درس حض ــف بچه ها ق کی
ــرف درستی است و من و همکارانم ان شاهلل پیگیر خواهیم بود که  ح

این مشکل مرتفع شود. 
ــا آموزش های رسمی و  ــا در دوره و زمانه ای قرار داریم که تنه م
ــای دانش آموزان باشد. اما  ــی نمی تواند پاسخگوی نیازه کتاب درس
ــوزش در سایه( هم باید باعث هم افزایی  آموزش های غیررسمی )آم
آموزش های رسمی شوند و کار نباید به گونه ای پیش رود که خواسته 
ــًا آسیب زا باز شود  ــع کم ارزش و احیان ــا ناخواسته زمینه برای مناب ی
ــه مطامع خود کوشش  ــدود و اندکی که برای رسیدن ب ــراد مح و اف
ــداف سودجویانه خود بهره  ــد، از این زمینة فرهنگی برای اه می کنن

ببرند.  
ــان در داوری کتاب های درسی باید  ــوص استفاده از معلم در خص
عرض کنم که ما برای هر کتاب حداقل دو داور داریم: یکی از آن ها 
ــا استفاده از بخش نامة 230 به  ــًا مؤلف است. بیشتر مؤلفان ما ب حتم
ــوزة ستادی منتقل شده اند و حتمًا هم معلم بوده اند. نفر  سازمان و ح
ــود که با برنامة درسی  ــًا از بین معلمانی انتخاب می ش دوم هم حتم

آشنایی دارد و در حال حاضر در مدرسه تدریس می کند.  
ــا سعی داریم این جلسات تداوم داشته باشند و با تعداد و کیفیت  م
ــال آینده ادامه یابند. در جلسة برنامه ریزی سازمان در  بیشتری در س
ــر استمرار این جلسات  ــه هم آقای دکتر محمدیان ب روزهای گذشت

تأکید کردند.  
ــان در خصوص  ــر محمدی ــرات آقای دکت ــان دربارة نظ دوست
ــه متن  آخرین  ــد. خوش بختان ــی صحبت کردن ــای آموزش کتاب ه
سخنرانی ایشان که در آستانة برگزاری دهمین جشنوارة کتاب های 
ــود است. من سوتیتری از این  ــی صورت گرفته، اینجا موج آموزش
ــی که با درک  ــل می کنم: »ناشران ــان عینًا نق ــی را برایت سخنران
ــداف آموزش وپرورش قدم برمی دارند،  ــن مسئولیت در مسیر اه ای
ــه احیانًا انتخاب های  ــرام هستند. آن ها گرچ ــة تقدیر و احت شایست
ــر و پرسودتری هم داشته اند، اما سرمایه و امکانات خود را در  دیگ
ــاز فرزندان این سرزمین،  ــر به کار گرفته اند و با درک نی این مسی

پای در وادی خدمت گذاشته اند.«
و یا در جایی دیگر در همان سخنرانی گفته اند: »آموزش وپرورش 
ــی منحصر باشد. از طرف  ــا نمی تواند فقط به کتاب درس فرزندان م
ــوزان و خانواده ها وجود  ــد این فرصت برای همة دانش آم دیگر شای
ــی و تربیتی را انتخاب کنند.  ــه باشد که خودشان منابع آموزش نداشت
ــن وظیفه بر عهده دستگاه تعلیم وتربیت است که با  به همین دلیل ای
ــب و مورد نیاز، به این نیاز اصیل و رو  ــی ومعرفی منابع مناس شناسای

به توسعه پاسخ دهد.«
ــر و کامل تری داشته  ــا باید اطالع رسانی بهت ــن می پذیرم که م م
باشم. سعی ما این است که ناشران آموزشی فضا و ظرفیت بیشتری 

برای حضور و فعالیت در این زمینه دراختیار داشته باشند؛ ان شاهلل. 
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فراخــــــوان ارســـــــال آثــــــــار

راهنمـــــــاي تهیـــــــــةآثــــــــار

ــاي نو و تبادل نظر و تجربه بین  ــی، تحلیلی و پژوهشی »رشد جوانـه« با هدف اطالع رسانی، اشاعة یافته هاي علمی و ایده ه ــة آموزش نشری
ــق، پدیدآورندگان در راستای تحقق  ــد تولید منابع آموزشی مناسب منتشر می شود تا از این طری ــة مباحث مربوط به فراین ــران در زمین صاحب نظ
هدف های آموزش و پرورش، به صورت مستمر و پویا بر غنای دانش و تجربة حرفه ای خود بیفزایند و با به کارگیری بهینة ظرفیت های موجود، 

کیفیت تولید منابع آموزشی را ارتقا بخشند.
از استادان، صاحب نظران و اندیشمندان محترم عرصة منابع آموزشی و تربیتی که به منظور همراهی با این فصل نامه، نوشته هاي خود را برای 

انتشار در »رشد جوانه« ارسال می دارند، تقاضا می شود، در حد امکان نکات زیر را رعایت فرمایند:
 حجم مطالب از 6 صفحة تایپ شده و 11 صفحة دست نوشته تجاوز نکند.

 نوشته حاوی مقدمه ای کوتاه، سابقة موضوع، نتیجه و جمع بندی موضوع باشد.
 نسخة اصلی نوشته ارسال شود.

 نوشتة ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و متن اصلی همراه آن ارسال شود. چنانچه نوشته را خالصه می کنید، این موضوع 
را قید بفرمایید.

 نوشته در مجله یا نشریة دیگری به چاپ نرسیده باشد.
 محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، سوتیترها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.

 »رشد جوانه« در رد، قبول، ویرایش و تلخیص آثار رسیده آزاد است و از بازگرداندن آن ها نیز معذور است.
ــد جوانه« ضرورتًا مبین رأی و نظر »دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی« نیست. بنابراین، مسئولیت پاسخ گویی  ــدرج در »رش  آرای من

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

 نام نویسنده، نام اثر، نام مترجم )اگر ترجمه باشد(، نام مجله یا نشریه، شمارة مجله، سال نشر، شمارة صفحه.
ــت و شمارة تلفن، به نشانی زیر  ــم، درجة علمی یا سمت، نشانی محل کار یا سکون ــة نام و نام خانوادگی نگارنده یا مترج ــه ضمیم ــه را ب  نوشت

ارسال فرمایید:
تهران، پل کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 وزارت آموزش و پروش، پالک 266، دفتر انتشارات و تکنولوژی 

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

ــان منابع آموزشی و  ــان، مترجمان و پدیدآورندگ ــی و پژوهشی »رشد جوانـه«، از تمامی صاحب نظران، نویسندگ ــی، تحلیل ــة آموزش فصل نام
ــاي موضوعی زیر، برای دبیرخانة  ــوت می کند، نوشته هاي خود را در زمینه ه ــد به مباحث تولید منابع آموزشی و تربیتی دع ــدان عالقه من اندیشمن

سامان  دهی منابع آموزشی ارسال دارند:
1. مطالعات تطبیقی )شیوه های تولید مواد و رسانه های آموزشی جهان(

2. کاربرد انواع فناوری اطالعات و ارتباطات در تولید منابع آموزشی
3. تبیین و به روز رسانی ویژگی ها، استانداردها و معیارهای منابع آموزشی و تربیتی

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

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

8. ارائة یافته هاي علمی و ایده هاي نو و تجربه در زمینة فرایند تولید منابع آموزشی مناسب
9. معرفی دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی و مؤسسه هاي انتشاراتی موفق

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

12. تبیین راهبردهای برنامه ریزی، تولید و ارزشیابی منابع آموزشی
13. چشم انداز آیندة تولیدات منابع آموزشی و ملزومات آن ها

14. تبیین اصول، رویکردها و اهداف نوین حاکم بر تولید منابع آموزشی مناسب
15. مباحث تحلیلی و کاربردی مربوط به کتاب، کتابخانه هاي آموزشگاهی و کتاب خوانی دانش آموزان

16. ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خواني و دانش افزایی)موانع و راهکارها( 
17.آشنایی با مقررات و قوانین مرتبط با به کارگیری مواد  و رسانه ها
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