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با خود اندیشــیدم که آیا جوانه همان شاخك نورسی نیست 
که از شــانزده سال پیش در کشتزار حاصل خیز اولین جشنواره 
نشــانده شــده بود؟ و آیا اکنون به درخت تناوری مبدل نشده 
است؟ نهالی که ســال ها تندبادها و حوادث گوناگون را تجربه 
کرده است. آیا این درخت پرثمر امروز که رهگذران در سایه سار 
آن می آســایند و از ثمرة آن بهره مند می شوند همان جوانه ای 
نیست که در سال های نسبتاً دور و با امید باغبانان روشن بین در 
گستره وسیع نظام آموزش وپرورش نشانده شده است. جشنواره 
ســیزدهم محصول برزگران دانایی است که بذرهای امید را در 
ســرزمین دانایی و توانایی پاشیده اند تا انس با کتاب و همراهی 
دســت ها با اندیشــه ها ضمیر جان ها را به عطر آگاهی و عشق 

معطر سازد.
درود بر عاشــقانی که بــا صبوری و زحمت امــروز نظاره گر 
وحدت و همراهی هنرمندان و مؤلفان و ناشران اهل اندیشه اند 
و همدلی اهالی کتاب را با تعلیم وتربیت رسمی کشور به تماشا 
نشسته اند. به تماشای شاخسار سرسبز این درخت تناور بر خود 
می بالیم و بر دستان همۀ دلسوزانی که مرارت این زیبایی را به 

جان خریده اند بوسه می زنیم.
خداوند علیم و حكیم را به خاطر همۀ الطافش شــكر می کنیم 
و امیدواریم با اتكال به چشــمۀ ذی وجــود حضرتش توفیقات 
نظام آموزشی کشــور در مســیر تعلیم وتربیت نوباوگان ایران 
اســالمی همچنان مســتمر و جاری باشــد. خدا را سپاس که 
آنچه تاکنون در ســیزده دورة این جشنواره اتفاق افتاده ثمرات 
شــیرینی از تعامل و همراهی به همراه داشــته اســت. در این 
سال ها اســتانداردهای کتاب های آموزشی روزبه روز ارتقا یافت، 
مطالبات و تقاضاهای کار برای دانش آموز و خانواده ها و معلمان 
افزایش پیدا کرد، مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به طرز باالتری 
از هنرنمایی دســت یافتند و زیبایی و چشــم نوازی و محتوای 
تولیدات باالتــر رفت. ابزارهای نویــن و فناوری  هایی جدید به 
کمك تولید کتاب ها و منابع آموزشــی آمــده و هزاران کتاب، 

نرم افزار و... برای هم راستایی با نظام آموزشی کشور جهت اعتال 
و تقویــت دانش آموزان در حوزه های مختلــف علمی و تربیتی 
تدوین و تولید شــد، صدهــا پدیدآورنده و ناشــر عالقه مند و 
دغدغه مند به کمك نظام آموزشــی آمدند و سرمایه های مادی 
و عواطف مخلصانه خود را نثار آموزش وپرورش کشــور کردند، 
و در مســیر همراهی با آن گام نهادند و ساالنه بیش از 5000  
عنــوان کتاب را به نظام تعلیم وتربیت کشــور اهدا کردند. طی 
این ســال ها نسبت کتاب های مناسب و استاندارد از 18 درصد 
به 60 درصد ارتقا پیدا کرد که نویدبخش آینده ای درخشــان تر 

از امروز است.
جلســات متعدد هم اندیشی کارشناســان حوزه های مختلف 
زمینه های مناسب هم فهمی و همراهی را توسعه بخشید و تولید 
ده ها عنوان کتاب راهنمای تولید در زمینه استاندارد و انتظارات 
نظام آموزشی و تطابق با سند تحول بنیادین دستمایه ای نسبتاً 
غنــی از ادبیات مناســب در این حوزه را فراهــم آورد. تعدد و 
فراوانی عناویــن کتاب ها امكان تفكیــك موضوعی و پرداخت 
عمیق تــر به موضوعات را فراهم کرد و زمینه های جدیدی برای 

ورود ناشران و مؤلفان پدیدار شد.
از ســوی دیگر نیازها و انتظارات بســیار فراتر از این هاست. 
ظرفیت های بی کرانی وجود دارد که توجه به آن ها و استفاده از 
آن ها چشم اندازها و افق های واالتر و روشن تری را نوید می دهد. 
تولید کتاب ها گرچه تا حد قابل توجهی ارتقا یافته اما همچنان 
نیازمند معرفی، فرهنگ ســازی و بهره گیری از منابع مناســب 
است. مؤلفان و ناشران همچنان باید از استانداردها، مطالبات و 
انتظارات نظام آموزشی آگاه شوند. معلمان و دانش آموزان باید 
شیوه های انتخاب و کاربری منابع آموزشی و تربیتی مناسب را 
آموزش ببینند و ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی نیز 
اســتانداردهای دقیق تر و جامع تر را برای ایــن منظور تدوین 
و تعریف کند. الزم اســت مؤلفان و هنرمندان و نویســندگان 
جــوان و تازه نفس به این میدان مقدس وارد شــوند و همراهی 

رویش نهال باور در باغ امید
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و تقریب منابع آموزشــی و تربیتی رســمی و غیررسمی افزون 
شــود. همچنان نیاز داریم کــه بخش غیردولتی بــا اعتماد و 
اعتقاد بیشتری پای در این عرصه بگذارد و فضای مدارس برای 
بهره مندی از تولیدات مناســب بازترشود و حمایت از تولیدات 
مناسب و هدایت آن ها روزبه روز افزایش یابد و دانش عمومی را 

در پی داشته باشد.
بایــد باور و انگیزة کاربران مضاعف شــود و مهارت نوآموزان، 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در تشخیص منابع آموزشی و 

تربیتی استاندارد روزافزون باشد.
جشنواره سیزدهم فرصتی اســت برای بازبینی آنچه تاکنون 
انجام شــده اســت؛ و کانونی اســت برای بررســی و ترســیم 

چشــم اندازهای آتی و فضایی برای تقدیــر از برترین های این 
مسیر و تشویق و هدایت دست اندرکاران. ترویج فرهنگ تعامل 

و هم اندیشی از دیگر دستاوردهای این جمع اهل کتاب است.
به یمن این تالش و همراهی، دبیرخانه سیزدهمین جشنواره 
کتاب های آموزشی و تربیتی از همه ناشران، مؤلفان، هنرمندان 
و داورانی که مخلصانه در این راه کوشــیده اند و طی این مسیر 
نسبتاً دشوار یاریگر ما بوده اند، صمیمانه تشكر می کند و امیدوار 
اســت با ارائه نظرات و استمرار همكاری، همگرایی و هم افزایی 
علمی و کارشناســی، بیش از پیش یاریگرمان باشــند تا شاهد 
توفیقات بیشــتر معنوی و علمی نوباوگان و سرافرازی و اعتالی 

بیشتر نظام آموزشی کشورمان باشیم.
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سمانه آزاد

الگوی مصرف فرهنگی را 
طراحی کنیم

پای صحبت حجت االسالم دکتر محی الدین بهرام محمدیان، 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اشاره
جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، امسال به سیزدهمین دوره رسیده اســت. دوره ای که در آن بیش از چهار 
هزار عنوان کتاب مناســب شناخته شده است. این رقم نشان از آن دارد که ناشران بیش از گذشته به تولید آثار و تعامل با 
آموزش و پرورش رغبت نشان می دهند. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به این مهم، از آمادگی وزارت 
آموزش وپرورش برای همکاری با ناشــران پای بند به استانداردها و مؤلفه های برنامه درسی به منظور تألیف کتاب های درسی 
خبر داد. حجت االسالم و المسلمین دكتر محمدیان در آستانة جشنوارة سیزدهم، با اعالم اینکه جشنوارة کتاب های آموزشی 

و تربیتی رشد به اهداف خود در زمینة تولید آثار استاندارد نزدیک شده است، بر اصالح بازار مصرف تأکید کرد.
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 اگر سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی و سالم سازی 
فضای نشر آموزشی را یکی از اهداف جشنواره بدانیم، 

به نظر شما تا چه حد به این هدف نزدیك شده است؟
هدف اولیه جشــنواره ها شناســایی آثار خوب و برجســته در 
موضوع جشنواره است. اســتانداردهایی تدوین و طراحی شده 
که براساس آن ها، کتاب ها یا تولیدات مناسِب موضوع جشنواره 
انتخاب می شــوند. هدف ثانویه آن اســت که از افرادی که آثار 
مناســب تولید کرده اند و به قواعد علمــی و هنری و فرهنگی 
جشــنواره پای بند بوده اند قدردانی کنیم. در واقع باید بیش از 
600 ناشری که سرمایه، وقت و همت خود را معطوف به تولید 
این آثار کرده انــد  مورد قدردانی قرار بگیرند. هدف مســلم و 
حتمی دیگــری که دنبال می کنیم معرفی کــردن این آثار به 
مخاطب است. همۀ مخاطبان به همه تولیدات دسترسی ندارند. 
از میان آثار منتشر شده، حدود 8 هزار عنوان کتاب به دبیرخانه 
ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی رسیده  و بیش از 4300 
عنوان مناسب شناخته شده اســت که نشان از تعداد زیاد این 

گروه از کتاب ها دارد. 
مخاطبان نمی توانند همۀ این آثار را ببینند و جشنواره کمك 
می کنــد این آثار غربالگری شــوند. فرایند معرفی هم از طریق 
جشــنواره و هم از طریق معرفی آثــار در کتاب نامه و نیز دیگر 
راهكارها مانند معرفی در انتهای کتاب های درســی و ســامانۀ 
سامان بخشی اتفاق می افتد. همه این ها فرایندی برای رسیدن به 
یك نتیجه است و آن این است که ما باید این آثار را ترویج کنیم 
تا دانش آموزان، ناشران و همۀ دست اندرکاران این حوزه، سلیقه 
و اقداماتشــان را متناسب و متأثر از این موضوع طراحی کنند. 
یعنی ناشــر متوجه می شــود اثری مفید و مورد قبول مخاطب 
اســت که دارای چنین معیارها و ارزش هایی باشــد. از ســوی 
دیگر مخاطب هــم می فهمد باید کاالی فرهنگی با ارزش تهیه 
کند. امروزه دیگر نــه »انفجار اطالعات« که »بهمن« اطالعات 
رخ می دهد لذا نمی توان ادعا کــرد که هر کتابی ارزش یك بار 
خواندن را دارد. بعضی از آنچه به عنوان کاالی فرهنگی و هنری 
تولید می شود حتی به اندازه یك نگاه کردن هم نمی ارزند. زمان 
کوتاه و آثار آن قدر زیاد اســت که ما باید از میان شان بهترین ها 
و شایســته ترین ها را انتخاب کنیم. این جشنواره چنین هدفی 
را دنبــال می کند اما اگر بخواهیم پیامدهای این جشــنواره را 
در نظر بگیریم، باید به همكاری حدود 600 ناشــر اشاره کنم. 
4366 عنوان کتاب مناســب  تشــخیص داده شده است و این 
یعنی به طور میانگین هر ناشــر هفت اثر قابل قبول تولید کرده 
است. در بخش مسابقه هم 1073 عنوان انتخاب شده اند یعنی 
حدود 30 درصد آن ها. این نشان از ارتقای کیفیت کار جشنواره 
دارد. زمانی ما در برخی از بخش ها اصاًل کتاب برگزیده نداشتیم 
و تعداد ناشــران بســیار کمتر از این بود. اما آمــار این دوره از 
جشنواره یك گام بزرگ است و به این معنی است که جشنواره 

به اهداف خود نزدیك می شود.  

اما ما بایــد گام دیگری هم برداریم. جشــنواره باید عالوه بر 
تولید، از حیث مصرف هم به هدف خود نزدیك تر شود. در واقع 
باید بازار مصــرف را هم تنظیم کنیم. به این ترتیب باید ضمن 
حمایــت از تولید کنندة فرهنگی، توجــه مصرف کننده کاالی 
فرهنگی را هم به آنچه با کیفیت و در راســتای اهداف آموزشی 
و تربیتی نظام تعلیم وتربیت اســت معطوف کنیم. یعنی ذائقۀ 
مصرف کننده اعم از خانواده ، معلم، دانش آموز را مشكل پســند 

کنیم تا هر منبعی را انتخاب نكند. 

 در این زمینه چه اقداماتی می توان انجام داد؟
ما باید الگــوی مصرف فرهنگی را طراحی 
و ارائۀ کنیــم و ضمن معرفــی منهیات، 
آثــار مناســب را هم برجســته کنیم که 
مصرف کننــده بــا توجه به شــاخص ها، 
تولیدات فرهنگی و محتواهای آموزشــی 
و تربیتــی را تهیه کند. زمانی تولید اندک 
باعث می شــود مصرف کننده بــرای رفع 
نیازش اثــر بی کیفیت بخرد. مــا باید به 
خانواده ها آگاهی دهیــم که نیازهای آنی 
را فــدای مصلحت آتی نكنند. از ســوی 
دیگــر باید بــازار تولید را هم به ســمت 
استانداردها هدایت کنیم. اکنون گام سوم 
ما این است که نشانه ها و مزایای استفاده 
از اثر استاندارد را به مصرف کننده معرفی 
و معایب اســتفاده از منابع غیراستاندارد 
را گوشــزد کنیم. ما هنــوز در این زمینه 
موفق نشــدیم. یعنی همكار فرهنگی ما و 
خانواده ها هنوز متوجه نشدند آثاری که به 
ظاهر کار آن ها را تسهیل می کند باید راه 

درســت آموختن را هم یاد دهد. ما معتقد نیستیم که همكاران 
کتاب کمك آموزشــی معرفی نكنند. احتمــال دارد دانش آموز 
نیاز داشــته باشد مفاهیم را توســعه یافته تر بیاموزد پس معلم 
باید ســراغ کتابی برود که فراتر از کالس اوست. از سوی دیگر 
احتمال دارد همان معلم دانش آموزانی داشــته باشد که نیاز به 
تمرین بیشــتر دارند و کتاب درســی برایشان کفایت نمی کند. 
در ایــن صورت نیز باید آثاری را معرفی کند که تمرین و تكرار 
بیشــتری را برای دانش آموز میســر می کند. گاهی هم معلمی 
می خواهد کار فرهنگی انجام دهد بنابراین ســراغ داستان های 
ریاضی و معماهای ریاضیات و آثاری از این دست می رود. ما باید 
همۀ این مجموعه را در دســترس و دیدرس معلم، دانش آموز و 
خانواده قرار دهیم تا هر کس متناسب با نیاز خود کتاب انتخاب 
کند. الزم نیســت کتاب کمك آموزشی برای همه یكسان باشد، 
بلكه باید متناســب با نیاز و اســتعداد دانش آموز باشد. ما هنوز 

نتوانستیم این مفهوم را توسعه و به مصرف کننده یاد دهیم. 

باید مجموعه کتاب های 
مناسب، در دسترس و 
دیدرس معلم، دانش آموز 
و خانواده قرار گیرد 
تا هر کس متناسب با 
نیاز خود کتاب انتخاب 
کند. الزم  نیست کتاب 
کمک آموزشی برای 
همه یکسان باشد، بلکه 
باید متناسب با نیاز و 
استعداد دانش آموز 
باشد. ما هنوز نتوانستیم 
این مفهوم را توسعه و به 
مصرف کننده یاد دهیم 
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 برای اینکــه معلمان بتوانند کتاب های مناســب را 
بــه دانش آموزان معرفی کنند نیاز بــه مرجع دارند که 
می تــوان کتاب نامه را در مقام این مرجع دانســت. اما 
برخی از معلمــان از تولید کتاب نامه آگاهی ندارند. فکر 
می کنید برای آگاهی و اطالع معلمان باید چه سازوکاری 

اندیشید؟
اولین گام اطالع رسانی است. من به دوستان در سامان دهی 
منابــع آموزشــی و تربیتــی توصیه می کنم بخشــی از این 
اطالع رســانی از طریق رسانه ملی باشــد. همچنین می توان 
از شــبكه های متصل به مدارس استفاده 
کــرد. بــا کمك ناشــران هــم می توان 
کلیپ هایــی در فضــای مجــازی تولید 
کرد. اما مهم تــر از آن به روزآوری منابع 
اســت. باید 25 هــزار منبعــی را که تا 
به حــال معرفی کرده ایــم در کتاب نامه 
به روزرســانی کنیــم. چون بــا توجه به 
برنامه درسی  تغییراتی که در کتاب ها و 
و نیز شــرایط دانش آمــوزان پیش آمده 
شــاید برخی از این منابع دیگر مورد اســتفاده نباشند. من 
معتقــدم می توانیم معرفی منابع و به روزرســانی آن ها را از 
طریــق نرم افزارهایــی انجام دهیم که در مدارس اســتفاده 
می شــوند. همان طــور که منابع در ســامانۀ سامان بخشــی 
در  بارگذاری می شــوند، همزمان 
مــدارس هم به روز شــوند. 
بــرای ایــن کار می توان 
یك پارچه  شبكۀ  یك  از 
اســتفاده  مــدارس  در 
کرد کــه همۀ معلمان و 
مدیران در جریان باشند. 

از ســوی دیگر باید نظارت و بازرســی هم اتفاق بیفتد. چون 
علی رغم همــۀ این ها، برخی با وسوســه ها مــدارس را اغفال 
می کنند. باید جلوی این اغفال گری ها را هم بگیریم. سیســتم 
نظارت و ارزشیابی وزارت آموزش وپرورش باید با این بخش های 

سودجو و اغفال گر و اغواگر مقابله کند. 
ناشــران هم باید کاالی اســتاندارد خود را معرفی کنند. اگر 
وجهۀ همت ناشران این باشــد که بعد از اخذ استاندارد کاالی 
خود را معرفی کنند، نه تنها ضرر نمی کنند که سود هم خواهند 
کرد. وقتی کاالی اســتاندارد تبلیغ شود می توانیم برای مقابله 
با تبلیغ کاالی غیراســتاندارد فشــار بیاوریــم. هر چند اکنون 
در این زمینه با صدا وســیما و برخی نهادهای دیگر با مشــكل 
مواجه هستیم. آن ها در مقام استدالل با تبلیغ کاالی استاندارد 
موافق هســتند اما برخی ناشــران در کنار آثار استاندارد، آثار 
غیراستانداردشــان را هم تبلیغ می کنند کــه باید با آن ها هم 

مقابله کرد. 

 در مصوبه 828 ممنوعیت ورود آثار غیراســتاندارد 
به مدارس مطرح شــده اما عماًل نظارتی بر این موضوع 
نمی شود. برای اینکه اهرم نظارتی قدرت بیشتری داشته 

باشد چه سازوکاری را باید در نظر گرفت؟
ابتدا باید کاالی اســتاندارد را معرفی کنیم که نشانه استاندارد 
داشته باشد و تشخیص آن راحت باشد. نكته دوم اطالع رسانی 
اســت که از طریق کتاب نامه و دیگر راه ها انجام می شود. بخش 
بعــدی حوزة نظارت اســت که متولی آن ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی نیست. ما در مدارس عقبۀ نظارتی نداریم. 
این حوزه در اختیار معاونت آموزشی وزارتخانه است که مدرسه 
در اختیار آن اســت. آن ها بر کالس های درس نظارت می کنند 

پس باید به معلمان توصیه و تأکید کنند.
باید از طریق واحدهای ارزشــیابی و نظارت شهرســتان ها و 
اســتان ها، مقولۀ نظارتی بر کتاب های آموزشی و کمك آموزشی 
اســتاندارد و غیراستاندارد یا هر متن آموزشی دیگر اعمال شود. 
گاهی ما می شــنویم که در برخی مدارس متن آموزشــی مفید 
را حدف می کنند. مثاًل ســاعات درســی را به نفع درسی دیگر 
کم می کنند.  در حالی که برنامه ریزی درسی به صورت متوازن 
و متناسب طراحی شــده است. یعنی همان طور که به 
ریاضی نیازمندیم، به تاریخ عمومی هم نیاز داریم. 
نمی توانیم این درس ها را در مدرســه به عنوان 
شهروند درجه دو حساب کنیم. این موضوع 
هم نظارت الزم دارد. در واقع مقولۀ نظارت 
تنها به کتاب های کمك آموزشی در مدارس 
محدود نیست، بلكه دنبال این هستیم که 
برنامه درســی تضعیف، تحریف و تعطیل 
نشــود. یكی از اهداف سامان بخشی منابع 
آموزشــی و تربیتی، تقویــت و صیانت از 

اگر استعداد و هم سویی 
با استانداردها و برنامة 

درسی ملی را در ناشران 
ببینیم حتی در تألیف 

کتاب های درسی از آن ها 
كمك می گیریم



برنامۀ درسی و تحقق اهداف اولیه، ثانویه و آشكار و پنهان برنامۀ 
درسی است. اهداف برنامۀ درسی، وسعت و توالی دروس، چگالی 
و ضریب دشواری آن ها برای یك استعداد متوسط رو به باال که 
تقریباً استعداد دانش آموزان ایرانی است، در نظر گرفته می شوند. 
به گونه ای که قابلیت اجرای سراســری در همۀ جغرافیای ایران 
را داشــته باشند. کشــور ما پهناور است و کتاب های درسی اش 
یك پارچه هســتند. این موضوع هم نقطه قوت است و هم نقطه 
ضعف. کتاب کمك درسی اینجا می تواند ایجاد توازن کند. معلم 
در اینجا کارشناس و تشخیص دهندة موضوع است که در کالس 
برای دانش آموزانــش چه نوع کتابی معرفی کند. برای آن ها که 
نیازمند تمرین و تكرار بیشــتری هستند نوعی از کتاب و برای 
آن ها که اســتعداد بیشتری دارند کتابی که بتوانند سطح شان را 
باال ببرد معرفی کند. پس کتاب های درســی استعداد عمومی را 

در نظر می گیرند. 
نكتۀ دیگری که در این زمینه باید به آن اشــاره کنم آن است 
کــه گاهی شــائبه ای در ذهن افراد به وجود می آید که اساســاً 
مؤلفان، کتاب های درســی را خوب نمی نویسند تا بازاری برای 
دیگران ایجاد شود. این موضوع محتمل هست اما ممكن نیست. 
من منكر ضعف های کتاب های درســی نیستم اما با دقت کافی 
نوشته می شــوند. کتاب های درسی توســط گروه برنامه ریزی 
طراحی و توســط گروه مؤلفان تألیف می شــود. پس از آن در 
ســامانه های اعتبارسنجی، ســنجیده می شود. از سوی دیگر ما 
نام مؤلفان را در کتاب های درســی می نویسیم از این رو بسیار 
بعید به نظر می رسد کسی شخصیت و اعتبار علمی خود را برای 
کاری که ســودش به جیب دیگری می رود بــه خطر بیندازد. 
اما در هر صورت باید به معلمان انتخاب کتاب کمك آموزشــی 
و طبقه بندی دانش آمــوزان را آموزش دهیم. معلم باید متوجه 
باشد که دانش آموز از چه جنســی است. این مطلب را ناشران 

هم باید متوجه باشند.
من متأسفم که بگویم هیچ یك از ناشران ما نمی دانند که چرا 
ما روش آموزش هدیه های آسمانی در دوره ابتدایی را به روش 
داستان تبدیل کردیم. چرا مؤلفان و ناشران سراغ توسعه مفاهیم 
داســتانی هدیه های داســتانی نمی روند؟ چرا فقط می خواهند 
نكته هــای کنكوری و ســؤال از کتاب طرح کننــد؟ برخی به 
کتاب های درســی ســطحی نگاه می کنند و فقط به نكته های 
کنكوری توجه دارند. فردی کتاب ریاضی سوم ابتدایی را درست 
همانند کتاب درسی منتشــر کرده و ادعا می کند دلیل کارش 
این است که دانش آموزان دیگر در دفتر سؤاالت را ننویسند. در 
حالی که نوشــتن یكی از اهداف آموزشی ماست. ما می خواهیم 
دانش آموز صورت مسئله را بنویسد چون هم دست خطش خوب 
می شــود، هم کلماتی را که می نویســد می فهمد و هم هنگام 
نوشــتن می خواند که ملكۀ ذهنش می شود. چنین فردی با چه 
حقــی و با چه رویكرد تربیتی این کار را کرده اســت؟ بنابراین 
هم ناشــران و هــم معلمان باید بدانند که ما نه از ســود بردن 

آن هــا رنج می بریم و نه ابایی از کمك گرفتن داریم اما نباید در 
فرایند یاددهی-یادگیری و تربیت اختاللی ایجاد شود. ما دنبال 
آنیم که دانش آموزان بتوانند فكر کنند و توانایی حل مســئله را 
به دست آورند. اما کتاب های غیراستاندارد لقمۀ آماده را در دهان 
دانش آمــوز می گذارند. به دانش آموزان این طور القا می کنند که 
ما به جای تو فكر می کنیم درحالی که نظام آموزشــی و تربیتی 
ســعی می کند به آن ها فكر کردن و پذیرفتن مسئولیت فكر و 
حل مســئله را بیاموزد. یكی از تفاوت های اساسی کتاب درسی 
با دیگر کتاب ها آن اســت که کتاب درســی فــراز و فرودی را 

ایجاد می کند که دانش آموز باید آن را طی 
کند. کتاب درســی را بدون معلم و استاد 
نمی توان خواند چرا که مشــارکت معلم و 

دانش آموز را الزم دارد. 

با توجه به توســعة کّمی و کیفی   
جشنواره، آینده نشر آموزشی کشور 

را چگونه می بینید؟
من معتقــدم آموزش وپرورش در فرایندی 
قــرار گرفته که اگر بتوانیــم این فرایند و 
جریان تحول را به نهایت برسانیم، ناشران 
ناگزیرند که بــا این فرایند همراهی کنند. 
از ســوی دیگر آموزش وپرورش هم ناگزیر 
اســت برای دسترســی به اهداف تربیتی 
خود ناشــران را به مشــارکت فرابخواند. 

این مشارکت به معنی مشارکت فكری و برنامه ریزی و پذیرش 
مســئولیت است. ما اگر اســتعداد و هم ســویی با استانداردها 
و برنامــۀ درســی ملی را در ناشــران ببینیم حتــی در تألیف 
کتاب های درســی از آن ها کمك می گیریم. چه فرقی می کند 
که نویســندگان خوب در یك دفتر نشر جمع شوند یا در دفتر 
تألیف کتاب های درسی؟ همه نویسندگان کتاب های درسی هم 
کارمند ما نیستند، اصحاب فهم و خردند که سابقۀ تربیتی دارند 

و دنبال سودجویی تربیتی نیستند. 
ما و مجموعــۀ وزارت آموزش وپرورش این آمادگی را داریم و 
داللت های ســند تحول نیز بر این است که بتوانیم از مشارکت 
ناشران استفاده کنیم. برخی ناشران و مؤسسات نشر هستند که 
انصافاً همانند یك مؤسسۀ علمی عمل می کنند. بنابراین زمینه 
این کار در ناشــران ما هســت. مثاًل ناشران دایرئ المعارف هایی 
را برای مخاطب دانش آمــوز تولید کرده اند که یكی از نیازهای 
ماســت. ما این دست فعالیت ها را ارزشــمند می دانیم. البته ما 
هم باید اولویت ها را مشــخص کنیم. به عنــوان مثال در حوزة 
آمــوزش قرآن خألهایی وجود دارد. در این زمینه هم ناشــران 
باید همت کنند و آثار چشــمگیر با ادبیــات روان تولید کنند 
تــا هم اطالعات دانش آموزان را توســعه دهند و هم اثرگذاری 

تربیتی داشته باشند.

هم ناشران و هم 
معلمان بدانند که نه 
از سود بردن ناشران 
رنج می بریم و نه ابایی 
از کمک گرفتن داریم؛ 
اما نباید در فرایند 
یاددهی- یادگیری و 
تربیت اختاللی ایجاد 
شود. ما به دنبال آنیم 
که دانش آموزان بتوانند 
فکر کنند و توانایی حل 
مسئله را به دست آورند
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سمانه آزاد

همراهی ناشران
از نتایج جشنواره است

پای صحبت محمد ناصری، 
دبیر سیزدهمین جشنواره کتاب های 

آموزشی و تربیتی رشد

 امسال سیزدهمین دورة جشنواره کتاب های آموزشی و 
تربیتی رشد برگزار می شود. طی این دوره ها چه روندی را 

پشت سر گذاشته ایم؟
نسبت به سال های نخست جشنواره اتفاقات قابل توجهی را شاهدیم. 
در سال های نخست برگزاری جشنواره در برخی از بخش ها خألهای 
قابل توجهی داشتیم. 15 سال پیش فرهنگ نامه و دانش نامه برای 
مخاطب دانش آموز نداشتیم چرا که کار پرهزینه و زمان بری بود که 
نیاز به حوصله و تیم قوی داشت. از این رو دانش نامه جزء مطالباتی 
بود که در ســامان دهی مطرح و تكرار می شد. خوشبختانه امروزه 
ناشــران خوب و قوی با ســرمایه گذاری های خوب در این حوزه 
فعالیت می کنند و کتاب های مرجع مختلف در زمینه های گوناگون 
تعلیم وتربیت منتشر می کنند. اگر روزی انتشار آثار مرجع کار تعداد 
محدودی از ناشران دولتی بود امروزه ناشران خصوصی هم به این 
حوزه وارد شــده اند. یكی از نتایج این اتفاق می تواند آن باشد که 
وقتی پیامی مســتمراً از آموزش وپرورش به ناشران داده می شود، 
ناشــران وارد این حوزه می شــوند و در نتیجه به نیازهای واقعی 
مخاطبان پاسخ داده می شود. به نظر من سامان دهی در این موضوع 

نقش خود را به خوبی ایفا کرده است. 
یكی دیگر از گام های جشنواره، رشد آثار تألیفی است. به گزارش 
اسناد موجود، در سال های اول تعداد کتاب های تألیفی بسیار کم 
بود اما اکنون به تعداد قابل توجهی رسیده است و به نظر من یكی 
از جاهایی که دائماً در این آتش دمید، سامان دهی منابع آموزشی 
و تربیتی بود. حتی در سال های اخیر جشنواره سامان دهی هر ساله 

برگزار می شود تا این صدا را به گوش اهالی کتاب برساند. 

نكتۀ بســیار مهم دیگر، حرکت رو به رشــد کتاب های مناسب 
طی سال های برگزاری جشــنواره است. شبكه داوری ما متشكل 
از مؤلفان کتاب های درسی، معلمان مجرب و مؤلفان صاحب نام و 
صاحب تجربه است. ما با همین مكانیزم داوری رو به رشد حرکت 
می کنیم که به نظرم امر مبارکی اســت. عالوه بر این، ارتباط بین 
بدنۀ کارشناسی به ویژه دربارة رویكردهای کتاب های جدید التألیف 
با ناشران بسیار بیشتر شده اســت. به ویژه با برگزاری کارگاه های 
آموزشی که دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی برگزار می کند، 

حرف ها و انتظارات صریح و صادقانه در میان گذاشته می شود. 
موضوع دیگر مربوط به دسترســی برخی ناشران به کتاب های 
درسی پیش از انتشار آن ها در سال های گذشته است. به این ترتیب 
در شبكۀ غیرعادالنه ای، برخی ناشران به محتوای کتاب های درسی 

دست پیدا می کردند و براساس آن، کتاب کار منتشر می کردند.
اصالح این جریان توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
و دفتر تألیف کتاب های درسی و نگاهی که ریاست سازمان به این 
موضوع داشت، این مسئله را شفاف و اصالح کرد. به این ترتیب در 
ســال های اخیر کتاب های درسی به محض آماده سازی هر بخش، 
در سایت قرار می گیرند و بر این اساس هیچ ناشری، هیچ رانتی در 

اطالعات مربوط به کتاب های درسی ندارد. 
ورود گســترده تر به همــۀ حوزه ها و نه فقط حــوزة کتاب های 
کمك درسی یا کمك آموزشــی از جمله ادبیات داستانی، از دیگر 
گام های جشنواره در ســال های اخیر است. البته در اضافه شدن 
این بخش معاونت پرورشــی هم نقش داشت. معاون وقت وزارت 
آموزش وپرورش درخواست کرد و این موضوع نوعی اجابت گفتن به 

اشاره جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد در سیزدهمین دورة خود به نقطه ای رسیده است که شاهد رشد آثار تألیفی و همچنین 
آثار مناسب و استاندارد هستیم. همکاری بیشتر با ناشران و رسیدن به زبانی مشترک با آن ها در زمینه تولید کتاب های آموزشی و تربیتی 
استاندارد از دیگر موضوعاتی است که محمد ناصری دبیر جشنواره، آن ها را نتیجة فعالیت های بخش سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 

می داند. بنا به گفته وی  امسال برای نخستین بار، فهرست کتاب ها و منابع آموزشی برای تمام مدارس کشور   فرستاده شده است.

|  رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 8



بخشی از نیازی بود که معاونت پرورشی احساس کرده بود. بنابراین 
ما فقط دنبال طیف خاصی از کتاب ها نیســتیم و همۀ آثاری که 
بخشــی از نیازهای تعلیمی و تربیتی مخاطبان را پاسخ دهد برای 
ما اهمیت دارد و البته باید معاونت محترم پرورشــي هم، معیارش 
در خرید کتاب، خرید کتاب های استاندارد و مناسب معرفی شده از 
سوی سازمان باشد. در آخر هم باید به بازنگری و بازنویسی اسناد 
تولید شده اشاره کنم. به هر حال سندی که 15 سال پیش تولید 

شده نیاز به بازنگری و اصالح داشت که این امر هم انجام گرفت. 
 در این دوره از جشنواره چند عنوان کتاب بررسی شد؟

امسال 4366 عنوان کتاب مناسب وجود دارد که در سال های 93 
و 94 به دبیرخانه رســیده اند.   می دانید که ما کتاب های مناسب را 
بر حسب امتیازی که کسب کرده اند، به سه درجه تقسیم می کنیم 
که البته امســال، کتاب های درجه سه را از چرخه بازداوری و نگاه 
جشنواره ای حذف کردیم.  1073 عنوان کتاب در گروه های درجه 
یك و دو قرار می گرفت که در 22 گروه توســط 68 داور بررســی 
شــدند. این 22 گروه، 39 ســهمیه برای معرفی کتاب برگزیده و 

تقدیری دارند که در روز اختتامیه این کتاب ها معرفی می شوند. 
 بیشتر از یك دهه است که جشنوارة کتاب های آموزشی 
و تربیتی رشد برگزار می شود که طی آن با ناشران در ارتباط 
بودیم. فکر می کنید بعد از یك دهه تالش می توانیم بگوییم 
با ناشــران به درک متقابلی از مفهوم کتاب کمك آموزشی 

استاندارد رسیده ایم؟
گفت وگو در این زمینه ادامه دارد. مثاًل یكی از موضوعاتی که ناشران 
مطرح می کنند دربارة معیارها و ســنجه های داوری است. به این 
منظور قرار است با همراهی ناشران، برگه های ارزشیابی را بازخوانی 
کنیم تا به نقطه ای برســیم که بهتر آثار را ارزیابی کنند. البته باید 
بر همراهی بسیار خوب ناشران در حوزة کتاب با آموزش وپرورش 
تأکید کنم. گفت وگو بسیاری از مسائل را حل می کند. اما هر ناشری 
می خواهد اثرش بهترین تلقی شود که دیگر این موضوع مربوط به 
صحنه رقابت اســت. اما به نظرم باب گفت وگو با ناشران در فضای 
دوســتانه و علمی و فرهنگی باز شده که از برکات جشنواره است. 
این گفت وگوها ما را به هم نزدیك تر و با هم صمیمی تر کرده است. 
 یکی از موضوعاتی که برخی ناشران به آن اشاره می کنند، 
تفاوت بین نیاز جامعه آموزشی با استانداردهای جشنواره و 

سامان دهی است. چگونه می توان این شکاف را کم کرد؟
هر گاه جامعه نیازهای کاذبش را اصالح کند، همچنین زمانی که 
برخی ناشران به خاطر سود آنی، بر آتش این نیازهای کاذب ندمند 
و اولیا برای تهیه کتاب به استاندارد بودن آن توجه کنند بسیاری از 

مسائل حل و فصل می شود. 
گاهی برخی ناشــران در بازار کاذب با تبلیغات بزرگ نمایی شده 
وارد شده و به خاطر سودشــان حاضرند بسیاری مسائل را نادیده 
بگیرند. وقتی جامعه به ســمت کتاب هایی مــی رود که آموزش و 
پرورش آن ها را غیراستاندارد می داند مبنایی است بر اینكه بفهمیم 
چه قدر ذائقۀ جامعه بد شده است. در همۀ مسائل فرهنگی این طور 
اســت. کمیت و ذائقۀ بخشی از مردم به معنای استاندارد بودن آن 

نیست. جایی که کتاب درسی را تولید می کند، شاخص های کتاب 
اســتاندارد را هم مشخص کرده اســت. حال می توان راجع به این 

شاخص ها گفت وگو کرد که این گفت وگو در حال انجام است.
 عالوه بر جشنواره، به منظور معرفی آثار مناسب، کتاب نامه 
هم تولید و منتشر می شود که امسال تغییراتی داشته است.

بله. تغییر اساسی این است که تا سال گذشته کتاب نامه 10 درصد 
مدارس را پوشــش می داد اما امسال به 100 درصد رسیده است. 
افزایش پوشــش دهی مدارس از دیگر نكاتی بود که ناشــران هم 

خواهان انجام آن بودند که محقق شد.
 در دوره های قبلی جشنواره نگاه ویژه ای به معلمان مؤلف 

داشتید. آیا این دوره هم همین طور خواهد بود؟
تعریف ما از معلم مؤلف کسی بود که معلم رسمی و شاغل باشد. اما 
اگر کمی نگاهمان را گسترده تر کنیم می بینیم فردی که چند سال 
تجربه معلمی دارد و حاال کتاب تألیف می کند یا استاد دانشگاهی 
که در کار تألیف است و یا معلمی که در مدارس غیردولتی فعالیت 

می کند حتماً دســتی بر آتش تعلیم وتربیت 
دارند که در این حیطه کار می کنند. بنابراین 
معلمان مؤلف افراد بیشتری را شامل می شود 
اما یكی از اقدامات ما شرکت دادن معلمان در 
داوری آثار بود. معاونت کتاب دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشی، از معلمانی که تجربۀ 
تألیف داشتند دعوت کرد و طی کارگاه های 
آموزشی نحوة داوری آثار را ارائه کرد. از بین 
افرادی که دعوت شده بودند، تعدادی  از آن ها 
اکنون ارزیاب کتاب های آموزشی و تربیتی 

رشــد و حتی داور جشــنواره اند. حضور معلمانی که به ذوق خود 
کتابــی تألیف کرده اند در فضای کتاب ها و نوشــتن باعث افزایش 

انگیزه های آنان می شود تا دوباره دست به قلم شوند.
 سامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی عالوه بر کتاب، 
سایر منابع آموزشی و تربیتی مثل فیلم ها و نرم افزارها را 
هم شامل می شود. آیا برای این نوع از منابع هم برنامه ای 

دارید؟
بله اما کســانی که باید در این حوزه سرمایه گذاری کنند، آن قدر 
که دربارة کتاب مجاب شــده اند دربارة منابع دیگر نشده اند. به هر 
حال برای ســاخت فیلم یا نرم افزار، ســرمایه بسیاری الزم است. 
امــا من دورنمای این موضــوع را مثبت می بینــم. به این جهت 
که اکنون رســانه های نوین گوی ســبقت را از رسانه های مكتوب 
ربوده اند. بنابراین ما باید افراد فعال در این بخش را تشویق کنیم؛ 
همان طور که درباره کتاب و در ســال های نخســت جشنواره این 
اقدامات را انجام دادیم. درســت اســت که رشد این بخش منوط 
به ســرمایه گذاری افراد فعال در این حوزه اســت اما همان کاری 
را که راجع به کتاب توانســتیم انجام دهیم دربارة منابع دیگر هم 
می توانیم. یكی از راه های تشویق آن ها هم معرفی آثار مناسب شان 
در کتاب نامه است که این موضوع برای اولین بار امسال اتفاق افتاد و 

منابع غیرمكتوب مناسب هم معرفی شدند. 

باب گفت وگو با ناشران 
در فضای دوستانه و 
علمی و فرهنگی باز شده 
که از برکات جشنواره 
است. این گفت وگوها 
ما را به هم نزدیک تر و 
صمیمی تر کرده است
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اشاره
جشــنوارة سامان دهی کتاب های آموزشی و تربیتی رشد به سیزده سالگی خود نزدیک می شود و جمع زیادی از کسانی که مسئولیت 
رسیدگی به امور سامان دهی کتاب های آموزشی و تربیتی رشد را در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی برعهده دارند، در تدارک جشنی دیگر برای ناشران و مولفان کتاب هایی هستند که با توجه و همراهی با این جشنواره به عنوان 

کتاب های برگزیده و مناسب انتخاب شده و قراراست از آنان دراین جشن فرهنگی و آموزشی تقدیر و تجلیل شود.
جالب این که حاال و بعد از گذر این جشنواره از پرچین دوازده سالگی، هنوز هم می توان همان طراوت و تازگی را که یک دهه قبل در 
سخنان متولیان این جشــنواره موج می زد، در کالم اعضای کمیته علمی این دوره از جشنواره دید و سخنانی تازه و امیدبخش از آنان 

شنید. 
آنچه در ادامه می خوانید گزارش گفت وگوهای حضوری، تلفنی و مکتوبی است که به دلیل همزمانی با برگزاری جلسات کمیته علمی و 
مشــغله های کاری اعضای کمیته در موقعیت های مختلف انجام گرفته و در قالب یک گزارش واحد تقدیم شما خوانندگان گرامی نشریه 

جوانه می شود.

چشم انداز جشنواره
روشن و امیدبخش است

پای صحبت اعضای کمیته علمی سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد

محمد دشتی
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محمد ناصری
مدیر کل دفترانتشارات 
و تکنولوژی آموزشی و 

دبیر سیزدهمین جشنواره 
کتاب های آموزشی و 

تربیتی رشد

محمد ناصری دارای مدرک تحصیلی فوق لیســانس مدیریت 
فرهنگی است و ســابقۀ معلمی در مقاطع راهنمایی، متوسطه، 
ســردبیری مجله رشد جوان، معاونت دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشی و معاونت کانون زبان ایران را در پروندة کاری خود دارد. 
او ضمن حضور فعال در صحنه فعالیت های ادبی و مدیریت برخی 
جشنواره های ادبی و ارزشی و انقالب اسالمی، چندین کتاب نیز 
تألیف و منتشر کرده است. سال هاست مدیر کلی دفتر انتشارات و 
تكنولوژی آموزشی را برعهده دارد و داوری آثار را در جشنواره های 
متعدد کتاب در حوزه های ادبی و هنری نیز عهده دار بوده است؛ 
و دبیری سیزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتي رشد 

نیز برعهده ایشان است. 

 آقای ناصری، بــا توجه به گذشــت دوازده دوره از 
برگزاری جشــنواره و قرار گرفتن در آستانه سیزدهمین 
دورة برگزاری آن، لطفاً کمــی درخصوص کمیته علمی 

جشنواره که دو سالی است تشکیل شده، توضیح دهید. 
ما در دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی برای داوری کتاب های 
جشنواره آموزشی و تربیتی رشد، فرایندی را تعریف کرده ایم که 
توســط داوران خبره و مورد اعتماد انجام می شود. این داوران دو 
دسته اند: یا از مؤلفان کتاب های درسی و آشنا به برنامۀ درسی اند 
یا از معلمان مجرب و باســابقه که در طول سال های متمادی با 
نیازهای دانش آموزان آشنایی یافته اند. این داوران در جشنواره هم 
حضور دارند و البته در هر دوره تعدادی از داوران با تجربه و آشنا 

با کتاب و داوری هم در جمع گروه های داوری قرار می گیرند. 
اما در یك جشــنواره عالوه بر خــود داوران، که در جای خود 
مهم اند، به نظر ما فرایندی هم که برای داوری طی می شود بسیار 
مهم است. کمیته علمی جشنواره در واقع بیشتر بر فرایند داوری 

نظارت و از آن مراقبت می کند.
البته اگر اعضا درباره داوران هم نظری داشــته باشند، پیش از 
آغاز داوری، نظرشان را می گویند، اما در طول برگزاری داوری ها 
مراقبــت می کنند تــا فرایند داوری صحیح طی شــود. فرم ها و 
مســتندات و دالیل انتخاب را می بیننــد و توضیح همكاران را 
می شنوند و در نهایت فرایند طی شده را تأیید یا تصحیح می کنند. 
ضمناً در مواقعی که یك یا چند گروه خواهان سهمیه بیشتری 
از جوایز باشــند یا به موارد ویژه ای برخورده باشــند که نیازمند 
توجه اســت و باالتر از ســطح اختیارات تعیین شده برای گروه 
اســت، آن را به کمیته علمی پیشنهاد می دهند تا این کمیته با 

توجه به جمیع جوانب دربارة آن تصمیم بگیرد. 

در این کمیته به جز دبیر جشنواره، چهار نفر دیگر هم عضویت 
دارند که معموالً دارای ســابقۀ داوری در جشنواره های مختلف و 
آشــنا با حوزة کتاب و برنامه درسی  هستند. برای نمونه در این 
دوره، آقای دکتر ســیاوش شــایان و دکتر محمد کرام الدینی و 
همچنین مدیرکل محترم دفتر تألیف کتاب های آموزش ابتدایی 
و متوسطه نظری جناب آقای دکتر محمود امانی طهرانی عضو این 
کمیته هســتند. البته سرکار خانم کیا هم که مسئولیت معاونت 
ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتي دفتر را برعهده دارند،  عضو 
این کمیته اند. همان طور که گفتم این دوســتان عموماً سوابقی 
مانند داوری در کتاب ســال جمهوری اسالمی، جشنوارة کتاب 
کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و دیگر جشــنواره های 
مرتبط را در کارنامه و سوابق خود دارند و اطالعات جامعی نیز از 

وضعیت عمومی کتاب در کشور دارند. 

 با توجه به مســئولیت مدیر کلی دفتر انتشــارات و 
تکنولوژی آموزشی و دبیری این جشنواره ارزیابی شما از 

نقش جشنواره ای که سیزده سال عمر دارد چیست؟ 
ارزیابی من این اســت که جشنواره تاکنون 
نقــش هدایتی و حمایتی خــود را در حد 
مقــدورات و امكانات به خوبــی انجام داده 
اســت؛ البته همواره خألهایی وجود داشته 
و دارد که باید به آن ها اندیشید و به دنبال 
راهكاری بود تــا این کار از جوانب مختلف 
به درســتی و شایســتگی انجام گیرد. مثاًل 
براساس خألهایی که وجود داشته، بر تولید 
تأکید  فرهنگ نامه ها  و  کتاب های مرجــع 
بیشتری صورت گرفته است که خوشبختانه 
در ایــن زمینه ها هم به خصوص از ســوی 
بخش خصوصی قدم های مثبت، ارزشمند و 

مؤثری برداشته شده است. همچنین در بخش هدایتی جشنواره 
با همراهی هایی که صورت گرفته است، در چرخۀ عمومی کتاب ها 
روند رو به رشدی داشته ایم و خوشبختانه آمار کتاب های مناسب 

در این خصوص هم افزایش قابل توجه داشته است. 
همچنین ارتباط با ناشران و مؤلفان کتاب های آموزشی بیشتر 
و مؤثرتر شــده اســت و همین که برگزاری کارگاه های آموزشی 
در حوزه کتاب های آموزشی به مطالبه ای جدی از سوی ناشران 
تبدیل شده است، نشانگر این امر است که اتفاقات خوبی در بحث 

سامان دهی کتاب های آموزشی صورت گرفته است. 

 اگر موافقیــد درمورد مالک های داوری جشــنواره و 
احیاناً بازنگری هایی که به ضرورت در این مالک ها صورت 

می گیرد نکاتی را بیان کنید. 
درخصــوص مالک های داوری، باید گفــت که گرچه مالک های 
مشخص و استانداردی در حوزه های مختلف تعیین و ابالغ شده 
است، ولی ما به این امر بسنده نكرده ایم و در دو بخش عمومی و 

محمد ناصری: 
به دلیل فعالیت های 
منسجم و مستمری 
که صورت گرفته، به 
همراه مؤلفان و ناشران 
کتاب های آموزشی به 
سوی قله در حرکت 
هستیم
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تخصصی همواره این مالک ها و شــاخص ها را مورد بازبینی و در 
صورت نیاز بازنگری قرار داده ایم. و در طی ســیزده سال گذشته 
این موضوع به ضرورت و همه ســاله مورد توجه و تأکید بوده و 
در این دو ساله اخیر، عالوه بر گروه های داوری جشنواره، کمیتۀ 
علمی نیز شــكل گرفته اســت؛ لذا مالک ها بیشتر و بهتر مورد 

بازبینی قرار گرفته و روزآمد و کارآمد شده اند. 

 چشم انداز این جشنواره در افق نگاه شما کجاست؟ 
درخصوص چشــم انداز جشــنواره هم باید گفــت که بحمداهلل 
با تالش هایی که صورت گرفته اســت، این افق خیلی روشــن و 
امیدبخش اســت و می تــوان ادعا کردکه خوشــبختانه به دلیل 
فعالیت های منسجم و مســتمری که صورت گرفته است، ما در 
یك جمع منسجم و با هدف به همراه مؤلفان و ناشران کتاب های 
آموزشی به ســوی قله در حرکت هستیم و طبیعی است که هر 
مقدار که همراهی، همكاری و همدلی ناشران و مؤلفان کتاب های 
آموزشــی در این خصوص بیشتر باشد، شــرایط قابل قبول تر و 

مطلوب تری خواهیم داشت. 
 

فریبا کیا
معاون سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی دفتر 

انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی

فریبا کیا کارشناس ارشد علوم اجتماعی است و تجربه چندین 
سال تدریس در دوره های متوسطه نظری و ضمن خدمت و انجام 
چندیــن کار پژوهشــی را در کارنامۀ خــود دارد. پیش از آن که 
معاونت سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی را برعهده گیرد، در 
سمت معاونت پژوهش و برنامه ریزی و معاونت ارتباطات رسانه ای 
روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به خدمت اشــتغال داشته 
اســت. اکنون سردبیر فصلنامه جوانه اســت و امسال چهارمین 
دوره ای اســت که نقش قائم مقام دبیر جشــنواره و عضو کمیتۀ 

علمی جشنوارة کتاب رشد را ایفا می کند.

 لطفاً کمی درباره جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی 
رشــد که به دوره سیزدهم خود رســیده است برایمان 

بگویید. 
مصوبه 828 شــورای عالی آموزش وپرورش بــا عنوان »آیین نامه 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها(«، برگزاری 
جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد را  یكی از راهكارهای 
اجرایی کــردن این طرح و حمایت از ناشــران بخش خصوصی 
برشــمرده است. با تقدیر و تجلیل از ناشران و مؤلفان کتاب های 
آموزشــی از تولید کتاب های مناسب و هم ســو با برنامۀ درسی 

حمایت می شود. 

در مجموع، جشــنوارة کتاب های آموزشــی و تربیتی رشــد 
کارکردهایی دارد که یكی از آن ها معرفی کتاب های الگوســت. 
یعنی زمانی که کتاب های آموزشــی با کار کارشناسی و داوری 
هدفمند و مبتنی بر شــاخص های اســتاندارد بررسی، انتخاب و 
معرفی می شــوند کتاب هــای الگو نیز معرفی می شــود که هم 
می تواند برای همه ناشــران مورد اســتفاده باشد و هم معلمان، 

دانش آموزان و اولیا با آرامش خیال از آن ها استفاده کنند. 
نكتۀ دیگر درخصوص کارکردهای این جشــنواره این است که 
وقتی آثاری بعد از تضارب آراء و داوری حدود 100 نفر متخصص 
و داور کارشناس در این حوزه انتخاب می شوند، به عنوان یك اتفاق 
مثبت و مؤثر می توانند بر حوزه نشر کتاب های مناسب آموزشی 
تأثیر بگذارند و مســیر نشــر این نوع کتاب ها را به سمت وسوی 

کتاب های استاندارد و هم سو با برنامه درسی هدایت کنند. 
ضمناً ما از جشنواره دهم به بعد فرایندی را طراحی کرده ایم که 
همه کتاب هایی که از طریق فراخوان جشنواره به دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشــی می رسند و به عنوان کتاب مناسب انتخاب 
می شوند، خود به خود در مسیر آثار جشنواره نیز قرار می گیرند و 
در صورت داشتن ویژگی های الزم به بخش کتاب های برگزیده و 

تقدیری جشنواره راه پیدا می کنند. 
ضمناً فراهم آوردن فضای رقابت ســالم بــرای ایجاد رغبت و 
انگیزه در دیگر ناشــران از کارکردهای بعدی این جشنواره است. 
وقتی تعداد زیادی از ناشران کتاب های خود را برای بررسی ارسال 
می کنند و آثار برگزیده انتخاب و معرفی می شود، ناشرانی هم که 
تاکنون کتاب های خود را ارسال نكرده اند ترغیب می شوند در این 

صحنۀ رقابتی شرکت کنند.

 ارزیابی شما از روند برگزاری این جشنواره و فعالیت های 
اجرائی طرح ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی رشد 

چیست؟ 
براســاس مســتندات موجود، هم مشارکت ناشــران، هم تعداد 
کتاب های ارسالی آن ها و هم کیفیت کتاب های آموزشی ارزیابی 
شــده از آغاز این جشــنواره در هفده سال پیش تاکنون همواره 
رو به افزایش بوده است، به گونه ای که سیزدهمین دورة جشنواره 
با آثار تأیید شــده و مناسبی از 600 ناشر برگزار می شود. بدیهی 
است تعداد ناشران شرکت کننده بیش از این است. همچنین در 
دوره اول برگزاری جشــنواره، فقط 18 درصد کتاب های ارزیابی 
شــده مناسب بود و حاال در دوره ســیزدهم این رقم نزدیك60 
درصد اســت؛ یعنی چهل و دو درصد رشــد یافته است. این امر 
نشانگر همگرایی بیشتر ناشران بخش خصوصی و آموزش وپرورش 
با اهداف برنامه درسی در تولید کتاب های مناسب آموزشی است.

همچنیــن برگــزاری کارگاه های آموزشــی و تبیینی در دفتر 
انتشارات و تكنولوژی آموزشی و استقبال ناشران از این برنامه ها 
نشــان از پذیرش دو طرفــۀ نیاز به همكاری بیشــتر در زمینه 
ســامان دهی کتاب های آموزشی و تربیتی از سوی ناشران بخش 
خصوصــی و این وزارتخانه دارد کــه باید آن را هم یكی از اثرات 
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و برکات اجرایی شدن این طرح در هفده سال گذشته دانست. 
البته ما هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده ال و آرمانی فاصله داریم 
و به طور مثال باید در زمینه فرهنگ سازی استفاده از کتاب های 
مناســب و همراهی مصرف کنندگان در ترویج و توسعه استفاده 
از این کتاب ها کار بیشــتر و مؤثرتری انجــام گیرد. در حقیقت 
اگر تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و فرهنگ سازی را سه رأس 
یك مثلث بدانیم، فعالیت های ما در طرح سامان دهی و جشنواره 
بیشــتر بر بحث تولیدکنندگان متمرکز بوده است؛ پس باید دو 
ضلع دیگر این معادله بیشتر تقویت شوند تا نتایج بهتری از این 
کار حاصل شود. در همین ارتباط باید اضافه کنم که انجام کاری 
مستمر و پرحاصل در این حوزه نیازمند همكاری دیگر دستگاه ها 
و نهادهای فرهنگی اســت و البته این نیاز به عنوان یك اصل در 
مــاده 7 مصوبه 828 که در ابتدای صحبتم بدان اشــاره کردم، 
نیز آمده اســت. در این ماده بر مشــارکت و همكاری معاونت ها، 
سازمان های وابســته به آموز ش وپرورش و ســایر دستگاه های 
فرهنگی و آموزشی کشور در اجرای این مصوبه تأکید شده است. 

 در هر جشنواره ای، از این دست موضوع داوری همیشه 
از حساسیتی خاص برخوردار است، شما در این جشنواره 

چه نگاه و برداشتی از بحث داوری دارید؟ 
به نكته خوبی اشــاره کردید. بــه اعتقاد ما هم امــر داوری در 
جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، شاقول و متر و معیار 
تشخیص کتاب های مناســب از کتاب های غیراستاندارد و احیاناً 
نامناســب آموزشی است که قطعاً با چنین نگاهی موضوعی مهم 
و حســاس تلقی می شود. به همین دلیل تالش کرده ایم با تعیین 
شاخص های استاندارد و علمی، به گونه ای عمل کنیم که خطاهای 
احتمالی تا حد ممكن کاهش پیدا کند و با بودن داوران توانمند و 
متخصص و متعهد به سمتی حرکت کنیم که این داوری ها دقیق 

و عادالنه باشد. 

 انگار تشکیل کمیته علمی جشنواره هم در همین جهت 
نظارت و تقویت فرایند داوری های جشنواره بوده است. 

همین طور اســت. دو سالی هســت که عالوه بر ترسیم فرایندی 
علمی و حرفه ای بــرای امر داوری، با مداقــه ای که طی دوازده 
سال گذشته صورت گرفته است، کمیتۀ علمی جشنواره را شكل 
داده ایم تا با نظارت بر این فرایند روشن و معین، ابهامات احتمالی 
را در زمینــه داوری ها برطرف کنیم و همین موضوع باعث اعتبار 
بیشتر امر داوری یا همان متر و معیار انتخاب کتاب ها شده است. 

 در افق نگاه شما، چه چشــم اندازی برای آینده طرح 
سامان دهی و این جشنواره به عنوان یکی از اجزای اصلی 
طرح ســامان دهی کتاب های آموزشــی و تربیتی تصور 

می شود؟ 
ما همواره تالش کرده ایم تا با مرور گذشــته و راهی که طی شده 
است، افق آینده را به گونه ای طراحی کنیم که این کار رو به رشد 

و توسعه و تعالی باشد و برای این کار سال به سال مسیر حرکت و 
فعالیت های صورت گرفته را رصد، تحلیل و بازنگری کرده ایم؛ لذا 
براســاس شواهدی که وجود دارد مطمئن هستیم که چشم انداز 
آینده جشــنواره روشن و امیدبخش اســت و حاصل همكاری و 
مشارکت آموزش وپرورش و ناشــران خصوصی، ترویج و توسعه 
کتاب های مناســب آموزشــی و از دور خارج شــدن کتاب های 

بازاری، غیراستاندارد و نامناسب خواهد شد. 
آنچه که در بیانیه های گروه های مختلف 
داوری بیان می شــود، در مجموع نشــانگر 
افزایــش کمی و کیفــی آثار رســیده به 
جشــنواره به نســبت دوره های قبل است. 
به طور مثال از بین 4366 کتاب مناســب، 
1073 کتاب به مرحله داوری جشنواره وارد 
شده اســت که در نهایت بر اساس سهمیه 
اختصاص داده شــده به گروه های بیست و 
دوگانه، باید 39 اثــر به عنوان آثار برگزیده 
و تقدیــری انتخــاب و در مراســم پایانی 
سیزدهمین جشــنواره کتاب های آموزشی 
و تربیتــی رشــد در روز 29 آذرماه معرفی 

شوند. 
در کنار این رویداد، تعدادی از ناشران برتر نیز معرفی خواهند 
شد و ضمناً تمامی کتاب های نامزد دریافت جایزه، در نمایشگاه 
جنبی جشــنواره در معرض دید شرکت کنندگان در این رخداد 

آموزشی و تربیتی گذاشته خواهد شد. 
در مجموع می توان گفت با اتفاقات خوبی که از رهگذر حضور و 
همكاری ناشران بخش خصوصی فعال در حوزه تولید کتاب های 
آموزشی افتاده است، آینده و افق چشم انداز این جشنواره روشن 

و امیدبخش است.

دکتر محمود امانی طهرانی
مدیر کل دفتر برنامه ریزی 

و تألیف کتاب های 
دوره آموزش ابتدایی 

و متوسطه نظری 

دکتــر محمود امانی طهرانــی دارای دکتــرای برنامه ریزی در 
حــوزة تخصصی آموزش علــوم، برنامه ریز و مؤلــف کتاب های 
درســی علوم تجربی، مترجم کتاب های علمی آموزشی گوناگون 
و همچنین مدیــرکل دفتر تألیف کتاب های درســی ابتدایی و 
متوســطۀ نظری است. دکتر امانی قباًل دبیری شورای هماهنگی 
علمی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را برعهده داشته 
و ضمنــاً داوری جشــنواره های متعددی از جمله: کتاب ســال 
جمهوری اسالمی ایران، جشــنوارة کتاب کانون پرورش فكری 
کودکان و نوجوانان و جشــنواره سامان دهی کتاب های آموزشی 

فریبا کیا: 
براساس مستندات 
موجود، هم مشارکت 
ناشران، هم تعداد 
کتاب های ارسالی آن ها 
و هم کیفیت کتاب های 
آموزشی ارزیابی شده 
از آغاز این جشنواره در 
هفده سال پیش همواره 
رو به افزایش بوده است
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رشد و همچنین جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و 
تربیتی رشد را برعهده داشته است. 

 آقای دکتر بفرمایید که ارزیابی شــما از نقش و جایگاه 
جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد چیست؟ 

ما برای تدوین و تكمیل بســتۀ آموزشــی معموالً چهار مسیر را 
طی می کنیم تا این بسته بتواند تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای 
فراگیران و دانش آموزان باشد. این مسیرها عبارتند از: کتاب های 
درسی و آموزشی، فیلم های آموزشی، نرم افزارها و دیگر ابزارها و 

وسایل آموزشی. 
عنایت دارید که کتاب به عنــوان قدیمی ترین  عضو و جزء این 
بسته در ایران و بسیاری از کشــورهای دیگر بیش از دیگر اجزا 
موردتوجه و عنایت اســت؛ به همین دلیل هم موضوع جشنواره 
کتاب های آموزشــی رشد قرار گرفته است 
و وظیفه و مأموریت اصلی این جشنواره هم 
سامان دادن به اوضاع و احوال این کتاب ها 

است. 
در ایــن میــان، کتاب های آموزشــی، با 
فراهم کردن بستر آموزشی مناسب نقشی 
مهــم و اساســی دارند. در فضــای جدید 
یاددهی یادگیری، موضوع تنوع رسانه های 
آموزشی هم مبحث دیگری است که گشوده شده است تا بتوانیم 

تأثیرگذاری بیشتری در مخاطبان و فراگیران داشته باشیم. 
در حقیقــت ما در مثلثی با اضالع »تنوع بیشــتر رســانه های 
آموزشی«، »طراحی آموزشی رشــددهنده« و »بیان آموخته ها 
توســط دانش آموز« تالش می کنیم که یادگیری، بیشــتر، بهتر 
و عمیق تــر و ماندگارتر انجام شــود. این مســیر در حقیقت در 
طراحی آموزشــی ما را به یادگیری می رســاند و بیان آموخته ها 
توسط دانش آموز محكی مناسب و مطمئن از انجام امر یادگیری 
و نهادینه شدن آن نزد دانش آموزان است که می توان آن را یكی 
از باارزش تریــن و مهم ترین جلوه های ارزیابی در ارائه آن چیزی 

دانست که در فضای یادگیری اتفاق افتاده است. 
ایــن مقدمه نســبتاً طوالنی را گفتم تا عرض کرده باشــم که 
جشــنواره کتاب های آموزشی به دلیل نقشــی که در بررسی و 
انتخاب کتاب های مناســب آموزشــی و کمك آموزشی دارد از 

جایگاه قابل تأملی برخوردار است. 

 به نظر شــما این جشــنواره تا چه میــزان موفق به 
سامان دهی این منابع شده است؟ 

من معتقدم در کنار کارهای مشابهی که در سازمان های فرهنگی 
و آموزشی کشور انجام شده است، جشنواره کتاب های آموزشی 
رشــد هم توانســته اســت به مأموریت ها و اهداف اساسی خود 
نزدیك تر شــود؛ و همۀ این ها باعث شــده اند فضای رشددهنده 
امیدبخشــی در این خصوص به وجود بیاید. جشنواره هایی مانند 
جشنواره کتاب کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، کتاب 

سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر جشنواره های مشابه، 
خوشبختانه در این ســال ها بر روی مالک های اساسی و خوبی 
تكیه و تأکید کرده اند که همین موضوع باعث شــده اســت در 
سال های اخیر در این جشنواره ها شاهد آثار ارزشمند و مناسبی 
باشیم؛ آثاری که از ابعاد مختلف کمی و کیفی رشد داشته اند و در 
یك بخش مهم مثاًل باعث شده اند که ما شاهد آثار تألیفی بهتری 

در مقایسه با آثار ترجمه باشیم.
 من اخیراً و در کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، داوری 
نهایی کتاب کانون را برعهده داشتم که در چهار گروه: کتاب های 
کودک ترجمه؛ کــودک تألیف؛ نوجوان ترجمه؛ و نوجوان تألیف 

آثاری را بررسی می کرد. 
ما در بیســت سال اخیر شــاهد بودیم که معموالً در این گونه 
جشــنواره ها غلبه با آثار ترجمه بود و دست ما برای انتخاب آثار 
تألیفی مناســب معموالً بسته بود، این در حالی است که در این 
جشــنواره موضوع معكوس شــده بود و ما با آثار تألیفی خوب و 
ارزشمندی روبه رو بودیم که حاال به دلیل کثرت آثار و مرغوبیت 
کیفی و محتوایی و شــكلی آن و محدویــت انتخاب ها کار را از 
وجهی دیگر ســخت می کرد و البته در کلیت خود امیدبخش و 
خوشحال کننده بود، زیرا اگرچه انتخاب یك اثر در یك جشنواره 
می تواند تأثیرگذار باشــد، اما کتاب خوب، حتی اگر در جشنواره 

هم انتخاب نشود، راه خود را باز می کند. 
این موضوع هــم، در یك کلیِت متّصــل، اهمیت و ارزش کار 
جشنواره کتاب های آموزشی را که دراین فضای واحد و در مسیر 
شناسایی، انتخاب و معرفی کتاب های آموزشی مناسب قرار دارد 
نشان می دهد و تأثیرگذاری و نقش آفرینی آن را برجسته می کند. 

 بعد از برگزاری 12 دوره جشــنواره و کســب تجارب 
گوناگون، چشم انداز آن را چگونه می بینید؟

درخصوص چشــم انداز و آیندة این جشنواره باید بگویم و تأکید 
کنم که اثرگذاری و برکت این گونه کارها، در اســتمرار و پویایی 
دائم آن اســت. چون اساساً کار فرهنگی زمانی نتیجه می دهد و 
به ثمر می رســد که مانند یك جویبارِ آرام اما عمیق و مســتمر، 
مســیری را که برای آن، در رسیدن به هدف، ترسیم شده است، 

بپیماید. 
اعتقــاد دارم که اگر این کار هم، کــه اصلی ترین خصیصه آن 
ماهیت فرهنگی آن است، تداوم داشته باشد، بیش از آن چیزی 
که تاکنون اثر داشته است، آثار و تبعات عمیق و ماندگار خود را 

آشكار خواهد کرد.
البته باید در کنار این کار، راهكارهای دیگری هم که پیش بینی 
شده اند، توسعه بیشتری پیدا کند تا این جشنواره بتواند اثرگذاری 
بیشــتری داشته باشــد. منظورم این اســت که وقتی اثری در 
جشنواره انتخاب می شــود، این اثر باید بتواند از این طریق بازار 
مناسب خود را هم پیدا کند. خب! برای این کار و به عنوان بخشی 
از فراهــم کردن زمینۀ معرفی و عرضه این آثار، پخش مدرســه 
در نظر گرفته شــده و کار خود را هم آغاز کرده است که به نظر 

محمود امانی طهرانی:
کتاب خوب، حتی اگر 

در جشنواره هم انتخاب 
نشود، راه خود را باز 

می کند
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می رسد باید  فعال تر و پویاتر شود. 

 ممکن است بفرمایید چه ضرورت هایی باعث شکل گیری 
کمیته علمی جشنواره شده است؟ 

درخصوص »کمیته علمی« باید بگویم که این کمیته دو ســالی 
است که شكل گرفته اســت. خوب است اشاره کنم که تشكیل 
چنیــن کمیته ای حاصــل همان تعامل و گفت و گوهایی اســت 
که دبیرخانه جشــنواره با ناشــران و مؤلفان کتاب های آموزشی 
داشته اســت. در طول این ســال ها و درخصوص بررسی آثار و 
نحوه داوری ها جلسات و نشست های زیادی، به خصوص در موقع 
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برگزار شد که ناشران 
و مؤلفان و همچنین داوران این جشنواره با همدیگر گفت وگو و 

تعامل خوبی داشتند. 
در همین رفت وآمدها و تعامالت احساس شد که اگر یك کمیته 
علمی ناظر و مســئول وجود داشته باشد که به برخی اشكاالت و 
یا ایرادات و ادعاهایی که گاه مطرح می شود، رسیدگی کند کار از 

قوام و ارزش کارشناسی بیشتری برخوردار خواهد شد. 
البته این کمیته در حوزه مالک های اساسی و اصولی داوری و 
سیاست های کلی، مسئولیت دارد و مداخلۀ فرایندی در کار داوری 
کتاب های آموزشی ندارد و تالش ما این است تا فرایندهای توافق 

شده و صحیح در حوزة داوری، به درستی اجرا و عملیاتی شود.
یعنی ما ناظر و مراقب هستم تا احیاناً با اعمال سلیقه شخصی 
و مثاًل ســخت گیری بیش از حد، حقی از کتاب، مؤلف و ناشری 
ضایع نشــود و از سویی دیگر با اهمال و سهل گیری غیرالزم هم 
آثاری که ویژگی های الزم را به عنوان کتاب های برگزیده ندارند، 

انتخاب و معرفی نشوند. 
در حقیقت مأموریت اصلی کمیتۀ علمی جشــنواره کتاب های 
آموزشــی رشــد، مدیریت و نظارت بر کل کار داوری و تضمین 
حســن انجام کار داوری برابر مالک های استاندارد و اصولی این 
کار و دستورالعمل ها و برگه های ارزشیابی است که برای بررسی، 

انتخاب و معرفی کتاب های مناسب تدوین و ابالغ شده است. 

دکتر سیاوش شایان
کارشناس برنامه ریزی و 
تألیف کتاب های درسی 

جغرافیا

دکتر ســیاوش شــایان با مدرک دکترای جغرافیای طبیعی، 
گرایــش ژئومورفولــوژی از دانشــگاه تربیت مــدرس، به عنوان 
کارشــناس برنامه ریزی و تألیف کتاب های درســی جغرافیا در 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سال هاست که مسئولیت 

سردبیری مجله رشد آموزش جغرافیا را نیز برعهده دارد. 
در کارنامه علمی و پژوهشی این استاد دانشگاه تألیف 20 کتاب 

و تدوین حدود 55 مقاله علمی و پژوهشی به چشم می خورد و در 
کنار همكاری در هشت طرح تحقیقاتی و علمی در حوزه جغرافیا، 
راهنمایی چندین پایان نامه تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکتری را برعهده داشته است. شایان عالوه بر سردبیری مجله 
رشد آموزش جغرافیا، تاکنون سردبیری و داوری مجالت علمی و 
آموزشی متعددی را برعهده داشته و از سال 1388 تاکنون نائب 

رئیس انجمن ژئومورفولوژی ایران است. 

 آقای دکتر شــایان، ارزیابی شما از نقش و جایگاه این 
جشنواره چیست؟ 

طی دوازده دوره برگزاری جشــنوارة کتاب های آموزشــی رشد، 
به تدریــج نقش جشــنواره و جایــگاه آن 
تولیدکنندة  ناشــران  آموزشــی،  نظام  در 
کتاب ها و مؤلفان و مترجمان مشــخص تر 
و روشن تر شده اســت؛ به ویژه از هنگامی 
که کتاب چه های راهنمای تولید کتاب های 
آموزشی تدوین شــده و در آن معیارهای 
ارزشیابی انتشار یافته اند، این نقش پررنگ تر 
شده و ناشــران و مؤلفان گوناگون با توجه 
به این مالک ها به ســوی تولید هر چه بهتر 

کتب آموزشی رفته اند. 
مســلماً این جشــنواره در ســامان دهی 
و اســتاندارد کــردن کتب آموزشــی طی 

دوره های برگزاری جشــنواره تأثیر به ســزایی داشته و الگوهای 
مناســب و قابل قبولی برای نشر و تألیف و ترجمه این گونه کتب 
به دست تولیدکنندگان داده اســت. از سوی دیگر با معرفی آثار 
برگزیده در کتاب نامه های رشد یا ویژه نامه های جوانه یا طرق دیگر 
دبیران، معلمان و به ویژه ناشران و مدیران کتابخانه های مدارس 
به اســتفاده از این کتب تشویق شده اند و اولیای دانش آموزان با 
راحتــی خیال کتاب ها را برای مطالعه دانش آموزان تهیه کرده و 

در دسترس آن ها قرار می دهند.

 جشنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد را تا چه 
حد موفق می دانید؟ 

برای اندازه گیری میزان موفقیت جشــنواره الزم اســت پژوهش 
منســجم و دقیقی صورت گیرد. در این پژوهش باید از ناشران، 
مؤلفان کتاب ها، معلمان و کارشناســان کتاب های آموزشــی و 
همچنین از مصرف کنندگان اصلی این کتاب ها، یعنی دانش آموزان 

و اولیای آنان نظرخواهی شود. 
تدوین پرسش نامه های دقیق و هدفمداری برای ارزیابی میزان 
موفقیت جشنواره از لوازم اساسی چنین پژوهشی است و جوامع 
نمونه باید بادقت انتخاب شوند. البته می توانیم خودمان از برخی 
ظواهر، مثل تعداد کتاب هایی که برای شرکت در جشنواره ارسال 
می شود، و نیز استقبال ناشران و مؤلفان و نمونه کارهای جدیدی 
که ارائه می شــوند، نتیجه گیری کنیم که جشنواره موفق بوده، 

سیاوش شایان:
این جشنواره در 
سامان دهی و استاندارد 
کردن کتاب های 
آموزشی تأثیر به سزایی 
داشته و الگوهای 
مناسب و قابل قبولی 
برای نشر این  کتب 
به دست داده است
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امــا میزان موفقیــت آن را باید یك پژوهــش دقیق و مبتنی بر 
روش های پژوهشی علمی معین کند. 

 کمی هم در مورد داوری و مالک های ارزیابی آثار رسیده 
به جشنواره توضیح دهید. 

خوشبختانه نحوه داوری آثار رسیده به جشنواره هم شفاف است 
و روال مشــخص و معینی دارد. معموالً داوران محترم به صورت 
جداگانه فرم هایی را برای ارزشــیابی هر اثــر تكمیل می کنند، 
سپس سرگروه مربوطه این فرم ها را جمع بندی می کند و آن گاه با 
داوران گروه مشورت ها و تبادل نظرهایی صورت می گیرد. مالک ها 
هم مشــخص هستند و از سوی داوران به سؤاالت مشخص شده 
امتیاز داده می شــود و این امتیازها از سوی هر داور جمع بندی 
و در نهایت به ســرگروه تحویل می شود. ترکیب داوران براساس 
تخصص و رشــته مرتبط و تجربیاتی کــه در زمینه تألیف کتب 
آموزشــی دارند و ســوابق داوری های قبلی و با مشورت کمیته 

علمی تعیین می گردد. 

 از نگاه شــما این معیارها چه ویژگی های دیگری باید 
داشته باشند؟ 

به نظر می رسد که پس از سال ها تجربه ای که در جشنواره حاصل 
شــده، معیارهای یك کتاب خوب آموزشــی کم کم نزد مؤلفان 
و ناشــران و مترجمان و حتــی مصرف کنندگانی چون دبیران و 
معلمان دارد جا می افتد و همه به هنگام تألیف و یا انتخاب کتاب 

برای نشر به این معیارها توجه می کنند.
البته گمان می کنم به قول معروف باید طوری معیارهایمان را 
ببندیم که جای خالقیت و نوآوری در تألیف و امور فنی کتاب ها 
تنگ نشــود. همواره باید حدودی هم برای خالقیت و نوآوری و 
جذابیت های تازه در کتب در نظر بگیریم تا برای کسب امتیاز آن 
هم کوشــش هایی از سوی مؤلفان محترم کتب آموزشی به عمل 

آید. 
حاال و کم کم به نظر می رسد که باید از حالت برگزاری جشنواره 
به ســوی نهادینه کردن مالک های کتاب های خوب پیش برویم 
و ناشــران و مؤلفان طوری عمل کنند که کتاب های نامناســب 
اصاًل تولید نشــود و یا کم شــود تا مورد اســتقبال و اســتفاده 

مصرف کنندگان قرار نگیرد. 
به نظرم جشنواره بیشتر حالت تشویق و ترغیب داشته و دارد و 
وقتی که این تشویق ها به حد مطلوب رسید باید معیارها نهادینه 
شود تا خود مؤلفان و ناشران به سمت کتاب های کم کیفیت یا بد 
کیفیت نروند. مسلماً وقتی که تعداد کتاب های مطلوب براساس 
معیارها زیاد شود، دیگر جشنواره معنا نخواهد داشت و آن وقت 
است که ما می توانیم بگوییم جشــنواره به هدف خود رسیده و 

تألیف کتب مناسب آموزشی نهادینه شده است. 

 کمی هم در مــورد کمیته علمی ســیزدهمین دوره 
جشنواره برایمان صحبت کنید. 

بررســی و تأیید صالحیت ســرگروه های محترم داوری؛ ارزیابی 
ترکیب و چینــش گروه هــای داوری، تعیین ســهم حوزه ها و 
گروه های داوری از جوایز و نهایتاً نظارت بر روند داوری جشنواره 
از وظایف کمیته علمی جشــنواره اســت و در راستای انجام آن 
رایزنی های متعدد با افراد صاحب صالحیت و باســابقه در زمینه 
داوری، تألیف کتاب های آموزشــی و بررسی سوابق افراد از این 
نظر در دســتور کار اعضای محترم کمیته بوده اســت. برحسب 
وضعیت تولید کتاب های آموزشی و تنوع آن ها و صالحیت داوران 
و تخصص و تجارب ارزشمند آن ها در زمینه های آموزشی و تألیف 
کتب متعدد و رابطه با کارگروه های داوری چینش گروه ها صورت 
گرفته و براســاس حجم کتــب وارده جهت بررســی و ورود به 
جشنواره و سوابقی که در این زمینه وجود دارد، سهم حوزه های 
مختلف تعیین و با بحث و بررسی با افراد محترم عضو کمیته این 
سهمیه ها مشخص شده و فهرست های اولیه کتاب ها درجه بندی 
شــده و مورد مالحظه قرار گرفته است. در نهایت روند داوری در 
گروه و کتب برگزیده و تقدیری با وسواس کامل درکمیته مطرح 

شده و مورد تأیید اعضای کمیته علمی قرار گرفته اند. 

محمد کرام الدینی
مؤلف کتاب های درسی 

زیست شناسی دوره 
متوسطه

محمد کرام الدینی، معلم، نویسنده و مترجم ده ها مقاله و کتاب 
علمی و آموزشــی از جمله کتاب های درسی زیست شناسی دورة 
متوسطه است. او دارنده عنوان مؤلف و مترجم برگزیده سه دوره 
کتاب ســال در ســال های )1385، 1389 و 1390(؛ سه دوره 
جشنواره کتاب های آموزشی رشد )سومین 1381، نهمین 1390 
و دهمین 1392 (، بیست ویكمین جشنواره کتاب های دانشگاهی 
)1391( و نیــز هفتمین جشــنواره کتاب های برتــر کودکان و 
نوجوانان )1392( اســت. کرام الدینی همچنین مؤسس المپیاد 
زیست شناســی ایران، داور بین المللــی 15 دوره المپیاد جهانی 
زیست شناسی، داور جشنواره های متعدد هنری، علمی و آموزشی 
کشور و نیز سردبیر فصل نامۀ رشد آموزش زیست شناسی است. 

 ارزیابی شــما از نقش و جایگاه جشنواره کتاب های 
آموزشی رشد چیست؟ 

اگــر بخواهیم اهمیت یا جایگاه چیزی را بدانیم، راه این اســت 
کــه تصور کنیم آن چیز وجود نــدارد؛ یعنی در این مورد کافی 
است کمی بیندیشیم که در صورت نبوِد این جشنواره وضعیت 

چگونه می بود. 
بی گمــان هم سن وســاالِن من به یــاد دارند که زمانــی بازاِر 
بخشی از کتاب های کمك آموزشــی، یعنی همان ها که امروزه 
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کمك درسی نام گرفته اند، زیرزمینی بود. کتاب هایی که به آن ها 
نام حل المســایل داده بودند و در آن ها راه حل ها و پاســخ های 
مسائل کتاب های درسی نوشته شده بود، با کیفیت نامطلوب و 
به صورت نیمه پنهان به فروش می رسید. کتاب فروش ها هر لحظه 
منتظر بودند مأموران از راه برســند و کتاب های حل المسائل را 
که عمدتاً به صورت پلی کپی منتشــر می شدند، جمع کنند و با 

خود ببرند. 
در آن زمان، هم فروشــندگان و هــم خریداران کتاب به این 
موضــوع پی برده بودند که این کار، یعنی جمع آوری کتاب های 
کمك درسی نه تنها تأثیری بر عرضه و تقاضای این نوع کتاب ها 
ندارد، بلكه به علت زیرزمینــی بودن موجب افزایش قیمت هم 

می شود. 
در آن روز و روزگار دانش آمــوزان و والدیــن قــدرت انتخاب 
نداشــتند. تنوع اندکی در بین این گونــه کتاب ها موجود بود و 
کمتر کتابی با هدف کمك به آنچه آموزش به شــیوه درســت 
می نامیم، منتشــر می شد. در نتیجه، رقابتی هم از این نظر بین 
ناشران وجود نداشت، بازار کتاب های کمك آموزشی و آموزشی 
از پویایــی برخوردار نبود و مقولۀ کتاب های آموزشــی چندان 

مورد بحث و توجه واقع نمی شد. 
اکنون سال هاست این جشنواره در حال برگزاری است. شمار 
بســیاری از ناشران، اندیشــمندان، مؤلفان و داوران در آن کار 
می کنند و آن را به پیش می برند. امروزه، کتاب کمك آموزشــی 
موضوعی مطرح و مورد بحث اســت و تولید آن رقابتی اســت، 
کــه باید گفت بخش بزرگــی از این پیشــرفت مدیون همین 
جشنواره هاســت. بنابراین، انتظار پیشــرفت کیفــی این گونه 
کتاب هــا را هم داریم. جشــنواره کتاب های آموزشــی امروزه 
جایگاه مناســبی در بین اهل کتاب دارد و بالطبع تأثیرگذار و 

مؤثر هم هست.

 این جشنواره تا چه میزان موفق به سازمان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی شده است؟

نمی توان از یك جشــنواره انتظار داشــت که انقالب کند و در 
مدت کوتاه همه چیز را متحول و دگرگون ســازد. کار جشنواره 
آهســته اما پیوسته است. مانند رشد یك گیاه که می کاریم و از 
آن مراقبت می کنیم و از آن انتظار محصول داریم. گیاه لوبیای 
ســحرآمیز نیست که یك شبه و ناگهانی رشد کند. باغبان رشد 
گیاه را حس نمی کند، بلكه اگــر مقاطع زمانی مختلف را ثبت 
و آن ها را با هم مقایســه کند، متوجه رشد گیاه می شود. به یاد 
بیاوریم که نام این جشــنواره هم رشد است. یعنی انتظار داریم 
تأثیر آن آهسته و پیوسته باشد، مانند رشد گیاه. به نظر من باید 
تحقیقی جامع در این مورد صــورت بگیرد تا میزان اثرگذاری 
آن را مشــخص کند. تعیین میزان سازمان د هی منابع آموزشی 
کار آسانی نیست، اما می پذیریم که تأثیر آن اندک نبوده است. 

 بعد از برگزاری دوازده دوره جشنواره و کسب تجارب 

گوناگون چشم انداز آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
اســاس کار جشــنواره و اعتبار آن را داورها و داوری ها تشكیل 
می دهند؛ امــا داورها هم انســان اند و نمی توانند به طور کامل، 
فارغ از زمینه های فكری، ســلیقه ای و شخصی خود به داوری 
بپردازند. انتظار این اســت کــه داور حتی االمكان و تا آنجا که 
می تواند بی طرف باشد و با توجه به اصول داوری کند. بی گمان 
در گذشته خطاهایی در داوری ها روی داده و انتظار هم می رود 
که در آینده نیز از این نــوع خطاها روی دهد؛ اما در هر حال، 
امید می رود این خطاها با گذشت زمان و پیشرفت کار جشنواره 
به تدریــج کاهش یابنــد. در این صورت، رشــد داوری هم در 
این جشــنواره از مواردی اســت که انتظار داریم روی بدهد و 

چشم انداز را زیباتر کند.

 ممکن است در مورد خطاهایی که معتقدید روی داده 
است، اندکی بیشتر توضیح دهید؟

بله، یكی از خطاها اعالم کــردن کتاب های به اصالح کنكوری 
به عنوان کتاب های برتر و الگوســت. کتاب هایی که جشــنواره 
اعــالم می کنــد، باید الگوی مؤلفان و ناشــران باشــند؛ یعنی 
جشــنواره با انتخاب و معرفی کتاب های مناسب نوعی الگو به 

جامعه معرفی می کنــد. به نظر من وجود 
تعدادی کتــاب کنكوری در میان این آثار 
برگزید یا برتر در ســال های قبل از نقاط 
ضعف این جشنواره بوده است. کتاب های 
کنكوری، با زحمت اندک، بیشــتر با هدف 
سودجویی و سوداگری با استفاده از متون 
کتب درســی تهیه می شــوند و در بیشتر 
آن ها حتی نامی از مؤلفان اصلی کتاب های 

درسی وجود ندارد. 
بســیار گفته شــده اســت کــه کنكور 

ماننــد غولی اهداف واقعی آموزش وپــرورش را می بلعد و خود 
برای آن هدف تعییــن می کند. ما نباید اجازه دهیم که اهداف 
آموزش وپرورش بازیچه دست سوداگران و منفعت طلبان شود. 

خوشبختانه، نحوة داوری در جشــنوارة سیزدهم رشد بسیار 
داشــته اســت و به این مورد که عرض کردم بیشتر توجه شده 

است و این یعنی پیشرفت کار. 

 درخصوص کمیته علمی جشنواره که در آن عضویت 
دارید و اقدامات صورت گرفته بگویید.

کار اعضای کمیته علمی بیشــتر بررســی کلی نحــوه و کّم و 
کیف داوری های جشــنواره است. نظارت بر داوری؛ مانند تأیید 
صالحیت ســرگروه های داوری و ترکیب گروه های داوری یكی 
از اصول کار کمیته علمی جشــنواره است. اقدامات این کمیته 
با تشكیل جلسات و بررسی و تأیید داوری ها انجام می شود؛ اما 
داورها در داوری آزادند و تصمیم های نهایی را در این جشنواره 

خودشان می گیرند. 

محمد کرام الدینی:
نمی توان از جشنواره 
انتظار داشت که انقالب 
کند و در مدت کوتاه 
همه چیز را دگرگون 
سازد؛ کار جشنواره 
آهسته اما پیوسته است
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اشاره
علی اسالمبولچی، ســرگروه داوران آموزش وپرورش کودکان 
استثنایی، می گوید کتاب هایی که در این حوزه منتشر می شوند 
بیش از آن كه برای کودکان اســتثنایی باشــند، دربارة آن ها 
هســتند. به گفتة وی در کتاب هایی که امسال در این حوزه به 
جشنواره کتاب های آموزشــی و تربیتی رشد رسیده اند جنبة 

کاربردی و نگاه های نو به این کودکان غلبه دارد.

 آقای اســالمبولچی، از داوری آثار حــوزه  کودکان 
استثنایی برایمان بگویید.

نزدیك بــه 100 عنوان کتاب در گروه کودکان اســتثنایی در 
کتاب نامه اخیر رشــد معرفی شده بود که از آن میان حدود 55 
عنوان به مرحلۀ بعد راه یافتنــد. ما در غربالگری اولیه از میان 
آن ها، 14 عنوان را واجد حضور در مرحلۀ دوم داوری دانستیم. 
داوران گروه نظرات خود را دربارة این کتاب ها اعالم کردند که 
از میان آن ها هشــت عنوان به مرحلۀ نهایی داوری و رقابت راه 
یافتنــد. در نهایت هم یك کتاب به عنوان اثــر برگزیده و یك 

عنوان اثر تقدیری معرفی شدند. 

 آثار، بیشتر برای چه گروهی از مخاطبان بودند؟
بیشــتر درباره کودکان استثنایی هستند و نه برای آن ها. بیشتر 

کتاب ها ویژگی های روان شناختی، نیازهای آموزشی، توان بخشی 
و... ایــن گروه از دانش آموزان را بررســی می کنــد. در این دوره 
از جشــنواره کتاب هایی کــه دربارة کودکان کم تــوان ذهنی و 
آسیب دیدگان بینایی باشند نسبت به گروه های دیگر کمتر بود. 
اما درباره »اوتیســم« و نیز کودکانی که اختالالت رفتاری دارند 
کتاب های زیادی به دستمان رسید. در نهایت کتابی که مستقیماً 
برای این گروه از دانش آموزان نوشته شده باشد نسبتاً کم است. 
می توان گفت در این بخش با کمبود مواجه هستیم گرچه میزان 

کتاب های تألیفی نسبت به ترجمه رشد چشمگیری داشت.
 

 آثار امسال ویژگی خاصی داشتند؟
بله. جنبۀ کاربردی آثار بیشــتر بود. به عــالوه اینكه نگاه های 
جدیدی به حوزه کودکان اســتثنایی دیده می شود. مثل الگوی 
غذایی برای کودکان استثنایی. مورد دیگری که نظر ما را جلب 
کرد کتاب هایی بود که مترجمان آن ها از اولیای کودکان اوتیسم 
بودنــد. یا کتابی بــود که مترجم آن، خــودش از دانش آموزان 

استثنایی بوده و اکنون فارغ التحصیل دانشگاه است. 

 پس آثار امسال تنوع خوبی داشتند.
بله. تنوع کتاب های گروه ما زیاد اســت. به این دلیل که گرچه 
همه کتاب ها زیر نام آموزش وپرورش کودکان اســتثنایی جمع 

 وقتی همة گروه های 
استثنایی را با هم در نظر 
بگیرید، جامعه بزرگی 
را تشکیل می دهند. 
گفته می شود معلوالن 
بزرگ ترین اقلیت در 
جهان هستند. 600 تا 
700 میلیون معلول در 
جهان هستند و هیچ 
اقلیتی در دنیا با این 
تعداد وجود ندارد

گفت وگوها:
سمانه آزاد

كتاب هایی درباره 
بزرگ ترین اقلیت جهان

گپ وگفتی با علی اسالمبولچی، سرگروه داوران آموزش و پرورش کودکان استثنایی

ء
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كتاب هایی دور 
از نیاز مخاطب

گپ وگفتی با حسین بابویی،
سرگروه داوران حوزة سالمت و تربیت بدنی

شــده، اما خود شــامل هفت گروه می شــود: کودکان کم توان 
ذهنی، آســیب دیدة بینایی، آسیب دیدة شنوایی، کودکان دارای 
اختالالت هیجانی رفتاری، کودکان معلوالن جســمی حرکتی، 
گروه اختالالت خاص یادگیری و گروه چندمعلولیتی. به هر یك 
از این گروه ها می توان از بعد آموزشــی، پرورشــی، توان بخشی، 
مشــاوره، مددکاری و... وارد شد. در واقع مخاطبان ما متنوع اند 
و هر کــدام نیازهای خاصی دارند کــه در آن حوزه ها هم تنوع 

وجود دارد.

 فکر می کنیــد این آثار نیازهــای مخاطبان را تأمین 
می کنند؟

به نظر می رســد باید کتاب های بیشــتری برای والدین در این 
حوزه تولید شــوند؛ چون بدون حضور و کمك والدین و ارتقای 
دانــش و توانایی آن ها کارمان ابتر می ماند. بنابراین آن ها نیاز به 
اطالعات بیشتری دارند. درحالی که بیشتر آثار برای دانشجویان، 

کارشناسان و متخصصان این حوزه نوشته یا ترجمه می شوند. 

 برای تشویق ناشران و مؤلفان به تولید آثار بیشتر در 
این حوزه چه پیشنهادی دارید؟

خانواده های کودکان اســتثنایی شرایط متفاوتی دارند. هزینه های 
باالیــی دارند که حتی خرید کتاب را برای آن ها ســخت می کند. 
اگر به ناشــرانی که در این حوزه فعالیت می کنند، کمكی شود که 
بیشتر در این حوزه کار کنند، کمبودها جبران می شود. وقتی همۀ 
گروه های استثنایی را با هم در نظر بگیرید، جامعه بزرگی را تشكیل 
می دهنــد. گفته می شــود معلوالن بزرگ تریــن اقلیت در جهان 
هســتند. در واقع 600 تا 700 میلیون معلول در جهان هستند و 
هیچ اقلیتی در دنیا بــا این تعداد وجود ندارد. البته این آمار همۀ 
گروه ها را دربرمی گیرد. مثاًل شیوع نابینایی در جامعه خیلی کم و 
در حد یك دهم درصد است. در نتیجه جامعۀ نابینایان کم جمعیت 
اســت. اگر کتابی برای این جمعیت تولید کنید شانس فروش آن 
پایین اســت بنابراین مجبورید تیراژ را پایین بیاورید که در نتیجه 
هزینه ها باال می رود. بنابراین اگر از ناشرانی که در این حوزه فعالیت 

می کنند حمایت هایی صورت بگیرد استقبال می کنند. 

 یکی از اهداف جشنواره معرفی آثار مناسب هر گروه 
به مخاطبان است. فکر می کنید در گروه آموزش وپرورش 

استثنایی جشنواره تا چه حد موفق بوده است؟
به نظر من خیلی موفق بوده اســت. کتاب هایی که در این زمینه 
به دســت ما می رسد جامعیت دارند و کم و بیش همه گروه ها را 
دربرمی گیرد. اما سؤالی که مطرح است این است که چرا ناشران 
کمی در این حوزه شرکت می کنند؟ مثاًل در حوزة روان شناسی 
و کودکان اســتثنایی معتبرترین ناشر شــرکت نكرده است. یا 
کتاب های بســیار خوبی در بازار هســت که آن را در جشنواره 
شــرکت نداده اند. به نظر می رسد باید ناشران مشارکت بیشتری 

در این حوزه داشته باشند.

اشاره
سالمت و تربیت بدنی یکی دیگر از حوزه هایی است که آثار 
مرتبط با آن در ســیزدهمین جشــنواره بررسی شده است. 
حســین بابویی، مدیرکل دفتر تربیت بدنــی و فعالیت های 
ورزشی وزارت آموزش و پرورش و سرگروه داوران این حوزه 
در گفت وگویی که پیش رو دارید از روند داوری و کیفیت آثار 
داوری شده گفته است. به نظر وی غلبة آثار ترجمه بر تألیف 
و کاربردی نبودن محتوای کتاب ها در مدارس و نیز دور بودن 
از نیازهــای مخاطبان از مهم ترین موضوعاتی اســت که در 

کتاب های این دوره به چشم می خورند. 

 آقای بابویی، چند عنوان کتاب به حوزة تربیت بدنی 
و سالمت رسیده بود و سهم آثار تألیفی چقدر بود؟

15 عنــوان کتاب به مرحلۀ آخر داوری رســیدند که بخش 
زیادی از آن ها ترجمه بود. متأســفانه در حوزة تربیت بدنی و 
سالمت تعداد کتاب های تألیفی کم است و بیشتر مترجمان 
فعال انــد؛ در حالی کــه سیاســت گذاری ها بایــد به گونه ای 
باشــد که بتوانیم با توجه به اقتضائات و شــرایط کشــور و 
رویكردهایمان به سمت تولید آثار تألیفی حرکت کنیم؛ چون 
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بیشتر می توانند نیاز ما را رفع کنند. گرچه آثار ترجمه شده هم 
خوب هستند و نشــان می دهد ناشران و مترجمان ما به منابع 
بین المللی دسترســی دارند اما در نهایت به نظرم باید بیشتر به 

سمت کتاب های تألیفی حرکت کنیم. 

 فکر می کنید دلیل میزان کم آثــار تألیفی در حوزة 
تربیت بدنی و سالمت چیست؟

باید  مــا  می کنــم  فكــر 
بتوانیم آثــار مورد نیازمان 
را ســفارش دهیم و تالش 
بیشــتری در ایــن زمینه 
داشته باشــیم و عناوین و 
نیازمان  سرفصل های مورد 
ناشــران و مؤلفان  بــه  را 
ســفارش دهیــم. شــاید 
نیازهای  بــا  مؤلفان  چون 
ما آشنایی ندارند بیشتر به 
می روند  موضوعاتی  سمت 
که در دنیا دربارة آن ها کار 
شده است. شــاید اگر عناوین مورد نیازمان را مشخص و اعالم 

عمومی کنیم، در این زمینه کمك کننده باشد. 

 مخاطبان کتاب ها بیشتر چه گروهی بودند؟
بیشتر مربیان بودند و نه حتی معلمان. کتابی که به صورت ویژه 
برای معلمان تربیت بدنی در داخل مدارس تعریف شــده باشد 
نداشــتیم. گرچه کتاب ها می توانند بــرای معلمان هم تا حدی 
قابل استفاده باشند. برخی کتاب ها هم مخاطب عمومی داشت 

و حتی برای خانواده ها هم قابل استفاده بود.  

 به طور کلــی محتوای کتاب هــای را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

بــه طور کلی محتــوای کتاب ها با نیازهای ما فاصله داشــت و 
با قاطعیــت می توانم بگویــم نیازهای مخاطبان مــا را تأمین 

نمی کنند. 

 فکر می کنید چه قشری می تواند نیازهای دانش آموزان 
و معلمان را در این زمینه برطــرف کند؟ آیا می توانیم 
معلمان با تجربه را تشویق به تألیف در این زمینه کنیم؟

باید نیازهایمان را در این زمینه تفكیك کنیم. یك بخش حوزه 
برنامه اصلی یا اجرای درس تربیت بدنی در مدرسه است. بخش 
بعدی فعالیت های مكمل و فوق برنامه اســت مانند فعالیت های 
ورزشــی درون مدرســه ای مانند ورزش صبحگاهی، کانون های 

مــدارس و... در وهلۀ اول باید رویكــرد کتاب ها برای معلمان، 
مدیران و دانش آموزان کاربردی تر باشــد. یعنی رویكردشــان 
از »صرفاً علمی« به ســمت کاربــردی حرکت کند. ما هم باید 
مشــكالت و نیازهایمان را در حوزه درس تربیت بدنی شناسایی 
کنیم. پس از آن ببینیم آیا این نیازها توسط معلمان عالقه مند 
بــه این حوزه برطرف می شــود یــا نیاز طوری اســت که فرد 
متخصص باید آن هــا را برطرف کند. بنابراین در وهلۀ اول باید 
نیازسنجی هایی در این زمینه صورت گیرد و براساس نتایج آن 
مشــخص کنیم چه کسی می تواند دربارة آن محتوا تولید کند. 
یكی از مشــكالت ما در کتاب ها این بود که بیشتر آن ها جنبه 
صرفاً علمی داشت. گرچه این موضوعات هم مهم هستند اما در 
مدرســه کاربردی نیستند و نیاز مستقیمی از مدرسه را برطرف 

نمی کنند. 

 بــا توجه به فعالیت و تجربــه خودتان، فکر می کنید 
دانش آموزان و معلمان چه نیازهایی دارند؟

گام اول نیاز به آشــنایی با چارچوب های اجرای صحیح درس 
تربیت بدنــی و فعالیت های ورزشــی برای مدیران اســت. فكر 
می کنم مدیران با اهداف تربیت بدنی در آموزش وپرورش چندان 
آشنا نیستند و هنوز فلســفۀ تربیت بدنی و اثر آن بر سالمت و 
تربیت برای مدیران و حتی معلمان و خانواده ها مشخص نیست. 
به همین دلیــل اهتمام الزم را در این زمینه ندارند. از ســوی 
دیگــر به دلیل پراکندگی مدارس در کشــور و وجود اقلیم ها و 
فرهنگ های متفاوت، برای اجرای برنامه های درس تربیت بدنی 
بــا موانع و مشــكالنی رو به رو هســتیم. برای بســیاری از این 
مشكالت به صورت اســتانی یا منطقه ای راه حلی وجود دارد. ما 
باید محتوایی را آماده کنیم که کاربردی باشد و وقتی مخاطب 
از آن اســتفاده می کند بتواند بخشی از مشكالت را رفع کند و 

درس تربیت بدنی درست اجرا شود.

 آقای بابویی، جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی 
رشــد بیش از یك دهه اســت که برگزار می شــود. 

تأثیرگذاری جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید؟
من پیــش از این هم، به عنوان یك معلم، جشــنواره را رصد 
می کردم. جشنواره انگیزه و مسیری الگودهنده برای ناشران، 
مؤلفان و مترجمان اســت که روند حرکتش را مثبت می دانم. 
گرچه ممكن است در برخی حوزه ها افت وخیزی داشته باشد 
اما در مجموع روند خوبی را طی کرده و در چند ســال اخیر 
بهتر هم شده اســت. اما به نظر می رسد معلمان هنوز آن طور 
که باید و شاید جشــنواره را نمی شناسند. بنابراین نیاز داریم 
 جشــنواره را بیشــتر بشناســانیم تا جریان فراگیرتری ایجاد 

شود.
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یکی از مشکالت 
کتاب ها این بود که 

بیشتر آن ها جنبه صرفًا 
علمی داشتند. گرچه 

این موضوعات هم مهم 
هستند اما در مدرسه 

کاربردی نیستند و نیاز 
مستقیمی از مدرسه را 

برطرف نمی کنند
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نیازمند کتاب های علمی تألیفی هستیم
گپ وگفتی با مریم انصاری، سرگروه داوران حوزة علوم تجربی

اشاره
فاصلة آثار تولید شده در حوزة علوم تجربی با اهداف و رویکردهای 
برنامة درسی جدید علوم و غلبة ترجمه بر تألیف، از موضوعاتی است 
که به گفتة مریم انصاری در کتاب های این دوره از جشنواره به چشم 
می خورد. سرگروه داوران حوزة علوم تجربی معتقد است كه مخاطبان 
در این حوزه نیازمند آثار تألیفی متناسب با مسائل بومی کشورمان 
هستند؛ آثاری که با توجه به زبان مخاطب و اهداف برنامة درسی نوشته 
شده باشــد. به گفتة وی روش های نوین آموزش علوم و مهارت های 
فرایندی و تفکر از مهم ترین موضوعاتی اســت که معلمان به آثاری 

دربارة آن ها نیازمندند.

 خانم انصاری، در این دوره چند عنوان کتاب و بیشتر برای 
چه گروه از مخاطبان به گروه علوم تجربی رسید؟

در دورة سیزدهم جشــنواره کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، 32 
عنــوان کتاب در حوزة علوم تجربی به مرحله پایانی راه پیدا کرد که 
عمدتاً شامل کتاب های دانش نامه و دانش افزایی )به شكل مجموعه 
و تك جلــدی(، دو عنوان کتاب کاربردی برای دانش آموزان ابتدایی و 
متوسطۀ اول و دو عنوان کتاب آموزش مهارت های فرایندی و راهبردی 

یاددهی و یادگیری برای معلمان ابتدایی و متوسطۀ اول بود.
 تحلیل شما از کتاب های این دوره چیست؟

در حوزة علوم تجربی کتاب های رسیده به جشنواره بیشتر در زمینۀ 
دانش افزایی است که متأسفانه اغلب آن ها ترجمه اند. اگرچه کتاب های 
کار زیادی در این حوزه مناسب شناخته می شوند، ولی فقط دو عنوان 
کتاب حائز شرایط الزم برای ورود به مراحل پایانی جشنواره بودند. این 
موضوع فاصله زیاد این کتاب ها را با اهداف و رویكردهای برنامه درسی 

جدید علوم نشان می دهد. 
 در حوزة علوم تجربی بیشتر با چه کمبودی روبه رو هستیم؟ 
ما در این حوزه نیازمند آثار تألیفی هستیم که روش های نوین آموزش 

علوم و مهارت های فراینــدی و تفكر را با ذکر مصداق های علمی به 
معلمان آموزش دهند. در بخــش دانش افزایی نیز وجود کتاب های 
تألیفی که با فرهنگ ایرانی و اسالمی ما همخوانی داشته باشند و برای 
ـ نوشته شده باشند،  ـ به ویژه دورة ابتدایی  گروه مشخصی از مخاطبان 

ضروری به نظر می رسد.
 فکر می کنید آثار نسبت به دوره قبل چه تفاوتی داشتند؟

ارتقای سطح کیفی آثار، تنوع موضوعی آن ها و پرداختن به موضوعات 
مورد نیاز دانش آموزان و معلمان امكان معرفی هفت نامزد را فراهم آورد 
و گروه داوران علوم تجربی توانستند در این دوره کتاب های برگزیده و 
تقدیری معرفی کنند. همچنین ورود کتاب های تألیفی در بخش های 
دانش افزایی و آموزش معلمان و نیز ورود کتاب های کار به مرحلۀ پایانی، 

این دوره از جشنواره را متمایز می کند. 
 شما فکر می کنید آثار رسیده به جشنواره، نیازهای مخاطبان 

ما را برطرف می کند؟
بلــی. در زمینه دانش افزایی کتاب ها تا حدود زیادی نیاز مخاطبان را 
برآورده می کنند. اما دربارة مســائل بومی کشورمان کار زیادی الزم 
اســت. مثالً اگر دانش آموزی بخواهد دربارة پرندگان اطالعات کسب 
کند، کتاب های متعددی در این زمینه پیش رو دارد اما برای شناخت 
پرندگان ایران دایره انتخاب او بســیار محدود است. نكتۀ دیگر آن که 
برای تأمین نیازهای برنامۀ علوم مدرسه ای، کتاب های کمك آموزشی 
و کمك درسی باید به زبان مخاطبان هر دورة تحصیلی و اهداف برنامه 

بیشتر توجه کنند.
 به نظر شما جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد تا چه 
میزان به هدف خود که سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی 

است رسیده است؟
ارتقای کیفی آثار نشان می دهد که در فاصلۀ دو دوره جشنواره، تغییر 
مثبتی در آثار ایجاد شده و این موضوع نشان دهندة حرکت رو به رشد 

در زمینۀ سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی است.

کتاب های کار زیادی 
در حوزه علوم تجربی 
مناسب شناخته 
می شوند، ولی فقط 
دو کتاب کار وارد 
جشنواره شدند؛ این 
موضوع فاصله زیاد این 
کتاب ها را با اهداف 
و رویکردهای برنامه 
درسی جدید علوم نشان 
می دهد
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اشاره
میترا دانشــور ســرگروه داوران حوزه تفکر و پژوهش است؛ 
حوزه ای نســبتًا جدید که مورد تأکید ســند تحــول بنیادین 
آموزش و پرورش و برنامة درسی ملی است. با وجود این دانشور 
معتقد است گرچه آثار رســیده برای این دوره از جشنواره از 
رشــد کیفی خوبی برخوردار بودند اما این حوزة جدید و مهم 
آن طور که باید و شــاید مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو 
الزم است برنامه ای برای فرهنگ ســازی و شناساندن اهمیت 
آن به مســئوالن، ناشران و مؤلفان داشت. گفت وگوی ما را با او  

دربارة آثار حوزة تفکر و پژوهش می خوانید:

 آثار رســیده به حوزة تفکر و پژوهش در این دوره از 
جشنواره چطور بودند؟

امســال 11 عنوان کتاب به گروه ما رســید کــه دو عنوان از 
آن هــا دربارة طراحِی آموزشــِی موقعیت هــای یادگیری برای 
اجــرا در کالس بود. بقیۀ آثار در حوزة دانش افزایی بودند. البته 
کتاب هایی هم بودند که بر موضــوع مهارت های تفكر متمرکز 
شــده بودند. نكته ای که درباره کتاب های ایــن دوره می توان 
گفت آن اســت که همۀ آن ها مربوط به مربیان و بزرگ ساالن 
بودند و برای مخاطب دانش آموز کتابی نداشتیم. این موضوع را 
هم می توان مثبت دانســت و هم منفی. مثبت از این منظر که 

ناشران و مؤلفان اهمیت معلم را در پرورش تفكر درک کرده اند. 
اما این نباید باعث شــود که از دانش آموز غافل شویم. موضوع 
دیگری که در کتاب ها به چشــم می خورد این بود که برخی از 
کتاب ها روش هایی را برای عموم معلمان ارائه می کردند. برخی 
دیگر که طــرح درس ارائه داده بودند طیــف گروه مخاطب را 
وســیع در نظر گرفته بودند. انتظار این است که وقتی طراحی 
آموزشی مدنظر است، برای گروه خاصی باشد. این نكته ای بود 

که خیلی با آن برخورد داشتیم.

 از نظر کیفیت کتاب ها درچه سطحی بودند؟
کتاب هــای گروه تفكر و پژوهش واقعاً کیفیت خوبی داشــتند. 
سطح کتاب ها باال رفته بود و مؤلفان سعی کرده بودند مبانی را 
تبیین کنند. یعنی مدلی را برای پرورش تفكر داشــتند و سعی 
کرده اند مبانی آن مدل را تبیین کنند. این خود سطح باالتری 
از تألیف اســت که در کتاب های دوره های گذشــته مشــاهده 

نمی شد. 
شاید ما در سال های گذشــته از سر ناچاری و با چشم بستن 
بر برخی ضعف هــا اثری را انتخاب و معرفــی می کردیم. اما 
امســال کتاب ها، چــه به لحاظ محتوا و چــه به لحاظ طراحی 
آموزشی، رشد کیفی داشــتند. شاید حتی بتوان گفت امسال 
چــون کتاب های خوب زیاد بودنــد، انتخاب یك کتاب از بین 

تفكر و پژوهش
نیازمند فرهنگ سازی

گپ و گفتی با میترا دانشور، سرگروه داوران حوزة تفکر و پژوهش
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کتاب های گروه تفکر و 
پژوهش واقعًا کیفیت 
خوبی داشتند. سطح 
کتاب ها باال رفته بود و 
مؤلفان سعی کرده بودند 
مبانی را تبیین کنند. 
یعنی مدلی را برای 
پرورش تفکر داشتند 
و سعی کرده اند مبانی 
آن مدل را تبیین کنند. 
این خود سطح باالتری 
از تألیف است که در 
کتاب های دوره های 
گذشته مشاهده نمی شد

آن ها برای ما سخت شده بود. 

 باچه معیار یا معیارهایی کتــاب برگزیده خودتان را 
انتخاب کردید؟

عالوه بــر معیارهایی که در فرم ارزیابــی بودند، ما در گروه به 
معیارهای کاربردی بودن کتاب در کالس، بیشــترین خالقیت 
در طراحی آموزشــی برای اجرا در کالس و هم چنین انسجام و 
پیوســتگی حداکثری مطالب را در نظر بگیریم. درواقع به لحاظ 
معیارهایــی که در فرم ارزیابی جشــنواره وجود دارند، کتاب ها 
خیلی به هم نزدیك بودند. ما این ســه معیار را اضافه کردیم تا 

بتوانیم انتخاب را انجام دهیم. 

 با توجه به اینکه حوزة تفکر و پژوهش حوزة جدیدی 
است، برای تشــویق ناشران و مؤلفان برای تولید اثر در 

این حوزه چه می توان کرد؟
نخســتین انتظار من از مسئوالن جشــنواره این بود که تعداد 
جوایــز این حــوزه را ـ حتی با وجود آثار کم ـ بیشــتر کنند؛ 
چون تفكــر و پژوهش یك موضوع جدی و از تأکیدات ســند 
تحول بنیادین و برنامۀ درســی ملی است. این موضوع می تواند 
ناشران را ترغیب کند و نشان دهد که این حوزه برای جشنواره 
مهم اســت. ما با همكاری دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی 
راهنمای تولید کتاب های پرورش تفكر را تولید کرده ایم. در این 
راهنماها معیارها به صورت دقیق و مكتوب ارائه شده اند و مسیر 
همراهی با برنامه درســی را به ناشــران و مؤلفان محترم نشان 
داده اند. از ســوی دیگر شناساندن حوزه تفكر و پژوهش نیاز به 
فرهنگ ســازی در میان ناشران، مسئوالن، اولیا و معلمان دارد. 
همین طــور باید وارد حوزة تولید آثار در این حوزه برای اولیای 
دانش آموزان شــویم. ابتدا باید فرهنگ سازی کنیم و بعد نقشی 
را که آن ها می توانند در پرورش تفكر داشته باشند تبیین کنیم. 

 منظورتان از فرهنگ ســازی دقیقًا این است که این 
حوزه هنوز ناشناخته است و باید خوب معرفی شود؟

اولیای دانش آموزان هنوز بیشــتر به سمت مدارسی می روند که 
ســاعت ریاضی بیشــتری دارند یا کالس آمــوزش زبان دارند. 
درس های خاصی برایشــان اهمیت دارد و کســی سراغ تفكر و 
پژوهش را نمی گیرد. حتی در اختصاص دبیر به درس های تفكر 
و پژوهش، تفكر و سبك زندگی و تفكر و سواد رسانه ای می توان 
گفت تبدیل به درس هایی شــده اند که ساعات خالی دبیران را 
پر می کنند. گاهــی معلمان این درس را فدای درس های دیگر 
می کنند یا مســئوالن ســامان دهی نیروی انسانی خود را با آن 
انجــام می دهند و در نهایت اعالم می کنند درس غیر تخصصی 

را به دبیر تخصصی ســپرده اند. در حالی که 
موضوع برعكس اســت. پــرورش تفكر کار 
تخصصی تری اســت. فــرد بایــد مبانی و 
روش هــای آن را بدانــد و بتواند در کالس 
اجرا کند. فرهنگ ســازی همین است. همه 
می پذیرند که باید تفكــر را پرورش داد اما 
هنگام عمــل آن طور که الزم اســت عمل 
نمی کنند. لذا فرهنگ ســازی برای پرورش 
تفكر بیــن مدیران و معلمــان و اولیا مهم 

است. 

 فکر می کنید جشــنوارة کتاب های 
تا چه حد  تربیتی  و  آموزشــی  کمك 
توانسته در سامان دهی این منابع موفق 

باشد؟
در حوزة تفكر و پژوهش کاســتی هایی در 
حــوزة برنامه ریــزی، تألیف و اجــرا وجود 

دارد. همه این ها هم متأثر از نگرش ها و فرهنگ آموزش ســت. 
جشنواره کمك می کند برخی از این کاستی ها برطرف و جبران 
شــوند و عالوه بر این به ناشران جهت می دهد که ما به چه نوع 
کتاب هایی به عنوان کتاب های کمك آموزشی و تربیتی در کنار 
کتاب های درســی نیاز داریم تا بتوانیم فرزندان کشور را متفكر 

تربیت کنیم.
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كتاب های بازاری 
و ضعیف، ضد مطالعه اند

گپ وگفتی با مرجان فوالدوند، سرگروه داوران حوزة داستان دورة آموزش ابتدایی

اشاره
گروه داســتان دورة ابتدایی با سرگروهی مرجان فوالدوند آثار 
چاپ اول این حوزه در ســال های 93 و 94 را بررســی کرده اند. 
فوالدوند معتقد است بیشترین سهم تولید کتاب کودک در ایران 
مربوط به کتاب های بازاری ضعیف اســت که این موضوع باعث 
بیشتر دیده شدن آن ها هم می شود. اما آنچه آثار جشنواره امسال 
را تا حدی متفاوت کــرده ورود آثار فانتزی  فرم گرا به این حوزه 
است که البته در خدمت ایجاد معنا یا تفکری در مخاطب نبودند. 

 خانم فوالدوند، از داوری آثار رســیده به گروه داستان 
دورة ابتدایی برایمان بگویید.

از میان کتاب های چاپ اول در سال های 93 و 94 و تعداد بسیار 
کمی از کتاب های چاپ ســال 92 که به  داوری جشــنوارة قبل 
نرسیده بودند، بعد از دو مرحله داوری و انتخاب بهترین ها، حدود 
90 عنوان کتاب به مرحلۀ داوری نهایی رسیدند. البته کتاب های 
ترجمــه و تألیف در یك گروه بودند. ما ابتدا کتاب های ترجمه را 
جــدا کردیم. چرا که معیارهای ســنجش آثار تألیف و ترجمه با 
هم متفاوت است و نمی توان آن ها را با هم ارزیابی کرد، به عنوان 
مثال در داستان به شخصیت پردازی، جذابیت ماجرا، نوآوری در 
ساخت داستان و... رأی می دهیم، اگر بخواهیم در داستان ترجمه 
هم طبق همین معیارها امتیاز دهیم باید جایزه به نویسنده تعلق 

بگیرد نه به مترجم. معیارهایی که ترجمه را باید با آن ها سنجید 
معیارهایی انــد از قبیل وفاداری به متــن، روانی در زبان مقصد، 
انتخاب لحن و... یعنی به طور کلی معیارها با هم متفاوت اســت. 
بنابراین پیشنهاد دادیم که گروهی برای بررسی تخصصی تر آثار 

ترجمه ایجاد شود. 

 کتاب های امسال را چگونه دیدید؟
واقعیت این است که عمده کتاب هایی که تعداد و سهم بیشتری 
از تولید کتاب کودک ایران را شامل می شوند، کتاب های بازاری 
با متن، تصویر و کتاب ســازی بســیار ضعیف است که در کمال 
ناباوری تیراژ و سیســتم توزیع بسیار گســترده ای هم دارد که 
باعث می شود مردم بیش از کتاب های خوب، این نوع کتاب ها را 
ببینند و بخرند. آســیبی که این کتاب ها به فرهنگ کتاب خوانی 
می زنند انكارنشدنی است. این کتاب ها با محتوای ضعیف مخاطب 
را از مطالعه ســرخورده می کنند. به خصوص در دورة کودکی که 
نخســتین مواجهۀ کودک با جهان کتاب و مطالعه است اگر این 
مواجهه ناموفق باشــد و برای مخاطب لذت بخش نباشد احتمال 

اینكه برای همیشه مطالعه را کنار بگذارد بسیار زیاد است.
یكی دیگر از موضوعاتی که امســال در میان کتاب ها به چشــم 
می خورد آن بود که برخی ناشــران کتاب های قدیمی خود را با 
عنوان چاپ نخســت منتشر کرده بودند. یعنی کتابی که سال ها 
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پیش منتشــر شده و موفق بوده با کمی تغییر مثل تغییر جلد یا 
حتی بی هیچ تغییری به عنــوان کتاب چاپ اول دوباره وارد بازار 

کتاب شده است. 

 این موضوعات و مشــکالت سال هاســت که مطرح 
می شود...

بله. چرا که این حرف ها جایی شــنیده نمی شــوند. سال هاست 
می گوییم یكی از موانع رشد عادت مطالعه در ایران کتاب های بد 
هســتند. چرا باز هم کتاب های بد گسترش پیدا می کنند و بازار 
نقد ما این قدر کساد است و این نقدهای کم هم شنیده نمی شود؟ 
از آن مهم تر این که جشنواره های متعددی در ایران برای معرفی 
کتاب برگزار می شود. حاصل این جشنواره ها فهرستی از بهترین 
کتاب های موجود اســت، برای انتخــاب این کتاب ها و تهیۀ این 
 فهرست ها وقت و تخصص و هزینه بسیاری صرف می شود. اما چرا 
این کتاب های منتخب، در نمایشــگاه های گسترده ای که توسط 
نهادهای دولتی در ســطح شــهرها، در مدارس، مراکز فرهنگی 
و... برگزار می شــود و از تخفیف های خوبی هم برخوردار هستند 

حضور ندارند؟
این نمایشــگاه ها که هدفشان در دســترس قراردادن کتاب و 
آسان شدن ارتباط مردم و کتاب است در فرم و اجرا موفق هستند 
اما محتوایی که ارائه می کنند چندان قابل دفاع نیست. در حوزة 
کتاب کودک و نوجوان، ما چند لیســت از کتاب های برتر داریم 
که طی ســال معرفی می شوند. از جمله جشنواره رشد، فهرست 
کتاب های الک پشــت پرنده، فهرســت شــورای کتاب کودک، 
جایزه آذر یزدی، جایزه کتاب کانــون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان و... جای کتاب های معرفی شده در این لیست ها در این 
نمایشــگاه ها واقعاً خالی است و جایشان را ضعیف ترین کتاب ها 
پرکرده اند. پس اگر می فرمایید این مشــكالت سال هاســت که 
تكرار می شــود به این دلیل است که کسی حرف ها را نمی شنود. 
شــهرداری که در فرهنگ ســراها کتاب ها را بــا تخفیف عرضه 
می کند، و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی که تخفیف هایی ارائه 

می دهد، چرا سراغی از این  فهرست ها نمی گیرند؟ 

 پس به نظر شــما یکی از مشکالت این است که تعداد 
کتاب های نامناسب بیشتر از کتاب های مناسب است؟

هم در تولید بیشتر اســت و هم در توزیع. به غیراز این که سهم 
بیشــتری از بازار کتاب دارند، ســهم بیشــتری از نمایشگاه ها و 
تخفیف های دولتی را هم گرفته اند. چون به کارهای کارشناسی 
توجهی نمی کنند. کاش کمیته ای باشــد که مشــخص کند چه 
ناشری چه آثاری را به نمایشگاه بیاورد و این کمیته به لیست های 

کارشناسی شده و منتخب حاصل از جشنواره ها هم توجه کند.

 به طور کلی تحلیل تان از آثاری که امسال داوری کردید 
چیست؟ نسبت به سال های گذشته چه تفاوتی داشتند؟

نكته ای که در کتاب های کودک امســال چشمگیر بود، تعداد 

بســیار زیاد فانتزی های فرم گرا بود. به نظر مــن تالش ما برای 
وارد کــردن فانتزی در ادبیات کــودک که جای آن خالی بود، به 
لطف و زحمت نویسندگان و ناشرانی که وقت و عمر خود را برای 
این موضوع گذاشته اند در حال شكل گیری است. ما در حال پیدا 
کردن بنیه ای از تولید فانتزی هستیم. این جای خوشحالی دارد 
اما اگر ظرفیت ساخت فانتزی ما در خدمت ایجاد معنا و تفكر که 
اتفاقاً کودکان ما به شدت به آن نیازمندند درنیاید، جای عمده ای 
از ادبیــات کودک و نوجوانمان خالی می مانــد. من امیدوارم در 
جشــنواره های آینده شاهد تولید فانتزی هایی باشیم که با وجود 

فرم های تازه و قوی محتوای قابل تأمل تری هم دارند.
آنچه ما امســال بیشــتر دیدیم فانتزی هایی محدود به تصویر و 
ایماژ بودند. یعنی فقط ســعی در ایجــاد تصاویر تخیلی دارند و 

نه ماجرا یا موقعیــت فانتزی. این ها نوعی از 
فانتزی مبتنی بر تخیل آزاد در تصویرسازی 
اســت. فانتزی در این حد، فقط یك ظرف و 
بستر است برای اینكه بتوانیم از آن استفاده 
کنیم، ماجرایی با آن بسازیم و این تصویرهای 
خالق و ماجراها در خدمت ایجاد معنا و نگاه 

و تفكر باشد. 
جــای آن در ادبیات کودک مــا خالی بود. 
امیدوارم حرکت روبه جلویی داشته باشد و به 
نوع کاملی از ادبیاتی قابل تأمل تبدیل شود.

 نقطة قوت کتاب های این دوره را چه 
می دانید؟

اگرچه کتاب ها کم بودند اما جرقه هایی از توجه به موضوعات روز مثل 
محیط زیست، مهربانی با حیوانات، جنگ و صلح و نیز اهمیت دادن به 
تخیل کودکان در آثار دیده می شود. جوانۀ این موضوعات در کتاب ها 
بود، گرچه خیلی از آن ها به کمال نرسیده بود اما نشان می دهد که 

این موضوعات وارد ادبیات کودک شده است.

 و اما جشنواره؟
روشن اســت که کار اجرایی جشــنواره ای تا این حد گسترده 
در رشــته های متفاوت بسیار دشوار اســت. اما نظم و دلسوزی 
صمیمانۀ دوستان در تهیۀ کتاب ها، فراهم کردن شرایط آزاد و 
به دور از هرگونه ســوگیری و اعمال سلیقه، امكان داوری آزاد و 
منصفانه را فراهم می کرد. همۀ دوستان اجرایی همكاری داشند 
و حتی خارج از ساعت موظف یا کارهای اداری کمك کردند تا 
همه چیز به بهترین شــكل ممكن پیش برود. نكته ای که برای 
من مهم بود دقت دلسوزانه دوستان در تهیۀ کتاب ها بود. آن ها 
تا حد ممكن برای دیده شدن همه کتاب ها تالش کردند و اگر 
کتابی از قلم افتاده است شاید تا حدی از کم لطفی ناشران باشد. 
و من به سهم خودم به خاطر صمیمیت و تعهدشان برای انتخاب 
بهترین کتاب ها برای بچه های ایران از آنان و دوستانم در گروه 

داوری سپاس گزارم.

كتاب های بازاری تیراژ 
و سیستم توزیع بسیار 
گسترده ای دارند. 
آسیبی كه این كتاب ها 
به کتاب خوانی می زنند 
انکارنشدنی است. این 
کتاب ها با محتوای 
ضعیف مخاطب را 
از مطالعه سرخورده 
می کنند
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موجی نو 
در ادبیات کودک

گپ وگفتی با محمد رضا شمس، سرگروه داوران حوزة داستان متوسطه 1 و 2

اشاره
در جشنوارة ســیزدهم، كتاب های داستان در دو گروه ابتدایی 
و متوسطه بررسی شدند. محمد رضا شمس سرگروه داوران حوزة 
داستان دورة متوسطه است كه به همراه دو داور دیگر كتاب های 
حوزة داستان را داوری كردند. وی معتقد است ورود جهان بینی 
نویسندگان به آثارشان و نیز موضوعاتی كه طرح آن  ها جسارت 

بیشتری الزم دارد از ویژگی های كتاب های این دوره است. 

 آقای شــمس، از داوری کتاب های داستان چه خبر؟ 
حــدود 800 عنوان کتاب به گروه ما رســیده بــود که از میان 
آن ها نزدیك به 84 عنوان به مرحلۀ نهایی راه پیدا کردند. گروه 
داوری در مرحله اول 10 عنوان کتاب و پس از آن هشت عنوان 
را انتخاب کرد که از میان آن ها یك کتاب برگزیده و یك کتاب 
تقدیری انتخاب شدند. البته در میان کتاب ها، آثار ترجمه شده 
و بازنویســی شــده هم بودند که ما آن ها را از گروه جدا کردیم. 
بــه هر حال آثار ترجمه از میان هزاران عنوان کتاب که خارج از 
کشور چاپ می  شــوند گلچین و ترجمه می شوند. در واقع آن  ها 
انتخاب شــده و از بهترین ها هســتند؛ لذا اگر رقیب آثار تألیفی 
ما باشــند حق مطلب ادا نمی شــود. بازنویسی هم کار ارزشمند 
و شایســته ای اســت ولی با تألیف متفاوت است و باید در حوزة 
خود بررسی شود. بنابراین ما فقط آثار تألیفی را بررسی کردیم. 

نكتۀ  مهم در داوری  ها آن است که سلیقۀ داوران باعث می شود 
برخــی آثار به مراحل باالتــر راه پیدا نكننــد و برخی آثار هم 
به دلیل ناهماهنگی با معیارهای آموزش وپرورش حذف می شوند. 
ما ســعی کردیم تأثیرگذاری ســلیقۀ داوران خیلی کم باشد و 
برعكس نگاه کارشناسی غالب باشد و کتاب معیارهای الزم برای 
برتری را داشــته باشد. من مثاًل خودم آثار مدرن و پست مدرن 
را بیشــتر می پسندم اما سعی کردم اگر اثر کالسیك یا رئال هم 
که می خوانم این معیارها را مد  نظر قرار دهم که از نظر ساختار، 

تعلیق، نوع روایت، گفت و گو ها و ... چگونه است. 

 پس گروه شما هم اثر برگزیده و هم  تقدیری داشت. 
بله در برخی داوری ها اثر برگزیده یا تقدیری انتخاب نمی کنند؛ 
من با این موضوع مخالفم و معتقدم هر سال باید بهترین کتاب 
انتخاب شــود. ممكن است بهترین های امســال از بهترین های 
سال های گذشته ضعیف تر باشــند ولی بهترین امسال است. به 
همین دلیل می توان بهترین را از بین کتاب های موجود انتخاب 

کرد.

 کیفیت کتاب ها چه طور بود؟ 
مــن اعتقاد دارم ما با حرکت رو به رشــدی در ادبیات کودک و 
نوجوان روبه رو هســتیم هر چند این حرکت الک پشت وار است 
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امــا به هر حال رو به جلو می رود. در آثاری که به مراحل نهایی 
رســیدند این حرکت رو به رشد دیده می شــود. در مقام مقایسه 
تعداد رمان های خوب امسال نسبت به دورة گذشته کمتر است 
ولی کیفیت چــاپ و متن، روی آوردن جوان هــا به این حوزه ، 
انتخــاب موضوعات و رفتن به ســمت دغدغه هــای نوجوانان، 
انتخاب موضوعاتی که برای مخاطب ملموس است، همگی نشان 

از این حرکت روبه رشد است. 

 آیــا در حوزة داســتان موضوع یا فــرم خاصی که 
نویسندگان بیشتر به آن روی آورده باشند دیده می شد؟  
نقطه مشــترک، روی آوردن نویســندگان به رمان بود که دلیل 
مشــخصی داشــت. دورة قبل، کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانــان، »طرح رمان نوجوان امروز« را برگزار و نویســندگان 
را جمع کــرد تا برای نوجوانان رمان تولید کنند. تأثیر آن اقدام 
هنوز بر ادبیات کودکان و نوجوانان ما هست و هنوز از بین نرفته 
است. فكر می کنم آثاری که در این دوره از جشنواره هم انتخاب 
کردیم از ثمره های آن طرح اســت. ما در سال 1395 با موجی 
روبه رو هســتیم که می توان به آن موج نو گفت. نویســندگان 
جوانی که وارد این عرصه شدند، سراغ موضوعاتی رفتند که طرح 
آن ها جســارت بیشــتری می خواهد و تكراری نیستند. موضوع 
دیگری که در آثار امســال دیده می شــود حضــور جهان بینی 
نویسندگان در آثارشان است. یكی از ایرادات من به روند ادبیات 

این اســت که ما فاقد جهان بینی هســتیم. کتاب های ما اغلب 
موضوع محورند اما نویسنده ای مانند رولد  دال جهان بینی خود 
را در همه کتاب هایش نشــان داده است. یا در همه کتاب های 
ایتالوکالوینو جهان بینی اش مشــخص است. در ادبیات کودک 
و نوجــوان فیلیپ پولمن یا دیوید آلموند هم همین طورند و 
جهان بینی شان در آثارشــان مشخص است. در این دوره برخی 
از نویســندگان ما به این سمت و سو رو آورده اند و به مخاطب و 

خواستۀ  او نزدیك تر و در نهایت  به روزتر شده اند. 

آقای شمس، جشــنوارة کتاب های   
یك  از  بیشتر  رشد  تربیتی  و  آموزشی 
دهه است که برگزار می شود. شما این 
جشنواره را تاچه حد موفق و تأثیر گذار 

می دانید؟ 
حرکــت جشــنواره های ما هــم کند ولی 
روبه رشد است. زمانی در جشنواره رشد اصاًل 
رمان و داســتان بررسی نمی شد، اما اکنون 
یكــی از گروه هــای داوری اســت که نكتۀ 
مثبتی است. جشنواره ها برای خوانده شدن 
کتاب ها و دیده شدن مؤلفان و ناشران و... و 
تشویق آن هاســت ولی باید هدفی برای آن 

مشخص و رسیدن به آن مهم باشد. 

كیفیت چاپ و متن، روی 
آوردن جوان ها به این 
حوزه ، انتخاب موضوعات 
و رفتن به سمت 
دغدغه های نوجوانان، 
انتخاب موضوعاتی كه 
برای مخاطب ملموس 
است، همگی نشانه 
حركتی روبه رشد است
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بیشتر آثار مفید بودند،
اما هنوز فاصله هست!

گپ وگفتی با حسین قاسم پور، سرگروه داوران حوزة زبان و ادبیات فارسی

اشاره
حسین قاسم پور ســرگروه داوران حوزة زبان و ادبیات فارسی 
معتقد است کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی که در جشنوارة 
سیزدهم بررسی شدند، تا حد زیادی به معیارها و استانداردهای 
جشنواره نزدیک شده اند گرچه هنوز فاصله هست. وی از وجود 
تمرین های خالق در کتاب ها به عنوان نکتة مثبت یاد کرد. انتظار 
گروه زبان و ادبیات فارسی، در نظر گرفتن بیشتر ویژگی های سنی 

و مفاهیم درسی در تولید کتاب های کمک آموزشی است. 

 آقای دکتر قاسم پور، چند عنوان کتاب به مرحلة آخر 
داوری رسیدند و بیشتر برای چه مخاطبانی بودند؟

از مجمــوع ده ها اثر که به جشــنواره رســیده و مراحل قبلی 
داوری را طــی کرده بودند، 71 کتاب بــه مرحلۀ داوری نهایی 
رسیدند. بیشتر مخاطبان آثار کمك درسی و کمك آموزشی قشر 
دانش آموز هستند اما در این دوره در گروه زبان و ادبیات فارسی، 
برای مخاطب بزرگ سال مثل معلمان و اولیا هم شاهد کتاب های 
خوبی بودیم. البته این کتاب ها می توانســتند برای دانشجویان 

رشته های آموزش ابتدایی یا ادبیات فارسی هم مناسب باشند.

 کیفیت کتاب ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر بخواهیم با گذشته مقایسه کنیم، آثار به معیارها و شاخص های 

جشنواره نزدیك شــده اند. البته هنوز زمان الزم است تا ناشران 
اسناد تولید شده را مطالعه کنند و تالش بیشتری داشته باشند 
که برنامه های درســی و مواد درسی مختلف را مبنای تولیدات 

خود قرار دهند.

 آیا کتاب هــای این گروه، بیشــتر کتاب های ادبیات 
سال های مختلف را پوشش می دادند؟

خیر. حوزة ادبیات فارســی یكی از حوزه های وســیع است که 
حد و مرز ندارد و بیشــتر آثار تولید شده کمك آموزشی هستند 
تا کمك درســی. مثــاًل نزدیك بــه 60 تا 70 درصــد کتاب ها 
کمك آموزشــی اند و از این میــزان هم بیشــترین کتاب ها به 
کتاب های داســتان و شــعر اختصاص پیــدا می کند که به طور 
مشخص ارتباط نزدیك و تنگاتنگی با کتاب های فارسی ندارند. 
امــا اگر دانش آمــوز و معلم در کالس یا بیــرون از آن، از آن ها 
اســتفاده کنند در تقویــت مهارت های زبانی آن هــا، از جمله 

خواندن یا خرده مهارت های نوشتاری مؤثر باشد. 

 فکــر می کنید در گروه زبان و ادبیات فارســی با چه 
کمبودی روبه رو هســتیم و جای چــه کتاب هایی خالی 

است؟
انتظار داریم کتاب های مناســب ویژه دانش آموزان بیشتر تولید 
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در کتاب های این گروه 
موج تازه ای را می بینیم 
و آن افزایش کتاب های 
دانش افزایی دانشجویان 
و معلمان این رشته، مثل 
کتاب های قصه گویی 
در کالس درس است 
که برای معلمان هم 
می تواند مناسب باشد؛ 
 این نیاز احساس شده 
که اگر مهارت قصه گویی 
در معلم تقویت شود 
در کالس بهتر می تواند 
تدریس کند 

شود. برخی ناشــران کتاب های دانش افزایی دانش آموزان را هم 
که تولید می کنند مناســب سن آن ها نیست. به نظر می رسد که 
صرفــاً کتابی را برای عموم کودکان تولیــد کرده اند. بنابراین ما 
انتظــار داریم برای تولید کتاب هایی مانند کتاب های داســتان، 
ویژگی های سنی، مفاهیم و موضوعات برنامه درسی فارسی هر 

دوره در نظر گرفته شود.

 در کتاب هایی که در این دوره از جشنواره به گروه شما 
رسیده اند ویژگی خاص یا مشترکی بین آثار دیده می شود؟
در کتاب هــای این گروه موج تــازه ای را می بینیم و آن افزایش 
کتاب های دانش افزایی دانشــجویان این رشــته است که برای 
معلمان هم می تواند مناسب باشد. مثل افزایش کتاب هایی در باب 
قصه گویی در کالس درس. تعداد کتاب  با این موضوع بیشتر شده 
و نشان می دهد این نیاز احساس شده که اگر مهارت قصه گویی 

در معلم تقویت شود در کالس بهتر می تواند تدریس کند. 

 آیا این تصور درستی است؟
بله درســت اســت اما بیش از ســه تا چهار منبع در این زمینه 
نیاز نداریم. اگر تعداد منابع تولید شده در یك حوزه زیاد باشد، 
دچار تكرار و مسائل غیرقابل استفاده خواهد شد. همچنین اگر 
قرار است برای دانش آموز کتاب کمك آموزشی تولید کنیم، باید 
یك سلسله فعالیت های یاددهی ـ یادگیری هم در این کتاب ها 
وجود داشــته باشــد که ما این ویژگی را در کتاب ها نمی بینیم. 
مثاًل قصۀ رســتم و ســهراب در کتابی منتشر می شود که فقط 
متن و تصویر است و نمی دانیم چه انتظاری از مخاطب دارد. در 
حالی که ناشر می تواند فعالیت هایی را برای مخاطب طراحی کند 
تا هدفی را که از چاپ قصه دنبال می کند، به نحو مناســب تری 

تحقق ببخشد.

 آثار تا چه حد برنامة درسی را پوشش می دادند؟
کتاب های کمك درسی مســتقیماً کتاب درسی و برنامۀ درسی 
را تقویت می کنند. تمرین هایی که مؤلفان ساخته بودند خالق 
و غیرتكــراری بود که بــه مخاطب کمك می کنــد مفاهیم و 
مهارت های موجود در کتاب درســی را بهتر یاد بگیرند.  بخش 
دانش افزایی هم این هــدف را دنبال می کرد که به مخاطب در 
موضوعی مثل قصه گویی، شعرخوانی یا شعرسرایی کمك کند. 
ولی هنوز بین تولیدات و انتظارات برنامۀ درســی فارسی فاصله 

هست که امیدواریم در سال های بعد شاهد 
هماهنگی بیشتری باشیم. 

 فکر می کنید جشــنوارة کتاب های 
آموزشی و تربیتی رشد چه قدر توانسته 
بر هماهنگی بیشتر آثار با استانداردها 

تأثیرگذار باشد؟
در حــد خــود موفــق عمل کرده اســت. 
جشنواره ها تعریف مشــخصی دارند و فقط 
مجموعه تولیداتی را کــه دریافت می کنند 
مورد بررســی قرار می دهند. به همین دلیل 
کســانی که توانســتند خود را به انتظارات 
برنامه های درسی نزدیك کنند مورد تشویق 
و تقدیر قرار می گیرند. به طور کلی ما در گروه 
ادبیات چالش خاصی نداشتیم. خوشبختانه 
بیشتر آثار ارسالی مفید و قابل استفاده بودند 
ما باید تعداد محــدودی از آن ها را به عنوان 
اثر برگزیده و تقدیری انتخاب می کردیم، اما 

کتاب هــای دیگر هم مفیدند و باید به گونه ای از آن ها هم تقدیر 
شود.
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بی توجهی بازار نشر 
به نیازهای معلمان زبان

گپ وگفتی با محمدرضا عنانی سراب، سرگروه داوران حوزة زبان های خارجی

اشاره
محمدرضا عنانی سراب، سردبیر فصل نامه رشد آموزش زبان های 
خارجی  در این دوره از جشنواره، سرگروه داوران حوزة زبان های 
خارجی اســت. وی با تأکید بر مؤلفه های ارتباطی، کاربرد زبان 
به جای مؤلفه های زبانی را یکی از مهم ترین معیارهای بررســی 
آثار این گروه دانســت که متأثر از رویکرد جدید برنامه درسی 
زبان است. عنانی سراب بی توجهی بازار نشر به نیازهای معلمان 
و نیز عدم بروز خالقیت مؤلفان و محدود شدن آن ها به کتاب های 
درسی را زنگ خطری دانست که باعث بازگشت به عقب می شود. 

 آقای دکتر عنانی،  در حــوزة زبان چه تعداد از آثار به 
مرحله نهایی داوری رسید و روند داوری چگونه بود؟ 

بیش از 20 عنوان کتاب رســیده بــود که آن ها را در دو مرحله 
داوری کردیــم. در ابتدا گــروه داوری دربارة معیارها بحث کرد 
که البته بخشــی از آن ها از سوی دفتر انتشــارات و تكنولوژی 
آموزشــی تدوین شــده اســت. اما دربارة هر درس معیارهای 
تخصصی هم وجود دارد که باید به آن ها هم توجه کرد. از سوی 
دیگــر اعضای گروه داوری پیشــینه های متفاوتی دارند. ممكن 
است معلم، کارشــناس یا از افراد دانشگاهی باشند. این موضوع 
ما را ملزم  کرد که ابتدا به زبان مشــترکی برسیم. پس از آن در 
مرحله نخســت کتاب ها را بازبینی کردیم و آن دســته ای را که 

فاقد معیارهای الزم بودند کنار گذاشــتیم و آثاری را که حداقل 
معیارها را داشــتند در مرحلۀ بعد دوباره بررسی کردیم. در آن 
مرحله هم بــا نگاه دقیق تری آثاری را که واجد شــرایط بودند 

به عنوان اثر تقدیری و برگزیده انتخاب کردیم.

 بــه معیارهای تخصصی هر درس اشــاره کردید. این 
معیارها در گروه زبان  چه چیزهایی بودند؟

یكــی از ویژگی های مهم زبان خارجی، رویكرد جدیدی اســت 
که در برنامۀ درســی آن معرفی شده و درحال اجراست. از آنجا 
که رویكرد این درس تغییر کرده، طبیعتاً معیارهای جدیدی را 
باید در بررسی کتاب های رســیده به گروه داوری، به کار ببریم. 
چــون رویكرد قدیمی این درس مشــخصه هایی داشــت که با 
رویكرد جدید متفاوت است. مثاًل در رویكرد قبلی که رویكردی 
سنتی بود، بر مؤلفه های زبانی تأکید زیادی می شد. بنابراین در 
کتاب های کمك آموزشــی هم دنبال آن مؤلفه ها بودیم تا رابطۀ 
بین آثار کمك آموزشــی و کتاب های درسی هماهنگ باشد. اما 
اکنون تأکید بر مؤلفه های زبانی جای خود را به مؤلفه های ارتباط 
و کاربرد زبان داده اســت. بنابراین ما هم مشــخصه های خاص 
دیگری را دنبال می کنیم تا ببینیم رویكرد جدید در کتاب های 

کمك درسی و کمك آموزشی منعكس شده است یا خیر.
عالوه بر این ها، ماهیت زبان، بیشتر کاربردی و مهارتی است. گرچه 
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ماهیت زبان، بیشتر 
کاربردی و مهارتی است. 
گرچه دانش هم در آن 
دخیل است ولی دانش 
در حقیقت زمینه های 
کاربرد و مهارت های 
زبانی را شکل می دهد؛ 
بنابراین ماهیت آن با 
درس های دانشی تفاوت 
دارد

دانش هم در آن دخیل اســت ولــی دانش در حقیقت زمینه های 
کاربرد و مهارت های زبانی را شــكل می دهد. بنابراین ماهیت آن 
با درس های دانشــی متفاوت است. همچنین ارتباط بین معلم و 
زبان آمــوز با توجه به ماهیت ایــن درس با دیگر درس ها متفاوت 
است. این ها هم نكته هایی است که باید مورد توجه قرار می گرفت. 

 عمدة مخاطب آثار چه قشری بودند؟
اکثر کتاب ها برای مخاطــب زبان آموز بود و یكی دو عنوان هم 
برای معلمان. مشكل این است که حمایت از معلمان و توجه به 

نیازهای آن ها چندان مورد توجه بازار نشر نیست. 

 نیازهای معلمان ما با توجه به رویکرد درس زبان بیشتر 
در چه حوزه ای است؟

یكی از نیازهای عمدة دبیران ما مواد درســی پشــتیبان است. 
به هر حال کتاب درسی و بستۀ آموزشی وجود دارد ولی اگر معلم 
بخواهد از فعالیت های پشتیبان کننده استفاده کند یا تنوعی در 
تدریس ایجاد کند و یا اینكه برخی جنبه های توانش زبانی را که 
مورد توجه قرار گرفته است تقویت کند، نیاز به فعالیت ها، متون 

و کتاب های مناسب دارد.
عالوه بر این آشنایی با رویكرد برنامۀ درسی زبان و روش های 
آموزشی و تدریس متناسب آن و نیز سنجش و ارزشیابی از دیگر 
موضوعات موردنیاز معلمان اســت. فكر می کنم اگر به موقع به 

این نیازها توجه نشود مشكل ساز خواهد بود.

 برنامة درسی زبان پس از سال ها به تازگی تغییر کرده 
است. آیا کتاب ها با این تغییر هم سو بودند؟

برنامۀ درسی ملی برای برنامۀ هر درس چارچوبی را مشخص کرده 
که این چارچوب معیار بررســی ماست و نه خود کتاب درسی. 
نقطۀ شروع برنامه درسی، توجه به وجود تألیفات متفاوت است 
که براســاس چارچوب برنامۀ درسی نوشته شده اند. این موضوع 
با زمان قبل از برنامۀ درسی ملی متفاوت است. تا پیش از برنامۀ 
درســی ملی، کتاب درســی معیار بود. یعنی ما باید کتاب های 
کمك آموزشــی را براساس کتاب درسی محك می زدیم ولی در 
حال حاضر چارچوب برنامۀ درسی برای ما مالک و معیار است. 
در این بین دو روند درکتاب ها دیده می شــود. نخست رویكردی 
که معتقد اســت همۀ کتاب های کمك درسی و کمك آموزشی 
باید به کتاب درســی تأســی کنند و کتاب کمك آموزشی آینۀ 
کتاب درســی است. رویكرد دیگر آن است که اگر برنامۀ درسی 
معیار است و ما باید کتاب های کمك آموزشی و کمك درسی را 
با آن بسنجیم باید ببینیم چه اهدافی در برنامۀ درسی گنجانده 

شده و آیا این آثار به این سمت حرکت می کنند یا نه. 
تنوع عناوین و فعالیت های کتاب هایی که بررســی شد نشان 
می داد مؤلفان به این سمت حرکت می کنند که با رویكرد جدید 
و برنامۀ درســی جدید بتوانند تجربیات جدیدی را ارائه دهند؛ 
و این نكته مثبتی اســت. ولی از سوی دیگر دیده می شود اکثر 

کتاب های جدید یكســان هستند و فعالیت های کتاب درسی را 
انعكاس می دهند. مثاًل فعالیت های مكملی که در راستای برنامۀ 
درسی است و می تواند کمبودهایی را که در آموزش وجود دارد 
برطرف کند. چون می دانیم که ســاعت درسی برای زبان آموزی 
کافی نیست و کتاب درسی فقط می تواند شروع یادگیری باشد 
ولــی تثبیت یادگیری و فراهم آوردن فرصت های بیشــتر برای 
یادگیری، به عهدة مؤلفان کتاب های کمك درسی است.  ولی ما 
کمتر شاهد این موضوع بودیم. مؤلفان اغلب خود را در چارچوب 
و قالب کتاب درســی محــدود و فقط از همان نــوع فعالیت ها 
اســتفاده کرده اند. این موضوع ما را به سمت کلیشه های سابق 

می برد و ما نوآوری و خالقیت را کمتر خواهیم دید. 
باید این موضوع را در نظر داشت که سال هایی که در حال گذار از 

یك برنامۀ درسی و روی کردن به سمت برنامۀ 
دیگری هستیم بســیار اهمیت دارند. به این 
معنی که اگر ما مؤلفان خالق را تشویق کنیم 
که بتوانند فعالیت های متنوع خلق کنند، برنامۀ 
درسی غنی تر خواهد شد و کمك بیشتری به 
زبان آموز و حتی معلم خواهد شــد. ولی اگر 
دنبال یكسان ســازی منابع کمك آموزشی و 
کمك درسی باشیم، بعد از مدتی کتاب ها فاقد 
نوآوری خواهند شــد. این خطری اســت که 
درگذشــته اتفاق افتاده و ممكن است باز هم 
در آینده با آن روبه رو شویم و ببینیم به نقطۀ 
سابق برگشته ایم. از این رو توصیه می کنیم که 
ناشران از محافظه کاری دور شوند و مؤلفان را 

محدود نكنند و اجازه دهند تجربیات جدید خلق کنند. 

از  جشــنواره چگونه می توانــد بــرای دور ماندن   
یکسان شدن منابع و بروز خالقیت ها عمل کند؟

فلسفه و هدف جشــنواره همین است که با روشن کردن و تبیین 
معیارها و محك زدن کتاب های کمك آموزشــی، جهت دهی هایی 
را در بازار نشــر ایجاد یا تقویت کند که اگر موفق به این امر باشد، 
می توانیم روند را اصالح کنیم.  اگر روند داوری ها درســت باشد و ما 
دقت الزم را در شفاف سازی و کاربرد معیارها داشته باشیم، به گونه ای 
که کتاب های انتخابی خالق باشــند، جشنواره می تواند جهت دهی 
کند. به این ترتیب که این پیام را به مؤلفان و ناشــران برســاند که 
حداقل معیارها چیست و اگر ناشری می خواهد مورد توجه قرار بگیرد، 

در سیاست گذاری های خود این معیارها را مورد توجه قرار دهد. 
از سوی دیگر جشنواره باید بتواند خود را به عنوان یك رویداد 
معتبر که همه می توانند به آن اعتماد کنند نشــان دهد که این 
موضوع هم به روندها مربوط اســت. اگر روند جشنواره علمی و 
درست باشــد در درازمدت باعث افزایش اعتبار علمی جشنواره 
خواهد شــد که افزایش اعتماد دیگران را در پی خواهد داشت. 
در آن صورت اســت که نتایج جشنواره می تواند وزن پیدا کند و 

تأثیرگذار باشد.
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حوزه های مفقوده
در حوزه هنر

گپ وگفتی با عالءالدین کیا، سرگروه داوران حوزة فرهنگ و هنر

اشاره
عالءالدین کیا سرگروه داوران حوزه فرهنگ و هنر معتقد است 
کتاب هایی که امسال در این حوزه بررسی شده اند، از رشد کمی 
و کیفی خوبی نسبت به سالهای گذشته برخوردارند. وی معتقد 
است این موضوع نشــان از نزدیک شدن ناشران و آثارشان به 
استانداردهای جشــنواره را دارد گرچه هنوز  حوزه هایی مانند 

موسیقی و هنرهای نمایشی نیازمند توجه بیشتر هستند.

 آقــای کیا، با توجه به اینکــه فرهنگ و هنر موضوع 
گسترده ای است، بفرمایید در گروه فرهنگ و هنر چند 
عنوان کتاب بررسی شد و نتیجة این بررسی ها چه بود؟

37 عنــوان کتاب به این حوزه رســیده بود کــه از این میان یك 
مجموعــۀ 20 جلدی بیش از نیمی از عناوین را به خود اختصاص 
داده بود. خوشــبختانه در چند حوزه مثل خوش نویسی، نقاشی، 
کاردســتی، موسیقی، صنایع دســتی و کار با سفال آثار با ارزشی 
دیده می شــد. حسن کتاب ها این بود که گروه های سنی متفاوتی 
را دربرمی گرفــت. از این رو رقابت در حوزة هنر نزدیك به هم بود و 
ما داوران، علی رغم اینكه در انتخاب آثار اختالف نظر داشــتیم، در 
نهایت کتاب هایــی را انتخاب کردیم که با یكدیگر یكی دو امتیاز 
اختالف داشــتند. حتی می توان گفت انتخــاب کتاب برگزیده و 
تقدیری به دلیل نزدیك بودن امتیازات برای گروه داوری سخت بود. 

 پس رقابت بین کتاب ها تنگاتنگ بود.
با توجه به وســعت حوزة هنر و نیز انتظار و نیاز جامعه در این 
حوزه، تعداد کتاب ها کم بود اما نســبت به ســال های گذشته 
رشــد کّمی و کیفی قابل مالحظه ای داشتند. نكته جالب اینكه 
کتاب ها به استانداردهای جشــنواره و سازمان پژوهش نزدیك 
شــده  بودند. قباًل کتاب ها این ویژگی ها را نداشتند و از فضای 
آموزش وپرورش و مــدارس دور بودند. اما بــه تدریج با برنامۀ 
درسی و اهداف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هم راستا 

می شوند. 

 آقای کیا، حوزة فرهنگ و هنر دقیقًا چه رشته هایی را 
در برمی گیرد؟ 

در کتاب هــای هنری  و درســی مان حدود 20 رشــتۀ هنری 
پرداختــه شــده اســت از جمله طراحی، نقاشــی، عكاســی، 
خوش نویسی و رشته های مختلف آن، گلیم بافی، هنرهای آوایی، 
هنرهای نمایشی، تصویرسازی و... . گرچه اساساً هنر رشته ها و 
زمینه های متفاوت و متنوعی دارد و امكان تفكیك و شــمارش 
رشــته ها چندان ممكن نیست. از سوی دیگر هنر ماهیتی بین 
رشته ای و چندگانه دارد و بسیاری از هنرها تلفیقی از تكنیك ها 

و حتی موادی است که قباًل ویژه یك رشته خاص بودند.
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هنر، مناسب ترین وسیلة 
تربیتی است. بی تردید 
نظام آموزشی كارآمد 
را می توان با جایگاه 
آموزش های هنری و 
استفاده از روش های 
هنری در آموزش 
شناخت. اگر معلم از 
روش های جدید و هنری 
استفاده نكند آموزش ها 
از عمق و گسترة كافی 
برخوردار نخواهند بود

 به نظرتان بهتر نیست این حوزه ها از هم تفکیك شوند؟ 
وقتی قرار است رقابتی وجود داشته باشد، باید تعداد کتاب ها به 
حدخاصی برســد که امكان انتخاب وجود داشته باشد. بنابراین 

با توجه به شرایط موجود فعاًل به صورت ادغام شده بهتر است.

 به نظر شما، آیا آثار این گروه می توانند نیاز مخاطبان 
ما را برآورده کنند؟

نیازهای مخاطبان این حوزه بسیار وسیع است و هنوز حوزه هایی 
وجود دارد که نیازمند توجه بیشــتر است؛ مثل حوزة هنرهای 
نمایشــی یا موســیقی که موضوع جدیدی در نظام آموزشی ما 
هســتند و هنوز ادبیات کافی و متناســب با فرهنگ این حوزه 
وجود ندارد. در نظام آموزشی مربوط به برخی حوزه های هنری 
دچــار فقر منابع هســتیم. از این رو نیاز مخاطبــان ما بیش از 
این هاست ولی به عنوان شــروع کار قدم خوبی است. باید ورود 
بخش غیردولتی به حوزة کتاب های کمك آموزشی استاندارد را 

به فال نیك گرفت و زحمات دوستان را قدر دانست. 

 در میان کتاب ها آثار ترجمه شده هم بودند؟
بله تعدادی کتاب ترجمه شــده هم بود که اتفاقاً آثار خوبی هم 
بودند. کار با وسایل دورریز و ساخت عروسك و آموزش نقاشی 
از موضوعات آثار ترجمه شــده بود. آثار تألیفی هم قابل توجه 
بودند و به لحاظ کّمی و کیفی و نیز کیفیت ارائه با آثار ترجمه 

شده برابری می کردند. 

 آیا بین مؤلفان، معلمان هم حضور داشتند؟
به نظــر می آمد کــه مؤلفان به فضــای مدرســه و نیازهای 
آموزش وپــرورش آگاه بودنــد. حتی اگر معلم هــم نبودند با 
این فضا و نیازهای مخاطبان آشــنایی داشــتند. به طور کلی 
عالوه بر ارتقای کیفیت آثار می توان گفت که به استانداردها 
نزدیك شــده بودند. این جشنواره را باید به فال نیك گرفت. 
با توجه به اینكه از مدت ها قبل و در ســال های پیشــین هم 
این جشــنواره و فرایند داوری و کمیت و کیفیت کتاب ها را 
دنبال می کردم، تصور می کنم شــاهد روند رو به رشــدی در 
همه زمینه ها هســتیم و وحدت نظــری معلمان و مؤلفان و 
داوران و همچنین اســتانداردهای سازمان پژوهش نزدیك تر 

می شود. 

 تأثیر جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

جشنواره یك وجه شناســایی آثار برتر دارد و همچنین تقدیر 
از افــرادی که بــه آموزش و پرورش در راســتای رســیدن به 
ســامان دهی منابع آموزشی و تربیتی کمك کرده اند. همچنین 
جشــنواره بستری است برای معرفی شاخص ها و استانداردهای 
و  کمك آموزشــی  کتاب هــای  تولیــد  در  آموزش وپــرورش 
تربیتــی. بخش زیادی از ارتقای کیفــی آثار این حوزه، به دلیل 
برگزاری جشــنواره  و آشنا شدن مؤلفان و ناشــران با معیارها 
و استانداردهاســت. تولید کتاب نامه و برگزاری جشنواره کمك 
می کند افرادی که تصمیم به تولید کتاب های کمك آموزشــی 

دارنــد، اثر خود را با قالب های جشــنواره و 
معیارهای آن تطبیق دهنــد. از این رو فكر 

می کنم نقش جشنواره سازنده است.

 به نظر شــما ما در مورد آموزش های 
هنری به چه نوع منابعی نیاز داریم؟

چنانكه عرض کردم هنر ماهیتی فرارشته ای 
دارد. در نگاه دینی کشــور ما هنر وســیله 
و اتفاقاً بهترین وســیله بــرای بیان مفاهیم 
و انتقال اندیشــه ها به مخاطبان است. هنر 
بی تردید  است.  تربیتی  وسیله  مناسب ترین 
نظام آموزشــی کارآمد را می توان با جایگاه 
آموزش های هنری و اســتفاده از روش های 
هنری در آموزش شــناخت. اگــر معلم از 
روش های جدیــد و هنری اســتفاده نكند 
آموزش ها از عمق و گستره کافی برخوردار 

نخواهند بود. در نظریات تربیتی جدید اساســاً آموزش به سمت 
لذت بخش شــدن و هنری و ســرگرمی پیش می رود. طراحی، 
نقاشی، استفاده از تصویر و صوت و حرکت، عكاسی و کاردستی 
و بســیاری از روش ها و هنرهای دیگر ابزار و وسیله ای هستند 
که در خدمت آموزش قرار می گیرند. جشــنواره اخیر می تواند 
کاربرد این زمینه را در آموزش وپرورش توسعه دهد. اهل نظر و 
اندیشه را برای تعمیق آموزش هنر در آموزش و پرورش دعوت 
کنــد و در عین حال جایگاه مناســبی برای تشــویق و هدایت 

کسانی باشد که در این مسیر گام نهاده اند.
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كنكور زدگی کتاب های
كمك درسی

گپ وگفتی با سمیرا بهرامی، سرگروه داوران حوزة فیزیك

اشاره
در جشنوارة امســال 11 عنوان کتاب به مرحلة نهایی داوری 
در گروه فیزیک رســیدند که نیمی از آن ها آثار تألیفی بودند. 
گرچه به نظر می رسد آثار تألیفی باید بیشتر از آثار ترجمه  شده 
با رویکردهای کتاب های درســی هماهنگ باشند اما آنچه بیش 
از پیش به چشــم می آید کتاب های تست به منظور آماده شدن 
دانش آموز برای شرکت در آزمون سراسری است. سمیرا بهرامی 
ســرگروه داوران حوزة فیزیک، معتقد است کنکور سد بزرگی 
اســت که مانع حرکت ناشران و مؤلفان به ســمت تولید آثار 

استاندارد می شود.

 خانم بهرامــی! چند عنوان کتــاب در گروه فیزیك 
بررسی شد و بیشتر چه حوزه ای را شامل می شد؟

در گروه فیزیك 19 عنوان کتــاب در مرحله اول داوری ها باال 
آمده بــود که در نهایت 11 عنوان به مرحله نهایی رســید که 
تقریباً نیمی از آن ها تألیفــی و نیمی دیگر ترجمه بودند. همۀ 
کتاب های تألیفی، آثار کمك درســی دانش آمــوزی بودند و به 
تســت های چهار گزینه ای اختصاص داشتند. یعنی کتاب هایی 
که برای شــرکت در کنكور مناســب هســتند. ما انتظار داریم 
رویكردی که در کتاب های درســی دنبال می شوند در این آثار 
هم دیده شود. رویكردی که در چند سال گذشته در کتاب های 

درسی حاکم است، عالوه بر هدف دانش افزایی، آشنایی با فرایند 
علم، روش های علمی و مهارت تفكر اســت. اما آزمون سراسری 
سد بزرگی است که اجازه نمی دهد مؤلفان به این سمت حرکت 
کنند. گاه شــاهدیم که آثار یك ناشــر مورد تأیید ما نیست اما 
مورد اقبال عمومی قرار گرفته اســت. حتی برخی ناشــران در 

مدارس هم نفوذ کرده اند.

 پس به نظر شــما یکی از دالیل وجــود این کتاب ها، 
استقبال دانش آموزان است؟

آنچه در جامعۀ آموزشــی ما حاکم اســت، توجــه به کنكور و 
آزمون سراســری و نتیجه مداری است. در واقع مهم نیست که 
دانش آموز چگونه علم را می آموزد. من در دانشــگاه فرهنگیان 
با دانشــجویانی روبه رو هســتم که هنوز در مفاهیم پایه اشكال 
دارنــد در حالی که همــۀ آن ها از برترین های کنكــور بوده اند. 
این موضوع، به دلیل رویكردی اســت که بر جامعۀ آموزشی ما 
حاکم است؛ حاصل نتیجه مداری و هدف قرار دادن موفقیت در 
کنكور. بنابراین دانش آموز فقط روش چگونگی پاســخ دادن به 
پرســش های چهار گزینه ای را یاد می گیــرد. اکثر مدارس این 
فرایند را طی می کنند و مدارسی از نظر والدین برتر هستند که 
خروجی خوبی در آزمون سراسری دارند. البته در دورة ابتدایی 
و تا حدی متوسطه اول به سمت توجه به فرایند علمی حرکت 
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 انتظار داریم رویکردی که 
در کتاب های درسی دنبال 
می شوند در این آثار هم 
دیده شود: یعنی عالوه 
بر هدف دانش افزایی، 
آشنایی با فرایند علم، 
روش های علمی و مهارت 
تفکر نیز دنبال شود

می کنیــم اما در دورة متوســطه دوم به دلیــل کنكور این طور 
نیست. این مهم ترین مانع در تولید آثار استاندارد است. 

 کتاب های ترجمه شده از چه کیفیتی برخوردار بودند؟
ایــن گروه از کتاب ها بیشــتر ویراســت های جدید را شــامل 
می شــدند. در گروه آثار ترجمه آنچه برای ما مهم است موضوع 
خاص کتاب اســت. مثاًل سال های گذشــته دکتر منیژه رهبر 
کتاب فیزیك مفهومی را ترجمه کرده بود که از نظر ما انتخاب 
خوبی بود. ولی کتاب های این دوره بیشتر کتاب های دانشگاهی 
مثل کتاب زیمانسكی و... بود که سال های سال است در جامعۀ 
علمی وجود دارد و فقط ویراست جدید آن ها منتشر شده است. 

 این کتاب ها نیاز مخاطبان ما را تأمین می کند؟
ما این کتاب ها را در حــوزة دانش افزایی معلمان طبقه بندی 
کردیم که برای آن ها مناســب است اما سال هاست که وجود 
دارنــد و مترجم کار خاصی انجام نداده اســت. فكر می کنم 
ایــن کتاب ها نیاز مخاطبــان ما را برطــرف می کنند اما از 

نظر ما پذیرفته نیســتند. ما امســال در گروه اثر برگزیده ای 
نداشــتیم. حتــی در میــان کتاب هایی که به عنــوان نامزد 
معرفی کردیم، سعی کردیم یكی از آثار تستی را که رویكرد 
مفهومی تر و متفاوتی داشــت ذکر کنیم تا اعتماد این جامعه 
را جلب کنیم. مؤلفان و ناشــران باید بــا رویكردهای کتاب 
درســی هماهنگ باشــند که الزمۀ آن حل شــدن موضوع 

آزمون سراسری است. 

 با توجه به این مسائل، نقش جشنواره 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید 
رویكردهای خود را برای ناشران توجیه کند 
و نیاز جامعۀ آموزشی را بشناساند. از سوی 
دیگر صدا وســیما هم باید در سیاست های 
کالن با آموزش وپرورش هماهنگ باشد. در 
این صورت اســت که ناشر احساس می کند 
اگر وارد این حوزه شود دچار زیان نمی شود. 
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درسی با موضوعات متنوع، 
کتاب های اندک!

گپ وگفتی با معصومه نوروزی، سرگروه داوران حوزة کار و فناوری

اشاره
حوزة یادگیری کار و فناوری هماننــد تفکر و پژوهش، حوزة 
نســبتًا جدیدی در نظام آموزشی کشور تلقی می شود. به همین 
ترتیب تنها از دورة یازدهم جشــنواره اســت که شاهد حضور 
کتاب های این حوزه در جشــنواره کتاب های آموزشی و تربیتی 
رشد هســتیم. معصومه نوروزی، ســرگروه داوران حوزة کار و 
فناوری معتقد اســت گرچه تعداد کتاب ها نسبت به دورة قبل 
افزایش پیدا کرده اما هنوز تنوع موضوعی و تنوع ناشــران و 
به طور خالصه رشدی كه مناســب و مورد رضایت باشد حاصل 

نشده است.

 خانم نوروزی، از آثاری که در این دوره از جشــنواره 
در گروه کار و فناوری بررســی کردید، بفرمایید. چند 
عنوان کتاب و بیشــتر برای کدام گــروه از مخاطبان 

بودند؟ 
تعداد کتاب های رسیده در این دوره، 21 عنوان کتاب بود. گروه 
ســنی مخاطبان کتاب ها، بیشتر گروه ســنی ابتدایی، تعدادی 
مناسب برای متوسطۀ اول و یك کتاب هم مناسب معلمان بود. 
موضوع غالب کتاب ها، آموزش های فناوری اطالعات و ارتباطات 

و چند کتاب هم در موضوع محیط زیست بود.

 تحلیل شما از کتاب های این دوره چیست؟
تعداد کتاب های این دوره، نسبت به دوره های قبل رشد زیادی 
داشته اســت ولی با توجه به اینكه اکثر کتاب های رسیده در 
موضــوع فناوری اطالعات و ارتباطات، مربوط به یك ناشــر و 
از یك مجموعه بوده اســت، می توان گفت هنوز رشــدی که 
مناســب و مورد رضایت باشــد حاصل نشده است. یعنی تنوع 
موضوعی کتاب ها و تنوع ناشــران درخصــوص تألیف و تولید 
کتاب های مناســب بــرای درس کار و فناوری همچنان پایین 
است و این مسئله علی رغم این است که اصوالً تنوع موضوعی 
در این درس بســیار باالســت و برای ناشران و مؤلفان محترم 
جای کار بسیار زیاد است. البته با توجه به اطالعاتی که از بازار 
تولید و نشــر کتاب ها دارم، کتــاب مرتبط با موضوعات درس 
کار و فناوری در بازار کتاب  کم نیســت و باید بررســی شود 
که چرا این کتاب ها به جشــنواره و به دبیرخانه ســامان دهی 
منابع آموزشــی و تربیتی راه نمی یابند. در چند سال گذشته 
فراوانی کتاب های آموزشی فناوری اطالعات در حوزة کودکان 
و دورة ابتدایی در جشنواره رو به رشد بوده است، در حالی که 
برای دورة متوســطۀ اول، اصاًل کتابــی در این موضوع وصول 
نشده اســت. البته این موضوع جای بررسی دارد که آیا تولید 
کتاب های آموزشــی فناوری اطالعات برای این گروه ســنی، 
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تألیف و تولید كتاب های 
مناسب برای درس كار و 
فناوری پایین است؛ در 
حالی که  تنوع موضوعی 
در این درس بسیار 
باالست و برای ناشران و 
مؤلفان محترم جای كار 
بسیار زیاد است

اصوالً در بازار پایین است یا در جشنواره حضور ندارند.

 در حوزة کار و فناوری با کمبود چه نوع آثاری مواجه 
هستیم؟

درس کار و فناوری به گسترة بزرگی از موضوعات، شایستگی ها، 
آموزش هــا و مهارت هــا اشــاره دارد؛ و در آن بــه موضوعاتی 
همچــون فناوری اطالعــات و ارتباطات، شایســتگی های پایۀ 
فنی، شایستگی های غیرفنی مورد نیاز مشاغل و شایستگی های 
مادام العمر پرداخته می شــود. در فناوری اطالعات و ارتباطات، 
آموزش ســخت افزار مقدماتی، مهارت های پایــۀ کار با رایانه، 
برنامه نویسی، جســت وجوی اطالعات، کار در فضای مجازی و 
ســواد اطالعاتی، مورد توجه قرار می گیرد. در شایســتگی های 
پایــۀ فنی، به موضوعاتی همچون برق، پرورش گیاهان، دوخت 
و پوشــاک، آماده سازی غذا، نقشه کشی، ســازه و معماری، کار 
بــا چوب و فلــز، مهارت هــای اداری و مالی مورد نظر اســت. 
شایســتگی های غیرفنی، شــامل موضوعاتی مانند کارآفرینی، 
انواع تفكرها، برنامه ریزی، کار گروهی و گزارش نویسی می شود. 
و در شایســتگی های مادام العمــر، موضوعــات پژوهشــگری، 

مسئولیت پذیری، خودآموزی و... مورد نظر است.
همان طــور که مالحظــه می کنیــد، حوزة شایســتگی ها و 
موضوعات این درس، بسیار گسترده است و این با تنوع موضوعی 
کتاب های رسیده که عموماً در موضوع فناوری اطالعات است، 
هم خوانی ندارد. موضوعات متنوعی برای فعالیت ناشران در این 
حوزه وجود دارد. فهرست کاملی از موضوعات و شایستگی های 
این حوزه و سایر نكات مورد توجه در تألیف کتاب های آموزشی، 
با مراجعه به ســند ارزیابی کتاب های کار و فناوری در دسترس 

ناشران خواهد بود.

 آثار به طور کلی نســبت به دوره قبــل چه تفاوتی 
داشتند؟

فراوانــی و تنــوع موضوعــات کتاب ها در فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات بیشــتر شــده بود. کیفیت تألیــف کتاب ها، چاپ و 
صحافی و گرافیك نیز افزایش یافته بود. اســتانداردهای تألیف 
کتــاب و هم راســتایی با اهداف و شایســتگی های درس کار و 
فناوری نیز افزایش یافته بود که کار ارزیابی و انتخاب آثار برتر 

را تسهیل کرده بود.

 فکــر می کنید آثار رســیده به جشــنواره نیازهای 
مخاطبان را برآورده می کند؟

خیــر. مــن فكر می کنــم هنوز تا رســیدن به یــك مجموعه 
کتاب های آموزشــی مرتبط با درس کار و فناوری در جشنوارة 

رشــد، راه زیــادی در پیش داریم. و البته بــا توجه به نو بودن 
این درس در نظام آموزشــی کشور، این امر بسیار بدیهی است. 
می بایســت به ناشــران و برنامه ریزان فرصــت داد تا خود را با 
اهداف و شایســتگی های این درس هماهنگ و هم راستا کنند. 
در بخش طراحی و ساخت پروژه های فنی که بخش عمده ای از 
موضوعات کتاب های درسی کار و فناوری را شامل می شود، این 
کمبود بســیار محسوس است و امیدواریم به تدریج و با آشنایی 
بیشتر ناشــران با اهداف و شایســتگی های این درس، در این 
بخش هم فعالیت و رشــد مناسبی را در سال های آینده شاهد 

باشیم.

 کتاب ها تا چه حد برنامه درســی را 
حمایت می کردند؟

بیشترین تأکید برنامۀ درسی کار و فناوری، 
بــر پرورش مهارت های عملی و خالقیت در 
دانش آموزان در راســتای آشنایی با مشاغل 
اســت. در کتاب های رســیده خوشبختانه 
توجه به کارهای عملی در سطح قابل قبولی 
بود. توجه و احترام به محیط زیست در کنار 
انجام کارهای عملی، پرورش انواع تفكر مثل 
تفكر فناورانه، تفكر منطقی، تفكر سیستمی 
و تفكر انتقادی، توجه به مســائل ایمنی و 

بهداشــتی حین کار، برنامه ریزی کارها، مسئولیت پذیری، کار 
گروهی، آموزش مسائل مبتالبه  کار در فضای مجازی و آشنایی 
با مشاغل نیز از مسائلی هستند که می توانند مورد توجه ناشران 

و مؤلفان برای دوره های آینده قرار بگیرند.

 به نظرتان جشــنواره تا چه میزان به هدف خود که 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی و نیز ترغیب ناشران 

به تولید کتاب های استاندارد است رسیده؟
از زمانی که با جشــنواره همكاری می کنم، روند جشــنواره رو 
به رشــد بوده اســت. برنامه های ارزیابی و ســامان دهی منابع 
آموزشــی و تربیتی و تدوین ســند ارزیابــی کتاب ها، به طور 
مســتمر و جدی از طریق گروه های درســی دنبال و پیگیری 
می شود. به نظر می رسد دست اندرکاران جشنواره به طور منظم 
و برنامه ریزی شــده در حال بهبود روند پیشــرفت آن هستند. 
در مورد ترغیب ناشــران، قاعدتاً راهی نداریم جز اطالع رسانی 
اهداف و برنامه های درســی گروه های مختلف تألیف. امیدوارم 
با اطالع رسانی و ایجاد ارتباط بیشتر با ناشران، به تدریج شاهد 
رشــد کیفی کتاب های آموزشــی و تربیتی در همۀ حوزه های 

درسی باشیم.
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تکنیک، مضمون و قابلیت اجرا در مدرسه، 
معیارهای داوری نمایش نامه ها

گپ وگفتی با منوچهر اکبرلو، سرگروه داوری حوزة نمایش نامه

اشاره
در گروه داوری نمایش نامه عمدتًا نمایش نامه های دانش آموزی 
که غالبًا برای اجرا در مدارس نوشــته شده اند ارزیابی و داوری 
می شوند. منوچهر اکبرلو که خود از نویسندگان و پژوهشگران 
حوزة تئاتر کودک و نوجوان و از سابقه داوری در جشنواره های 
نمایش برخوردار است، سرگروهی داوران این بخش را به عهده 
دارد. او معتقد اســت تکنیک قابل قبــول، مضمون با ارزش و 
قابلیت اجرا در مدرسه از مهم ترین معیارهای گروه برای داوری 
آثار بوده است. به گفته این نمایش نامه نویس، ناشران هنوز برای 
انتشــار نمایش نامه دانش آموزی تمایل چندانی ندارند که البته 

دالیل متعددی دارد. 

بررسی  دانش آموزی  نمایش نامه های  گروه شــما  در   
شــده اند. کیفیــت کتاب های گروه را چطــور ارزیابی 

می کنید؟
به دالیل مختلف از جمله عدم اطالع رســانی کافی یا مشــتاق 
نبودن ناشــران، همه آثار منتشــر شــده در ســالیان اخیر به 
دبیرخانه جشنواره نرســیده بود بنابراین مجموعه آثار بررسی 
شــده نمی تواند برآیند همۀ آثار منتشر شده در عرصۀ ادبیات 
نمایشــی کودک و نوجوان باشــد. ولی به طور کلی، آثاری که 
مطالعه و ارزیابی شــد به سه دسته تقسیم می شوند: دستۀ اول 

آثاری که دارای کیفیت کامل و قابل قبول بودند و نویسندگان 
آن هــا ادبیات کــودک و ادبیات نمایشــی و تكنیك های آن را 
به خوبی می شناســند. طبیعتاً این گــروه از کتاب ها به مرحله 
نهایی راه یافتند و یكی از آن ها برگزیده شــد. دســتۀ دوم آثار 
بســیار محتواگرا بودند. یعنی نویسنده ســعی می کرد یكی از 
مضامین موردنیاز دانش آموزان را که اخالقی یا دارای مفهومی 
انســانی یا مهارتی اجتماعی اســت به مخاطب منتقل کند. اما 
چون دانش کافی بــرای تبدیل این محتوا به نمایش نامه وجود 
نداشــته، در دام مســتقیم گویی مضمون افتاده است. مضمون 
مورد نظر در البه الی ماجراها و رویدادهای روایت پیچیده نشده 
و به صورت مستقیم به مخاطب عرضه شده است. طبیعی است 
که مستقیم گویی در آثار ادبی از جذابیت و تأثیرگذاری آن کم 

می کند. 
دســته ســوم آثاری بودند کــه گرچه به ظاهر بــرای گروه 
کودک و یا نوجوان نوشته شــده اما نویسنده ویژگی ها، نیازها 
و تفاوت های گروه های سنی را در نظر نگرفته است. در نتیجه 
گاه شــاهدیم که مضمون یك نمایش نامه مناســب دوره دوم 
متوســطه است اما زبان آن  کودکانه اســت یا برعكس، مفهوم 
مورد نظر مناســب استفاده برای ســنین پایین است اما زبان 
بزرگ ساالنه دارد. به عبارت دیگر مضمون و زبان نمایش با هم 

تناسب نداشتند. 
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وقتی قرار است نمایشی 
در مدرسه اجرا شود 
به 5 تا 10 نسخه از 
نمایش نامه نیاز است؛ 
این وجه اقتصادی تولید 
نمایش نامه معمواًل مورد 
غفلت ناشران قرار 
می گیرد

 یکی از مواردی کــه در نمایش نامة دانش آموزی مهم 
است، قابلیت اجرای آن در مدرسه است. آیا این معیار را 

برای بررسی آثار در نظر داشتید؟
از آنجایی که هدف این جشــنواره در نهایت معرفی کتاب های 
مناســب و برتر به دانش آموزان در مدارس اســت به این معیار 
مهم توجه داشتیم. سعی کردیم نمایش نامه هایی انتخاب شوند 
کــه عالوه بر ارائــۀ تكنیك قابل قبول و مضمــون باارزش، در 
مدرســه کاربرد داشته باشــد. یعنی هم دانش آموزان بتوانند از 
خواندن آن لذت ببرند و هم قابلیت اجرا در مدرسه داشته باشد. 

 آیــا در کتاب های امســال ویژگی خاصی به چشــم 
می خورد؟

متأســفانه نه. ناشــران به دالیل مختلف از انتشار نمایش نامه 
اســتقبال نمی کنند . یــك ذهنیت قدیمی وجــود دارد که 
نمایش نامه فقط توســط نمایشــگران حرفه ای خوانده و برای 
اجرا انتخاب می شــود در حالی که تئاتر دانش آموزی اساســاً 
این طور نیســت و برای خود دانش آموزان نوشــته می شود. 
جمعیت دانش آموزان در گوشــه و کنار ایران قابل توجه است 
و نیاز شــدیدی به نمایش نامه دارند. عــالوه بر این باید این 
نكتــه را هم در نظر گرفــت که نمایش نامــه برخالف کتاب 
داســتان و شعر به صورت تكی قابل اســتفاده نیست. اگر قرار 
اســت در مدرسه نمایشی اجرا شــود به پنج تا 10 نسخه از 
نمایش نامه نیاز اســت. این وجه اقتصــادی تولید نمایش نامه 
اســت که معموالً مورد غفلت قرار می گیرد. البته وقتی دلیل 
عدم اســتقبال ناشران را جویا می شــویم مشكالتی را مطرح 
می کنند که مهم ترین آن هــا عدم همكاری واحدهای مربوط 
به آموزش وپرورش است که نه تنها حمایتی صورت نمی گیرد 
بلكه مانــع ورود یا عرضــه کتاب به مدارس هم می شــوند. 
ناشــران اســتقبال از تولید آثار نمایش نامــۀ دانش آموزی را 

منوط به ایــن می دانند که مانعی از ســوی آموزش وپرورش 
وجود نداشته باشــد. البته طبیعی است که این آثار هم باید 
مختصات الزم را داشته باشند. یعنی غیر از سیر قانونی تولید 
کتــاب، باید از لحاظ زبان نگارشــی و مضامین و تناســب با 
گروه ســنی مخاطب مناسب باشــند و مؤلفان کسانی باشند 
که هم نمایش نامه نویســی و روان شناسی کودک را می  دانند 
و هم می دانند چگونه می توان در مدرســه نمایش اجرا کرد.  
بــه این ترتیب آثاری خلق کنند که نیاز به دانش تخصصی یا 
امكانات ویژه ندارد. اگر این شــرایط رعایت شــوند و از سوی 
دیگر آموزش وپــرورش از طریق روش هایی مانند جشــنواره 
حمایت هــای الزم را انجام دهد، با بــازار متنوع و درآمدزای 

تئاتر دانش آموزی روبه رو خواهیم بود.

آقای اکبرلو، جشــنوارة کتاب های   
آموزشــی و تربیتی رشد بیش از یك 
دهه اســت که برگزار می شــود. شما 
چطور  را  جشــنواره  این  تأثیرگذاری 

ارزیابی می کنید؟
از هر جشــنواره باید به اندازه قوه اختیارات 
آن جشنواره انتظار داشت. نمی توان از این 
جشــنواره انتظار داشــت که سیاست گذار 
و تعیین کننــدة همه کتاب هایی باشــد که 
در کتابخانــۀ مــدارس هســتند. نهادها و 
بخش های دیگر هم در این زمینه دخیل اند. 

اگر حوزة اختیارات جشــنواره گسترش پیدا کند، به گونه ای که 
انتخاب های جشــنواره در همه بخش هــای آموزش و پرورش 
مالک انتخاب، حمایت، خرید و معرفی باشــد کارایی بیشتری 
خواهد داشــت و نقش جدی تــری در کلیت آموزش وپرورش و 

کتاب خوانی در مدارس ایفا خواهد کرد. 
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اشاره
درس نامه صحیفه ســجادیه که زیر مجموعة آموزشی ترجمه و 
مفاهیم صحیفه سجادیه قرار دارد، تالشی درخور توجه در راستای 

تبیین و ترویج معارف عالی صحیفه سجادیه است.
ایــن اثر یکی از بهترین آثار در مجموعة درس نامه اســت که از 
کتاب سازی عالی برخوردار اســت و معیارهای جذب دانش آموز و 

دانشجو در راستای برقراری ارتباط مؤثر مخاطب با کتاب را دارد. 

نمونه ای از یک کار موفق گروهی
ایــن اثر نمونه قابــل توجهی از کار جمعی و شــورایی موفق 
اســت که می تواند الگویی عینی باشــد برای سایر نویسندگان 
و مؤسســات، که ببینند انجام کار به صورت شــورایی و گروهی 

چگونه کیفیت کار را از جهات متعدد افزایش می  دهد.
ایــن درس نامه از ابعاد گوناگونی می توانــد مورد ارزیابی قرار 
گیرد. در این نوشتار، اثر مذکور صرفاً از جهت اهدافی که برای 
آن تعیین شــده اســت، مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشخص 
شــود اهداف مد نظر چه اندازه تحقق یافته است و اثر در مسیر 
دست یافتن به این اهداف، از چه مزایا و معایبی برخوردار است.
کتــاب دارای یك مقدمه اســت کــه در آن از اهداف، محتوا 
و ویژگی های درس نامه ســخن رفته است. در قسمت  اهداف، 
ارائه بخشــی از معارف صحیفه، ایجاد رغبت در صحیفه آموزان 
و آمــوزش شــیوة تدبّر به عنوان ســه هدف اصلی بیان شــده 
اســت. همان طور که در پشــت جلد کتاب توضیح داده شــده 
اســت، مخاطب این کتاب دانش آموزان دوره متوســطه دوم و 

دانشجویان هستند. بحث ما در اینجا درباره سه هدفی است که 
در مقدمه کتاب بر آن ها تأکید شده است.

هدف اول: ارائه بخشی از معارف صحیفه
موضوعاتــی که در این بخش ارائه شــده از این قرار اســت. 
درخواســت فقــط از خداوند، تعریــف بنده و تســلیم در برابر 
خداوند، تقدیر معیشت، شكر در برابر مصیبت، عذرخواهی بابت 
کوتاهی هــا، دعا و نیكــی به پدر و مادر و فرزنــد، پناه بردن به 
خداوند از شــر شیطان و یاد مرگ. به صورت خالصه موضوعات 

پانزده درس در توحید، اخالق و معاد بیان شده است.
هرگاه بخواهیم بخشــی از کتابی را برای کسی ارائه کنیم در 
مرحله اول شایسته ترین کار این است که به نیاز مخاطب و حال 
او توجه کنیم و بخشی را ارائه کنیم که مورد نیاز و توجه اوست. 
همان طور که مشــخص اســت تألیف کتاب درسی و آموزشی 
در آموزش وپرورش براســاس »راهنمای برنامۀ درسی«1 صورت 
می گیرد. راهنمای برنامه درسی نیز زنجیره پیوسته ای از مفاهیم 
از دورة ابتدایی تا متوســطۀ اول و در نهایت متوسطه دوم است. 
مفاهیمی که در دورة ابتدایی بیان می شــود، در متوســطه اول 

پیگیری و در متوسطه دوم کامل و نهایی می شود. 
در مقدمه این کتاب سخنی از راهنمای برنامه درس نامه وجود 
ندارد و گویا چنین چیزی وجود خارجی ندارد. ممكن اســت در 
ذهن کســانی که به تهیه چنین درس نامه ای همت گمارده اند، 
ساختاری وجود داشته باشــد ولی نسخه مكتوب آن فعاًل دیده 
نمی شــود. فقدان راهنمای برنامه موجب می شــود در روند کار 
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از زبور آل محمد

نگاهی به کتاب »درس نامة صحیفه سجادیه«
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سلیقه های فراوانی اعمال شــود و بالطبع خروجی تألیف حالت 
آموزشی خود را از دست بدهد که گاه شواهدی از این مطلب را 

در این کتاب شاهد هستیم.
سؤاالتی که درباره هدف اول وجود دارد این است که بخش ارائه 
شده از صحیفه سجادیه در این کتاب )متوسطه( با کتاب هایقبل 
و بعد )مقدماتی و عالی( مجموعه چه نسبتی دارد؟ آیا ارتباطی 
دارند یا اینكه آن دو کتاب نیز به صورت مستقل نوشته می شود؟ 
این بخش ها  برای تأمین کدام بخش از نیازهای مخاطب  انتخاب 
شــده اســت و آیا برای انتخاب این بخش ها نیازسنجی خاصی 
صورت گرفته است؟ در این باره در مقدمه کتاب توضیحی وجود 
ندارد. نداشتن سیر منطقی برای مطالب و صرفاً انتخاب بخشی 
از ادعیه نمی تواند توجیه کنندة چینشــی این چنینی باشد. در 
پایان بررســی این هدف می توان گفت صرف بیان اینكه »ارائه 
بخشی از معارف صحیفه« اولین هدف این کتاب است خود جای 
تأمل دارد؛ چرا که می توان کل صحیفه را عرضه کرد، نه بخشی 
از آن را. ارائه بخشــی از صحیفه باید دلیل موجهی داشته باشد 

تا ما را قانع کند که این انتخاب بهتر از ارائه کل کتاب است.

هدف دوم: ایجاد رغبت در صحیفه آموزان
در هدف دوم موضوع رغبت بیان نشده است. آیا منظور ایجاد 
رغبت در خواندن خود صحیفه اســت یا رغبت نسبت به معارف 
اسالمی است. اگر رغبت به خود صحیفه باشد این هدف با توجه 
بــه اجزای درس ها چندان حاصل نمی شــود. همچنین با توجه 
به هدف ائمه علیهم  ا لســالم در بیان ادعیه و خصوصاً ادعیۀ امام 
سجاد علیه السالم، خود دعا هدف نیست بلكه دعا وسیله ای است 
تا از آن طریق معارف عالی اســالم آموزش داده شــود. بنابراین 
هدف بایســتی ایجاد رغبت در صحیفه آموز نســبت به معارف 

اسالمی باشد که هدفی مورد توقع انبیا و اولیا نیز هست. 
بــا توجه به این که هدف این درس نامه خود صحیفه و مطالعه 
و درک مطلب آن اســت، احتمال دوم بودن هدف بســیار مورد 
تردید قرار می گیرد. این همان اشــكالی است که در بخش قبلی 
نیز به آن اشاره شــد که درس نامه سیر موضوعی خاصی ندارد 
و این طبیعت ادعیه صحیفه اســت کــه در یك دعا موضوعات 
متعددی بیان می شــود و منظور امام علیه الســالم نیز بیان این 
موضوعات در قالب این دعا بوده اســت؛ ولی االن ما با مخاطبی 
مواجه هســتیم که نیازهای متفاوتی دارد و در شرایط متفاوتی 
زندگی می کند؛ بنابراین متن صحیفه باید به نحوی عرضه شود 
که نیاز او را برآورده نماید. در جهت حل این مشــكل شاید این 

راهكارها بتواند راهگشا باشد:
الف. دســته بندی موضوعی ادعیــه صحیفه: اگر ادعیه 
صحیفه مبارکه سجادیه به صورت موضوعی ارائه شود؛ یعنی در 
بندهای مختلف ادعیه تقطیــع صورت گیرد، در این صورت در 
یك موضوع خاص می توان به جمع بندی دســت یافت و این امر 
می تواند موجب ایجاد تعامل و رغبت در مخاطب جهت پیگیری 
موضوع شود. البته این امر نیز آسیب های خاص خود را دارد که 

اینجا جای ذکر آن نیست.
ب. بیان موضوعی دیدگاه های امام سجاد علیه السالم: در 
این صورت صحیفه محوریت خود را از دست می دهد و می توان 
از ســایر منابع روایی نیز در بیان موضوعی خاص از دیدگاه امام 
سجاد علیه الســالم بهره برد که این امر نیز جذابیت های خاص 
خود را دارد و در عین حال آسیب هایی نیز به دنبال دارد که باز 

جای بحث آن در این نوشتار نیست.
همان طور که بیان شد اجزای درس ها رغبت الزم را در خواننده 
ایجــاد نمی کند. توضیــح این مطلب نیازمنــد بیان بخش های 

مختلف هر درس است که در اینجا به اجمال بیان می شود:
 متن عربی دعا بــه همراه ترجمه: یكــی از زیباترین 
کارهایی که در این کتاب صورت گرفته این است که متن عربی 
دعا دقیقاً در مقابل ترجمه آن آمده اســت و این امر اســتفاده 
از دعا را بســیار آسان می کند. این نكته نشــانگر این است که 
مؤلفان محترم با متون آموزشی آشــنایی خوبی دارند. عالوه بر 
این با استفاده از ترجمه های موجود، ترجمه بسیار خوبی از متن 

صحیفه صورت گرفته است.
 نمایی از دعا: در این بخش محتــوای کلی دعا به صورت 
چند سؤال مطرح شده است؛ ابتكاری جالب که در عین حال که 
محتوای کلی دعا بیان می شود، در مخاطب رغبت ایجاد می کند 

تا جواب این سؤاالت را در دعا بیابد.
 واژگان مهم: بهتر بود به جای عبارت واژگان مهم عبارت 
واژگان مشــكل می آمد؛ چون در این بخش تالش این است که 
واژگان مشــكل بیان شــود تا مخاطب ترجمــه آن ها را از متن 
ترجمه دعا بیابد و با نوشــتن در ذیل واژه آن را فرا گیرد؛ وگرنه 
لزوماً این واژگان، واژگان مهم نیستند و واژگان مهم تری به دلیل 
آشنا بودن مخاطب و به عبارت بهتر آسان بودن واژه برای مؤلفان 
نیامده است. این بخش اولین گام رغبت زدایی است. گامی که در 
آن مخاطب را مجبور به حفظ واژگانی کرده ایم که او را از هدف 
اصلی کتاب دور می ســازد. هدف یاد گرفتن زبان عربی نیست 
بلكه استفاده از محتوای صحیفه است تا در او رغبت ایجاد شود.
 شــرح واژگان: در این بخش تعــدادی واژه از درون دعا 
استخراج شده و با بیان نكات ادبی عربی توضیح داده شده است. 
در مقدمه کتاب گفته شده است که این واژگان براساس جدید و 
مشكل بودن انتخاب می شوند، ولی واقعیت این است که اوالً این 
دو معیار در انتخاب واژگان رعایت نشده است و واژه های جدید تر 
و مشكل تر از آن هم در متن وجود دارد که به آن ها توجه نشده 
اســت. ثانیاً این کار با هدف سازگاری ندارد؛ چرا که هدف ایجاد 
رغبت اســت و نه آموزش زبان عربی، و ایجاد رغبت هم صرفاً با 

فراگیری زبان عربی میسر نمی شود.
 شــرح دعا: در این بخش به شــرح بخش هایی از دعا که 
ممكن اســت ابهام داشته باشد، پرداخته شده است. اینكه کدام 
بخش از دعا نیاز به توضیح دارد، با معیار خاصی انتخاب نشــده 
اســت که این باز به نداشــتن راهنمای برنامه و عدم شناسایی 
کامل مخاطب و توجه به نیازهای او صورت گرفته است. در این 
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بخش برخی مطالب، مورد بی مهری واقع شده و برخی نیز بسیار 
بسط داده شده است. علی رغم اینكه در مقدمه گفته شده است 
که از شروح صحیفه و سایر منابع اسالمی در این بخش استفاده 
خواهد شــد، میزان استفاده قابل توجه نیست و مطالب فراوانی 

بدون منبع آورده شده است که گاه طویل و مالل آور شده اند. 
نكته بســیار مهمی که در این بخش وجود دارد، این است که 
اصــل دعا در این بخش مورد غفلت واقع شــده و هیچ گاه گفته 
نشــده اســت که چرا این موضوعات در این دعا آمده اند و چه 
ارتباطــی با هم دارنــد؟  چرا امام علیه الســالم مطلب را با این 
مقدمه شــروع کرده است و با این فروعات  ادامه داده و این گونه 
به پایان رســانده است؟ واژگانی که این مفاهیم را بیان کرده اند 
چه ارتباطی باهم دارند؟ و... ســؤاالت فراوان دیگری که صرفاً از 

توجه به ساختار متن دعا بر می آید. 
در این بخش، دعا به فراموشــی سپرده می شود و هر دعا بهانۀ 
طرح موضوعاتی گاه پراکنده می شود که از نظر مؤلف یا مؤلفان 
مهم است.  تكه تكه بودن موضوعات و طرح پراکنده و  بی ارتباط 
آن ها با یك دیگر، موجب ســردرگمی مخاطب و دور شدن او از 
متن اصلی دعا می شود. در واقع در این قسمت، علی رغم تصور، 
دعا مغفول واقع می شــود و بیان برخی مطالب اولویت می یابد 
که البته دعا در بیان آن هــا کمك خوبی می کند. بنابراین، این 
رویه برخالف هدف رغبت انگیزی  اســت. زیبایی دعا با این نحوه 
از شــرح و بیان، از چشــم صحیفه آموز دور می ماند و در نتیجه 
رغبتش نســبت به آن برانگیخته نمی شود. زیبایی دعاها، صرفاً 
در یك عبارت جزئی از دعاها نیســت بلكه کلیت دعاســت که 
موجب شــود مخاطب به آن جذب شود؛ وگرنه عبارات فراوان و 
مفصل تری از ائمه دربــاره این موضوعات وجود دارد که بهتر از 

عبارات دعا، این موضوعات را بیان کرده است.
 رواق اندیشه: در ایــن بخش به شبهات خاصی که ممكن 

است از متن دعا به ذهن مخاطب راه یابد، پاسخ داده می شود.
 قرائت و درایت: این قســمت آموزشی نیست و برای مطالعه 
مخاطب قرار داده شده است. در این بخش تكمله دعا می آید که یا از 
همان دعایی است که در ابتدای درس آمده است و یا از سایر ادعیه 
در موضوع همین دعا انتخاب شده است. این بخش به اضافۀ بخش 
قبلی، حالت بالتكلیفی کتاب را به خوبی نشان می دهد؛ همان طورکه 
بیان شد مشخص نیست در این درس نامه محور دعاست یا موضوع 
است. گاهی دعا تكمیل می شود و گاهی نیز برای تكمیل موضوع این 
بخش اضافه شده است. اگر محور درس ها دعا می بود، نباید در شرح 
دعا آن گونه که بیان شد، بحث می شد و اگر محور درس ها موضوع 
بود نباید صرفاً از یك دعا استفاده می شد. باید برای تكمیل بحث از 

ادعیه مختلف استفاده الزم صورت می گرفت.
 حفظ دعا: در این بخش از مخاطب خواســته می شــود تا 
بخشــی از دعــای درس را حفظ کند. حفظ دعا و اســتفاده از 
آن در مناجات و نمازها امری بســیار پسندیده و شایسته است. 
نكته ای که در اینجا وجود دارد این اســت که همان طورکه بیان 
شد دعای امام علیه السالم یك مجموعه به هم پیوسته است که 

دارای مقدمه و متن و جمع بندی اســت و تقطیع آن به این نحو 
شــاید هدف دعا را از جهت جامع بودن برآورده نسازد و چه بسا 

خود آسیب به دنبال داشته باشد.
 پرســش و تمرین: در این قسمت ارزشــیابی از مخاطب 
صورت می گیرد. ارزشــیابی صورت گرفتــه در این بخش دارای 
دو قســمت اساسی اســت؛ یكی ادبیات عرب و دیگری معارف 
اســالمی. در قســمت اول دربارة ترجمۀ واژگان و ترکیب آن ها 
ســؤال می شــود که تقریباً نیمی از ارزشیابی است و در قسمت 
دوم درباره معارفی که در درس مورد بحث  )و بیشــتر در بخش 
شرح دعا( صورت گرفت، سؤال می شود. می توان گفت ارزشیابی 
صــورت گرفته ارتباطی با هدف، که همان ایجاد رغبت اســت، 
ندارد و حتی در مقابل آن اســت. هدف ایجاد رغبت به صحیفه 
بوده، در صورتی که در ارزشــیابی که بخشــی از فرآیند آموزش 

است، این مطلب مشاهده نمی شود.
 مطالعه و پژوهش: این بخش ناظر به فعالیت هایی است که 
مخاطب می تواند خــارج از کالس درس به صورت فوق العاده در 
راستای مفاهیم درس انجام دهد. نكاتی که دربارة بند فوق گفته 

شد در این  بخش نیز صادق است.

هدف سوم: آموزش شیوة تدبر
همان طور که در بررســی دو هدف قبلی و بررســی بندهای 
مختلف درس مشــخص شــد، هیچ کدام از بخش های درس ها 
متكفل آموزش شــیوة تدبر در صحیفۀ ســجادیه نیست. شاید 
گفته شــود بخش »نمایی از دعا« که به صورت پرسشــی بیان 
شده اســت مخاطب را به تفكر و تدبر در ادعیه وامی دارد، ولی 
واقعیت این اســت که کارکرد این بخش خالصه کردن محتوای 
دعا در قالب سؤال و همچنین پرسشگرانه نگاه کردن به دعاست 
تا به محتوای آن بیشــتر توجه کند، لذا آن انتظاری که از تدبّر 
و آموزش دادن تدبر وجود دارد، در این بخش تأمین نمی شود. 

با توجه به بررســی صورت گرفته از سه هدف برشمرده شده 
درکتاب، مشخص می شود که هر سه هدف با نقص های فراوانی 
تأمین می شــود؛ به حدی که می توان حدس زد کتاب در ابتدا 
تألیف و بعد اهداف آن تعیین شده است. این گفتار مستلزم دور 
نیســت؛ چرا که تألیف اولیه نیز هدف یا اهداف خاصی داشــته 

است ولی  تماماً منطبق بر این اهداف نبوده است.
کارهای خوب و موفق الزاماً خالی از نقص یا اشــكال نیستند. 
مهم این اســت که برای زدودن آن اشكاالت به صورت مستمر 
تالش کنیم. امید می بریــم این نقص ها در کتاب های دیگر این 

مجموعه به حداقل ترین اندازه ممكن کاهش یافته باشد.

پی نوشت
1. با توجه به این که این کتاب از سوی آموزش و پرورش مورد داوری قرار می گیرد بالطبع 
معیارهــای این وزارتخانه در این ارزیابــی مد نظر قرار دارد و اینکــه کتاب چقدر قابلیت 
تدریس در دانشــگاه ها را دارد، به عهده کارشناســان وزارتخانه علــوم و تابع معیارهای آن 

وزارتخانه است.

اب
کت

قد 
ن
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سمیه سادات 
میرمعینی

نام  کتاب: نخستین واژه نامه ریاضی من
نویسنده: کریستین راجرز، ثوری الرج

مترجم: عزیزه رحمانی
ناشر: انتشارات قدیانی، 136 صفحه، چاپ اول، 1394

کتاب های مرجع نقش بسیار مهمی در برآورده کردن نیازهای 
اطالعاتی خوانندگان مختلف دارنــد. این نوع کتاب ها از جمله 
کتاب هایی هســتند که کمتر کســی از ابتدا تا انتهــا اقدام به 
خواندن آن ها می کند، اما در هر زمان، هر کس که نیاز به کسب 
اطالعات در ارتباط با موضوع خاصی داشته باشد به آن مراجعه 
می کند. تفاوت اساسی کتاب مرجع با کتاب های دیگر در همین 
نكته نهفته است که معموالً  کتاب های دیگر، با هدف بحث عمیق 
دربارة یك یا چند موضوع نوشته می شوند، اما کتاب مرجع حاوی 
موضوعات متنوع و متفاوت است و به منظور برآورده ساختن نیاز 

فوری افراد  به اطالعات تولید می شود )مرادی، 1374( 
برای درک عمیق تر هر موضوع ابتدا باید فهم درستی از واژگان 
آن موضوع داشــته باشیم و این کار را فرهنگ ها و واژه نامه ها با 
تشریح و تبیین معنی واژه ها و اصطالحات علمی انجام می دهند.

نحــوة معنا کــردن واژه های علمی در هر فرهنــگ یا واژه نامه، 
با توجه به مخاطب آن، می تواند نقش بســیار مهم و تأثیرگذاری 
در آموزش و یادگیری آن علم داشته باشد. با این مقدمه اکنون 

به معرفی کتاب مورد نظر می پردازیم.
کتاب »نخســتین واژه نامۀ ریاضی مــن« در 136 صفحه در 
انتشــارات »قدیانی« به چاپ رسیده است. کتاب در پنج فصل 
تنظیم شــده و در هر فصل به تعریف برخی واژه های تخصصی 

ریاضی می پردازد. عناوین پنج فصل کتاب عبارت است از:
فصل اول: عدد و نكات اساسی مربوط به آن؛

فصل دوم: محاسبات؛
فصل سوم: شكل و فضا؛

فصل چهارم: اندازه ها؛
فصل پنجم: کار با داده ها.

ویژگی های ممتاز كتاب
 کتاب دارای تصویرهای جذاب و مناســبی برای گروه سنی 

مخاطب است.
 نوع کاغذ، جلد و صحافی کتاب عالی است.

 کتاب همراه بــا تعریف ها و توصیف هــا و دارای مثال های 
مناسبی، برای درک واژه ها است.

 دانش آمــوزان می توانند با مراجعه بــه این کتاب اطالعات 
مفیدی را در ارتباط با مفاهیم به دست آورند.

 شــرح معنای هر واژه با تصاویر گوناگونی همراه اســت، تا 
عالوه بر جذابیت بصری، به درک بهتر نیز کمك  کند.

ضعف ها و كاستی ها
 در کنــار تالش های انجام یافته برای ترجمه و تولید این اثر و 
تمــام ویژگی های مثبت آن، توجه به موارد زیر در ویرایش  قبل 

از چاپ، ضروری بوده است:
 بهتــر بود در ابتــدای كتاب مقدمه ای تنظیــم و در آن به 
چگونگی بازیابی اطالعات و نحوة استفاده از كتاب اشاره می شد.

 باتوجه به مخاطبین این اثر، مترجم می توانست از تعاریف و 
اصطالحات متناسب تر با سن مخاطبان در كتاب استفاده نماید.

 از منظر یــك متخصص علم ریاضی در مــواردی ضعف و 
كاستی هایی در بیان تعاریف به چشم می خورد؛ بنابراین توصیه 
می شود مترجم یك بار دیگر متن ها را بازبینی كند و چاپ بعدی 

اثر همراه با ویرایش علمی مجدد باشد.

منبع
1. مرادی، نوراهلل )1374(، مرجع شناســی: شــناخت خدمات و كتاب های مرجع، فرهنگ 

معاصر، تهران

اثرگذاری كتاب های
مرجع در فرآیند

یاددهی ـ یادگیری
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محمدحسن حسینی

کشاورز
چاهی که بیل نزده فوران  می کند

نگاهی به مجموعه شعرهای»رفتم باال، اومدم پایین« سرودة ناصر کشاورز

رفتم باال اومدم پایین )مجموعه سه کتاب: رفتم باال انار 
بود، رفتم باال سیب بود و رفتم باال مورچه بود(

سروده ناصر کشاورز
ناشر: شهرقلم/ چکه

چاپ اول: 1391، 24 صفحه

شاعر و نویسنده گران قدر معاصر، محمدکاظم مزینانی می گفت: 
»چاه ها  دوجورند؛ یكی را باید خیلی بكنی تا به آب برســی؛ هر 
ســال هم باید پایین تر بروی؛ اما یكی دیگر هم هســت که دو 
تا بیل می زنی آب باال می آید؛ طبع شــعر ناصر کشــاورز، مانند 

چاه هایی است که بیل نزده فوران می کند.«
به راســتی که شــعر آقــای کشــاورز چنین اســت. در این 
سال ها چیزی از آب این چاه کم نشده که هیچ، شاید زیادتر هم 
شده اســت و به مصداق سخن حافظ طبع چون آب و شعرهای 
روان او را بس؛ و امیدوارم از شــاعران مطرح روزگار ما به ویژه در 

شعر کودک و نوجوان باقی بماند.
ناصر کشــاورز فروتن و مهربان است و بســیار انتقادپذیر نیز 
هست. یادم نمی رود همین شعرها را با چه سعۀ صدری در رشد 

کودک با خانم شكوه قاسم نیا چكش کاری می کرد.
از کشاورز نوشتن سخت نیســت. منظورم نوشتن دربارة شعر 
اوســت. اگرچه شــعر او آیینه تمام نمای وجود این شاعر بزرگ 

است: کم ادعا، فروتن، چاالک، بی حوصله در برخی موارد و...
مجموعه کتاب های »رفتم باال اومدم پایین« او را بهانه ای برای 
نوشــتن این متن قرار دادم.  دربارة این مجموعه که سه جلد از 
آن پیش رویم باز شــده می توان بسیار نوشت اما در این مجال 
اندک سعی می کنم  به چند نكته مهم اشاره کنم. این نكته ها را 

در  دو بخش آورده ام.

قوت ها
1.   زبان شــعرهای این مجموعه، شكســته امــا قابل قبول و 
برای گروه سنی مخاطب مورد نظر شیرین است. زبانی سرشار از 

بازی های زبانی و چاالک:
موِج موها رو صاف کرد

بافت و کالف کالف کرد
2. از قالب مثنوی به خاطر قابلیــت لحظه پردازی و قافیه های 

غافلگیرکننده استفاده مناسبی شده است:
اومدم پایین کلید بود
رنگ تنش سفید بود

دستش زدم یه تیك کرد
اتاقمو تاریك کرد

3. آشــنایی زدایی و غیرمنتظره بودن در برخی شــعرها وجود 
دارد، چندان که خواننده با خواندن برخی مصراع های خیال انگیز 
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حمید رضا امیری

ریاضی به زبانی ساده

یاد شــعر دیگری نمی افتد. چیزی که در شــعر شــاعران این 
روزگار کیمیاست مثل:
پایین فرودگاه داشت
به آسمون راه داشت

4. در برخی شــعرها مفاهیم تفكــر و یادگیری مثل »متغیر 
ظرف و حالت« ـ که از آموزه های تفكر سیستمی است ـ وجود 
دارد. ایــن نوع نگاه به افزایش مهــارت تفكر کّمی در کودکان 
کمك می کنــد. به عنوان مثال در زندگــی ظرف های پنهانی 

وجود دارند که آرام آرام پر یا خالی می شوند:
رفتم باال باد بود

فوت هاش خیلی زیاد بود
5. خیال نو و مملو از ظرافت ها و رؤیاهای کودکانه:

بادبادک بیچاره
خورد به نوک ستاره

6. کشف های شــاعرانه که با شــیرینی های کودکانه درهم 
آمیخته شده و به غنای شعرها افزوده است:

گفتم آهای برق داره
سیم با طناب فرق داره 

بپر از اونجا برو
برقا می گیرن تو رو

موارد ذکر شده گوشه ای کوچك از برجستگی های مجموعه 
حاضر بود.

نقاط قابل بهبود
  از نظر معیارهای نقد شــعر کودک، برخی کاستی ها نیز در 
مجموعه مذکور مشاهده می شود که در زیر از باب پیشنهاد به 

چند مورد آن اشاره می شود: 
1. برخی شــعرهای این مجموعه را می شــد نسرود و در آن 
صورت چیزی از نمره شاعرانگی شاعر این مجموعه کم نمی شد. 
مثل شعر تكراری و فاقد جوهره شعری و بدون فرازهای به یاد 
ماندنی »دود بــود« که نقش کتاب پرکن را در مجموعه بازی 

کرده است.
2. ابهــام در معنــای برخــی تكه ها به خصوص بــرای گروه 

مخاطبان این مجموعه فراوان است: 
رفتم باال شهاب بود

درساشو فوت آب بود
درسش چی بود، حساب بود.

معلوم نیست چه ارتباطی میان شهاب و درس حساب غیر از 
هم قافیه بودن آن ها وجود دارد.

3. دست اندازهای وزنی در برخی پاره ها مشاهده می شود که 
در برخی مواقع می شد با یك بازسرایی تصحیح شوند:

رفتم باال کاله بود
روی سر ماه بود

کتاب غیاث الدین جمشــید کاشانی نوشــتۀ حسن ساالری 
از معدود کتاب هایی اســت که به زبان بســیار ساده و روان به 
معرفی این ریاضی دان نامدار مســلمان و ایرانی پرداخته است؛  
طوری که شــاید بتوان گفت دانش آمــوزان دوره ابتدایی هم 

قادرند از مطالب آن بهره ببرند. 
در ایــن کتاب ابتدا به معرفی کاشــانی و زندگــی  و آثار او 
پرداخته شــده، و ســپس بخش هایی از کتاب مفتاح  الحساب 
او، به زبانی بسیار ســاده و روان و مرتبط با مطالب کتاب های 
درســی دانش آموزان، بازنویسی شده اســت. و دانش آموزان با 

مطالعۀ این کتاب می توانند به اهداف زیر دست یابند: 
 به خودباوری علمی برســند و این چهره ها را به عنوان الگو 

در نظر بگیرند؛ 
 از تأثیر دانشمندان ایرانی- اسالمی در پیشرفت علم آگاه 

 شوند؛ 
 با روش های پژوهشــی و آموزشی دانشمندان آشنا شده و 

این روش ها را تجربه  کنند؛ 
 بــه این نكته مهم پی ببرند که بخشــی از دانش  امروز و 
پیشرفت های حاصل برگرفته از کوشش ها و زحمات دانشمندان 

پیشین است. 
کاشــانی می گوید برای فراگیری حســاب و هندسه کوشش 
بســیار کرده تا به نكته های باریك آن آگاه شده و پیچیدگی  ها 
و دشــواری های مســئله های آن را از میان برداشته است. وی 
در کتاب مفتاح الحســاب چگونگی انجــام چهار عمل اصلی را 
با عددهای هندی )همین عددهــای امروزی( طوری آموزش 
می دهد که به شیوة امروزی شباهت بسیار دارد. افزون بر این، 
حساب عددهای کسری، به دست آوردن ریشۀ عددها، مساحت 

شكل های هندسی و مسائلی در جبر را شرح می دهد.  
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دانش نامة دانش گستر، تك جلدی مصّور
زیرنظر کامران فانیـ  محمدعلی سادات

ناشر: مؤسسة دانش گستر روز
قیمت: 95000 تومان

قطع: رحلی، 1226 صفحه: 1393

در سال 1389، به طور غیرمنتظره ای، یك دوره دانشنامۀ 18 
جلدی کامل ـ از الف تا ی ـ به بازار آمد که هم صاحبان نشــر 
را شــگفت زده کرد و هم فرهنگیان و کتاب دوســتان را متحیر 
ســاخت؛ از این جهت که کمتر اتفاق می افتد ناشری آن اندازه 
توان و امكانات مادی و ســرمایه  داشــته باشد که بتواند چنین 
حرکت بزرگی را یك تنه به انجام برســاند. در همان زمان معلوم 
شد که این کار با حمایت مالی وّراث مرحوم حاج حسین آقاملك، 
بازرگان و مالك مشــهور ـ که مردی فرهنگ دوست و فرهیخته 
بود و کتابخانه و مــوزة ملك تهران در خیابان امام خمینی ـ از 
جمله از یادگارهای اوســت، تولید و منتشــر شده است. به هر 
حال کاری سترگ بود و همتی بزرگ می طلبید که فراهم آمد و 

مجموعۀ مذکور انتشار یافت و اکنون در بازار نیز موجود است.
و اما کتاب حاضر، تلخیص همان مجموعۀ 18 جلدی اســت 

که باز به همت همان مؤسســه و زیــر نظر همان ناظران، یعنی 
آقایان کامران فانی و محمدعلی سادات و البته با اشراف محسن 
خلیجی اســكوییـ  استاد تاریخ دانشگاهـ  تدوین و منتشر شده 
اســت. چنان که ناظران در مقدمه نوشته اند در تهیۀ این گزیده 
از دایرة المعارف های جهانی مثل بریتانیكا، بروک هاوس و الروس 
الهام گرفته اند که معموالً متن تلخیص شــدة دایرة  المعارف های 

خود را در یك جلد نیز منتشر کرده اند.
این گزیــده شــامل 20000 مقاله کوتاه، از دو ســطر )مثل 
نوروزنامه( تا 60 سطر و بیشتر )مثل امام علی)ع( در 60 سطر( و 
نزدیك به 3000 عكس و تصویر و جدول و نمودار و نقشه است. 
شایان ذکر است که تعداد مقاالت دانشنامۀ 18 جلدی 60000 
مدخل است که با حذف و تلخیص آن ها مجموعۀ حاضر فراهم 
شــده اســت. ضمن اینكه مدخل های تازه ای هم اضافه شده و 
مدخل های قبلی نیز روزآمد گردیده است. در ادامه چند ویژگی 

دیگر دانشنامه را برمی شماریم:
ـ این دانشنامه فقط شامل اعالم نیست بلكه شامل اصطالحات 
و مفاهیــم نیز هســت. برای مثــال آزادی مطبوعــات، بحران 
اقتصادی، تابش اتمی، شأن نزول، فصل )اصطالح منطقی( و... .

ـ در مقابل صورت التین بسیاری از مدخل ها نیز نوشته شده 
است تا در خواندن صحیح آن مشكلی پیش نیاید؛ مثال: قرارداد 

كاری سترگ با همتی بزرگ
نگاهی به دانش نامة تك جلدي دانش گستر

جعفر ربانی
نویسنده و پژوهشگر
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سایكس ـ پیكو: Sykes -Picot/  بلگراد: Belgrade/ استیْو 
.Steve Jobs جابز

ـ در مقابل بسیاری از مدخل های فارسی، معادل انگلیسی آن ها 
/insecticide :حشره کش /novel :نیز آمده است: مثال: رمان

.melone :خربزه /typesetting حروف چینی
ـ در ذیل پاره ای از مدخل ها، نام شــخص یا اثری که در متن 
معرفی شده به زبان انگلیسی هم ذکر شده است. مثاًل در مدخل 
 دکارت نام انگلیسی کتاب او »گفتار در روش« چنین آمده است:

Discourse on the Method 
ـ تــا حد امــكان در آنجا که الزم بوده کلمــات اعراب گذاری 
شده اند مثل: شوارتْْســُكف، نورَمن/ َشْنَبلیله/ َعروض/ َکنِدلوس/ 

کرامِول، اولیِور.
ـ خوش خــوان بودن کتاب از دیگر مزیت های این دانشــنامه 
اســت و آن به ســبب انتخاب حروف با اندازة )فونت( مناسب و 
چشم  نواز است که موجب خســتگی چشم نمی شود. ضمناً نثر 

مطالب سلیس و روان است. 
به نظر می رســد این دانشــنامه می تواند کتاب مناسب و قابل 
اســتفاده ای برای کتابخانه های عمومی، کتابخانه های مدارس، 
مؤلفان، ویراستاران و دیگر کسانی باشد که به داشتن کتاب هایی 
از این دســت نیاز دارند. در ادامه توجه شما را به مشاهدة چند 

مدخل از این کتاب جلب می کنیم.
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گفت وگوها:
لیال اسماعیل نژاد
عاطفه بزرگ نیا
علی اشرف خانلری

ترجمٔه شیمی باید بوی اسید بدهد!
گپ وگفتی با مجید عمیق، مترجم پیشکسوت

اشاره
مجید عمیق نویسنده  و مترجمی تواناست که با بیش از 35 سال 
فعالیــت در این زمینه، کوله باری از تجربه دارد. او عاشــق ادبیات 
کودک و نوجوان است. سال 52 در رشتة طبیعی )علوم تجربی فعلی( 
فارغ التحصیل و وارد دانشگاه می شود. عالقة زیادی به رشتة پزشکی 
داشته، اما به دلیل پس و پیش زدن اولویت ها، در رشتة ادبیات انگلیسی 
قبول شده است. می گوید: »امكانات اقتصادی خانواده ام اجازه نمی داد 
که دوباره در كنكور پزشکی شرکت کنم، اما این توفیق اجباری زمینه 
را برای رشد فرهنگ و دانش در من فراهم كرد كه حاصل آن تألیف و 

ترجمة ده ها عنوان کتاب مفید و ارزشمند بوده است.«
این گزارش طوالنی حاصل حدود دو ساعت گفت وگوی ما با این 
نویسنده و مترجم است. امیدواریم  خواندن آن برایتان جذاب نباشد.

کوچیدن به سرزمین اجدادی و آشنایی با کتاب
مجید عمیق متولد تبریز اســت اما در دو ســالگی با خانواده به 
شــهر آبا و اجدادی خود، ارومیه، کوچیده است. خودش می گوید: 
»ســال های 47 تا 49 که در دبســتان درس می خواندم، روزی دو 
ریــال پول تو جیبی می گرفتم که یك ریــال آن را کلوچه و بامیه 
می خریدم و یك ریال بقیه را از بقالی محل کتاب کرایه می کردم و 
در کنار کتاب های درسی، این کتاب ها را هم می خواندم.  کرایۀ کتاب 
شبی 10 شاهی بود؛ یعنی اگر دو شب کتاب را نگه می داشتم باید 
یك ریال کرایه می دادم. تازه، کتاب ها را خود صاحب مغازه می داد و 
من خودم انتخاب نمی کردم؛ و برای اینكه کرایه بیش تر از یك ریال 

نشود، کتاب را زود برمی گرداندم.« به همین دلیل گاهی کتاب هایی 
هم می خواندم که مناسب گروه سنی من نبود.«

نخستین کوشش ها برای نوشتن
کالس هشتم که بود، از کتاب هایی مثل »بینوایان«، »کلبه عمو 
تم« و... اقتباس می کرد و قصه های مختلف و داستان های پلیسی، 
ترسناک و عاطفی از خود می بافت و آن ها را در دفترچۀ 20 برگی  
می نوشت و به بچه های کالس می داد تا بخوانند و روز بعد برگردانند. 

ورود به کانون پرورش فکری
در ســال 1360 به دلیل عالقه ای که به کار ترجمه داشــت، وارد 
کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان شــد و به مدت 33 سال 
در این مرکز کارشــناس مســئول حوزة علوم و فنون و داستان و 
مترجم بود و حاصل کارش عالوه بر همكاری با نشــریات کودک 
و نوجوان، ترجمۀ20 عنوان رمان، ترجمۀ 100 قطعه شــعر و 150 
عنوان داستان کوتاه در حوزة بزرگ سال و کودک و نوجوان و ترجمه  
70 عنوان مجموعه علمی است. در این باره می گوید: »من70 عنوان 
مجموعۀ علمــی  و 10 عنوان دایرئ  المعارف نیــز در حوزة علوم و 
فنــون ترجمه کرده ام که هیچ یك را فله ای انتخاب نكرده ام بلكه با 
وسواس و با توجه به خأل های موجود به سراغ این کتاب ها می رفتم و 
نسخه های اصلی را  از خارج کشور تهیه می کردم. در سال 64 کتاب 
»آزمایش های ساده فیزیك« را تألیف کردم که انتشارات مدرسه آن 

را منتشر کرد. 5 کتاب داستان هم در حوزة علوم تألیف کرده ام.«
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وسواس در کار و درو کردن جوایز حوزه کتاب
تالش های مســتمر عمیق موجب شــده تاکنون آثارش 15 بار 
برگزیده کتاب فصل وزارت ارشاد شود و در جشنوارة سالم بچه ها، 
جشــنوارة کتاب کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و کتاب 
سال جمهوری اسالمی به عنوان نویسنده برگزیدة نوجوانان معرفی 
شود و جوایزی دریافت کند. برای مثال، آخرین کتاب وی با عنوان 
»دانش نامۀ تاریخ تمدن جهان اســالم« کتاب ســال شــد. وی با 
مجالت مختلف مانند کیهان بچه ها، سروش، رشد، سالم بچه ها و... 
همكاری کرده و آخرین کارهایش مجموعه ای 6 جلدی اســت با 
عنوان »جهان در تســخیر انرژی« که سال گذشته منتشر شد. او 
همچنین »فرهنگ نامۀ تصویری فضا« برای کودکان، و »دانش نامۀ 
مأموریت های فضایی« و 50 عنوان کتاب دیگر را برای انتشــارات 
مدرسه ترجمه کرده است. »فرهنگ نامه تصویری حیوانات« را هم 

در سال 94 به زیرچاپ برد و مجموعه هایی را دردست چاپ دارد.

ناشران مانند گیت فرودگاه اند
عمیق با تأکید بر نقش و اهمیت ناشران، به عنوان عامل مهم در 
انتشار کتاب های خوب، تصریح کرد: ناشر مانند گیت پرواز فرودگاه 
است؛ شرایط پرواز در فرودگاه تابع قوانین بین المللی است و طبق 
این قوانین، ده دقیقه قبل از پرواز بار تحویل نمی گیرند و اگر پرواز 
لغو شــود، یا مسافر به پرواز نرسد، بار هم به طور خودکار به مسافر 
برگشــت داده می شود. به نظر این نویســنده و داور جشنواره های 
مختلف، ناشر خوب کسی است که کتاب علمی را به ویراستار علمی 
بســپارد و کتاب هنری را به ویراســتار هنری بدهد تا کتاب غلط 
منتشر نشود. همچنین همان طور که یك مهندس برای ساخت یك 
بنا ابتدا فونداسیون و زیرساخت را اجرا می کند و محل نصب پنجره، 
انباری، ســرویس ها و... را در نقشه به طور دقیق جانمایی می کند، 
مؤلفان هم باید ســعی کنند کتاب خود را مهندسی کنند، یعنی 
اول خأل ها را بشناســند و سپس آثار ارزشمند و آبرومندی را برای 
مخاطبان به ویژه کودک و نوجوان انتخاب و تولید کنند. ضمن اینكه 

ناشران هم نباید سوار بر موج های تبلیغاتی شوند.

کوشــش برای خلق کتاب های جهان شمول با رنگ 
فرهنگی 

وی با اشاره به ترجمۀ 20 عنوان رمان خاطرنشان می کند: »من 
ســعی کرده ام این کتاب ها جهان شمول باشــند، و در عین حال 
جنبه هــای فرهنگی و ارزشــی آن را در نظر گرفتم تا وقتی جوان 
ایرانی یك کتاب حادثه ای و کار غربی را می خواند فكر کند این اتفاق 

در ایران رخ داده و با آن همزادپنداری کند.«
ایــن مترجم و مؤلف پرکار و پرتــالش می گوید: »من با رمان ها 
زندگی کرده ام. 20 ســال پیش رمانی نوشــتم درباره یك شبان 
کوچك که وقتی وارد غار می شود، غار ریزش می کند و او چند روز 
با گوسفندانش در غار گرفتار می شود. این چوپان در این مدت یك 
چرخ آبی درست می کند و با این شرایط زندگی می کند تا باالخره 
راه نجاتی پیدا می شود. وقتی  مردم به کمك او می آیند، شبان اول 

بّره ها را از غار خارج می کند و بعد خودش را نجات می دهد.«

بازی های کامپیوتری به عواطف انسانی آسیب می زند
 عمیق معتقد اســت نوجوان مثل چوب تر قابل انعطاف اســت؛ 
گیم ها و بازی های کامپیوتری پرخاشگری را ترویج می کنند و این 
رفتار ها تبدیل به شخصیت ثانوی می شود.  به نظر عمیق در سراسر 
دنیا کارهای ارزشی زیادی در حوزه کودک و نوجوان چاپ می شود، 
پس اگر یك نهاد دولتی به یك نفر نخبه و آشنای با این حوزه در 
خــارج، بگوید 10 کار فاخر برایش بیاورد و این ها تولید شــود آثار 
سخیف در حاشیه قرار می گیرند. داستان هایی که مبارزه و عاطفه و 
انسانیت در آن ها نیست سخیف است. بنابراین باید امید و خوبی در 
رمان ها باشد تا با خواندن آن ها شخصیت نوجوان کم کم قوی شود.«

خواندن ده هزار رمان به فارسی و سه 
هزار رمان به انگلیسی

وی خاطرنشان می کند: »در طول 35 سال 
داوری کتاب در جشنواره های مختلف، ده هزار 
رمــان ترجمه را که برای کارشناســی به من 
ارجاع شــده خوانده ام و حدود 3000 رمان را 
هم به زبان انگلیســی، خوانده ام و به این نكته 
رسیدم که از سال 1950 میالدی به این طرف، 
در رمان های خارجی ویژه نوجوانان، به تدریج 
نقش خانواده و پدر و مادر و بستگان دیگر مانند 

مادربزرگ و پدربزرگ، عمه، خاله، عمو و دایی کم رنگ و گاه به کلی 
حذف شده اند! گویی شخصیت های رمان ها زیر بته عمل آمده اند. در 
رمان های خارجی بیش از هر چیز حادثه و پرخاشگری وجود دارد 
ولی استحكامات درون خانواده وجود ندارد. متأسفانه برخی ناشران 
ایرانی هم رمان های ترجمه ای ســخیف را با توجیهات گوناگون به 
خورد نوجوانان می دهند. در حالی که بسیاری از رمان های خارجی 
مرتبط با فضا و جغرافیای همان کشورها هستند و برای نوجوانان آن 
کشورها نوشته شده اند و گاه فقط کارکرد سرگرم کنندگی برای آن ها 

دارند و اثری هنری تلقی نمی شوند.

ترجمه رمان های 400صفحه ای
عمیق از راحت طلبی مترجمان امروز گله دارد: »امروز، مترجمان 
راحت طلب شده اند و کتاب های کم حجم را بدون نیازسنجی ترجمه 
می کنند. دیده اید که در مهمانی ها معموالً دســت به سوی نارنگی 
و موز دراز می شــود اما سیب به رغم خواص و فایده های زیادی که 
دارد مظلوم واقع می شــود؟ برخی مترجمان هم به دنبال کارهای 

راحت الحلقوم هستند.« 
او می افزاید: »من امتحــان خودم را با ترجمه کتاب های قطور و 
حجیــم پس داده ام و اگر گاهی کتابی کــم حجم انتخاب کرده ام 
حكمتی داشــته است.  من در ســال 67،  اولین کتاب جنگ را به 
نام »جنگ پتروس« ترجمه کــردم که رمانی 400 صفحه ای بود. 
اتفاقاً نحوه پرداخت نویســنده به جنگ، قوی بود و هنوز می تواند 

وقتی سوژه های ما دست 
غربی ها می افتد،   غوغا 
می کنند. آن ها داستان 
»فیل در تاریكی« مولوی 
را با عنوان »هفت موش 
نابینا« به یک رمان عالی 
برای گروه سنی کودک 
تبدیل کرده اند
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الهام بخش نویسندگان دفاع مقدس باشد. ما بهترین سوژه های دفاع 
مقدس را داریم اما آن ها را خوب پردازش نمی کنیم.«

 عمیق به خاطر می آورد  که کتاب های »آن سوی جنگل خیزران« 
از ژاپن، »جنگ پتروس« از یونان و »اســلحۀ ســّری« از آمریكا، 
بهترین کتاب هایی هستند که او در حوزة جنگ ترجمه کرده است. 
و می گوید: »ما ســوژه های جنگی خوب زیاد داریم اما در پردازش 
آن ها و پرداختن شكل رمانی کتاب ها ضعیف هستیم. در حالی که 
سه کتاب فوق به گونه ای پرداخته شده که خواننده هنگام خواندن 
آن ها غرق در کتاب می شــود. ما بهترین سوژه های ارزشی را داریم 
اما مثل برنج درجه یك شمال که خوب دم نكشیده باشد و ته دیگ 

شود سوژه را خراب می کنیم.«

قدر داشته هایمان را نمی دانیم
عمیــق با اظهار تأســف از این کــه ما در 
موضوعات جذاب بســیاری داریــم اما در 
بازآفرینی آن ها مشكل داریم می گوید:   »االن 
غرب از لحاظ ســوژه تهی و فقیر شده است 
اما در تصویــر، صفحه آرایی، طراحی جلد و 
توزیع، حرف اول را می زند. اگر سوژه های ما 
دست آن ها باشد   غوغا می کنند. آن ها داستان 
»فیل در تاریكی« مولوی را با عنوان »هفت 
موش نابینا« به بهترین رمان برای گروه سنی 

کودک تبدیل کرده اند.«

مترجمان جوان با آگاهی ســراغ 
کتاب بروند

عمیق با توجه به شناختی که در حوزة کتاب پیدا کرده است،  به 
نویسندگانی که تازه پا در این عرصه گذاشته اند، می گوید: »روسیه 
در حوزة ادبیات کودک و نوجوان ضعیف  است اما در حوزة بزرگ سال 
قوی است. اما آمریكای التین ادبیات کودک غنی دارد. کشورهای 
هند، ژاپن و چین در حوزه فولكلور و ادبیات ارزشی و پندآموز قوی 

هستند و از نظر عاطفی و اخالقی به ما نزدیك ترند. 
به طور کلی کشورهایی که حوادث بیشتری را در طول تاریخ تجربه 
کرده انــد ادبیات قوی و غنی دارند، اما در حوزة علوم و فنون اروپا و 
آمریكا کتاب های خوبی تولید می کنند در حالی که ادبیات آمریكا 
ضعیف است. در مقابل، حوزة کودک و نوجوان و ادبیات ژاپن قوی و 
خیلی اخالقی تر است. کشور ما هم در حوزة ترجمه به دلیل استفاده 
از کتاب های کشــورهای آمریكا و اروپا در زمینه های ادبیات رشد 

چندانی نداشته است.«

فوت و فن های انتخاب کتاب برای ترجمه
این مترجم کارکشته و پیش کسوت برای انتخاب کتاب چندین 
فاکتــور را مورد تأکید قرار می دهــد و تصریح می کند: »من برای 
انتخاب کتاب، ابتدا براساس نیاز مخاطب و خأل های موجود موضوعی 

را انتخاب می کنم.«
او وقتی به ســراغ کتابی می رود و تورقی می کند، یادداشــت 
پشت جلد کتاب را هم مطالعه می کند و درست مثل تاجری که 
وقتی بر روی فرش دســت می کشد متوجه مرغوبیت و کیفیت 
فرش می شــود و می فهمد که بافت فرش، نوع جنس و کیفیت 
آن چطور است،  متوجه  کیفیت کتاب می شود: »من با مطالعۀ 
خالصۀ 10 سطری پشت جلد، 70 درصد حدس می زنم که کار 
خوب است یا نه. ناشــر خارجی را هم که انتخاب می کنم باید 
معتبر باشــد. بیوگرافی نویســنده هم به من کمك می کند که 

بدانم چه نوع گرایش نوشتاری دارد.«

اهمیت و نقش عنوان کتاب 
»در ایران قدیم اســم بچه ها را براســاس باورهــای دینی و 
اعتقادات مذهبی انتخاب می کردند؛ مثاًل شــما 50 سال پیش 
اســم »لود مینا« را نمی دیدید. گاهی اسم، خودش خانواده را 
یدک می کشــد. االن هم در حوزة کتاب، نــام کتاب، مجموعۀ 
ناشــر و شناسایی نویسنده و کشــور آن ها در انتخاب کتاب به 
من کمك می کند تا از 80 درصد موضوع آگاه شوم. گاهی اسم 
کتاب گیرا نیســت اما از محتوای کتاب می شود الهام گرفت و 
نــام آن را انتخاب کرد. در مجموعۀ 6 جلدی »نقش پزشــكی 
در فناوری ورزش« به جای اســم اصلــی، من عنوان »جهان در 

تسخیر انرژی« را انتخاب کردم.« 

ضرورت آگاهی کامل به زبان و موضوع  برای ترجمه
عمیق اظهار می دارد که مترجم باید به زبان خارجی اشراف داشته 
و ســوار بر متن باشد: »متن انگلیسی مرا با خودش نمی برد؛ بلكه 
من سوار بر مطلب و متن هستم. خط به خط و تحت اللفظی ترجمه 
نمی کنم. به متن افســار می زنم؛ متن از دســت من فرار نمی کند. 
مترجم اگر کم ســواد باشد، مثل تخته چوبی که در سیالب افتاده 
و ســیل آن را با خودش می برد، متن او را با خودش خواهد برد.« 
تعبیر عمیق از تفاوت ترجمه متن های مختلف جالب و شــنیدنی 
اســت: »من جدای از درست ترجمه کردن، مثالً موضوع شیمی را 
طوری ترجمه می کنم که متن بوی اسید بدهد؛ مطلب گیاه شناسی 
را به گونه ای ترجمه می کنم که بوی علف بدهد و مطلِب با موضوع 

دارو بوی دارو بدهد!«

متأسفانه برخی ناشران 
ایرانی،  رمان های 

ترجمه ای سخیف را با 
توجیهات گوناگون به 

خورد نوجوانان کشورمان 
می دهند. در حالی که 
بسیاری از رمان های 

خارجی مرتبط با فضا و 
جغرافیای همان كشورها 

هستند
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دكتر منیژه رهبر، دانش آموخته فیزیک هســته ای و اســتاد 
بازنشستة دانشــگاه تهران اســت. کتاب او »مبانی فیزیک« 
امســال در کنار 16 عنوان کتاب دیگر در گروه داوری فیزیک 
مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. او فیزیک  را دانشی می خواند 
که با زندگی واقعی یکایک ما سروکار دارد و معتقد است امروزه 
دانش آموزان مشغول حفظ کردن فرمول ها و تقویت مهارت های 
تست  زنی خود شــده اند؛ در حالی که باید مهارت به کاربستن 

فیزیک در حل مسائل زندگی و آسان کردن آن را بیاموزند.
خانم رهبر که در حال حاضر سردبیر مجله رشد آموزش فیزیک 

است، تاكنون دوبار برندة جایزة کتاب سال شده است.

 کمی از کتاب »مبانی فیزیك« بگویید و آن را به ما معرفی 
کنید.

در عصر حاضر دانش فیزیك عالوه  بر اینكه به اصول و مبانی این علم 
می پردازد )فیزیك نظری(، به کاربرد فیزیك در زندگی روزمره هم 
اهمیت می دهد. در حقیقت امروزه فیزیك در همۀ جنبه های زندگی 
ما نمود دارد و ما آن را به کار می گیریم. اگر از این منظر به فیزیك نگاه 
کنیم، آموختن آن برای همه آسان تر خواهد بود. و اما کتاب »مبانی 
فیزیك« بدون ورود به بحث انتگرال و دیفرانســیل در فیزیك، تنها 
با مسائل معمولی سروکار دارد و هر مبحثی که در آن مطرح شده، 
 کاربرد آن در زندگی واقعی نیز آمده است. این کتاب یك مجموعۀ 
چهار جلدی است که هر جلد آن به یك بخش از فیزیك اختصاص 
دارد؛ جلد نخســت آن دربارة مكانیك و جلد دوم مربوط به صوت 
و موج و غیره اســت؛ جلد سوم به موضوع الكتریسیته و مغناطیس 
پرداخته و موضوع جلد چهارم فیزیك جدید، یعنی نسبیت و ذرات 
بنیادین است. از این چهار جلد فعالً جلدهای اول و دوم آن چاپ و 
منتشــر شده؛ اما جلدهای سوم و چهارم آن که ترجمه نیز شده اند، 

به دلیل رکود بازار نشر در انتظار  انتشارند.

 محتوای کتاب »مبانی فیزیك« چقــدر برای معلمان و 
دانش آموزان کاربرد دارد؟

همان طور که گفتم، عالوه بر جنبۀ نظری، این کتاب کاربرد فیزیك 

در زندگــی فعلی را هم مورد توجه قــرار داده و می گوید این درس 
فیزیك که ما می خوانیم در کجای زندگی کاربرد دارد.

این کتاب برای دبیران مدارس مفید است؛ چرا که عمدتاً مسائل روز 
را مطرح می کند. دبیران اگر بخواهندکتابی در کنار خود داشته باشند 
که موضوعات مختلف فیزیك را به زبان ســاده توضیح داده باشد، 
می توانند به این کتاب رجوع کنند. کتاب مبانی فیزیك دارای مسئله، 
سؤال و گزینه های مختلفی برای آموزش در کنار بعد کاربردی دارد.

 شما به طور کلی وضعیت آموزش دانش آموزان را به ویژه در 
دروس مفهومی چگونه ارزیابی می کنید؟

کتاب »فیزیك مفهومی« من جایزة کتاب سال را کسب کرده است؛ 
اما متأسفانه امروز همۀ کتاب ها شده است کمك درسی از نوع آمادگی 
برای کنكور، سؤال های پرتكرار یا نكات تستی که باید آن ها را حفظ 
کرد؛ در حالی که هدف ما از آموزش فیزیك پرداختن به مسائلی است 
که با زندگی ما سروکار دارد. ما اگر این ها را بدانیم و  در مواقع لزوم 
به کار ببندیم، راحت تر و بهتر می توانیم زندگی کنیم و به شكلی بهتر 
از منابع در اختیارمان بهره ببریم. آموزش های ما بیشتر کنكورمحور 
و تست محور شده است؛ لذا دوباره می خواهم تأکید کنم که آموختن 
دانش فیزیك این نیست که دانش آموزان یك سری مسائل را حفظ 
و در کنكور شرکت کنند. اگر فیزیك را خوب بیاموزیم می توانیم به 

همان اندازه از این علم در زندگی خودمان بهره ببریم.

 اگر بخواهید یك نمونه عینی از کاربرد فیزیك را در زندگی 
روزمره نشان دهید، چه نمونه ای را مثال می زنید؟

این روزها به خاطر آلودگی هوا مدارس تعطیل شد. آلودگی هوا یكی 
از آن مسائل و مشكالتی است که ما می توانیم به کمك فیزیك جو و 
فیزیك محیط زیست  راه حل هایی برایش پیدا کنیم و کارهایی انجام 
دهیم که این مسائل یا برای ما پیش نیاید یا اثرات مخرب کم تری در 

زندگی ما به جا بگذارد و زندگی ما را فلج نكند.
مجدداً تأکید می کنم که علم باید در خدمت رفاه و آسایش ما باشد؛  
یعنی درس هایی که می خوانیم و دانشی که می آموزیم به ما کمك 

کند تا زندگی بهتری داشته باشیم.

آموزش فیزیک برای 
حفظ کردن 

و تست زدن نیست
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محصول مشترک
من و بّچه ها

گپ وگفتی با محمدحسین صلواتیان، نویسندة مجموعه کتاب »راز نقاشی های قشنگ«

اشاره
محمدحســین صلواتیان متولد ســال 1340، دارای مدرك 
كارشناسی تولید )کارگردانی انیمیشن( است و سابقه مدیریت 
هنری چندین مجله و مؤسســه انتشاراتی را بر عهده داشته و 
اکنون مدیر مسئول مجله پرســابقه »کیهان بچه ها« است. وی 
در چندین جشنوارة تصویرگری و تألیف کتاب کودک و نوجوان 
جوایزی به دســت آورده اســت و مجموعه بیست جلدی»راز 
نقاشی های قشــنگ« او  در زمره آثار راه یافته به گروه داوری 
فرهنگ و هنر ســیزدهمین جشــنواره کتاب های آموزشی و 
تربیتی رشد اســت. این  کتاب حاصل حدود 30 سال تجربه کار 
کارگاهــی و هنری با کودکان و نوجوانان و برآیند همه تجربیات 

مفید و عملی صلواتیان است

 راز نقاشی های قشنگ چه می خواهد بگوید؟
مجموعه کتاب های »راز نقاشی های قشنگ« ضمن پرداختن به 

اصول و مبانی هنر کودکان و نوجوانان به زبان ســاده، به معرفی 
ابزار و وســایل متداول در نقاشی با بیان همه جزئیات مهارتی و 
نحوة اســتفاده های متفاوت و بعضاً خالقه با این ابزار و وســایل 
پرداخته و در نهایت زمینۀ کشــف شــیوه ها و تكنیك های نو را 

برای مخاطب ایجاد می کند.
در بعضی از جلدهای مجموعه به سراغ ابزار و وسایل غیرمتعارف 
برای خلق یك اثر هنــری رفته و ضمن آوردن مصداق و مثال، 
عرصه را برای گســترش خالقیت و برخوردهــای نوآورانه برای 

کودکان و نوجوانان باز می کند.
شــاید برایتان جالب باشدکه بگویم بسیاری از دانش آموزانی 
کــه در این دوران ســی ســاله، توفیــق خدمت بــه آن ها را 
داشته ام موفق به کســب عناوین برتر هنری در جشنواره ها و 
فســتیوال های داخلی و خارجی شده اند که مهر تأییدی است 
بر صحت این مسیر که بســیاری از دانش آموزانی که با ما هم 
مسیر شدند نیز در حال حاضر از اساتید و نام آوران دنیای هنر 
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هستند.
 چه انگیزه هایی عامل تألیف کتاب بود و چرا این نام را 

برای کتابتان انتخاب کردید؟
نگارش  این تجربیات ســی ساله، از مجله امید آینده شروع شد 
که در آن یك صفحۀ آموزشــی به نام »راز نقاشی های قشنگ« 
را می نوشتم. استقبال از این صفحه به قدری بود که انگیزة تولید 
مجموعۀ کامل ایــن آموزش ها را در قالب کتاب در من به وجود 

آورد.
به اعتقاد من، نقاشــی کــودکان و نوجوانــان همانند دنیای 
زیبایشــان پر از رمز و راز اســت و تجلی قشنگ این دنیای زیبا 
نیز رمز و رازی دارد. راز، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول 
می کند و کشــف راز، همواره با لذت همراه است. به همین دلیل 
اســم مجموعه راز نقاشی های قشنگ گذاشته شد تا خوانندگان 

کتاب ها از اسرار نقاشی های قشنگ سردربیاورند.

 برای تألیف مجموعه »راز نقاشــی های قشنگ« چقدر 
زمان صرف کردید؟

این کتاب حاصل سال ها تجربۀ کار کارگاهی و هنری با کودکان 
و نوجوانان و برآیند همه تجربیات مفید و عملی این دوران است. 
اعتماد کامل به توانایی ها و اســتعدادهای بچه ها، در نظر گرفتن 
و رعایت اصول روان شناســی، توجه به نكات ریز و درشــت در 
فرایند کار عملی، اهمیت دادن به نوآوری و خالقیت، بهره گیری 
از ادبیات متناســب با مخاطب، محور قرار دادن موضوعات مورد 
عالقۀ کودکان و نوجوانان و باور به تأثیر خلق اثر هنری فاخر در 
وسعت بخشیدن به ابعاد شخصیتی بچه ها، مهم ترین اصولی بود 

که در دوران تجربۀ کاری به آن می پرداختم.

 ویژگی های بارز این کتاب چیست؟
بهره گیــری از آثار هنری فاخر کــودکان و نوجوانان مصداقی از 
ویژگی های این مجموعه است. از ویژگی های مهم این مجموعه، 
پرداختن به آموزش کارهای گروهی و نقاشی های دیواری گروهی 
اســت. در این زمینه به اصول و مبانی کار گروهی و رعایت همه 
نــكات ظریف، و به اصطالح »فوت هــای کوزه گری«  پرداخته و 
تقریباً تمامی نكات مطرح گردیده است. نقاشی های گروه دوستان 
و نقاشی های خانوادگی بیان شده در این مجموعه بسیار جذاب 
و تأثیرگذار است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این قسمت از 

مجموعه نمونه و مشابهی ندارد و منحصر به فرد است.
استفاده از ادبیات ساده و خالصه گویی و خودداری  از توضیحات 

طوالنی، از ویژگی های این مجموعه است.
درباره وسایل معرفی شده در این کتاب ها نیز سه ویژگی ارزان، 

ایرانی و باکیفیت بودن در نظر گرفته شده است.

 آیا کتاب برای همه  کودکان و نوجوانان قابل استفاده و   
مناسب است؟ 

مخاطب این کتــاب فقط کودکان و نوجوانان نیســتند. پدران 

و مادران، مربیان و عالقه مندان و دانشــجویان رشــتۀ هنر هم 
می توانند از این کتاب اســتفاده کنند. تكنیك های معرفی شده 
در ایــن مجموعه که بیــش از 80 مورد اســت، می تواند برای 

دانشجویان رشتۀ نقاشی و تصویرسازی هم الهام بخش باشد.

 چه پیشنهاد و توصیه ای به خوانندگان نوجوان و جوان 
این مجموعه دارید؟

راه برای جوانان عالقه مند بســته نیســت. به اعتقاد من جوانان 
امروز از جوانان گذشــته به مراتب تواناتر و خالق ترند. استعداد 
هنری ایرانیان زبانزد است. تربیت و هدایت کودکان و نوجوانان 
بسیار مهم اســت و هنر، قالب بسیار مطلوب و محمل مناسبی 

برای این امر مهم است.

این دست،  از  دیگری  کتاب های  چه   
در دست تألیف یا چه برنامه های  دیگری 

در دست اقدام دارید؟ 
مجموعه کتاب های »راز نقاشی های قشنگ« 
پیوســت های فرهنگی و هنری دارد. جعبۀ 
ابــزار با اندازه هــا و ظرفیت هــای مختلف، 
که بهترین وســایل موجود معرفی شده در 
کتاب ها را برای عالقه منــدان تدارک کرده 
است؛ برگزاری مســابقات هنری راز نقاشی 
در سطوح مختلف و با چشم انداز بین المللی؛ 

برگزاری نمایشــگاه های هنری؛ طراحی و راه اندازی یك سایت 
اینترنتی و نیزصفحه  اینســتاگرام و کانال تلگرام، و بهره برداری 
از پدیده های نوظهور دیگر هم برای پشــتیبانی از این مجموعه 
در دست اقدام است؛ همچنین برگزاری کالس های حضوری در 

نقاط مختلف کشور برای کودکان و نوجوانان و مربیان هنر.
عالوه بر این، مجموعه »راز نقاشی های خنده دار«، که به اصول 
و مبانــی و تكنیك های متداول و بعضاً خالقه آموزش کاریكاتور 
اختصاص دارد،  در مراحل آماده سازی است. این مجموعه، نمونۀ 

داخلی و خارجی ندارد و منحصر به فرد است!
مجموعۀ دیگری با عنوان »راز نمایش های قشنگ« را در دست 
تألیــف دارم که در زمینۀ آموزش نمایش های خالقه و کاربردی 

کودکان و نوجوانان اثری خاص است.
ناگفته نماند در تألیف این کتاب از همیاری و مساعدت دوستان 
خوبم آقایان کیومرث ســلطانی، علی خوش جام، علی دانشور و 

کاظم طالیی بهره های زیادی بردم.
انجام مراحل تكمیلی کتاب ها حدوداً دو سال به طول انجامید و 
قســمت های عمدة تصویری کتاب با همكاری دوستان کودک و 
نوجوان مسجد عّمار یاسر شكل گرفت و انتشارات به نشر این آثار 
را به چاپ رسانید که شاکر و قدردان عنایات این عزیزان هستم. 
آرزویم درخشــش کودکان و نوجوانان ایــران در همۀ زمینه ها، 
به ویژه هنر در عرصه های جهانی اســت و از شما به خاطر فراهم 

نمودن این فرصت سپاس گزارم.

كتاب »راز نقاشی های 
قشنگ« حاصل سی 
سال تجربه كار كارگاهی 
و هنری با كودكان و 
نوجوانان و برآیند همة 
تجربیات مفید و عملی 
این دوران است
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هدف تئاتر آموزشی سه چیز است: 
آگاهی، خالقیت و مشارکت 

گپ وگفتی با فریده شیر ژیان، نمایش نامه نویس کودک و نوجوان

اشاره
فریده شــیرژیان دانش آموختة تئاتر و پژوهش هنر است. از 
او کتاب های »جایگاه نمایش ســنتی در تئاتر معاصر ایران« و 
»صد ایدة مفید برای درام« چاپ شده است. وی پنج سال است 
که  بر روی تئاتر آموزشی و مخاطب نوجوان متمرکز شده است. 
اخیرًا سه کتاب وی از مجموعه نمایش نامه های نوجوان امروز به 
نام های »زنــگ اول: تاریخ«، »ما همان جمع پراکنده« و »جعبة  
خیال« توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
به چاپ رسیده است. این  سه کتاب که امسال در گروه داوری 
نمایش نامه حضور دارند، حاصــل برنامه ای به نام درام کاربردی 
)تئاتر آموزشــی( هستند که از ســال 1389 آغاز شده است. 
مرحله اول این طرح بر اجرا در مدارس و مرحله دوم بر اجرا در 

موزه ها متمرکز بوده است.

 لطفًا ســه کتاب »زنگ اول: تاریخ«، »ما، همان جمع 
پراکنده« و »جعبة  خیال« را کوتاه معرفی کنید.

»زنگ اول، تاریخ« نمایش نامه ای اســت براساس کتاب درسی 
تاریخ سال ســوم راهنمایی که در سال 89 نوشته و اجرا شده 
است و نزدیك به 183 ســال از تاریخ ایران را مورد توجه قرار 

می دهد؛ از ابتدای دورة قاجار تا ورود امام خمینی به ایران را.
 »ما، همان جمع پراکنده« نمایش نامه ای اســت براســاس دو 
کتاب درســی تعلیمات اجتماعی و مهارت های زندگی ســال 
سوم راهنمایی، محصول سال 90 که تالش دارد تعامالت میان 

انسان و جامعه را بررسی کند. 
ســومین نمایش نامه هم که »جعبۀ خیــال« نام دارد محصول 
سال 91 اســت و براساس مهم ترین مطالب کتاب فارسی سال 
سوم راهنمایی نوشته شده است. هر سه کتاب در زمستان 94، 
توسط انتشارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان چاپ 

شده است.
 سه نمایش نامه یاد شــده حاصل پروژه ای هستند مبتنی بر 
پژوهش.از این رو، در هر سه اثر، سه یادداشت همراه شده است 
با نام های یادداشت نویســنده، یادداشت نمایش نامه و برخورد 
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مــا با واقعیت، کــه مبانی نظری، ویژگی هــا و فرایند تولید هر 
نمایش نامه، شــیوه های اجرایی و آسیب شناسی اجرای این نوع 

درام ها در ایران تشریح شده است.
تاریخ، مطالعات اجتماعی و ادبیات فارســی، دارای مفاهیم و 
مضامینی هستند که درک درســت و عمیق آن ها می تواند در 
خط مشی فكری نوجوانان بســیار مؤثر باشند؛ برای همین، در 

مرحله اول پروژه بر روی این سه کتاب درسی متمرکز شدیم.
شــیوه انتخاب شــده برای این پروژه تحقیقاتی خودجوش و 
مستقل، شــیوة »پژوهش در حین عمل« بوده است که در آن 
محقق پژوهش می کند یافته های خود را در واقعیت محك بزند، 
و تجارب حاصــل از آن را به مبانی نظری تبدیل کند. بنابراین 
او میان »ذهن و عین«، و »نظر و عمل« در حرکت است و این 
امر موجب غنای پژوهش و حرکت در مسیر ضرورت ها می شود.

 تئاتر آموزشی چه تفاوتی با تئاتر تماشاخانه ای دارد؟
نام پروژه ما درام کاربردی، شــاخۀ تئاتر آموزشی است. درام 
کاربــردی همان گونه که از نامش پیداســت، فقــط به فرم و 
جنبه های زیباشــناختی توجه ندارد، بلكــه کارآیی و اهداف 
ویژه ای را دنبال می کند. این نمایش ها فقط در تماشــاخانه ها 
اجرا نمی شــوند بلكه می توانند به هر مكانی وارد شــوند و به 
خدمت فعالیتی درآیند که در آن مكان در حال انجام اســت و 
حتی مبدأ فعالیت های جدید شــوند. در اجراهای تماشاخانه، 
تماشــاگران هســتند که به دیدن تئاتر می رونــد اما در درام 
کاربردی این گروِه اجراست که به استقبال تماشاگران می رود 
و آن ها را در محل زندگی و محل کارشــان مالقات می کند و 
با آن ها، برای آن ها و توسط آن ها، آثار نمایشی تولید می کند. 
بنابراین مهم ترین ویژگی این نوع درام مشارکت و تعامل است 
و تالش دارد مخاطب خــود را از انفعال، و خنثی بودن خارج 
کند و او را کنشــگر، فاعل و هوشیار ســازد و به عبارت دیگر، 
مخاطب را در ساختن معنا سهیم و شریك کند. درام کاربردی 

فرم های متنوعی دارد که دو نمونۀ شاخص آموزشی آن »درام 
در خدمــت آموزش« و »تئاتر در خدمت آموزش« اســت. در 
این دو شیوه تالش می شــود از همۀ ظرفیت ها و تكنیك های 

تئاتری اســتفاده شــود تا مضمونی مورد 
تحلیل قرار گیــرد و تعقل و تفكر مخاطب 
را بیدار کند و بــا طرح دیدگاه ها و حضور 
مخاطب در اجــرا، خوانش تازه ای را از آن 

موضوع پدید آورد.

سال ها  که  پژوهشــگری  به عنوان   
درخصوص تئاتر آموزشــی به مطالعه 
پرداختــه، بفرمایید این نوع تئاتر چه 
نقشی می تواند در آموزش وپرورش ایفا 

کند؟
نظریه پردازهای آموزشی، این شیوة آموزش 

انتقالــی را که معلــم بگوید و دانش آموز بشــنود و بپذیرد و با 
عمــل معلم گمان کند خود نیز عمل کرده اســت رد می کنند. 
محققان بر این باورند که دانش آموزان لوح های سفیدی نیستند 
که باید رنگی شــوند یا همچون مخزنی پر گردند بلكه آموزش 
باید بتواند در آن ها به اکتشــاف بپردازد. آموزش تبادلی تالش 
دارد دانش آموزان را به یادگیرندگانی فعال بدل کند.ورود تئاتر 
به مدرســه به عنوان یك روش تدریس، چه توسط خود بچه ها 
اجرا شــود چه توسط یك گروه نمایشی آموزش دیده، شرایطی 
را برای رشــد تفكر و خالقیت فراهم مــی آورد. جالب اینكه با 
این روش، نه تنها مفاهیم درســی در ذهن نهادینه می شود بلكه 
نگاه و تعریف دانش آموزان از مباحث درســی فراتر رفته و ابعاد 
جدیدی به خود می گیرد. هر جامعه ای برای رشــد خود نیازمند 
آگاهی، خالقیت و مشــارکت اســت و این نوع درام این سه را 
نشانه گرفته اســت که آموزش وپرورش می تواند به خوبی از آن 

بهره ببرد.

مهم ترین ویژگی درام 
کاربردی، مشارکت و 
تعامل است و تالش 
دارد مخاطب خود را 
از انفعال، خنثی بودن 
خارج کند و او را 
کنشگر، فاعل و هوشیار 
سازد
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دشواری های نوشتن
كتاب علمی-آموزشی در ایران 

گپ وگفتی با حسن ساالری، نویسندة  کتاب »آشنایی با خزندگان«

اشاره
حسن ســاالری، مترجم، نویسنده، ویراســتار و پژوهشگر 
آموزش و پرورش، ســال 1355 در خراسان شمالی به دنیا آمد. 
تحصیالت او در رشــته زیست شناسی و بیوشیمی )کارشناسی 
ارشد( است. ساالری تاکنون ســه بار برنده  جایزه کتاب سال، 
ســه بار برنده  جایزه کتاب فصل و سه بار برنده  جایزه  جشنواره  
کتاب های آموزشــی رشد شده است. او جایزه قلم پرنده کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در ســال 1388 دریافت 
کرد. کتاب »آشنایی با خزندگان« او در گروه داوری علوم تجربی  
سیزدهمین جشنواره کتاب رشد، زمره نامزدهای دریافت جایزه 

قرار دارد.

 در تألیــف کتــاب »آشــنایی با خزنــدگان« چه 
اســتانداردهایی را مدنظر داشتید و مخاطب کتاب چه 

گروه سنی است؟
در تولید کتاب آشــنایی با خزندگان به سه نوع استاندارد توجه 

داشته ام. اســتانداردهای محتوایی، اســتانداردهای نگارشی و 
اســتانداردهای گرافیكی. در استانداردهای محتوایی، یعنی چه 
مطالبی را در کتاب بگنجانیم، به اســتانداردهای آموزش علوم 
مراجعه شده است. این استانداردها را کارشناسان آموزش علوم 
در کشور ایاالت متحده  آمریكا تنظیم کرده اند و بر پایه یافته های 
جدید آن را ویرایش می کنند. این اســتانداردها نقشه راه، برای 
هر نوع فعالیت آموزشــی، از جمله تولید کتاب درسی یا کتاب 

کمك آموزشی، در زمینه  آموزش علوم به دانش آموزان است.
دربــاره اســتانداردهای نگارشــی به ویژگی های ســاختاری 
کتاب های غیرداســتانی توجه داشته ام. متن غیرداستانی به طور 
معمول، به تكه هایی تقسیم می شود و عنوان اصلی و عنوان های 
فرعی دارد. قلم های گوناگون و اندازه های متفاوتی از قلم در متن 
به کار می رود و تصویرها، عكس ها، نمودارها و جدول هایی همراه 
با شرح وجود دارد. فهرست مطالب، واژه نامه، گاه شمار و نمایه از 

دیگر ویژگی های ظاهری متن غیرداستانی است. 
درباره اســتانداردهای گرافیكی به ساختار چندتكه، که اینك 
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در بیش تر کتاب های آموزشــی ویژة نوجوانان رایج است، توجه 
داشته ام.

 آیا همه  عکس های کتاب، تولیدی یا به عبارتی اصلی 
هستند یا از منابع دیگر کپی شده اند؟ 

بیش از هفتاد عكس از خزندگان ایران برای نخستین بار در این 
کتاب چاپ می شــود. این عكس ها را آقای علیرضا شــهرداری، 
عكاس طبیعت و پژوهشگر میدانی خزندگان، گرفته است. حدود 
بیســت و پنج عكس از خزندگان کشورهای دیگر در این کتاب 
آمده که بیش تر آن ها از منابع آزاد فراهم شــده است تا حقوق 
پدیدآورنــدگان آســیبی نبیند. این کتاب از یــك نظر گزارش 
تصویری از فعالیت های یكی از عكاســان و پژوهشــگران خوب 
کشورمان، آقای شــهرداری، نیز هست. کتاب نشان می دهد که 
عكاســان طبیعت چه نقش مهمی در تولید کتاب های علمی و 
آموزشی می توانند داشته باشند. در واقع یكی از موانع موجود بر 
سر راه تولید کتاب های علمی و آموزشی در ایران کمبود منابع 

تصویری اصیل و با کیفیت است. 

 کتاب های علمی و آموزشی چگونه می توانند در فرایند 
آموزش نقش آفرینی کنند؟

اگر آموزش، برنامه محور باشــد، یعنی وظیفه  معلم پرداختن به 
هدف های برنامه  درســی باشد نه بازگویی محتوای کتاب درسی 
و گاهی شــرح دشــواری های آن، کتاب های علمی و آموزشی 
می تواننــد در دل آموزش و پرورش جــای گیرند. برای مثال، در 
کتاب درســی صفحه هایی به معرفی خزندگان اختصاص یافته 
است. برنامه درســی می گوید که دانش آموزان باید ویژگی های 
خزنــدگان، چگونگی زادآوری و نحوة ســازگاری های آن ها را با 
محیط بشناســند. من به عنوان معلم می توانــم پس از معرفی 
کوتاهــی از خزندگان و مشــخص کردن هدف های آموزشــی 
بــرای دانش آموزان، به گروهی از آن ها بگویم دربارة ویژگی های 
خزنــدگان پژوهش و نتیجۀ آن را در کالس عرضه کند. گروهی 
دیگر دربارة زادآوری خزندگان، گروه بعدی درباره سازگاری های 
خزندگان، یــك گروه هم درباره  خزندگان ایــران و گروه دیگر 
درباره دایناســورها پژوهش  کند. کتاب های مناســب مربوط به 
خزندگان در کتابخانه مدرســه در دسترس است و هر گروه در 
15 دقیقه مطالب خود را عرضه می کند یا پوستر آموزشی خود 
را به کالس می آورد. در ایــن میان معلم نقش راهنما را دارد و 

دانش آموزان، خودشان، آموزندگان و آموزگاران اصلی هستند.

 به عنوان مؤلف کتاب علمی آموزشی با چه دشواری هایی 
مواجه هستید؟

دشواری که بســیار است. نخستین دشــواری این است که کار 
نویســندگی در ایران هنوز حرفه به شمار نمی آید. بسیاری وقتی 
از نویسندگی ســخن به میان می آید، می گویند کدام داستان یا 
فیلم نامه  کدام مجموعۀ تلویزیونی را نوشــته اید. این ها بخشی از 
نویســندگی است اما نویســندة کتاب علمی آموزشی ناشناخته 
اســت. یك دلیل اصلی به نظرم این است که کم تر کتاب علمی 
آموزشی نوشــته ایم و بیش تر ترجمه کرده ایم. در جاهایی وقتی 
می گویــم مترجم هســتم، پذیرش بهتری دارد تــا اینكه بگویم 
نویسنده ام اما داستان نمی نویسم. گاهی می پرسند که، برای مثال، 
کتاب خزندگان را نوشته اید یعنی چه؟ یا این کتاب را از روی چه 
کتاب هایی نوشته اید؟ یا از چه کتاب هایی ترجمه کرده اید؟ گاهی 
به ناشران هم که می گویم می خواهم بنویسم، می گویند یعنی چه؟ 
می گویند: مگر ما علم داریم که می خواهید کتاب علمی بنویسید 
یا مگر شــما دانشــمندید که می خواهید کتاب علمی بنویسید؟ 
می پرســند: وقتی کتاب خزندگان هست با عكس های جالب، که 

می توانید ترجمه کنید، چرا می خواهید بنویسید؟!
دشــواری بعدی کمبود منابــع تصویری 
و مجــاب کردن ناشــر به خریــد عكس یا 
تصویرسازی اســت. در این سال ها به سبب 
کارهایی که من و برخی از نویسندگان دیگر 
انجــام داده ایم وضعیت اندکی بهتر شــده 
است. حدود ده سال پیش که این کار را آغاز 

کردیم، وضعیت بسیار دشوارتر بود. 
دشوارتر از این ها، پشتیبانی مالی از چنین 
کارهایی است. ناشر باید برای کتاب تألیفی 
هزینه کنــد اما نمی تواند همه هزینه ها را از 
فروش کتاب فراهم کند، حتی اگر پرفروش 

باشــد و یا برای کتابخانه ها خریداری شود. سازمان های مرتبط 
بــا موضوع کتاب بایــد همكاری کنند. برای مثال، شــما وقتی 
می خواهید کتاب هایی درباره  انرژی بنویســید باید وزارت نیرو، 
وزارت نفت و گاهی شــهرداری به شــما کمك کنند و از شما 
پشتیبانی کنند. باید درباره  مصرف منابع انرژی به شما اطالعات 
بدهند. نیاز به عكاسی دارید و شاید برای عكاسی باید سفر کنید. 
اگر این پشتیبانی ها نباشد، کتاب تألیفی درباره  انرژی نخواهید 
داشــت، یعنی کتابی که نگاهی ویژه به وضعیت انرژی در ایران 

داشته باشد.

اگر وظیفه  معلم 
پرداختن به هدف های 
برنامه  درسی باشد نه 
بازگویی محتوای کتاب 
درسی، کتاب های علمی 
و آموزشی می توانند در 
دل آموزش و پرورش جای 
گیرند
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بازی های مشکل گشا 
گپ و گفتی با رضاعلی نوروزی، سرپرست مجموعه کتاب »شهربازی هوش هیجانی«

اشاره
رضاعلی نــوروزی، متولــد 1353 فریدن، دکترای فلســفة 
تعلیم  وتربیت از دانشــگاه تربیت مدرس تهران و دانشیار گروه 
علوم تربیتی دانشگاه اصفهان است. وی بیش از دو دهه است که 
هم در آموزش وپرورش و هم در دانشــگاه در مقاطع مختلف، به 
آموزش اشتغال داشــته و غیر از تدریس مسئولیت هایی نیز در 
برعهده گرفته که تقریبًا همة این مسئولیت ها، فرهنگی و آموزشی 
بوده است. وی تاکنون موفق به تألیف 60 اثر شده است. مجموعه 
نه جلدی »شــهربازی هوش هیجانی« و »داســتان های فکری 
برای کودکان ایرانی« و »بازی های آموزشــی برای کالس فارسی 
)انشاء و نوشــتن خالق(« از تازه ترین کتاب های این نویسنده و 
همکاران اوست که در این دوره از جشنواره، درسه گروه بازی و 
سرگرمی، تفکر و پژوهش و باالخره در گروه زبان و ادبیات فارسی 

با کتاب های گروه خود رقابت خواهد کرد. 

 تصور می کنم شما جزو مؤلفان پرکارید؛ تاکنون چند اثر 
منتشر کرده اید؟

فكر می کنم باالی شصت اثر که اغلب هم به اتفاق همكاران ترجمه 
و تألیف شــده است. آثار قدیم تر عمدتاً ترجمه و آثار اخیر بیش تر 
تألیف بوده اســت. برخی از آثار رویكردهای نو و متفاوتی را عرضه 
کرده اند، نظیر مجموعه ده جلدی »داستان های فكری برای کودکان 
ایرانی« که یك مجموعه کار فلسفه برای کودکان با رویكرد بومی 
است و همین طور مجموعه نه جلدی »شهر بازی هوش هیجانی« 
یا مجموعه »بازهای آموزشــی برای کالس درس«. عمده این آثار 

با مشارکت همكاران یا دانشــجویان پدید آمده است. البته چند 
کار انفرادی هم دارم  که تاکنون منتشــر نشده اند از جمله کتاب 

»سنجش خرد ناب کانت« نسخۀ کمپ اسمیت به زبان انگلیسی.

 با این وصف خاطرات و تجربیات  زیادی در چاپ و انتشار 
کتاب دارید. 

بــا توجه به فعالیت زیاد و گســترده ام در این حــوزه خاطرات و 
تجربیات متنوع بوده و تدوین و انتشــار هر اثر مســایل و اتفاقات 
خودش را داشته است. طبیعتاً حسی که مؤلف نسبت به اثر خود 
دارد خوانندگان ندارند. نویسنده معموالً به دنبال این است که اثری 
تأثیرگذار خلق کند و خوانندگان بیشتر در پی مطالعه یك اثر برای 

تقویت و ارتقای دانش و آگاهی خود هستند.
مثاًل شاید وجود یك غلط چاپی در یك کتاب به چشم خواننده 
نیاید، ولی در چشــم مؤلف خیلی مهم است. هنگامی که ترجمۀ 
کتابچه های »فیلسوف برمی گرده«  ویرایش و حروف چینی شد، من 
بــا توجه به تجربۀ چند اثر قبلی، تصمیم گرفتم کتاب را به دقت 
بخوانم تا مبادا غلط یا مشكلی باقی مانده باشد. وقتی کتاب چاپ 
شد با هیجان غیرقابل وصفی کتاب را باز کردم؛ همین که چشمم 
به متن افتاد متوجه یك غلط امالیی در آن شدم. این غلط امالیی 
حال مرا گرفت و به اصطالح  توی ذوقم زد. با این که کتاب را بارها 

و بارها خوانده و اصالح کرده بودم، باز هم اشكال داشت.

 برای انتشار این کتاب چقدر وقت  صرف کرده بودید؟
البته هر کاری نیازمند صرف وقت و انرژی است و هر نویسنده ای 
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باید بخش عمده ای از وقت خودش و گاه خانواده اش را به این کارها 
اختصاص دهد تا به نتیجه برسد. اما مسئله ناراحت کننده یا سختی 
مضاعف این است که مؤلف درگیر کارهایی مانند حروف چینی و 
پخش و فروش کتاب  شود. ناشران یا دیگر نهادهای فرهنگی باید 
این بارها را از دوش نویسندگان به ویژه مؤلفان خالق و نوآور بردارند 

تا آن ها تمام انرژی خودشان را صرف تدوین و ایده پردازی کنند.

 روزی چند ساعت برای نوشتن کتاب وقت می گذارید؟
از ســال 1380 که اولین اثرم چاپ شد، هر روز دو تا چهار ساعت 
وقت من صرف امور مربوط به نوشــتن و تولید کتاب شده است. 
ممكن اســت گاهی کاری پیش آمده باشد و نتوانسته باشم وقت 
بگذارم، اما معموالً در روزهای بعد جبران شده است. البته این زمان، 

جدا از زمان صرف شده برای کارهای تحقیقاتی و مقاالت است.

 راجع به مجموعه »شهربازی هوش هیجانی« بفرمایید. 
این کتاب جزء نامزدهای گروه داوری بازی و سرگرمی است. 

در مقایسه با تألیف های دیگرتان آن را چگونه می بینید؟
عوامل زیــادی در ارزیابی یك اثر قابل مالحظه اســت. به زعم من 
استقبال از یك کتاب توســط خوانندگان، یك معیار مهم است. از 
آثار ما »داستان های فكری برای کودکان ایرانی« و »آموزش تفكر به 
کودکان« به چاپ هشــتم رسیده و نشانه این است که این کتاب ها 
تأثیرگذار و مورد توجه مخاطبــان بوده اند. چاپ اول عمدة این 60 
عنوان کتابی که گفتم، در همان سال نخست چاپ به فروش رفته 
است و خیلی از این کتاب ها نیز به چاپ دوم و سوم رسیده اند. البته 
استثنائاً یكی دو مورد هم با اقبال مواجه نشده اند که برای نویسنده 
پرکاری مثل من که هر سال، باالی ده عنوان کتاب منتشر می کند، 
امری طبیعی است. پرداخت هنری و رویكردهای زیبایی شناختی نیز 
تأثیر به سزایی در جذاب شدن آثار دارند.  اما در مورد مجموعه »هوش 
هیجانی« به طور خاص، دغدغه ما حل مســایل و مشكالت بچه ها 
و خانواده از طریق انجام فعالیت و به ویژه بازی اســت. نویسندگان 
مجموعه در پی آن بوده اند که چالش های فراروی خانواده ها را مبتنی 
بر نظریۀ هوش هیجانی شناسایی کنند و با طراحی بازی هایی، فرایند 
رشدی مناسب برای کودکان ایجاد کنند. این کتاب ها که در نه جلد 
طراحی و تدوین شده، در پی حل برخی  از مسایل و مشكالتی است 
که کودکان در سنین پایین یعنی  سن سه تا هشت سالگی گرفتار 
آن می شوند و چنانچه به درستی اصالح نشوند در سنین باالتر مسایل 

و مشكالت بیشتری را برای کودکان رقم خواهند زد.

 یعنی خانواده ها با بازی مشکالت کودکان را رفع می کنند؟
بله. نظریه هوش هیجانی یكی از نظریات نوین اســت. از ســویی 
تأمل در مسایل و مشكالت گزارش شده و مشاهده شده درکودکان 
موجب شد با بررسی جوانب مختلف نظریه هوش هیجانی دانیل 
گلمن، توجه نویســندگان به این نكته جلب شــود که بازی های 
متفاوتــی را مبتنی بر نظریه و مؤلفه های مرتبط طراحی و در این 

مجموعه پیشنهاد کنند.

 چرا نام »شهربازی« هوش هیجانی را برای کتاب انتخاب 
کردید؟

کلمۀ »شهربازی« برای کودکان جذاب است و کتاب هم راهكارهای 
خود را در قالب بازی ارایه کرده اســت؛ لذا این عنوان با دو هدف 

ایجاد جذابیت و بیان  محتوای کتاب انتخاب شده است. 

 فکر می کنید این کتاب چقدر اثرگذار خواهد بود؟
استقبال مردم مبین این نكته است که کتاب برای آن ها مفید است. 
بازخوردهایی هم که گرفته ایم عمدتاً مبین اثر سازندة کتاب است؛ 

هر چند نقدهایی هم شده است.

 خود شما با توجه به تجربه این سال ها، 
فکر می کنید چه اشتباه ها یا کاستی هایی 
داشته اید که در برنامه های  بعدی باید از 

تکرار آن جلوگیری کنید؟
در کارهای خالقانه، هر تجربه ای که می کنید، 
خودش تجربۀ جدیدی است. یكی از تجربه های 
خوبی که ما به آن رسیدیم، این بود که تا جای 
ممكن از ترجمه آثار غربی اجتناب و کوشش 
خودمان را معطوف به کارهای تألیفی کنیم. 
 همچنین ما آموختیم قبل از طراحی و تدوین 
هر کتاب، مســایلی را که قرار است با تدوین 
این اثر حل شود، مد نظر قرار  دهیم و پس از 

شناسایی مسایل، تصویر و طرح ذهنی را به صورت آزمایشی و در 
گروه کوچكی از مخاطب بررسی  کنیم تا هم ایرادها مشخص و رفع 
شود و هم خودمان مطمئن شویم که اثر، هدفی را که به منظور آن 

طراحی شده محقق می کند.

 به نظر شما نویسنده های جوان برای نوشتن یك کتاب 
خوب چه عواملی را باید مورد توجه قرار دهند؟

به نظرم هر کاری مستلزم کارآموزی است؛ بنابراین به آن ها پیشنهاد 
می کنم خصوصاً در ابتدای راه از افراد باتجربه کمك بگیرند. نكته 
دوم که به نظر من خیلی مهم است، پرداختن به موضوعاتی است 
که با آن ها مشكلی را از جامعه حل  کنیم. نكته مهم بعدی کوشش 

برای ارائه راه حل های نو و بدیع و تدوین خالقانه کتاب است.

 چه برنامه های دیگری در دست اقدام دارید؟
در حــال حاضر در حــوزه مهارت های تحصیلــی و بازی های 
آموزشــی برای کالس درس آثاری در دســت تألیف داریم که 
برخی از آن ها چاپ شــده و برخــی نظیر مهارت های تحصیلی 
در حال اجرای آزمایشــی در مدارس شــهر اصفهان است تا با 
گرفتن بازخوردها و اصالحات نهایی آماده چاپ شــود.  از لطف 
شما و تالش هایتان برای معرفی آثار در سطح مدارس و جامعه 
و برگزاری جشنواره رشد و ترتیب دادن این مصاحبه نیز کمال 

تشكر دارم.

 سه سفارش به 
نویسندگان جوان:

از افراد باتجربه کمک 
بگیرید؛

به موضوعاتی بپردازید 
 که مشكلی را از جامعه 
حل  کند؛
راه حل های نو و بدیع 
بدهید و کتابتان را 
خالقانه تدوین کنید
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کتابی آموزشی 
با نگاهی نو و سرگرم کننده 

گپ وگفتی با ناهید عسگری، نویسندة مجموعه کتاب های »اسم من...«

اشاره
ناهید عســگری متولد خرداد 1364 و از مؤلفان جوان و موفقی 
اســت که از زمان تحصیل در دورة ابتدایی، داستان می نوشته و 
تصویرسازی می کرده اســت. این عالقه موجب شد او به تحصیل 
در رشــتة گرافیک روبیــاورد و    کتاب هایی را که می نویســد، 
خود تصویرســازی کند. آن طور که خــود می گوید با برخورداری 
 راهنمایی های سیروس آقاخانی، نخستین تجربه حرفه ای اش در این 
زمینه در سال 88 به ثمر نشسته است. وی از آن زمان، بیشتر وقت 
خود را صرف ایده پردازی برای کتاب هایی کرده که به تعبیر خودش 
با کتاب ســازی همراه بوده اند. از جمله این کارها  مجموعه ای سه 
جلدی در حوزه ریاضی است به نام های اسم من... مثلث، اسم من 
... مربع، اسم من ... دایره. این کتاب ها همان گونه که از گفت وگوی 
مؤلف پیداست از گرافیکی خاص برخوردارند؛ اما   آیا در حوزه محتوا 

هم رقابت با دیگر آثار رسیده به این گروه را تاب خواهندآورد؟

 نام هر  سه کتاب را »اسم من ...« گذاشته اید.
نام هر کتاب به نوعی ویترین آن کتاب محســوب می شــود و 
تأثیر زیــادی در جذب مخاطب دارد. من ایــن نام را برای آن 
انتخــاب کردم که حس کنجكاوی کودک با طرح اولین معمای 
کتاب، که پاسخ آن با برِش ایجاد شده روی جلد داده می شود، 

تحریك شود.
در کتاب صفحه به صفحه که جلو می رویم، مشخصات ظاهری 
شخصیت از زبان او بیان می شود تا در صفحه آخر که شخصیت 

مورد نظر خودش را نشان می دهد.
کتاب دیگری داشتم شبیه به این کتاب ها که شخصیِت اصلی، 
خود را این گونه معرفی می کند: »اســم من ماهی است.« و در 
ویرایــش نهایی، علی رغم مخالفت مــن، نام کتاب به »من یك 

ماهی هستم« تغییر کرد.
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 چرا این موضوع را برای تألیف کتاب انتخاب کردید؟
به نظر من امروزه تمایل نویســندگان و تصویرگران به تألیف و 
تصویر کردن کتاب های داســتانی بیشتر از کتاب های آموزشی 
اســت و همین امر باعث شده تا تعداد کتاب های آموزشی قابل 
قبول که در آن ها مطالب نو و خارج از کلیشــه های رایج دیده 
شــود، محدود و  انگشت شمار باشــد. مهم ترین دلیل من برای 
انتخاب این موضوع تعداد اندک کتاب های آموزش مفاهیم پایه 
بود که جنبه ســرگرم کنندگی و جنبه آموزشی را با هم داشته 

باشند و در عین حال نیز نگاهی نو به آموزش داشته باشند.

 کتاب ها برای کدام گروه سنی تولید شده است؟
این مجموعه کتــاب را می توان چندوجهی دانســت؛ چون به 
بخش های متنوعی تقسیم شده اســت که البته یك کل واحد 
را تشكیل می دهد. این تقسیم بندی شامل آموزش رنگ، شكل، 
سطح، حجم، اعداد، حیوانات و آموزش مفاهیمی مانند تجمع، 
پراکندگی، ریزش و حرکت هستند. فعالیت ها و تمرین ها بارها 
بــرای کودک قابل انجــام دادن اند. در عین حــال جایی برای 
دخالت   تخیل هم هســت و درگیر شــدن چند حواس کودک 
به طــور همزمان. در نتیجــه می توان یك بار کتــاب را با روال 
معمــول پیش برد و دفعات بعد با تمرکــز روی یك بخش آن 
را برای کودک خواند. به دالیل ذکر شده می توان، بسته به سن 
کودک، از یك سالگی تا پایه اول دبستان، از این کتاب استفاده 

کرد.

 چقدر وقت برای تألیف کتاب ها صرف کردید؟ 
این مجموعه کتاب حاصل تالش شبانه روزی من در طول مدت 
یك سال است که در چند مرحله انجام شد. مرحلۀ اول، تحقیق 
در بازار نشر داخلی و خارجی بود بر روی کتاب های آموزشی و 
خصوصاً موضوعات مشابه؛ مرحلۀ دوم مصاحبه با کسانی بود که 
در زمینه آموزش به کودکان نقش فعالی داشــتند؛ مرحله سوم، 
ایده پردازی تصویری و متنی صفحــات کتاب و ارائه طرح های 
اولیه به مخاطبان کودک و والدین آن ها و تغییر برخی از ایده ها 
و متون براساس نوع ارتباط آن ها با متن و تصویر بود؛ در مرحلۀ 

آخر نیز تصویرسازی ها و صفحه آرایی کتاب  کامل شد.
من برای یافتن ناشــر دو سال دویدم و دو سال هم روند چاپ 
کتاب ها به طول انجامید تا این که سرانجام در سال 1393 چاپ 

شدند.

 در این فاصله زمانی نســبتًا طوالنی بین تألیف و چاپ 
کتاب، به برنامه ها یا ایده های دیگری فکر کردید؟

 در حال حاضر مشغول آماده سازی کتاب دیگری برای کودکان 
هســتم که به مرحلۀ چاپ نزدیك است؛ البته نویسندگی آن را 
خودم به عهده نداشــتم.  همین طــور ایده هایی دارم در معرفی 
حــواس پنج گانه، یك داســتان به زبان عامیانــه که از مثنوی 

بازنویسی شده است و.... 

ضمناً تغییراتی که در مرحلۀ چاپ بر روی کتاب اعمال شــد، 
کتاب را تاحدی از شرایط ایده آل من خارج کرد. در طرح اولیه 
نخی تعبیه شده بود که با کشــیدن آن، حجم تشكیل می شد 
و این برای کودکان بســیار جذاب بود که این امكان در مرحله 
تولید میسر نشــد اما به  من آموخت که کارهایم را به دو گروه 
تقسیم کنم: کارهایی که براساس امكانات موجود ارائه می دهم 
و کارهایی که به صبر احتیاج دارند تا شرایط مناسب تولیدشان 

در داخل یا خارج از کشور مهیا شود.

 به نظر شما  برای تولید یك کتاب خواندنی و لذت بخش 
چه مواردی را باید در نظر داشت؟

البتــه من راجع به کتاب کودک و با توجه به 
تجربۀ خودم می توانم به مواردی اشاره کنم؛ 
چون صحبت در این مورد دقایق زیادی دارد. 
اول اینكه ما باید کودکاِن نسل حاضر را خوب 
بشناسیم، از روان شناسی آن ها گرفته تا طرز 
فكر آن ها و مكالمه و  ارتباطشــان با محیط 
پیرامون و اطرافیان و تا وسایل سرگرمی، نوع 
لباس پوشــیدن و... باید توجه داشت که در 
دنیای امروز چیزهای زیادی برای جلب توجه 
کودکان وجود دارد و کتــاب باید در چنین 
فضایی برای کودکان جذاب و خواندنی باشد.  

مورد دوم این اســت که کتاب را قبل از چاپ به کودکان ارائه 
دهیم و واکنش های آن ها را در نظر داشته باشیم.

و نكته بعدی این اســت باید در مســیر تحقیق برای موضوع 
کتابمان حتماً کتاب های داخلی و خارجی مشــابه را بررســی 
کنیم و با تجربه های قبلــی مختلف و نگاه  های مختلف به یك 

موضوع آشنا شویم.

 خودتان در چه موضوعات و حوزه هایی مطالعه دارید و 
بیشتر آثار چه کسانی را می خوانید؟

مسلماً برای ورود به این حرفه و ثبات در آن باید مطالعه داشت 
و این جزء اجتناب ناپذیر این حرفه است. ارائه می دهد. خصوصاً 
که من هنوز در ابتدای راه هستم. من به کتاب های روان شناسی 
کودک، آمــوزش خالقیت به کودکان و برخــی اوقات مطالعه 
مقاله هایــی دراین زمینه عالقه مند هســتم و تا جایی که برایم 
مقدور باشد آن ها را در برنامه خود می گنجانم. اما تماشای آثار 
گرافیكی نیز برای من الهام بخش هســتند. همچنین کتاب های 

داخلی و خارجی که برای کودکان تألیف شده اند. 
شــاید مهم ترین کتــاب یا بهتر بگویم نویســندهـ  تصویرگری 
 کــه آثــارش در نگاه من تأثیری به ســزا داشــت تــارو گمی 

»Taro Gumi« هنرمند ژاپنی باشد. 
نكته دیگر حفظ ارتباط دائمی با کودکان اســت که این کار به 
نظــر من از اهمیت زیادی برخوردار اســت؛ زیرا کمك می کند 

نگاه ملموس و واقع بینانه ای به مخاطب داشته باشید.

آموختم کارهایم را به 
دو گروه تقسیم کنم: 
کارهایی که براساس 
امکانات موجود ارائه 
می دهم و کارهایی که 
به صبر احتیاج دارند 
تا شرایط مناسب 
تولیدشان مهیا شود

61   رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 |



آموزش با جادوی قصه
گپ وگفتی با یوسف قوجق، نویسنده رمان »نردبانی به آسمان«

اشاره
یوسف قوُجق، نویسنده ترکمن، در روستای اوخلی باال از توابع 
رامیان به دنیا آمده اســت. داستان نویسی را از سال 1365 آغاز 
کرده است. نخستین داستانش با عنوان »چاپار« در سال 1368 
در مجله  کیهان بچه ها چاپ شد. در سال 1370 داستان »کجاوه« 
را نوشت درباره  دختری ترکمن که حرف ها، لبخندها، اشک ها و 

فریادهایش را بر تار قالی گره می زند.
قوُجق از معدود نویسندگانی اســت که هم در حوزة کودک و 
نوجوان، هم در حوزة بزرگ ســال آثار موفقی از او همچون »نبرد 
در قلعه گوگ تپه«،  »لحظه ها جا می مانند«، »ســیاه، ســفید و 
خاکســتری«، »نردبانی رو به آسمان« و »وقت جنگ، دوتارت را 
کوک کن« منتشر شده است. او با دو کتاب اخیرش در این دوره 

از جشنواره حضور دارد.

 در آثار متعددی از شما از جمله »نردبانی رو به آسمان« 
عنصر حماسه و قهرمانی پر رنگ است؛ نقش حماسه را 

در امر تربیت نسل جوان چطور ارزیابی می فرمایید؟
دالوی و شــجاعت قهرمان داســتان، شــاخصۀ اصلی یك اثر 
حماســی است و در رمانی که اسم بردید، همین شاخصه را در 

شخصیت زنی ترکمن به نام آلتین و جوانی به نام آیدین می بینیم 
که اولی در مبارزه با روس های اجنبی در گذشــته ای نه چندان 
دور در دشــت ترکمن و دومی در جنگ با متجاوزین بعثی در 
جنگ هشت ساله و در دشت عباس به شهادت می رسند. حرف 
اصلی من در این رمان، در ایــن ضرب المثل ترکمنی خوابیده 
که می گوید: »گیاه روی ریشــه اش ســبز می شود!« آیدین که 
در جنگ تحمیلی شــهید می شود، اصل و نسبش به خانواده ای 
برمی گردد که زمانی با روس هــای متجاوز جنگیده اند. در این 
رمان، روس ها به روســتایی ترکمن نشــین می آیند و به زور از 
مردم مالیات می گیرند و در این درگیری، شوهر جوانمرد آلتین 
بی حرمتی ســربازان را به زنان قبیله   برنمی تابد و با آن ها ـ که 
از قضا زمانی پیش تر  جانشــان را نجات داده  ـ   درگیر می شود. 
زنــش آلتین هم، در هیبتی مردانه، بــه آن ها می تازد و... همه 
این ها مفاهیم و ارزش هایی نظیر وطن دوستی و غیرتمندی در 
مقابل متجاوزان را به نوجوانان گوشــزد می کند. مفاهیمی که 

برای تربیت نسل جوان کشورمان، بسیار ضروری می نماید. 

 داستان و ادبیات داستانی چگونه می تواند در یادگیری، 
خصوصًا یادگیری در سنین پایین، مؤثر باشد؟
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قصه و افسانه از ابتدای آفرینش بشر وجود داشته و شاید نخستین 
قصه، قصۀ آدم و حوا باشــد و نخستین قصه گو، حضرت آدم)ع(، 
که ماجرای بهشت و فریب خوردنش از ابلیس و رانده شدنش از 
آنجا را برای فرزندانش تعریف کرد. قصه ها و افســانه های دیروز، 
به مرور زمان، جای خودشــان را به حكایت و بعد هم به داستان 
و ُرمان در زمانۀ ما داده اند. گویی پدران ما به خوبی می دانسته اند 
که یكی از راه های آموزش غیرمستقیم و بسیار مؤثر، استفاده از 
عنصر جادویی قصه و بازی است. مثاًل بازی »گل یا پوچ«، باعث 
تقویت روحیه کنجكاوی و روان شناختی کودکان می شود. »قایم 
باشــك« عالوه بر تحرک فیزیكی، نوعی آموزش غیرمســتقیم 
اختفا در برابر دشمن فرضی است. در قصه ها و افسانه های کهن 
نیز چنین آموزش های غیرمستقیمی وجود دارد. غیرممكن است 
افسانه ای پیامی غیرمستقیم نداشته باشد. طرح وقایع پُرهیجان، 
عجیب و غریب و غیرطبیعی در قصه ها و افســانه ها، باعث ایجاد 
لذت در کودکان می شــود و به تبع آن، پیام های مستتر و پنهان 
در آن ها در جان و روان کودک جا می گیرد. داســتان و ُرمان در 

عصر کنونی هم، حامل پیام و آموزش است. 

 آیا حضور ادبیات داســتانی را در کتاب های درسی به 
قدر کفایت و اثرگذار می بینید؟

آنچــه به عنوان مواد درســی در مدارس آموزش داده می شــوند، 
نمی تواند پاســخ گوی نیــاز دانش آمــوزان باشــد. »آموزش« و 
»پرورش« دو مقوله جدا از هم نیســت اما در مدارس ما، بیشــتر 

بــه »آموزش« اهمیت می دهند و نســبت به »پرورش« کم توجه 
هســتند. به نظرم بخ مهمی از مسایل پرورشی و تربیتی از طریق 
مطالعه کتاب های غیردرسی بهتر حاصل می شود. حضور ادبیات 
داستانی در کتاب های ادبیات فارسی خوب است اما کافی نیست. 
معلمین و دبیران مدارس، باید فرهنگ مطالعه کتب غیردرسی را 

بین دانش آموزان ترویج بدهند.

 مدرسه و معلمان چگونه می توانند شوق مطالعه و عادت 
به کتابخوانی را در دانش آموزان برانگیزند؟ چرا علی رغم 

تالش های نظــام آموزش وپرورش تا به 
امروز در این زمینه موفق نبوده ایم؟

به نظرم معلمین مدارس و نویســندگان آثار 
ویژه کودکان و نوجوانان، کار مشترکی انجام 
می دهند اما در شــكل و قالبی متفاوت. چه 
خوب بود اگــر آموزش وپــرورش، عالوه بر 
معلمین ـ که تدریس دروس را برعهده دارند 
ـ از داستان نویسان کودک و نوجوان نیز بهره 
می گرفت. به عبارتــی، یكی از این راهكارها، 
اســتفاده از حضور شاعران و داستان نویسان 
کشــور در مدارس اســت. مســلماً دیدار با 

مخاطبیــن آثار، برای خود پدیدآورندگان نیز مفید خواهد بود و 
از طرفی، باعث افزایش عالقه مندی دانش آموزان به مطالعه کتب 

غیردرسی خواهد شد. 

پدران ما به خوبی 
می دانسته اند که یکی 
از راه های آموزش 
غیرمستقیم و بسیار 
مؤثر، استفاده از عنصر 
جادویی قصه و بازی 
است
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اشاره
نادیا میاحی دارای تحصیالت کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و 
مدرس این زبان در دوره ضمن خدمت فرهنگیان و دانشگاه آزاد 
اسالمی اســت. او به همراه دو کارشناس دیگر یک فرهنگ لغت 
برای دانش آموزان دوره اول متوسطه تدوین و شخصًا )به صورت 
ناشر مؤلف( منتشر کرده است. در این فرهنگ لغت، واژه هایی که 
در کتاب های انگلیسی جدیدالتألیف این دوره به کار رفته است با 
دو تلفظ آمریکایی و انگلیسی آورده شده است. این کتاب در سال 
گذشته از سوی دبیرخانه سامان دهی در شمار کتاب های مناسب  
معرفی شد و در این دوره از جشنواره در گروه زبان های خارجی 

بخت خود را در رقابت با چند کتاب مناسب دیگر خواهد آزمود. 
 چگونه شــد که فکر تألیف »پراســپکت بیلینگوال 

دیکشنری« به ذهن تان افتاد؟
من از مدرســان دوره های ضمن خدمت فرهنگیان هستم. چون 
کتاب های درسی دانش آموزان دوره متوسطه اول، جدیدالتألیف 
بودند و خأل  چنین کتابی در بین کتاب های کمك درســی  زبان 
انگلیســی برای دانش آموزان وجود داشــت، مصمم شدم تا یك 
فرهنگ لغت مناســب دانش آموزان تألیف کنــم؛ لذا به مؤلفان 

پیشنهاد تألیف یك فرهنگ لغت را دادم.
 ظاهراً کتاب را خودتان شخصاً منتشر کردید! 

بله، وقتی پیشــنهاد ما مورد استقبال دوســتان و همكاران قرار 
گرفت و احســاس کردیم کتاب مورد نیاز دانش آموزان و معلمان 

است، کار را شروع کردیم. 
البته در تألیف کتاب و نوشــتن آماتور بودیم و حتی از نرم افزار 
مناسب تألیف لغت نامه اســتفاده نكردیم و کارمان را در محیط 
واژه پرداز WORD  انجام دادیم. فتوشــاپ را هم در حد مبتدی 

می دانســتیم، و طراحی، صفحه آرایی و تنظیــم صفحات را هم 
خودمــان انجام دادیم که این فراینــد همزمان با دوران تدریس 
انجام شد و حدود چهار ماه به طول انجامید. همان طور که گفتید، 

کار چاپ و انتشار هم بر دوش خودمان بود.
 آیا حمایت های بعدی هم همانند قبل از چاپ کتاب بود؟
حمایت از کتاب تأثیر بســیاری روی نویسنده یا ناشر می گذارد. 
متأسفانه، با وجود آن که این فرهنگ لغت موردنیاز همه همكاران 
است، بسیاری از همكاران با وجود تأیید وزارت آموزش و پرورش، 
آن را به دانش آموزان خود معرفی نمی کنند. من ایده های بیشتری 
برای این کتاب در ذهن داشتم اما به دلیل نبود فرصت و نداشتن 

بودجه کافی فعاًل دست نگه داشته ام. 
ناگفته نماند که دانش آموزان زیادی، خودشــان بدون معرفی 
معلم این کتاب را تهیه کرده اند. برخی از دانش آموزان شهرستان 
وقتی نام مرا روی کتاب دیدند و متوجه شدند یكی از معلم های 
شهر خودشــان این کتاب را نوشــته، آن را خریدند. طوری که 

تاکنون پنج هزار نسخه از آن به فروش رفته است.
 آیا این اندازه دلگرمی برای تداوم و گسترش کار کافی 

نیست؟ 
کتابی که منتشر شده،  مربوط به کالس های هفتم و هشتم است. 
برنامه هایی برای کتاب نهم و همچنین کتاب جامع دوره متوسطه 
در نظر دارم کــه امیدوارم از حمایت بیش تــر آموزش وپرورش 
برخوردار شوم. من به دلیل سكونت در شهرستان و نبود امكانات 
کافی، سخت می توانم ایده هایم را در قالب کتاب بیاورم. بنابراین 
از آموزش وپرورش انتظار دارم با راهكارهایی مانند خرید حداقل 
یك کتاب کمك کند تا کتاب مذکور در سطح وسیع تری منتشر 

شود.

پاسخی به نیاز جدید دانش آموزان متوسطه اول
گپ وگفتي با نادیا میاحی، مؤلف فرهنگ لغت انگلیسی فارسی »پراسپکت بیلینگوال«
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کــارنامٔهعــلمی-
اجراییوبیانیههای
گـــروههایداوران
سیزدهمینجشنوارهکتابهای
آمـــوزشیوتـــربیتیرشــــد
ســـــــــــال۱۳۹۵



گروهداوریآدابومهارتهایزندگی

عبدالرسول کریمی )1346(
فوق لیسانس روان شناسی تربیتی، کارشناس منطقۀ 5 آموزش وپرورش تهران و عضو گروه 
آداب و مهارت های زندگی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی«. ایشان عالوه بر آنكه 
در تألیف کتاب »تفكر و ســبك زندگی« همكاری داشــته، از مدرسان ضمن خدمت این 

کتاب نیز بوده است.

سید امیر رون )1345(
دکترای برنامه ریزی درســی، مسئول گروه برنامه ریزی پرورشی، سالمت و تربیت، آداب و 
مهارت های زندگی و بنیان  خانواده در »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی«، مدرس 
دانشــگاه ها و مراکــز تربیت معلم و اســتادیار و عضو هیئت علمی »ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی« با بیش از 30 سال سابقۀ خدمت فرهنگی، ایشان در تدوین »برنامۀ 
درســی ملی« و تألیف کتاب درسی »تفكر و سبك زندگی« برای پایه های هفتم و هشتم 

مشارکت داشته است و کتابی نیز دربارة اصول تألیف کتاب های درسی دارد.

روفیا دهقان منشادی )1339(
فوق لیســانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، مشاور و مدیر مدرسه و عضو شورای تألیف 
کتاب های درسی »تفكر و سبك زندگی«. ایشان طرح تالوت قرآن ویژة مربیان تربیتی را 

تدوین کرده است.
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گروهداوریآدابومهارتهایزندگی
بیانیهٔگروهداوریآدابومهارتهایزندگی

سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد
حوزة یادگیری آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده از اهمیت و جایگاه ویژه ای در اســناد تحول بنیادین، 
به ویژة »ســند برنامۀ درســی ملی« برخوردار است. طراحی و تولید کتاب های آموزشی توسعه ای معتبر و جذاب 
متناسب با موقعیت ها، سبك های یادگیری و سنین رشد متفاوت دانش آموزان، به منظور دست یابی آن ها به سبك 

زندگی پیشرفتۀ اسالمیـ  ایرانی، در برخورد عاقالنه با دنیای پرچالش ضروری است.
در این دوره از جشنواره گروه داوری آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده 51 جلد کتاب را بررسی کرد.

به منظور افزایش اعتبار نتایج داوری، تمامی کتاب ها توســط همۀ داوران گروه به طور جداگانه براســاس 
معیارهای عمومی و اختصاصی ارزیابی شــدند. به طوری که در یك مرحله 10 عنوان و براســاس میانگین 
نمرات ارزیابی و اجماع داوران در مرحلۀ بعدی شــش عنوان و در جلســۀ نهایی دو عنوان کتاب، یكی ویژة 
دانش آموزان دورة ابتدایی و دیگری ویژة والدین و معلمان در درجۀ تقدیری انتخاب و به دبیرخانۀ جشنواره 

معرفی شدند. الزم به ذکر است که هیئت داوران کتابی را شایسته برگزیده شدن ندانست.
در خصوص نقاط قوت کتاب ها می توان گفت:

 کیفیــت چاپ کتاب های راه یافته به این دوره از جشــنواره از نظر جلد، رنــگ، کاغذ، قطع، صحافی، 
صفحه آرایی و نوع و اندازة قلم مناسب بود.

 محتوای کتاب ها نسبتاً به روز و شیوة ارائۀ آن  ها تازه و خالقانه بود.
 محتوای ارائه شــده نسبت به مخاطب از نظر ســطح ذهنی و وضعیت و امكانات آموزشی و روان بودن 

زبان مناسب بود.
ضعف های آثار رسیده به جشنواره نیز عبارت بودند از:

 ترجمه ای بودن، دور بودن از نگاه بومی و انطباق نداشــتن با فرهنگ و ارزش های کشورمان، به ویژه در 
نام شخصیت های داستان ها و تصویرها، مصداق ها و مثال های مبتالبه زندگی اسالمی ـ ایرانی؛

 توجــه ناکافی به نیازهــا و موقعیت های مخاطبان وارائۀ راهكارهای عملی بــرای کاربرد محتوا و نحوة 
مواجهۀ درست با چالش های زندگی؛

 توجه اندک به نگاه همه جانبه و یكپارچه به نیازهای حال و آیندة مخاطبان و نگاه تفكیكی به ویژگی های 
روانی و مشكالت مبتالبه آن ها در یادگیری آداب و مهارت های زندگی؛

 کمتر اهمیت دادن به ذکر منابع و مآخذ و همین طور طراحی واژه نامه و نمایۀ موضوعی برای کتاب ها.
این گروه داوری نكاتی به شرح زیر را پیشنهاد می کند:

 در نظرگرفتن اصول و مبانی اســناد مصوب تحول بنیادین آموزش وپرورش، به ویژه سند برنامۀ درسی 
ملی، و تعارض نداشتن با آن؛

 طراحی و تولید کتاب های آموزش توســعه ای متناسب با منابع و پژوهش های معتبر داخلی و خارجی 
به جای ترجمۀ محض؛

 بومی سازی کتاب های ترجمه ای و انطباق آن با آموزه های دینی، فرهنگی و اجتماعی کشورمان از نظر 
تصویری، نام ها، مصداق ها و مثال ها؛

 توجه ویژه به نیازهای حال و آیندة دانش آموزان و جامعه، و تفاوت های فردی، محیطی، جنسیتی و فرهنگی؛ 
 اهمیت دادن به ویژگی های دوران حساس بلوغ و هویت یابی دختران و پسران؛

 سرمایه گذاری در تولید بسته های آموزشی در کنار کتاب های آموزشی، مانند فیلم، بازی رایانه ای، مجله 
و سایر تولیدات نرم افزاری و صوتی؛

 ذکر منابع و مآخذ، واژه نامه و نمایه در کتاب ها.
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گروهداوریآموزشوپرورشکودکاناستثنایی

هاجر عمل صالح )1342(
فوق لیسانس روان شناسی کودکان استثنایی، کارشناس مشكالت ویژة یادگیری »سازمان 
آموزش وپرورش کودکان استثنایی کشور«، معاون آموزشی مرکز آموزش کودکان کم توان 
ذهنی و عضو گروه تألیف کتب کودکان استثنایی ابتدایی و پیش متوسطه )فارسی و علوم( 

با بیش از 26 سال سابقۀ خدمت در آموزش وپرورش.

علی اسالمبولچی  مقدم )1336(
فوق لیسانس روان شناسی کودکان استثنایی و کارشناس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
کشور با حدود 25 سال سابقۀ خدمت که تاکنون کتاب های متعددی درخصوص کودکان 
استثنایی ترجمه کرده و در تهیه و تنظیم برنامۀ دورة کارشناسی ناپیوستۀ آموزش وپرورش 

استثنایی مشارکت داشته است.

منیره عزیزی )1351(
فوق لیســانس روان شناسی تربیتی و دانشــجوی دکترای روان شناسی و آموزش کودکان 
اســتثنایی، مدرس آموزش وپرورش اســتثنایی در دانشــگاه های کشــور، مسئول واحد 
برنامه ریزی آموزشــی و درســی دانش آموزان طیف اوتیسم در ســازمان آموزش وپرورش 

استثنایی کشور با 27 سال سابقۀ خدمت در آموزش وپرورش استثنایی.
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گروهداوریآموزشوپرورشکودکاناستثنایی

بیانیهٔگروهداوریآموزشوپرورش
کودکاناستثنایی

سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد
تهیــۀ اطالعات و مطالب علمی جدید دربارة مســائل کودکان و دانش آموزان اســتثنایی و ارائۀ آن ها به 
معلمان، والدین، کارشناســان، متخصصان و دانشجویان این حوزه می تواند گامی برای ارتقای دانش جامعه 
در زمینه های آموزشی و توان بخشی باشد. برگزاری »جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد« گامی مهم 

در راستای تشویق مؤلفان، مترجمان و ناشران حوزة کودکان استثنایی محسوب می شود.
در این دوره از جشــنواره، از مجموع کتاب های حوزة آموزش وپرورش کودکان استثنایی، 54 عنوان کتاب 
واجد شــرایط داوری شناخته شده و در اختیار این گروه داوری قرار گرفته بود که پس از بحث و بررسی و 

جمع آوری نظرات داوران، 8 عنوان کتاب به عنوان نامزدهای دریافت جایزه اعالم شد.

نقاط قوت کتاب های رسیده به جشنواره را چنین می توان برشمرد:
 1. جامعیت آثار؛

2. کاربردی بودن آن ها؛
3. داشتن نگاه تازه به حوزة کودکان استثنایی؛

4. افزایش تعداد کتاب های تألیفی نسبت به ترجمه ای؛
5. حضور و ورود والدین کودکان استثنایی به حوزة تألیف و ترجمه.

6. افزایش کتاب های کمك آموزشی برای نوآموزان و دانش آموزان استثنایی نسبت به دوره های قبل.

نقاط ضعف کتاب ها نیز عبارت اند از:
1. کمبود کتاب و بی توجهی مؤلفان و مترجمان به برخی از گروه های کودکان استثنایی؛

2. کمبود کتاب های کمك آموزشی و کمك درسی برای دانش آموزان استثنایی؛
3. پایین بودن کیفیت چاپ و صحافی کتاب ها؛

4. هزینۀ باالی تولید کتاب در حوزة آموزش وپرورش استثنایی.

این گروه داوری موارد زیر را پیشنهاد می کند:
 افزایش تهیه و تولید کتاب برای خود کودکان استثنایی و نه فقط دربارة کودکان استثنایی.

 تهیه و تولید کتاب هایی به زبان ساده برای والدین و کودکان و دانش آموزان استثنایی.
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گروهداوریبازیوسرگرمی

کبری مالمیر )1348(
لیسانس بازیگری و کارگردانی و فوق لیسانس علوم و تحقیقات و عضو گروه پیش دبستانی 
»دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی« با حدود 20 سال سابقۀ خدمت فرهنگی. ایشان 
که در تدوین برنامۀ درسی پیش دبستان و تولید شش حلقه فیلم آموزشی مشارکت داشته، 
مجری کارگاه های اســتانی برای مربیان پیش  دبستانی و کارگاه های مهارت های زندگی و 
اختالالت یادگیری و تدریس »نمایش خالق و بازی برای کودکان« را از سال 1377 آغاز 

کرده است.

طاهره خردور )1344(
دانش آموخته علوم تربیتی، 14 سال ســابقه تدریس در دوره ابتدایي، سرگروه گروه هاي 
آموزشــي پایه چهارم اداره کل شــهر تهران به مدت سه ســال، نویسندة کتاب کودک و 
مدیرداخلی مجلۀ »رشــد کودک« با بیش از 20 سال ســابقۀ خدمت ادبی و مطبوعاتی. 
ایشان عالوه بر تألیف کتاب کار برای درس های فارسی، ریاضی و علوم دورة ابتدایی، بیش 

از 50 عنوان کتاب دارد که از جملۀ آن هاست: »یه برکه یه ماهی« و »قصۀ میوه ها«.

فریده عصاره )1338(
فوق لیسانس برنامه ریزی درســی، کارشــناس »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، 
مدرس مراکز تربیت معلم و دانشــگاه، عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ رشــد پیش دبستانی با 
بیش از 30 سال ســابقۀ خدمت فرهنگی. ایشان تاکنون سه عنوان کتاب دربارة کودکان 
به رشتۀ تحریر درآورده، در برنامه ریزی و تألیف کتاب های »هدیه های آسمانی« و تدوین 

راهنمای برنامۀ درسی پیش دبستان مشارکت داشته است.
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گروهداوریبازیوسرگرمی

بیانیهٔگروهداوریبازیوسرگرمی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

می دانیم که بازی سرلوحۀ زندگی کودک است. کودک در بازی، چطور زندگی کردن را می آموزد و در بازی 
گروهی و انفرادی، تعامل با محیط اطراف و شادی و لذت را تجربه می کند. بنابراین ما دست اندرکاران تهیه 

و تدوین کتاب ها و رسانه های مرتبط باید تالش بیشتری در تألیف و نشر این کتاب ها به کار می بستیم.
در این دوره از جشــنوارة هیئت داوران از میان 24 عنوان کتاب بازی و ســرگرمی رسیده به گروه، هفت 
کتاب  را که از نظر داوران ارزشــمندتر بودند، نامزد دریافت جایزه معرفی کرد. متأسفانه در این دوره، سهم 
کتاب های دارای بازی و ســرگرمی کم بود و بیشــتر کتاب ها نیز ترجمه ای بودند. انتظار می رود، ناشران به 

تألیف این نوع کتاب ها توجه بیشتری نشان دهند.

نقاط قوت کتاب ها:
1. مطالب کتاب ها قابل اجرا و بازی کردن بودند.

2. با گروه سنی مخاطب تناسب داشتند.
3. اغلب با فرهنگ جامعۀ ایرانی و اسالمی مغایرت نداشتند.

4. بازی ها )هم بازی های انفرادی و هم  بازی های گروهی( تقریباً به روز بودند.
5. شور و هیجان و لذت بازی در کتاب ها احساس می شد.

6. کودکان می توانستند ابزارهای بازی ها را فراهم کنند.
7. گروه سنی مخاطب در شناسنامه کتاب ذکر شده بود.

8. فهرست منابع و مأخذ، واژه نامه ها و نمایه ها آورده شده بودند.
9. به طرح روی جلد و نام مناسب برای کتاب که در نگاه اول، حرف اول را می زند، توجه شده بود.

در کنار این قوت ها کتاب های مذکور از ضعف هایی نیز برخوردار بودند:
1. به امر کتاب سازی توجه کافی نشده بود.

2. برخی تصویرگری کتاب ها با ارزش های فرهنگی و بومی متناسب نبود.
3. زبان برخی ترجمه ها با زبان و ادبیات کشور هم خوانی نداشت.

4. به مقدمه یا پیش گفتار صحیح و مناسب که درک درستی از محتوای کتاب را شامل شود توجه کافی 
نشده بود.

5. بعضی کتاب ها ویراستاری مناسب نشده بودند.

گروه داوران حوزه بازی و سرگرمی پیشنهادهای اجرایی خود را به شرح ذیل اعالم می دارد:
 توجه بیشتر به امر تألیف کتاب های بازی و سرگرمی از سوی مؤلفان و ناشران؛

 توجه به چاپ و انتشار کتاب های بازی و سرگرمی؛
 تشویق و ترغیب ناشران در جهت تولید این گونه کتاب ها.
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گروهداوریپیشدبستانی

بابك نیك طلب )1346(
لیسانس زبان و ادبیات فارسی، دبیر ادبیات دبیرستان های تهران و کارشناس ادبی »کانون 
پرورش فكری کودکان و نوجوانان« با بیش از 25 سال سابقۀ کار در عرصۀ آموزش ادبیات 
و شــعر کودک. ایشان که تاکنون شش مجموعه شــعر برای کودکان و نوجوانان سروده، 
برگزیدة نفر اول شــعر کودک و نوجوان پنجمین جشــنوارة بین المللی شعر فجر وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

مرتضی طاهری )1330(
فوق لیسانس مدیریت آموزشی و بازنشستۀ وزارت آموزش وپرورش که پیش از بازنشستگی، 
در ســمت های کارشناسی و معاون پرورشی اســتان تهران،  مسئول سازمان دانش آموزی 
تهران، کارشــناس مســئول گروه پیش دبســتانی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی 
خدمت کرده اســت. ایشان همكاری نزدیكی با مجله های رشد پیش دبستان، رشد معلم و 

رشد ابتدایی داشته است.

مجید راستی )1333(
لیســانس ادبیات زبان انگلیسی، سردبیر مجلۀ رشــد کودک و نویسندة ادبیات کودک و 
نوجوان با بیش از 40 سال سابقۀ همكاری با گروه کودک و نوجوان شبكه های 1 و 2 »صدا 
و ســیمای جمهوری اسالمی ایران« و همكاری با مجالت کودک از جمله کیهان بچه ها و 
سروش کودک. ایشان تاکنون کتاب های بسیاری برای کودکان و نوجوانان به رشتۀ تحریر 
درآورده اســت که به عنوان نمونه می توان از »ماجراهای علی کوچولو« و »پسر کوچولویی 

به نام غوره« نام برد.
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گروهداوریپیشدبستانی

بیانیهٔگروهداوریپیشدبستانی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

گروه داوری پیش دبستانی، کتاب های راه یافته به مرحلۀ نهایی جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد 
را در سه بخش قصه و داستان،  شعر و مرجع مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

از میان کتاب های منتشر شده در سال های 1392 تا 1394 که در رشتۀ پیش دبستانی و در قالب شعر و 
قصه و کتاب مرجع بررسی شدند، در مجموع وضعیت نسبتاً  مناسبی در این حوزه مشاهده می شود. 

نقاط قوت کتاب ها را می توان چنین برشمرد: 
1. تنوع در فرم ارائۀ کتاب ها؛

2. گوناگونی موضوعات؛
3. توجه شاعران به مضمون های نوآورانه و منطبق با این گروه سنی؛

4. روبه رشد بودن خلق آثار مناسب برای خردساالن در حوزة قصه و داستان.

نقاط ضعف کتاب های موجود نیز در دو مورد زیر خالصه می شوند:
 کمبود کتاب های مرجع به علت بی اطالعی تولیدکنندگان اســتانی و معرفی نشدن کتاب های مزبور به 

حوزة نشر؛ 
 گرایش ناشــران به تولید مجموعه ها که این امر ناشــی از مشــكالت موجود در حوزة نشراســت و در 

بلندمدت تأثیر منفی بر کیفیت آثار تك جلدی خواهد داشت.
نكات پیشنهادی عبارت اند از:

1. توجه بیشتر ناشران و تولیدکنندگان به تنوع قالب ها، تنوع موضوعات و نیاز مخاطبان؛
2. نیازسنجی در بخش کتاب های مرجع و بخش هایی که به آن ها توجه کمتری شده است؛

3. اطالع رسانی بیشتر به استان ها برای معرفی کتاب های مرجع به حوزة نشر؛
4. تأکید به ناشران برای تولید کتاب های مرجع.
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گروهداوریچندموضوعی

سعید کفایتی )1348(
فوق لیســانس آموزش زبان آلمانی، دبیر دبیرســتان و مدرس دانشگاه، مؤلف کتاب های 

کمك درسی و مقاله با 27 سال سابقۀ تدریس.

ناهید بریری
فوق لیسانس تعلیم و تربیت اسالمی، کارشــناس تكنولوژی و گروه های آموزشی معاونت 
آمــوزش ابتدایی، مدرس دوره های آموزش عالــی ضمن خدمت فرهنگیان و مراکز تربیت 
معلم، و عضو شوراهای برنامه ریزی آموزش ابتدایی و درس های قرآن، علوم، دینی و ریاضی 

با بیش از 30 سال سابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش. 

مریم خدایاری )1350(
فوق لیسانس برنامه ریزی درسی، دبیر دبیرستان های تهران و معلم نمونۀ استانی در تهران 
در سال 1391. ایشان عالوه بر چندین جلد کتاب کمك درسی، تاکنون 14 مقالۀ علمی ـ 

پژوهشی و آموزشی به دست چاپ سپرده است.
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گروهداوریچندموضوعی

بیانیهٔگروهداوریچندموضوعی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

رسانه های آموزشی و کمك آموزشی به عنوان ابزاری برای تسهیل تدریس و یادگیری به کار می روند. یكی از 
این رسانه ها گروه  کتاب های چند موضوعی است. معلمان و مؤلفان، به خصوص در دورة ابتدایی، آموخته های 
دانش آموزان را که شــامل درس های فارسی، ریاضی، علوم، قرآن، هدیه های آسمان و ... می شود، به صورت 

مجموعه ای در یك مجلد، تنظیم و عرضه می کنند.
داوران کتاب های چندموضوعی، ضمن تقدیر و تشكر از همۀ مؤلفان و ناشرانی که در زمینۀ تولید و چاپ 
مجموعۀ کتاب های چندموضوعی فعالیت های ارزشــمندی داشــته اند، از بین کتاب  های مناســب در طول 
سال های 1393 تا 1395، 10 اثر رسیده به گروه  را براساس ویژگی های: انطباق طرح روی جلد با گروه سنی 
و محتوا، وجود مقدمه برای معلم، اولیای دانش آموز و خود دانش آموز، وجود فهرست موضوعی، کیفیت، نوع 
و جنس کاغذ، نوع و اندازة  حروف، تعداد صفحات، میزان سفیدخوانی، کیفیت و نحوة استفاده از رنگ، وجود 
تصویرهای مرتبط با محتوا، وجود جدول و نمودار، تعداد و انواع تمرین ها و سؤاالت در سطوح و حیطه های 
متفاوت )دانشــی، نگرشــی و مهارتی، کاربرد آموخته ها، ارزیابی، ترکیب و...(، رعایت اصول طراحی سؤال، 
تكراری بودن سؤاالت، درج زمان یكسان برای انجام انواع تمرین ها و آزمون ها و .... مورد ارزیابی قرار دادند.
وجود پاسخ نامه ها در اکثر این کتاب ها ، فرصت اندیشیدن، خالقیت و ابتكار را از دانش آموز سلب می کند 
و آن ها را مشتاقانه به سوی پاسخ آماده سوق می دهد. اشاره به عنوان های آزمون های بین المللی )تیمز و پرلز 
و کانگورو و ...(، فعالیت های تابســتانه و... روی جلد نیز مورد توجه ارزیابان قرار گرفت و متأســفانه اثری از 

آن ها در محتوا مشاهده نشد.
لذا در این مرحله از جشــنواره، از بین آثار موجود، اثری که حائز شــرایط الزم برای کسب عنوان برگزیده 
یا تقدیری باشــد، معرفی نمی شود. پیشنهاد می کنیم ناشران برای تولید آثار مناسب آموزشی، ضمن ایجاد 
هماهنگی های الزم بین گروه های تخصصی مؤلفان، از ارائۀ پاســخ نامه خودداری کنند و در نگارش مقدمه 

برای مخاطبان دقت الزم را مبذول دارند. 
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گروهداوریتفکروپژوهش

مهناز قانعی )1341(
دکترای فلســفۀ تطبیقی، دبیر دبیرستان های تهران، مدرس دانشگاه و عضو گروه فلسفۀ 
گروه های آموزشــی ادارة کل شهر تهران با بیش از 30 سال سابقۀ تدریس. ایشان صاحب 
کتاب »اخالق در نگاه موالنا« و هفت مقاله در زمینۀ اخالق و عرفان است و با »دانش نامۀ 

جهان اسالم« نیز همكاری دارد. 

میترا دانشور )1342(
دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور، دبیر دبیرستان های مناطق 12 و 16 آموزش وپرورش 
شهر تهران، رئیس گروه تفكر »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، مدرس دوره های 
کوتاه مــدت ضمن خدمت فرهنگیان، با بیش از 30 ســال تدریس، تحقیق، برنامه ریزی و 
تألیف در آموزش وپرورش. ایشــان در نگارش کتاب های »تفكر و پژوهش« برای پایه های 
ششــم تا هشــتم و »تفكر و سواد رســانه ای« پایۀ دهم و کتاب های راهنمای معلم آن ها 

همكاری داشته است. 

احمد غالمحسینی )1337(
فوق لیسانس برنامه ریزی درســی، معلم مدارس ابتدایی و متوسطه، مدرس مراکز تربیت 
معلم و کارشناس مســئول برنامه ریزی تربیت معلم با بیش از 35 سال خدمت فرهنگی. 
ایشان در تألیف کتاب های »تفكر و پژوهش« پایۀ ششم و »تفكر و سبك زندگی« پایه های 

هفتم و هشتم مشارکت داشته است.
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گروهداوریتفکروپژوهش

بیانیهٔگروهداوریتفكروپژوهش
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

به رغم توجه گسترده به »آموزش تفكر« و گذشت سال ها از درک این ضرورت در نظام آموزشی، به دلیل 
پاره ای از تنگناها، از قبیل دیدگاه برنامه ریزی غالب بر نظام آموزشــی، بی توجهی اولیای مدرسه ها و کمبود 
منابع آموزشی بومی متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی، و... پرورش تفكر از سرعت و کیفیت کافی برخوردار 
نیســت. برگزاری »جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشــد« فرصتی مغتنم برای رفع بخشی از این 

کاستی ها از طریق تولید کتاب های مناسب آموزشی ـ تربیتی است.
در این دوره از جشــنواره، گروه داوری تفكر و پژوهش 11 عنوان کتاب را بررســی کردند. هشــت عنوان 
از کتاب هــا به دانش افزایی مربیان، دو عنوان بــه کتاب کار مربی برای پرورش تفكر، و یك جلد به آموزش 
مهارت های تغییر شیوة تفكر برای عموم اختصاص داشت. به منظور افزایش اعتبار نتایج داوری، همۀ کتاب ها 
توســط ســه داور به طور جداگانه و براساس معیارهای مورد نظر، ارزیابی شدند. در جلسۀ نهایی، کتاب های 

برگزیده براساس میانگین نظرات و اجماع داوران تعیین و به دبیرخانۀ جشنواره معرفی شدند.
از نكات قابل توجه در کتاب های این دوره از جشنواره، روی آوردن نویسندگان و ناشران محترم به تبیین 
مبانی نظری پرورش تفكر و چگونگی اســتفاده از آن در الگــوی مورد نظر خود، و ارائۀ راهكارهای پرورش 

تفكر، و توجه بیشتر به مربیان به عنوان پرورش دهندگان تفكر است.
توجه اندک به طراحی موقعیت های مؤثر بر پرورش تفكر و تولید محتواهای کاربردی برای مربیان و اولیا، 
و همچنین کم توجهی به تولید کتاب برای نیازها و سطوح گوناگون دانش آموزان در گروه های سنی متفاوت، 

از نقاط ضعف  کتاب های این دوره بوده است.

در پایان موارد زیر را پیشنهاد می کنیم.
 تولید کتاب های آموزشی پرورش تفكر، همسو با مبانی نظری »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« و 

»برنامۀ درسی ملی« در انتخاب موضوع و ارائۀ تعریف، استدالل، مثال و...؛
 تولید محتوای مناسب برای تبیین مبانی نظری برنامۀ پرورش تفكر در دوره ها و گروه های سنی مختلف، 

به دور از پیچیدگی و اطناب مالل آور یا ایجاز مخل؛
 توجه به اصل تنوع در طراحی موقعیت های مؤثر یادگیری )انتخاب، سازمان دهی و ارائه محتوا(؛

 توجه بیشتر به اصول زیبایی شناسی و تصویرگری کتاب ها )متناسب با ارزش های فرهنگی و بومی(؛
 توجه ویژه به تصویرگری و کیفیت جلد کتاب ها؛

 ذکر منابع،  مآخذ، واژ ه نامه و نمایه در کتاب ها با رعایت اصول و استانداردهای الزم؛
 معرفی دقیق منابعی برای مطالعۀ بیشتر.
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زهرا مروتی )1353(
فوق لیســانس تاریخ ایران اسالمی، دبیر دبیرســتان های منطقه 19 شهر تهران، مدرس 
کالس های ضمن خدمت و عضو گروه تاریخ »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی«، با 
25 سال سابقۀ خدمت در آموزش و پرورش و بیش از 30 عنوان کتاب در زمینۀ تاریخ و 

آموزش تاریخ.

عباس پرتوی مقدم )1346(
دکترای تاریخ با گرایش ایران اســالمی، دبیر دبیرســتان های تهران و کارشناس مسئول 
گروه تاریخ »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، با بیش از 20 سال سابقۀ خدمت در 
آموزش وپرورش. ایشــان عالوه بر مشارکت در تألیف کتاب های درسی مطالعات اجتماعی 
پایه هــای هفتم و نهم، با مجموعۀ کتاب »یاران امــام« و »دایرة  المعارف فرهنگ ناموران 

معاصر ایران« و مجله ها و فصل نامه های بسیاری همكاری داشته است.

مهدی چوبینه )1337(
دکترای جغرافیا در گرایش ژئومورفولوژی، معاون اســبق »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
درســی«، مؤلف کتاب های درســی و داور جشنواره های فیلم رشــد، نرم افزارهای رشد و 

کتاب های آموزشی و تربیتی رشد با بیش از 30 سال خدمت فرهنگی.

ران
داو

ي 
ها

وه 
گر

ی 
ها

نیه 
 بیا

ی و
رای

-اج
می

 عل
مة

رنا
کـا

|  رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 78



گروهداوریتاریخوجغرافیا

بیانیهٔگروهداوریتاریخوجغرافیا
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

گروه داوران کتاب های تاریخ و جغرافیا مراتب خرســندی خود را از برگزاری جشنواره کتاب های آموزشی 
و تربیتی رشد اعالم می دارد و آرزومند  توفیق و تداوم این جشنواره است. 

درایــن دوره 72 عنوان کتاب در حــوزة تاریخ و جغرافیا به مرحلۀ  داوری نیمه نهایی رســید که پس از 
غربالگری اولیه، 10 عنوان به مرحلۀ نهایی راه یافتند. کتاب های رســیده در هر دو حوزة تاریخ و جغرافیا با 

استفاده از مواد مرغوب و جلد مناسب تهیه شده و به ذائقۀ مخاطب نزدیك تر شده بودند. 
البته برخی از کتاب های این دوره بدون در نظر داشــتن مخاطب خاص تهیه شده بودند که از ضعف های 

آن ها محسوب می شود و این موضوع، بخشی از زحمات مؤلفان و ناشران محترم را کم رنگ می نماید. 

نکات زیر به عنوان توصیه های هیئت داوران به مؤلفان، ناشــران و دست اندرکاران جشنواره 
اعالم می شود: 

1. هیئت داوران مراتب تأسف خود را از کمبود کتاب در حوزة جغرافیا ابراز می دارد و آرزومند توجه بیشتر 
ناشران به این حوزه است. 

2. هیئت داوران همچنین از ناهمگونی کتاب های تاریخی رســیده به مرحلۀ پایانی ابراز تألیف می کند و 
معیارهای داوری موجود را با انواع این کتاب ها متناسب نمی داند. 

3. داوران این دوره برموضوع اهمیت حوزة گرافیك در تولید منابع تاریخی و جغرافیایی به شــدت تأکید 
دارند. 

4. هیئت داوران بر طبقه بندی کتاب های آموزشی و درسی براساس مخاطبان مشخص تأکید می کند. 
5. این هیئت توجه ناشــران و مؤلفان محترم را به هم ســویی و هم نوایی با برنامه های درســی و محتوای 

کتاب های درسی جلب می کند. 
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گروهداوریداستان-آموزشابتدایی

محمدحسن حسینی )1348(
لیســانس متالوژی و دارای 20 جلد کتاب در حوزة شعر، قصه و زندگی نامه و بیش از 50 
مقالۀ چاپ شده در مطبوعات کشــور برخی از آثار او عبارتند از: »کالس بهار«، »آخرین 
پدربزرگ«، »دوست بانمك، دوست شــیرین«، »میش سفید،  ابر سفید«، »کتاب باغ« و 

»گمشده  شازده کوچولو«.

مرجان فوالدوند
فوق لیسانس ادبیات فارســی و دانشجوی دکترای ادبیات است. نویسندگي و پژوهشگري 
و سردبیري مجلۀ »همشــهری بچه ها« را در کارنامۀ خود دارد. تاکنون 8 کتاب داستان، 
به صورت بازنویســی و بازآفرینی، برای کودکان و نوجوانان به چاپ رســانده است. کتاب 
»طوطی و بازرگان« ایشــان در فرانســه، نروژ، هلند و ایتالیا چاپ شده است و سه کتاب 

دیگرشان از جشنواره های داخلی جایزه گرفته اند. 

عزت اهلل الوندی )1353(
لیســانس تئاتر با گرایش ادبیات نمایشــی، نویسنده، شــاعر و روزنامه نگار که حدود 20 
ســال در عرصۀ ادبیات کودک و نوجوان، هنر و داســتان فعالیت داشــته است. ایشان با 
»کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان«، »حوزة هنری ســازمان تبلیغات اســالمی«، 
»صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران« و »سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران« و 
همچنین، روزنامه های بیان، آفتاب یزد و جام جم و مجالت همشهری، رشد نوآموز و رشد 
کودک همكاری داشته است. آقای الوندی زندگی نامۀ فردوسی و زرین کوب را به سفارش 
انتشارات مدرسه به رشتۀ تحریر درآورده و جوایز متعددی از جشنواره های ادبی کشوری 

دریافت داشته است.
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گروهداوریداستان-آموزشابتدایی

بیانیهٔگروهداوریداستان-آموزشابتدایی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

اغراق نیست اگر داستان کودک را یكی از مهم ترین شاخه های ادبیات بدانیم؛ چرا که اولین مواجهۀ انسان 
با جهان ادبیات و هنر را شــكل می دهد. مواجهه ای که اگر موفق و خوشــایند باشد، او را مقیم دائم جهان 
وسیع ادبیات و مهمان خوان بی پایان دانایی خواهد کرد و از او انسانی در صلح و مهربانی با خویشتن و جهان 
خواهد ساخت. اما اگر مواجهه ای ناموفق باشد، دست کم برای سال ها، او را از دانایی و لذت نهفته در کتاب ها 
محروم خواهد ساخت. از این رو داستان کودک شایستۀ توجهی بی وقفه و نقدی دلسوزانه و موشكافانه است.

توصیف وضع موجود
از میان کتاب های چاپ اول ـ تألیف و ترجمه ـ منتشــر شــده در سال تحصیلی 94-1392 که به دفتر 
جشــنواره رســیدند، طی دو مرحله داوری 84 کتاب به مرحلۀ داوری نهایی راه یافتند. از این تعداد با نظر 
داوران، کتاب های ترجمه ای کنار گذاشته شدند و از میان 57 عنوان کتاب، با اتفاق نظر داوران، یك کتاب 

برگزیده و یك کتاب شایستۀ تقدیر معرفی شد.

نقاط قوت کتاب ها 
کتاب هایی که به مرحلۀ نهایی راه یافتند و به عنوان نامزد معرفی شدند، از تخیلی تازه و آزاد، زبانی روان 

و داستانی شیرین برخوردار بودند.

نقاط ضعف کتاب های موجود
هیئت داوران مهم ترین ضعف مجموع کتاب ها را در قصه پردازی و ساخت ماجراهای پرکشش و هیجان انگیز، 
و فقدان تفكر اصیل در زیرساخت کتاب ها دانست. ضعف زبان متأسفانه یكی از نقاط ضعف شایع در کتاب ها 
بود. کودکان به داســتان هایی نیاز دارند که نه تنها جذاب و خواندنی باشــند، بلكه به زبانی شیوا نیز روایت 
شده باشند. زبانی که گنجینۀ لغات آنان را غنی کند و آنان را با ظرافت ها و ظرفیت های زبان فارسی به عنوان 

ابزار تفكر و نیز یكی از مهم ترین زبان های ادبی جهان آشنا سازد.

پیشنهادها
تشــویق صاحب نظران به نقد علمی و موشكافانه، به تولید آثاری سخته تر و صیقل خورده تر می انجامد. از 
طرف دیگر، معرفی گســتردة کتاب های برگزیدة جشنواره که با مالک های سخت گیرانه انتخاب شده اند، به 
ترویج کتاب خوب در آشــفته بازار کتاب  ســازی ها کمك می کند. اگر جشنواره به این دو هدف دست  یابد، 
رســالت خود را در روشــن و هموار کردن راه پدیدآورندگان به سوی تولید کتاب های بهتر، و راه کودکان و 

نوجوانان به سوی شناخت کتاب های خوب، به انجام رسانده است.
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گروهداوریداستان-آموزشمتوسطه۱و2

محمدمهدوی شجاعی )1343(
لیسانس علوم تربیتی، دبیر زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه با 32 سال سابقۀ تدریس. 
ایشان مسئول بخش داســتان کیهان بچه ها و مدرس کالس های داستان نویسی نیز بوده 

است.

محمدرضا شمس )1336(
دارای مدرک معادل کارشناسی ادبیات، مدرس قصه نویسی در مدارس و همكار شرکت های 
انتشــاراتی صاحب نام تهران که تاکنون بیش از هشــت عنوان کتاب داستان تألیف کرده 

است.

جعفر ابراهیمی )1330(
دیپلم ریاضی و دارای نشــان درجۀ یك هنری )معادل دکترا( و بازنشستۀ کانون پرورش 
فكری کودکان و نوجوانان. این شــاعر و نویسنده که 22 سال مسئول شورای شعر کانون 
بوده اســت، بیش از 150 اثر در شعر، داستان و کتاب های آموزشی دارد و تاکنون دبیر و 

داور جشنواره های ادبی بسیاری بوده است.
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گروهداوریداستان-آموزشمتوسطه۱و2

بیانیٔهگروهداوریداستان-آموزشمتوسطه۱و2
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

تعداد کتاب های موجود در این بخش 480 عنوان بود که بعد از بررسی های اولیۀ داوران 54 کتاب راهی 
مرحلۀ  درجۀ 1 تشخیص دادند و در مرحلۀ نهایی، داوران 8 کتاب را انتخاب و به عنوان نامزدهای این بخش 

معرفی کردند.
داوران اعتقاد دارند که با توجه به وضعیت بد نشر ، ادبیات داستانی حرکتی رو به رشد دارد. هر چند این 
حرکت ُکند   صورت می گیرد،  اما امیدوارکننده است. روی آوردن نویسندگان و ناشران به چاپ و تألیف رمان، 
شناخت مخاطبان و نیازهایشــان، فعالیت  و شرکت بیشتر نویسندگان جوان در این عرصه، و تجربه کردن 
قالب های دیگر ادبی، مثل طنز،  فانتزی،  وحشــت و...، هر چند محدود، نشــان دهندة این حرکت رو به رشد 
اســت. البته داوران این بخش اذعان دارند که ادبیات داســتانی ماـ  به خصوص در بخش رمانـ  با معیارها و 

استانداردهای جهانی فاصلۀ زیادی دارد. 
از دیگر نقاط ضعفی که می توان به آن اشــاره کرد، کمبود رمان های مجموعه ای و چند جلدی و مجموعه 
داســتان  است که مخاطبان زیادی دارد و ناشران و نویسندگان خارجی به آن توجه زیادی می کنند. حضور 
کم رنگ نویسندگان زن نسبت به نویسندگان مرد و حضور کم رنگ نویسندگان حرفه ای نسبت به جوان ها، 
 نداشــتن جسارت و نوآوری، خودسانسوری، روایت های تخت، بی توجهی به چگونه روایت کردن، گرایش به 
سانتی مانتاسیســم و احساس گرایی، موضوع گرایی و نداشتن جهان بینی، و... از دیگر نقاط ضعف کتاب های 

این دوره بود.
به نظر ما، یكی از بهترین راهكارهای اجرایی برای رفع چنین مشــكالتی، حرفه ای شــدن است؛ حرفه ای 
شدن ناشران،  به خصوص کادر اجرایی آن ها و حرفه ای شدن نویسندگان، مترجمان و تصویرگران. از طریق 
حرفه ای شــدن و حرفه ای عمل کردن، روی آوردن به تألیف، رعایت کپی رایت، دوری از کتاب ســازی های 
بازاری، انتخاب مترجمان، تصویرگران و ویراستاران مناسب برای هر کتاب و مواردی از این دست، بسیاری 

از اشكاالت داستان نویسی ما برطرف می شوند.

83   رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 |



گروهداوریریاضی

دیانا فردین )1357(
فوق لیســانس آموزش ریاضی و دانشجوی دکترای آموزش ریاضی و دبیر ریاضی مدارس 
به مدت 17 ســال. در زمینۀ ارزشیابی کتاب ریاضی اول و سوم ابتدایی و نظارت بر اجرای 
آزمون های بین المللی »تیمز و پرلز« در ایران، با »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی« 

همكاری داشته است.

ابراهیم ریحانی )1345(
دکترای آموزش ریاضی از »دانشگاه مسكو«، مدیر گروه ریاضی »دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درسی«، دانشــیار گروه ریاضی »دانشگاه تربیت دبیر شــهید رجایی«، مدیر واحد 
تحقیق، توســعه و آموزش ریاضی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و عضو هیئت 
تحریریه مجلۀ »آموزش ریاضی برهان« که در نگارش کتاب های درسی ریاضی دوره های 
ابتدایی و متوســطه همكاری داشته و دو کتاب نیز به زبان روسی به رشتۀ تحریر درآورده 

است.

سپیده چمن آرا )1350(
دانشــجوي دکترای ریاضی با گرایش آموزش ریاضی، دبیر ریاضی دبیرستان های تهران، 
مسئول گروه ریاضی دوره های ابتدایی و متوسطۀ 1، مدرس دوره های ضمن خدمت، مؤلف 
کتاب درسی »هندســۀ تحلیلی و جبر خطی« و سردبیر »رشــد آموزش ریاضی برهان، 
متوسطۀ 1« با بیش از 25 سال خدمت در عرصۀ آموزش ریاضی. ایشان مقاالت خود را در 
کنفرانس های »آموزش ریاضی ایران« و »روان شناسی آموزش ریاضی ایران« ارائه می دهد. 
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گروهداوریریاضی

بیانیهٔگروهداوریریاضی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

گروه داوری ریاضی با مالحظه کتاب های رسیده، به ناشران کتاب های آموزشی پیشنهاد می کند:
 کتاب های کمك آموزشــی و آموزشــی عالوه بر توجه به دانش ریاضی و ارائۀ محتوای مناســب برای 

دانش آموز، به پرورش مهارت های ریاضی و تفكر ریاضی نیز توجه کنند و به فناوری نیز بپردازند.
 کتاب های کار و کمك آموزشــی در راســتای اهداف کتاب های درسی رسمی تألیف شوند، از نظر ابعاد 

فرهنگی دارای مؤلفه های مثبت باشند و به ابعاد زیبایی شناختی نیز توجه داشته باشند.
 کتاب های کمك آموزشــی از بیان کلیشــه ای مفاهیم و حقایق و توجه صرف به الگوریتم ها بپرهیزند و 

عالوه بر رویه ها، به مفاهیم به صورت مناسب بپردازند.
 در کتاب های آموزشی که برای معلمان نگاشته می شود، به نیازهای اساسی آنان توجه شود.

 شــعارها و عنوان هایی که برای کتاب های آموزشــی یا کمك آموزشــیـ  چه بــرای معلمان چه برای 
دانش آموزان ـ روی جلد یا در عنوان یا مقدمۀ کتاب آمده است، واقعاً در محتوای کتاب محقق شوند.

 کتابی که به عنوان کتاب آموزشی نوشته می شود، آینۀ تمام نمای آنچه بیان می کند، باشد.
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گروهداوریزبانوادبیاتفارسی

علی  رضایی )1354(
لیســانس زبان و ادبیات فارسی، کارشــناس ارزیابی کتاب های درسی، دبیر نمونۀ استانی 
و شهرستان های اســتان تهران و مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان که در تألیف 
بیش از 15 جلد کتاب کمك آموزشــی و کمك درسی ادبیات فارسی دبیرستان مشارکت 

داشته است. 

حسین قاسم پور مقدم )1344(
دکترای برنامه ریزی درســی، عضو گروه کار تألیف کتاب های فارسی ابتدایی و متوسطه، 
رئیس واحد تحقیق، توســعه و آموزش زبان و ادبیات فارســی »دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درسی« و مدرس دانشگاه. ایشــان در حال حاضر یك مجموعۀ فارسی آموزی برای 

غیرفارسی زبانان در دست تدوین و تألیف دارد.

فریدون اکبری شلدره )1342(
دکترای زبان و ادبیات فارســی و کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی »دفتر برنامه ریزی 
و تألیف کتب درســی« است که عالوه برنظارت بر برنامه ریزی و تألیف کتاب های فارسی 
درسي، کتاب ها و مقاالتی در زمینۀ آموزش ادبیات و زبان فارسی به رشتۀ تحریر در آورده 
است. »ادبیات داستانی پس از انقالب اسالمی« و »پیشینۀ آموزش زبان فارسی در ایران« 

از جمله کتاب های ایشان است. 

ران
داو

ي 
ها

وه 
گر

ی 
ها

نیه 
 بیا

ی و
رای

-اج
می

 عل
مة

رنا
کـا

|  رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 86



گروهداوریزبانوادبیاتفارسی

بیانیهٔگروهداوریزبانوادبیاتفارسی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

برنامۀ درســی زبان و ادبیات فارســی یكی از اساســی ترین برنامه های حوزه های یادگیریـ  تربیتی نظام 
آموزشی است که رسالتی سرنوشت ساز در انتقال میراث فرهنگی، ارتقای سواد ارتباطات و پاسداری از زبان 

فارسی دارد.
کتاب های کمك آموزشــی و کمك درسی فراوانی در بازار نشر دربارة برنامۀ درسی زبان و ادبیات دوره های 
تحصیلی گوناگون تولید شــده اند که همگی ســعی دارند، به مخاطبان و مجریان برنامۀ درسی در تثبیت، 
تحكیم و تعمیق یادگیری زبان و ادبیات فارسی کمك کنند. بسیاری از این کتاب ها در جهت تحقق اهداف 
آموزش زبان و ادبیات فارســی، به ویژه کتاب های درسی فارسی، به ارائۀ مطالب آموزشی پرداخته اند و این 

موضوع نسبت به گذشته بیشتر محسوس و ملموس است.

با این وجود برخی از نقاط ضعف کتاب های موجود را می توان چنین شمرد: 
1. کم توجهی به خواسته ها و انتظارات برنامۀ درسی زبان و ادبیات دورة تحصیلی؛

2. تكیه بر ساختار و محتوای کتاب درسی فارسی و تكرار آموزه های آن؛
3. عادت دادن مخاطب به پخته خواری با آوردن پاسخ سؤاالت در کتاب های کار و تمرین؛

4. کم توجهی به تنوع، ابتكار و نوآوری در تألیف و چاپ کتاب؛
5. رعایت نكردن اصول نگارش و تدوین علمی و نداشتن ارجاعات درست.

این گروه داوری همچنین نکاتی را به شرح زیر به ناشران محترم پیشنهاد می کند:
 توجه به اصول و اهداف آموزش زبان و ادبیات فارسی براساس راهنمای برنامۀ درسی ملی؛

 توجه به ویژگی های استفاده کنندگان کتاب به ویژه دانش آموزان؛
 رعایت سطوح یادگیری، درک مطلب و توانمندی های زبانی و ادبی در تولید کتاب و محصوالت آموزشی؛

 توجه به ابعاد زیبایی شناختی و نیز زبان آموزشی در تدوین و تولید کتاب و محصوالت آموزشی.
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گروهداوریزبانهایخارجی

سعید معظمی گودرزی )1355(
فوق لیسانس زبان شناسی و دانشجوی دکترای زبان شناسی همگانی، عضو گروه زبان های 
خارجی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، سرگروه کشوری زبان انگلیسی دبیرستان 

و مدرس دورة کشوری کتاب های جدیدالتألیف درس زبان انگلیسی دورة اول متوسطه.

محمدرضا عنانی سراب )1337(
دکترای آموزش زبان انگلیسی از »دانشــگاه لیدز« انگلستان، معاون گروه زبان انگلیسی 
دانشكدة ادبیات و علوم انسانی »دانشگاه شهید بهشتی« و مؤلف کتاب های زبان انگلیسی 
پیش دانشگاهی و پایۀ هفتم، با بیش از 30 مقالۀ علمی ـ پژوهشی در زمینۀ آموزش زبان 

انگلیسی. 

فریبا پیوندی )1350(
فوق لیسانس زبان شناسی همگانی و دبیر و سرگروه زبان انگلیسی دوره های متوسطۀ اول و 
دوم در مناطق 6 و 11 آموزش وپرورش تهران، با 17 سال سابقۀ خدمت در آموزش وپرورش.
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گروهداوریزبانهایخارجی

بیانیهٔگروهداوریزبانهایخارجی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشــد که هر ساله به انتخاب کتاب های برگزیده و تقدیری دست 
می زند، می  کوشــد در جهت دهی به تألیف کتاب های کمك آموزشــی نقش مؤثــر و کارایی ایفا کند. دورة 

سیزدهم جشنواره با تغییراتی در برنامۀ درسی زبان های خارجی مقارن شده است.
تنوع در شــیوه های ارائۀ مطالب، چند رسانه ای شدن ارائۀ محتوا، جذابیت شكل ظاهری کتاب ها، و توجه 
مناسب به صحت و دقت علمی را می توان از نقاط قوت کتاب های ارائه شده به این دوره از جشنواره  دانست. 
بخشی از این گرایش مثبت را می توانیم به تغییر در برنامۀ درسی نسبت دهیم. چرا که در این مرحله مؤلفان 
سعی کرده اند، در انتخاب محتوا و نحوة ارائۀ متناسب با رویكرد برنامۀ جدید به تجربیات جدیدی در تألیف 

مبادرت کنند. 
به موازات این گرایش مثبت، گرایش دیگری نیز به چشــم می خورد. بعضی از عنوان ها هنوز از شیوه های 

گذشته فاصله نگرفته اند. شاید بتوان این گرایش را نتیجۀ پرهیز ناشران از خطر پذیری دانست. 
امید اســت ناشران با عنایت به تغییراتی که در برنامۀ درســی اعمال شده است، از محدود کردن مؤلفان 
به تألیف در چارچوب  های متأثر از گذشته بپرهیزند و مؤلفان نیز از فرصت ایجاد شده برای تنوع بخشی به 

متون، تنوع فعالیت های یادگیری و شیوه های ارائه استفاده کنند. 
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گروهداوریسالمتوتربیتبدنی

طیبه ارشاد )1351(
فوق لیسانس علوم ورزشی، مسئول تربیت بدنی دختران منطقۀ 14 تهران، کارشناس گروه 
تربیت بدنــی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی« و مؤلف کتاب های راهنمای معلم 
تربیت بدنی برای دوره های تحصیلی ابتدایی، متوســطۀ اول و متوســطۀ دوم با 25 سال 
ســابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش. ایشان مشــاور طرح پژوهشی ارزشیابی درس 

تربیت بدنی در پایۀ ششم ابتدایی نیز بوده است.

حسین بابویی )1353(
فوق لیسانس مدیریت ورزشی و دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی سازمان های ورزشی، 
مدیــرکل دفتر تربیت بدنــی و فعالیت های ورزشــی وزارت آموزش وپرورش، عضو هیئت 
تحریریۀ مجلۀ رشــد تربیت بدنی و عضو و مســئول فنی مجلۀ ورزش و ارزش. ایشان در 
تدوین برنامۀ راهبردی تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی آموزش وپرورش همكاری داشته 

است.

عباس اردستانی )1343(
فوق لیســانس تربیت بدنی و علوم ورزشــی، عضو شــورای برنامه ریزی درسی تربیت بدنی 
سازمان پژوهش، مدرس مرکز تربیت معلم سابق، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و 
مؤلف کتاب های راهنمای معلم تربیت بدنی پایه های ششــم تا دوازدهم مدارس با بیش از 

15 سال سابقۀ خدمت در عرصۀ تربیت بدنی.
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گروهداوریسالمتوتربیتبدنی

بیانیهٔگروهداوریسالمتوتربیتبدنی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

خداوند را شاکریم که در سیزدهمین »جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد«، برگ زرین دیگری به 
افتخارات صاحبان اندیشه و فعاالن حوزة تولید و نشر آثار تربیت بدنی و علوم ورزشی افزوده شد.

در این جشــنواره از 15 عنوان کتاب راه یافته به مرحلۀ پایانی، ســه کتاب نامزد دریافت عنوان برگزیده 
بودند که در نهایت یك کتاب برگزیده معرفی شــد. از نكات قابل تأمــل درخصوص کتاب های راه یافته به 
مرحلۀ نهایی داوری می توان به تعداد زیاد آثار ترجمه ای و حضور کم رنگ آثار تألیفی، و همچنین پراکندگی 
عنوان های کتاب ها اشاره کرد که البته این امر از غنا و در دسترس بودن تألیفات بین المللی و بستر موضوعی 

گسترده در علوم ورزشی و تربیت بدنی حكایت دارد.

گروه داوران توجه به نکات زیر را در ادامة فعالیت های ارزشــمند تالشگران عرصة نشر آثار 
تربیت بدنی و علوم ورزشی الزم می داند:

 تهیه و تولید آثار با رویكرد پاسخ به نیازهای معلمان و دانش آموزان در دو بخش »درس تربیت بدنی« و 
»فعالیت های مكمل و فوق برنامۀ ورزشی« انجام پذیرد.

 حفظ رویكرد، اهداف و اصول مورد تأکید در برنامۀ درسی تربیت بدنی مدنظر قرار گیرد.
 به جاذبه های بصری و زیباسازی آثار توجه بیشتری مبذول شود.

 تولید و نشر آثار تألیفی تقویت شود.
 تصویرها متناسب با ارزش های فرهنگی و بومی کشور مناسب سازی شود.

 در گزینش و نشر آثار ترجمه ای، به ویژگی های به روز بودن، نو بودن و کاربردی بودن اثر توجه بیشتری 
شود.

در پایان زحمات بی دریغ برگزارکنندگان جشنواره را ارج می نهیم و برای ناشران و مؤلفان توفیق خدمت 
و سالمت از ایزد منان خواستاریم.

91   رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 |



گروهداوریشعرونثرادبی

محمدکاظم مزینانی )1342(
لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است. 
نوشــتن و سرودن را از ســال 1363 آغاز کرده و در این فاصله ده ها عنوان کتاب شعر و 
داستان و زندگی نامه نوشته است که بیش تر آن ها متعلق به حوزه کودک و نوجوان اند. او 
برای کتاب داســتانی »پاییز در قطار« )1385(، جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
را به دست آورد و برای رمان»آه با شین« )1393( جایزه جشنواره مهم جالل آل احمد را 

اخذ کرد. آثار او دو بار نیز در جشنواره کتاب های آموزشی رشد برگزیده شده اند.

محمدحسن حسینی )1348(
لیســانس متالوژی و دارای 20 جلد کتاب در حوزة شعر، قصه و زندگی نامه و بیش از 50 
مقالۀ چاپ شده در مطبوعات کشــور برخی از آثار او عبارتند از: »کالس بهار«، »آخرین 
پدربزرگ«، »دوست بانمك، دوست شــیرین«، »میش سفید،  ابر سفید«، »کتاب باغ« و 
»گمشــده  شــازده کوچولو«. وی در این دوره از جشنواره داور گروه داستان دوره ابتدایی 

نیز بود.

افشین عالء )1348(
لیســانس علوم سیاسی، دارای نشــان درجۀ یك هنر )معادل دکترا( از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی و نویسنده و شاعر سرشــناس کودکان و نوجوانان. از آثار متعدد او برای 
 کودکان و نوجوانان می توان به »یك عالم پروانه«، »بلدم شعر بگویم«، »نسیم دختر باد«، 
»یك سبد بوی بهار«،  »خاطرات مه گرفته«، »دو منظومه بلند عاشورایی«، »گل صد برگ 
و تانك« و »عطر خنده امام« اشــاره کرد. »کودکانه ها و غزل« نیز مجموعه ای از شعرهای 

بزرگسال و کودکانه اخیر اوست. 
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گروهداوریشعرونثرادبی
بیانیهٔگروهداوریشعرونثرادبی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

گروه داوری شــعر و نثر ادبی، داوری کتاب های منتشر شده در گروه سنی کودک و نوجوان طی دو دوره 
اخیر   را به عهده داشت.

در این دوره 55 عنوان کتاب به چرخه نهایی داوری وارد شــده بود که در پایان 6 عنوان کتاب به عنوان 
نامزد  معرفی شدند.

نقاط قوت کتاب ها عبارت بودند از:
1. بهبود تجربۀ شاعران جوان و افزایش  جسارت آن ها در خلق فضاهای نو؛

2. کتاب سازی و تصویرگری نسبتاً مناسب آثار؛
3. وجود تنوع در قالب های شعری؛

4. فاصله گرفتن از شعرهای دارای وزن هجایی؛
5. افزایش فرصت چاپ کتاب برای شاعران جوان؛

6.کودکانگی قابل تأمل در برخی آثار؛
7. افزایش معناگرایی و نگاه فلسفی در آثار.

نقاط ضعف کتاب های موجود نیز عبارت اند از:
کمبود جوهرة شعری در آثار؛

ضعف تألیف و مشكالت زبانی در شعرها به ویژه شاعران جوان؛
ساده انگاری در سرودن شعر به ویژه شعرهای نیمایی؛

کتاب ســازی بی رویه در هر دو گروه شــاعران تازه کار و برخی شــاعران پیشكســوت و سرودن شعرهای 
کتاب پرکن؛

اشاعۀ فضاهای نومیدی در شعر نوجوان؛
بی توجهی به معیارهای شعر به ویژه شعر نیمایی؛

محدود بودن دایرة واژه ها در شعرها؛
فقدان تكه های درخشان، ناب و به یادماندنی در شعرها؛

ورود ناشیانه و ناموفق شاعران به شعر سپید، بدون اشراف به ظرفیت های موسیقایی آن؛
کمبود سواد شعری شاعران به دلیل مطالعۀ ناکافی ادبیات کهن؛

تكرار تجربه های شعری و کلیشه ای شدن به ویژه در شعر برخی شاعران پیشكسوت؛
غلبۀ نگاه فانتزی بر مضامین، زبان و فضای شعرها؛

انحصار تقریبی نشــر مجموعه های پر شمارگان به انتشــارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و 
کم کاری یا محرومیت ناشران دیگر در مقایسه  با کانون.

در پایان، برخی راهکارهای اجرایی را به شرح زیر پیشنهاد می کنیم:
 افزایش سطح خبرگی شاعران با شرکت در جلسات نقد و بررسی شعر؛

 چاپ کتاب های نقد شعر کودک و نوجوان به همراه نقد و تحلیل نمونه های موفق؛
 افزایش دقت و علمی شدن داوری های شعر؛

 استانداردسازی معیارهای نقد شعر با ذکر شواهد موفق؛
 چاپ گزیده هایی از شعرهای موفق با ذکر دالیل موفقیت آن ها در قالب کتاب های مرجع؛

 تشكیل جلسات شعرخوانی با حضور شاعران برگزیدة چند سال اخیر.
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گروهداوریعلومتجربی

بتول فرنوش
فوق لیســانس فیزیك، دبیر فیزیك دبیرســتان های تهران، عضو شورای برنامه ریزی علوم 
تجربی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، داور چهار دورة گذشتۀ جشنوارة کتاب های 
آموزشی و تربیتی رشد، با بیش از 30 سال سابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش. ایشان 
در تألیف کتاب های درسی علوم تجربی دورة ابتدایی و کتاب راهنمای معلم آن ها همكاری 

داشته است و تألیفاتی نیز در حوزة کتاب کار علوم دارد.

مریم انصاری )1346(
فوق لیســانس برنامه ریزی درسی، دبیر زیست شناسی دبیرســتان های تهران، کارشناس 
گروه زیست شناســی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی« و داور دو دورة گذشــتۀ 
جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد، با بیش از 25 سال سابقۀ خدمت در وزارت 
آموزش وپرورش. ایشان در تألیف کتاب های علوم دورة ابتدایی و زیست شناسی دبیرستان 
و راهنمــای معلــم و کتاب کار آن ها همكاری داشــته و مقاله ای نیز در »رشــد آموزش 

زیست شناسی« به چاپ رسانده است.

مهرناز صادقی )1342(
لیسانس علوم تجربی و فوق لیسانس تحقیقات آموزشی، دبیر دبیرستان های تهران، مدرس 
دانشــگاه جامع علمي-کاربردي، معلم نمونه اســتان تهران در ســال 1380، کارشناس 
ارزشیابی محتوای الكترونیكی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سردبیر نشریۀ 
»آموزش از راه دور« با 34 سال سابقۀ خدمت در آموزش وپرورش. ایشان عالوه بر همكاری 
در اجرای طرح های پژوهشــی وزارت آموزش وپرورش، چند کتاب کمك آموزشی و کمك 
درســي در حوزة آموزش علوم تجربی دبستان و دبیرستان به دست چاپ سپرده و مقاالت 

متعددی در مجالت کشور منتشر کرده است.
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گروهداوریعلومتجربی

بیانیهٔگروهداوریعلومتجربی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

با توجه به رویكرد جدید آموزش علوم تجربی در دوره های ابتدایی و متوسطه اول که پرورش شایستگی های 
پایه و آموزش مهارت های فرایندی به دانش آموزان اســت، کتاب های آموزشی و کمك درسی باید هم راستا 
با این تحوالت و در جهت تحقق این رویكردها و هدف ها، دســت اندرکاران آموزش علوم در مدرسه را یاری 

کنند.
از میان 32 کتاب راه یافته به مرحلۀ پایانی، شــامل چند مجموعه کتاب ترجمه )27 کتاب( و تألیفی )5 
کتاب شــامل دو کتاب کار(، 7 عنوان کتاب به عنوان نامزد معرفــی و در نهایت از میان نامزدها یك کتاب 

برگزیده و یك کتاب تقدیری انتخاب شد.

برخی نقاط قوت کتاب ها عبارت اند از:
 توجه به اهمیت دست ورزی؛
 تقویت مهارت های فرایندی؛

 توجه به آموزش معلمان با نگاه کاربردی؛
 بیان ساده و روان و داستانی برای کودکان؛

 تألیفی بودن؛
 تلفیق دانش و مهارت در زمینۀ زندگی دانش آموز.

در میان 32 کتاب راه یافته به مرحلۀ پایانی، فقط 5 عنوان کتاب تألیفی به چشــم می خورد و کتاب های 
دانش افزایی بیشــترین تعداد را به خود اختصاص داده اند که شیوة ارائۀ محتوای آن ها بسیار شبیه یكدیگر 

است.
تعداد کتاب های کمك درســی )کتاب های کار( که به مرحلۀ پایانی راه یافته اند، نســبت به سایر کتاب ها 

اندک است و البته این تعداد نیز با رویكردهای جدید آموزش علوم هماهنگی کافی نداشتند.

گروه داوران ضمن تشکر از ناشران محترم، مؤلفان و مترجمان فرهیخته، این موارد را توصیه 
می کند:

 توجــه به رویكردهــای نوین آموزش علــوم و برنامه های جدید آموزش در راســتای اســناد تحولی 
آموزش وپرورش؛

 توجه بیشتر به تألیف کتاب به جای ترجمۀ صرف؛
 توجه به تألیف کتاب های راهنمای آموزش ویژة معلمان؛

 افزایش خالقیت در ارائۀ محتوای کتاب ها؛
 توجه به استانداردهایی مانند نمایه، مقدمه برای معرفی کتاب و بیان هدف های آن؛

 توجه به موضوع ها و مسئله های روز کشور مانند حفظ محیط زیست.
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گروهداوریعلومتربیتیوروانشناسی

مریم خسرویانی )1342(
فوق لیســانس روان شناســی و دانشــجوی دکترای روان شناســی تربیتی و رئیس ادارة 
برنامه ریزی نیروی انســانی در حوزة معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش 
که تاکنون در تألیف 8 کتاب درســی همكاری داشــته و از مدرســان کتاب های درسی 

جدیدالتألیف »تفكر و سبك زندگی« است.

محمود معافی )1331(
دکترای برنامه ریزی درســی از دانشگاه دهلی و مشــاور برنامه ریزی درسی و دبیر شورای 
آداب و مهارت های زندگی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی«، با بیش از 30 سال 
ســابقۀ تدریس و تألیف. ایشان عالوه بر مشــارکت در تألیف بیش از 15 کتاب درسی و 
ترجمه ای و همكاری با مجله های رشد، با ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی برنامۀ درسی 

و صلح جهانی )2008( شرکت داشته است. 

سعید راصد )1344(
دانشجوي دکترای روان شناسی تربیتی و کارشناس و مؤلف گروه دینی »دفتر برنامه ریزی 
و تألیف کتب درسی«، با حدود 25 سال سابقۀ تدریس و تألیف. ایشان در تألیف کتاب های 
درسی »هدیه های آسمانی« دورة ابتدایی و »تفكر و سبك زندگی« مشارکت داشته است.

ران
داو

ي 
ها

وه 
گر

ی 
ها

نیه 
 بیا

ی و
رای

-اج
می

 عل
مة

رنا
کـا

|  رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 96



بیانیهٔگروهداوریعلومتربیتیوروانشناسیگروهداوریعلومتربیتیوروانشناسی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

علوم تربیتی شامل علومی است که با تربیت انسان سروکار دارند. این علوم عبارت اند از: فلسفۀ تعلیم وتربیت، 
برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، روش ها و فنون تدریس، ارزشیابی، مشاوره و راهنمایی، و روش تحقیق 
در علوم تربیتی روان شناسی علم مطالعه و شناخت ابعاد مختلف رفتار موجود زنده و عمل و فرایندهای ذهنی 
اوست. شــاخه های این علم شامل روان شناسی رشد، روان شناسی کودک، روان شناسی شخصیت، روان شناسی 
اجتماعی، روان شناسی بالینی )مرضی(، روان شناسی تربیتی، روان شناسی سیاسی، روان شناسی کار، روان شناسی 

جنسیت، روان شناسی صنعتی، روان شناسی مدیریت، روان شناسی بهره وری و روان شناسی نظامی است.
از میان کتاب های رسیده به جشنواره، 15 کتاب در حوزة روان شناسی و 65 کتاب در حوزة علوم تربیتی بود. 

فراوانی این کتاب در هر حوزه به این شرح بود: 
روان شناسی )رشد یك عنوان، کودک 3 عنوان، شناختی 3  عنوان، مرضی 6  عنوان، سیاسی 1 عنوان و روان شناسی 1 
عنوان( و علوم تربیتی )آموزش 14 عنوان، طراحی برنامۀ درسی 5 عنوان، طرح های پرورشی 5 عنوان، برنامه ریزی آموزشی 

1 عنوان، مشاوره 4 عنوان، ارزشیابی 6 عنوان، روش تدریس 11 عنوان، تحقیقات تربیتی 7 عنوان و متفرقه 7 عنوان(.
نقاط قوت کتاب ها:

نقاط قوت کتاب هایی که وارد مرحلۀ داوری شدند، به این شرح بود:
1. داشتن جذابیت موضوعی و محتوایی؛

2. توجه به جنبه های کاربردی در مدرسه و کالس درس؛
3. مبتنی بودن محتوا بر تحقیقات پشتیبان و تجربی؛

4. بیان رهنمودها و مثال های روشن؛
5. اعتبار علمی و به روز بودن محتوا؛

6. توجه به پرورش مهارت های عملی و حرفه ای معلم؛
7. ارائۀ  راهكارهای مداخلۀ مثبت در تغییر رفتار کودک؛
8. ارائۀ الگوهای نمونۀ تدریس همراه با پشنوانۀ تجربی؛

9. توجه به راهبردهای یادگیری اثربخش؛
10. خالقیت و نوآوری؛

11. کمك به تسهیل جریان یادگیری اثربخش.
نقاط ضعف کتاب های موجود:

1. کمبود منابع در برخی از حوزه های علوم تربیتی مانند فلسفۀ تعلیم وتربیت و برنامه ریزی درسی؛
2. هم سو نبودن برخی از کتاب ها با رویكرد فرهنگی و تربیتی تعلیم وتربیت اسالمی؛

3. بومی نبودن تصویرها و یا مثال های برخی از کتاب ها؛
4. پرسش های محدود و یا به روز نبودن محتوای برخی از کتاب ها؛

5. متناسب بودن محتوا فقط برای طیفی خاص؛
6. تفصیل غیرضروری برخی از کتاب ها و کلیشه ای بودن برخی از مطالب.

بر این اساس موارد زیر پیشنهاد می شود:
 توجه به رویكرد کالن برنامۀ درســی ملی و عناصر تربیتی مطرح در الگوی هدف گذای برنامۀ درســی )به 

شرح سند ملی برنامۀ درسی(؛
 توجه به رویكرد فرهنگی ـ تربیتی تعلیم وتربیتی اسالمی؛

 توجه به تناسب محتوا با مراحل رشد و نیاز مخاطب؛
 توجه به جنبه های تعاملی متن با مخاطب، کاربردی بودن مطالب، و بهره گیری از تصویرهای بومی؛

 توجه به نیاز معلمان؛
 بهبود کیفیت تصویرها؛

 تنوع بخشی به رشته های مرتبط با حوزه های علوم تربیتی و روان شناسی.
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گروهداوریفرهنگوهنر

کاوه تیموری )1344(
فوق لیسانس جامعه شناسی، دبیر هنر )خوش نویسی( دبیرستان های تهران، مدرس مراکز 
تربیت معلم و دانشــگاه فرهنگیان و پژوهشگر ارشد سازمان صدا وسیما با نگارش بیش از 
100 کتاب و مقالۀ هنری که در حال حاضر ســردبیر مجلۀ »رشــد آموزش هنر« است. 
ایشــان مؤلف کتاب »هنر خوش نویســی در مدرسه« است که در ســال 1393 از سوی 

»جشنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد« برگزیده شد.

عالءالدین کیا )1342(
فوق لیسانس جامعه شناســی، معاون و مدیر هماهنگی پژوهشگاه آموزش وپرورش، استاد 
»انجمن خوش نویســان ایران«، مدرس درس های هنر و روش تحقیق در دانشــگاه های 
تهران، عضو هیئت تحریریۀ رشــد آمــوزش هنر و مجری بیــش از 10 پروژة ملی برای 

پژوهشگاه در زمینۀ هنر و در حال حاضر نیز مدیرکل فرهنگي دانشگاه فرهنگیان است.

مرضیه پناهیان پور )1348(
لیســانس هنرهای تجســمی، همكار »دفتــر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی«، عضو 
شورای برنامه ریزی کتب درســی فرهنگ و هنر با 24 سال خدمت به عنوان دبیر هنر در 
آموزش وپرورش، ایشان مقاالت پژوهشی متعددی دارد که از جملۀ آن هاست »به کارگیری 

و تلفیق ریاضی و هنر در آموزش فراکتال ها در کالس درس«.
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گروهداوریفرهنگوهنر

بیانیهٔگروهداوریفرهنگوهنر
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

فرهنگ و هنر یكی از زمینه های اصلی برای بالندگی و شكوفایی نویسندگان، مترجمان و مؤلفان کتاب های 
آموزشــی و کمك آموزشی است. به دلیل گســترده بودن حوزة فرهنگ و هنر، این کتاب ها نقش مهمی در 

تكمیل و تكامل مبانی آموزشی فرهنگ و هنر دارند. 

37 عنوان کتاب رسیده به جشنواره، گرچه از پویایی و تحرک مؤلفان و مصنفان حكایت دارد، اما همچنان 
این حوزه وسیع به تولید و آفرینش های هنری روز آمد نیازمند  است. 

خوش بختانه تنوع کتاب ها در عرصۀ هنرهای آوایی، نمایشــی، تجسمی، کاردستی، سفال و ... این نوید را 
می دهد که پیوندی مطلوب بین نیازهای آموزشی و مضامین و مطالب کتاب های درسی با کتاب های تولید 
شده برقرار شود. بر این اساس، چنانچه این روند افزایش یابد، تأثیر خود را در مرحلۀ پایانی خواهد گذاشت. 
این نكته نشــان از آن دارد که مؤلفان و مصنفان حوزة فرهنگ و هنر، با نیازهای درســی و کمك آموزشی 
جامعۀ هدف بیگانه نیســتند. به همین سان، گام های مشهودی در عرصۀ تولید اثر هنری، و توصیف و آشنا 
کردن مخاطب با تاریخ هنر، با تألیف کتاب ها برداشــته شــده و کتاب  ها به منابع خوبی برای تلطیف حّس 

زیبا شناسی مخاطبان نیز تبدیل شده اند. 
در مورد نقاط ضعف کتاب های داوری شده یادآور می شود که در مجموع برای جمعیت هدف )دانش آموزان 
و معلمان( این تعداد کتاب  بسیار اندک است. این موضوع نشان می دهد که به رغم کارهای انجام شده، هنوز 
فرایند فرهنگ سازی برای نگارش کتاب های مناسب در حوزة فرهنگ و هنر راهی طوالنی را باید طی کند.

لذا موارد زیر برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد می شود: 
1. باال بردن کیفیت نقش آفرینی به هنگام مؤلفان در عرصۀ فرهنگ و هنر، با برپایی کارگاه های آموزشی؛

2. برگزاری پیوســته و بدون انقطاع جشنواره و رعایت روزآمد بودن آن، که موجب تحرک و پویایی الزم  
بین اهل فرهنگ و هنر خواهد شد؛

3. برقرای ارتباط مستقیم با ناشران در قالب جلسات سه ماهه برای ترغیب و تشویق آن ها؛
4. تربیت مؤلف و مصنف تخصصی در عرصۀ فرهنگ و هنر با توجه به اهداف جشنواره.
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گروهداوریفیزیک

بتول فرنوش
فوق لیســانس فیزیك، دبیر فیزیك دبیرســتان های تهران، عضو شورای برنامه ریزی علوم 
تجربی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، داور چهار دورة گذشتۀ جشنوارة کتاب های 
آموزشی و تربیتی رشد، با بیش از 30 سال سابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش. ایشان 
در تألیف کتاب های درسی علوم تجربی دورة ابتدایی و کتاب راهنمای معلم آن ها همكاری 
داشته است و تألیفاتی نیز در حوزة کتاب کار علوم دارد. فرنوش در این دوره از جشنواره 

عضو گروه داوری علوم تجربی نیز بود. 

سمیرا بهرامی )1360(
دکترای فیزیك، سرگروه آموزشی شهرستان های استان تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه 
فرهنگیان با 10 ســال ســابقۀ خدمت در آموزش وپرورش. ایشان پنج مقالۀ بین المللی به 

چاپ رسانده است که چهار مورد از آن ها در حوزة مكانیك کوانتومی است.

سید هدایت سجادی )1356(
دکترای فلســفۀ علم و فناوری )فلسفۀ فیزیك(، استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
و دانشــگاه فرهنگیان، عضو گروه مؤلفان کتاب فیزیك پایۀ دهم دبیرستان و عضو شورای 
برنامه ریزی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی« با بیش از 16 مقالۀ علمی در زمینۀ 

فیزیك و مكانیك کوانتوم که در مجالت علمی کشور به چاپ رسیده اند.
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گروهداوریفیزیک

بیانیهٔگروهداوریفیزیک
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

گروه فیزیك پس از بحث و بررســی های فراوان، از میان کتاب های معرفی شــده، 10 عنوان را در مرحلۀ 
اول برگزید که از میان آن ها، 50 درصد عنوان ها به کتاب های تألیفی اختصاص داشت. جای بسی امیدواری 
اســت که اعالم کنیم، همۀ این کتاب ها در زمینۀ دانش افزایی دانش آموز به صورت کتاب های کمك درسی 

نوشته شده بودند. 
از طــرف دیگر، با وجود ظرفیت های فراوانی که در زمینۀ تألیف این گونه کتاب ها برای پرورش خالقیت و 
مهارت های فرایندی در کنار دانش افزایی وجود دارد، متأسفانه همانند سابق، تألیف کتاب های این حوزه به 
شدت تحت تأثیر آماده شدن دانش آموز برای شرکت در کنكور سراسری است. به گونه ای که هدف اصلی این 
کتاب ها  عمدتاً تقویت مهارت پاسخ به ســؤاالت چهارگزینه ای است. لذا هیئت داوران گروه فیزیك، ضمن 
تقدیر و تشكر از مؤلفان، مترجمان و ناشران، توجه این عزیزان را به استفاده از شیوه های نوین آموزشی در 
راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی در تألیفات خود معطوف می دارد. بر این اساس هیئت داوران هیچ کدام 
از کتاب های موجود را شایستۀ دریافت عنوان برگزیده تشخیص نداد. اما از بین کتاب های مذکور یك عنوان 

را به دلیل تالش در راستای تحقق اهداف مد  نظر جشنواره شایستۀ تقدیر می داند. 
امید اســت در سال های آتی با عنایت نویسندگان و ناشــران عزیز به روش های فعال یاددهی- یادگیری، 
شیوه های متنوع ارزشیابی و نیازهای بومی دانش آموزان، تألیفات بیشتری را در کتاب های این حوزه شاهد 

باشیم. 
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گروهداوریکاروفناوری

مینا زند )1348(
فوق لیســانس برنامه ریزی درســی، عضو کمیســیون کار و فناوری دورة ابتدایی و مؤلف 
کتاب های درســی »کار و فناوری« پایه های چهارم تا ششــم ابتدایی با 26 ســال سابقۀ 

تدریس در دورة ابتدایی.

معصومه نوروزی )1352(
فوق لیسانس مدیریت فناوری اطالعات و دانشجوی دورة دکترای همین رشته، کارشناس 
محتوا در دفتر مدیریت طرح توسعه و کاربری فناوری اطالعات آموزش وپرورش، کارشناس 
تألیف کتاب های کار و فناوری با بیش از پنج عنوان کار پژوهشی و مقاالت متعدد در زمینۀ 

کاربرد فناوری اطالعات در آموزش و مدیریت.

ناهید حسینعلی زاده )1351( 
فوق دیپلم حرفه وفن و لیســانس علوم تربیتی، معلم مدرســه های راهنمایی تهران و عضو 
گروه های آموزشی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، با 23 سال سابقۀ خدمت در 
وزارت آموزش وپرورش. ایشــان که نویسندة شش کتاب کمك درسی در حوزة حرفه وفن 

بوده است، در نگارش کتاب »کار و فناوری« پایۀ ششم ابتدایی مشارکت داشته است. 

ران
داو

ي 
ها

وه 
گر

ی 
ها

نیه 
 بیا

ی و
رای

-اج
می

 عل
مة

رنا
کـا

|  رشد جوانه |  شمارة 53 |  پاییز 1395 102



گروهداوریکاروفناوری

بیانیهٔگروهداوریکاروفناوری
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

 در درس کار و فناوری، بر اهداف گوناگونی از جمله پرورش خالقیت و نوآوری،دست ورزی و مهارت آموزی، 
آشــنایی با مشاغل، کارهای عملی مبتنی بر پروژه، فناوری اطالعات و... تأکید دارد و هم اکنون در پایه های 

ششم تا نهم تدریس می شود.
تعداد کتاب های ارسالی در حوزة کار و فناوری، همچون سال های گذشته، رضایت بخش نیست و با توجه به 
تنوع موضوعی و به روز بودن اطالعات در این زمینه،  انتظار می رود این مشكل در سال های آتی برطرف شود.

کتاب های ارسالی به جشنوارة امسال، از نظر تنوع در حوزة رایانه، در سطح مناسبی قرار دارند؛  ولی از نظر 
موضوعات مرتبط با درس )غیر از رایانه(، و همچنین از نظر فراوانی، در سطح قابل قبولی نیستند. 

به نظر می رســد ضرورت دارد ناشــران محترم  به موضوعاتی همچون آموزش مهارت های عملی، آموزش 
مهارت های فناوری اطالعات و کاربرد آن،  یادگیری مبتنی بر پروژه، حل مســئله، تولید ایده و محصول،  و 
سایر موضوعات و شایستگی های مورد اشاره در مجموعۀ اهداف و شایستگی های درس کار و فناوری توجه 
کنند. امیدواریم. با فعالیت بیشتر ناشران در زمینۀ موضوعات کار و فناوری، در سال های آینده شاهد انتشار 

کتاب های بیشتری در این زمینه و با موضوعات متنوع تر باشیم.
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گروهداوریمطالعاتوعلوماجتماعی

اکرم عینی )1345(
دکترای علم اطالعات و دانش شناســی، نویســندة کتاب »آموزش ســواد اطالعاتی در مراکز 
یادگیری و مدرســه« و رئیس ادارة کتابخانه و مرکز اســناد »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی« با 23 سال سابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش.

محمدشریف متولی  الموتی )1338(
فوق لیسانس علوم اجتماعی، معاون و مدیر مدرسه و مسئول امور تربیتی در دوره های راهنمایی 
و متوســطۀ منطقۀ 9 تهران و مدرس دانشــگاه های تهران و مراکــز آموزش ضمن خدمت و 

پردیس های دانشگاه فرهنگیان، با 30 سال سابقۀ تدریس.

سوسن نوروزی )1344(
فوق لیسانس جامعه شناسی، کارشناس گروه مطالعات اجتماعی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
درســی«، عضو شورای برنامه ریزی و نظارت بر تألیف کتاب های مطالعات اجتماعی پایۀ پنجم 
ابتدایی و پایه های هشتم و نهم متوسطه، با 23 سال سابقۀ خدمت در وزارت آموزش وپرورش.

منصور ملك عباسی )1332(
فوق لیســانس جغرافیای طبیعی، دبیر جغرافیای دبیرستان های تهران، مدرس مرکز تربیت معلم 
از ســال 1368 و اســتاد دانشگاه های عالمه طباطبایی و آزاد اســالمی با بیش از 35 سال سابقۀ 
تدریس. ایشان که در فاصلۀ سال های 1375 تا 1386 کارشناس مسئول و کارشناس گروه جغرافیا 
و مطالعات اجتماعی »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درســی« و عضو هیئت تحریریۀ »رشد 
آموزش جغرافیا« بوده است. تأسیس و راه اندازی اولین رصدخانۀ »کانون پرورش فكری کودکان و 
نوجوانان« و برگزاری کالس های نظری و علمی نجوم و رصد شبانه در مراکز علوم و ستاره شناسی از 

جمله مهم ترین سوابق اجرایی ایشان به شمار می آیند. 

جواد باباخانی )1333(
لیسانس تاریخ، معلم و مدیر مدرسه، مربی آموزش خانواده، سرگروه مطالعات اجتماعی منطقۀ 
12 و مدرس تربیت معلم مطالعات اجتماعی، با بیش از 35 ســال ســابقۀ خدمت در وزارت 
آموزش وپرورش. ایشان از نویسندگان با سابقۀ کتاب های کمك آموزشی است و سه جلد کتاب 

کار مطالعات اجتماعی متوسطۀ 1 از جمله آخرین آثار ایشان است.
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گروهداوریمطالعاتوعلوماجتماعی

بیانیهٔگروهداوریمطالعاتوعلوماجتماعی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

در گروه داوری مطالعات و علوم اجتماعی، از میان 50 عنوان کتاب رسیده به گروه،  ابتدا تعداد 11 عنوان 
کتاب به مرحله بعدی راه یافت که پس از بحث و بررسی اعضای گروه در نهایت یك کتاب به عنوان کتاب 

تقدیری معرفی شد. 
در این دوره تعداد کتاب های ترجمه ای نســبتاً زیاد بود و برخــی دارای تصویرهایی بودند که از فرهنگ 

بومی فاصله داشت.
کتاب های کمك درســی )کار و تمرین( تولید شده در این حوزه نیز با هدف های جدید کتاب های درسی 

فاصله دارند. 
در میان کتاب ها موضوعات جدید کمتر دیده می شدند و کتاب ها بیشتر حالت گردآوری مطالب را داشتند. 

در این حوزه، تنوع موضوع کتاب ها و روزآمدی اطالعات آن ها قابل توجه بودند. 
کیفیت چاپ، کاغذ، تصویر و گرافیك کتاب ها نسبت به گذشته بسیار بهتر و با روحیۀ مخاطب متناسب تر 

بود. 
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گروهداوریمعارفاسالمی

ناصر نادری )1346(
فوق لیسانس فلسفه و حكمت اسالمی، مشاور مدیرکل و ناظر محتوایی فصل نامه های رشد 
و نویســندة نزدیك به 100 اثر در حوزة ادبیات کودک و نوجوان به ویژه در حوزة ادبیات 
دینی، ایشــان از سال 1359 با اغلب نشریات کودک ونوجوان کشورهای همكاری داشته 
و عالوه بر دریافت جایزه از چند جشــنوارة ادبی، در اجرای چند طرح بزرگ فرهنگی در 

حوزه تولید کتاب مشارکت کرده است.

سیدمحمود دلبری )1354(
دکتــرای الهیــات )علوم قرآن و حدیث(، آمــوزگار و دبیر مدارس، رئیــس گروه قرآن و 
»معارف دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی« با حدود 25 ســال ســابقۀ خدمت در 
آموزش وپرورش، ایشــان از مؤلفان »کتاب دین و زندگی 3« بوده است و خود نیز کتابی 

تحلیلی دربارة داستان زندگی حضرت ابراهیم)ع( با رویكرد تربیتی در قرآن دارد. 

پرویز آزادی )1356(
دکترای علوم قرآن و حدیث، همكار »دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی«، و نویسندة 
چنــد  مدل بــرای فرهنگ نامۀ کلید دانش )مخصوص نوجوانان(. ایشــان مقاالتی نیز در 
مطبوعات به چاپ رســانده  اســت؛ از جمله: »نژادپرســتی رژیم صهیونیستی« و »نقش  

معتزله بصره در پی ریزی نظریۀ اعجاز«
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گروهداوریمعارفاسالمی
بیانیهٔگروهداوریمعارفاسالمی
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

در نظام تعلیم وتربیت اسالمی توجه به جریان نشر کتاب های آموزشی در حوزة معارف اسالمی از اهمیت 
بســیاری برخوردار است. کتاب های آموزشــی به عنوان مكمل  محتوای برنامۀ درسی )رسمی( نقش مؤثر و 

خطیری در تعمیق، تسهیل، توسعه و تثبیت مفاهیم و محتوای کتاب های درسی خواهند داشت.
گروه داوری معارف اســالمی،  64 عنوان کتاب را در چرخۀ داوری ســیزدهمین جشنوارة »کتاب رشد« 
بررسی کرد. تعداد کم کتاب ها بیانگر این واقعیت تلخ است که همۀ ناشران حوزة معارف اسالمی، آثار خود 
را به جشــنوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد ارسال نكرده اند. بنابراین، آنچه در این گروه داوری شده، 

تنها بخشی از کتاب های دینی منتشر شده در ایران در سال های 91 تا 94 بوده است.
دغدغۀ دین پژوهی همواره بین اســتادان حوزه و دانشگاه مشهود است و تعداد عنوان ها و حجم  شمارگان 
آثار حوزة نشر کتاب در ایران،  بیانگر  این اهتمام جدی است. پرداختن به دغدغه های روز و نیازهای سیال 
مخاطبــان،  از ویژگی های برخی آثار در این حوزه اســت. اگر چه فاصلۀ بین نیازهــای واقعی مخاطبان با 
محتوای آثار دینی، هنوز احســاس می شود، اما جرقه های نخستین برای رفع این فاصله ها و کاستن خألها 

قابل ستایش است.
توجه به نیازهای برنامۀ درسی و اهداف آموزش وپرورش در دوره های آموزشی و پایه های درسی، در تولید 
برخی از آثار دیده می شــود و الزم است این رویكرد بین مراکز نشر و پدیدآورندگان کتاب های دینی، بیش 

از پیش تقویت شود. 
توجه به جنبه های کتاب ســازی و رعایت اصول حرفه ای نشــر، همچون ویرایش،  گرافیك و چاپ، نیز در 
برخی آثار مشــاهده می شــود. بی تردید، بخشــی از اثرگذاری آثار مطلوب، غیر از اسلوب علمی و صحت و 
سندیت اطالعات مندرج در آن ها، رعایت سنجه های کیفی شكلی )روایت جذاب با زبان معیار و استفاده از 

ظرفیت های گرافیكی و شگردهای خالق و حتی مناسب چاپ( است.
وجود آثار محدود برای کودک و نوجوان در حوزة معارف اسالمی حكایت از نوعی کم کاری در این بخش 
دارد. گرچه برخی ناهنجاری های اجتماعی و فردی در نسل امروز، ریشه در تهاجم فرهنگی و حرکت آشكار 
و پنهان رســانه های رقیب و معاند دارد، اما آیا کم کاری و بی توجهی مراکز فرهنگی )حوزه و دانشــگاه( به 
دغدغه ها و اولویت های دین شناســی برای کودکان ونوجوان، ســبب تقویت آسیب های ذهنی ـ روانی آنان 

نمی شود؟ 
موضوعات و محتوای بخش قابل توجهی از آثار دینی رســیده به جشنواره با نیازها، اولویت ها و هدف های 
برنامۀ درســی آموزش وپرورش تطبیق ندارد. لذا ضروری اســت نهاد آموزش وپرورش در تبیین دغدغه ها و 
نیازهای خود برای ناشــران و پدید آورندگان به اطالع رســانی بیشتری مبادرت کند. متأسفانه در نگاه کالن 
به نشــر کتاب های دینی، نوعی مهندســی مفهومی مطلوب وجود ندارد. در برخی حوزه های دین شناسی، 

هیچ اثری دیده نمی شود و در برخی حوزه ها، آثار متعددی به موازات هم خلق شده اند. 
در پایان مواردی به شرح زیر را پیشنهاد می کنیم.

 تبیین گســترده تر دغدغه ها و اولویت های موضوعی آموزش وپرورش در حوزة دین )معارف اسالمی( به 
ناشران و پدیدآورندگان؛

 انجام مهندسی مفهومی و ترسیم کالن و جزئی موضوعات دین شناسانه برای پدیدآورندگان و ناشران و 
جلوگیری از آثار تكراری و موازی و کاهش خألها؛

 توجه جدی تر به اصول حرفه ای کتاب سازی، همچون ویرایش، گرافیك و چاپ.
 معرفی بیشتر جشنوارة »کتاب رشد« به جامعۀ نشر ایران و حضور کامل آثار در چرخۀ داوری.
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گروهداورینمایشنامه

حسین خلج امیرحسینی )1329(
فوق لیسانس کارگردانی، دارنده مدرک درجۀ یك هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و داور چند دوره جشــنواره های دانش آموزی کشور. ایشــان که نمایش هایی را در مرکز 
»تئاتر کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان« و مجموعۀ تئاتر شــهر کارگردانی کرده 
اســت، تاکنون سه مجموعه نمایش نامه به چاپ سپرده است و دو کتاب مرجع به نام های 

»درام نویسان جهان« و »صحنه پردازان« تألیف کرده است.

منوچهر اکبرلو )1341(
فوق لیسانس در دو رشتۀ ادبیات نمایشی و پژوهش هنر، بازنشستۀ وزارت آموزش وپرورش، 
عضو هیئت مؤســس »بنیادی نمایش کودک«، مدرس دانشگاه های کشور، و نویسنده و 

مترجم بیش از 50 عنوان کتاب آموزشی، و 14 عنوان مقالۀ پژوهشی. 

حسن دولت آبادی )1335(
فوق لیسانس تئاتر و دارای دکترای درجۀ یك هنری کارگردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مربی پرورشی آموزش وپرورش مازندران، مدرس دانشگاه های کشور، عضو شورای 
هنر وزارت آموزش وپرورش، با انتشــار 96 جلد کتاب، اجرای 64 تئاتر به مناســبت های 

گوناگون و تولید 5 فیلم مستند برای دفتر تكنولوژی آموزشی.
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گروهداورینمایشنامه

بیانیهٔگروهداورینمایشنامه
سیزدهمینجشنوارٔهكتابهایآموزشیوتربیتیرشد

با توجه به گســترة وســیع آموزش وپرورش و اهمیت پرداختن به ابزارهای هنری در امر آموزش وپرورش، 
نمایش نامه نویسی جایگاهی جدی را به خود اختصاص می دهد. در این دوره از جشنواره، 18 عنوان کتاب از 
پنج ناشــر شامل 73 نمایش نامه و 4 فیلم نامه بررسی شدند. البته بخشی از نمایش نامه های موجود در بازار 

نشر در این فهرست قرار نداشتند.
در برخی موارد، نویسندگان کوشیده اند نگاهی امروزی به ادبیات کهن ایران داشته باشند. حضور آثاری با 
مضامین مذهبی در میان کتاب های این دوره چشم گیر است و از نقاط قوت کتاب های این دوره از جشنواره 
به شــمار می آید. همچنین استفاده از شــگردهای امروزی نگارش نمایش نامه با توجه داشتن به کتاب های 

درسی قابل تأمل است. 
 از سوی دیگر، کم دانشی برخی از نویسندگان در بهر ه گیری از تكنیك های نمایش نامه نویسی، عمده ترین 

ضعف  این آثار به نظر می رسد. ضعف دیگر نگاه مستقیم و شعار زده به موضوعات ارزشی و دینی است.

در پایان موارد زیر را پیشنهاد می کنیم:
1. اطالع رسانی کامل تر برای آگاهی هر چه بیشتر ناشران و حضور همۀ آثار این حوزه در جشنوارة بعدی؛

2. شفاف شدن نحوة حمایت از آثار برگزیده، به منظور ایجاد انگیزة بیشتر برای نویسندگان و ناشران؛
3. برگزاری دوره های آموزشــی تئاتر برای مربیان و معلمان برای  ارتقای حضور هنر تئاتر در مدرســه ها 

براساس نمایش نامه های منتشر شده.
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در سیزدهمین جشــنواره کتاب های آموزشی و تربیتی مجموعًا 
1073 کتاب به چرخه رقابت ها وارد شد که در 22 گروه داوری مورد 
قضاوت قرار گرفت و در مرحله نخست 117 کتاب به عنوان نامزد 
راهی مرحله نهایی شدند.  این گزارش به معرفی مجمل کتاب های 

نامزد شده در هر گروه و حال و هوای حاکم بر آن ها می پردازد. 

گروه داوری آداب و مهارت های زندگی 
داوران گروه آداب و مهارت های زندگی 44 کتاب را مورد بررسی 
قرار دادند و با توجه به دو سهمیه ای که از جوایز دارند، شش کتاب 
را از میان آن ها نامزد کسب عنوان برگزیده و تقدیری کردند. این 

شش کتاب از این قرارند:
 اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی: مروری بر مجموعه ای 

از رفتارهای پسندیده، مؤلف و ناشر: خلیل هیبتی
 اعتماد به نفس كتاب كار نوجوانان. تألیف: الیزا ام. شــاب، 

ترجمه: نغمه الهی پناه، ایران بان
 بچه ها مواظب باشــید، تألیف: لیندا شوارتز، ترجمه:هایده 

کروبی، شرکت انتشارات فنی ایران
 خورشید را نمی توان دید: حجاب، ماهواره و ارتباط دختران 

و پسران، تألیف: حسن محمودی، همای غدیر
 مهار اژدهای خشم: شــناخت علمی چیستی و انگیزه های 
خشم به همراه آموزش راهبردهای مدیریت خشم، تألیف: فاطمه 

ترکمانی، نوشته
 مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبســتان: مهارت های 
 زندگی برای دانش آموزان دبستان )برای چهارمی ها، پنجمی ها 
و ششمی ها(، تألیف: سعید بی نیاز و طیبه قادری، شرکت تعاونی 

خدمات نشر سرمشق
نكته قابل توجه در این فهرست این است که هر یك از کتاب ها 
متعلق به یك ناشــر اســت و از آن جالب تر این است که یكی از 

کتاب ها توسط مؤلف محترم )ناشر مؤلف( منتشر شده است. 

گروه داوری آموزش و پرورش کودکان استثنایی
بنا به گفته ســرگروه محترم داوران این گروه، کتاب ها بیشــتر 
درباره کودکان اســتثنایی بود نه برای آن ها.  ممكن اســت از نگاه 
ناشران، اکنون با گسترش کتاب های صوتی بخشی از نیاز کودکان 
و نوجوانان این گروه، نسبت به کتاب های پرهزینه قبلی مرتفع شده 
باشد. به هر حال در این گروه هشت کتاب به عنوان نامزد معرفی 

شد، که عبارتند از:
 اختالل های رفتاری و هیجانی کودکی: ماهیت، ارزیابی و 

درما، تألیف حسین مرادی و حسن رضایی جمالوئی از وانیا؛
 انقالب اتیسم: راهبردهای کل بدن برای نیل به زندگی 
بهتر )مارتا هربرت(، ترجمه هایده حائری و اسماعیل گنجینه، از 

دانژه؛
 الگوی غذایی ویژه دانش آموزان اســتثنایی، ســازمان 

آموزش و پرورش استثنایی؛
 برقراری ارتباط: جزوه راهنمای کارشناســان کودکان 
دچار اختالالت ارتباطی )سازمان بهداشت جهانی( ترجمه: گیتا 
موللی، معصومه بیات، فرانك تفرشی، محمدعلی خانجانخانی، مریم 
رضایی تبار، روح اهلل شاهسون و زینب صالحی، از مؤسسه فرهنگی 

هنری فرجام جام جم
 بهینه سازی دسترسی در Windows7، تألیف: آیدین 

نعمتی منصور، آرامین صلح
 حل مشــکالت انضباطی و مدیریت کالس روش ها و 
الگوهایی برای معلمان، )چارلز اچ. ولفگانگ( ترجمه: ساســان 
اسدپور، احمد رمضانی واسوکالیی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

پرورش
 کودکان دارای اتیسم: راهنمای آموزش برای والدین و 

مربیان، تألیف: علی صمدی، دوران؛
 مبانی یکپارچگی حســی و کاربرد آن در کودکان با 
نیازهای ویژه، تألیف: مژگان فرهبد و ابراهیم پیشــیاره، مؤسسه 

فرهنگی مدرسه برهان
کتاب های نامزد شده در گروه متعلق به ناشران مختلف اند و این 
بدان معنی است که ناشــران فعال کیفی در این حوزه محدود به 

چند ناشر خاص نیستند.

گروه داوری پیش دبستانی
گروه پیش دبستانی از پرکارترین گروه های جشنواره بود و با 106 
کتاب، پس از گروه علوم تربیتی و روان شناسی قرار می گرفت. در 
این گروه کتاب ها به سه دسته عمده تقسیم می شد: دو گروه قصه 
و شــعر و سرود بودند که اکثریتی چشــم گیر در گروه داشتند و 
91 عنوان را به خود اختصاص داده بودند. گروه باقی مانده شــامل 
فعالیت های علمی، کتاب کار کودک مربی و مرجع نظری و دانش 
افزایی مربیان بود که جهت اختصار مرجع خوانده می شد. بنابراین 
غلبه رنگ و بوی قصه و شــعر درهفت نامزد گــروه دور از انتظار 

نیست:
 قصه ها و تصویرها: پیازی که گرمش بود، نوشته محمدرضا 

شمس، از پیدایش
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دویدن به سوی سكوها
گزارشی از رقابت 117 عنوان کتاب نامزد برای کسب عنوان کتاب برگزیده و تقدیری
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 ترانه های کودکی، سروده افسانه شعبان نژاد، از هنر آبی
 من و مامان و مدرسه، سروده شــكوه قاسم نیا، از کانون 

پرورش فكری کودکان و نوجوانان
 من هم بازی، سرور کتبی، از به نشر

قصه های نترسناک: نقاش هیولولوها، تألیف: نازنین آیگانی، از 
سیمای شرق

 کتاب های مرغك: وای! نه، تألیف کلر ژوبرت، از کانون پرورش 
فكری کودکان و نوجوانان

 شعر و شكر: هزار تا نی نی، سروده مریم هاشم پور، از پیدایش
در این فهرســت کانــون پرورش فكری کــودکان و نوجوانان و 
انتشــارات پیدایش هر کدام دو نامزد دارند که طبعاً بخت آن ها را 

برای کسب عنوان کتاب برگزیده و تقدیری افزایش می دهد. 

گروه داوری بازی و سرگرمی
امــا در گروه بازی و ســرگرمی، داوران از 24 عنوان کتاب مورد 
بررســی خود به این چهار عنوان مجوز دادند تا در مرحله پایانی 

رقابت ها حاضر شوند: 
 آبی، زرد، قرمز، تألیف: اِروه تولت، ترجمه: فاطمه چایكار، از 

کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
 بازی های روز چهارشنبه، تألیف: آن بریته، ترجمه: رکسانا 

سپهر، از مبتكران
 بازی های فکری برای کودکان، تألیف: فیشر، رابرت، ترجمه: 

احمد عابدی و میترا حقیقت، از نوشته
 مجموعه نه جلدی شهربازی هوش هیجانی، تألیف: نوروزی، 

رضا علی و دیگران، از یار مانا
دو ناشــر از صاحبان آثار نامزد شده شهرســتانی و البته هر دو 
اصفهانی اند؛ حضور ناشــران اصفهان در فهرست آثار نامزد شده، 
پررنگ به نظر می رسد. به هر حال امكان آن که کتاب  یكی از این دو 
ناشر عنوان کتاب برگزیده را تصاحب کند، فعاًل پنجاه درصد است. 

گروه داوری تاریخ و جغرافیا
در بیانیه این گروه از تعداد اندک کتاب های جغرافیا گله شــده 
اســت؛ در این گروه از 66 عنوان کتاب فقط ســه عنوان مختص 
جغرافیا بود و اگر از شش عنوان نامزد فقط یكی به حوزه جغرافیا 

اختصاص داده شده است، چندان دور از انتظار نیست. 
 چراهــای تاریخ ایــران 8، ایران در عصــر زندیه، تألیف: 

سیدحسین رضوی  خراسانی، از قدیانی
 دایرة المعارف تاریخ جهان، تألیف: جین بینگهام و دیگران، 
ترجمه: مجتبی مقصودی، الهه علوی و مسعود جوادیان از محراب قلم

 عکس یادگاری با فرعون )یادداشت ها و برداشت های 
سفر مصر(، تألیف: عباس نادری، از قو

 لئونــاردو داوینچی، تألیف: اســتیو آگارد، ترجمه: آناهیتا 
آقاطاهر و حمیدرضا غالمرضایی از مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 کتاب های دامیز، کاربردی و ســودمند: مصر باستان، تألیف: 
شارلوت بوت، ترجمه: علی رضا بهارلو از آوند دانش

 مهاجرت های قومی در شهرهای ایران؛ گذر از مناطق 
قومی به شــهرهای اقوام، تألیف: اصغر نظریــان، از مبتكران/ 

پیشروان
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گروه داوری تفکر و پژوهش
بــا همه اهمیتی که موضوع تفكر و پژوهش  دارد، هنوز آثار قابل 
توجهی در این حوزه منتشــر و عرضه نمی شــود. این موضوع در 
فحــوای بیانیه گروه داوری و نیز گفت وگوی ســرگروه محترم در 
همین شــماره از جوانه آمده است. این گروه از 11 کتابی که برای 

داوری دریافت کرده بود، سه کتاب را نامزد دریافت جایزه کرد: 
 داســتان های فکری برای کودکان ایرانی )9(، رضاعلی 

نوروزی و منیره عابدی درچه، از آموخته 
 آموزش مربی فلســفه برای کودکان و نوجوانان: درآمدی بر 
برنامه فلســفه برای کودکان، مراد یاری دهنوی، از پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 آموزش مربی فلســفه برای کودکان و نوجوانان: علم ورزی 
در حلقه کندوکاو، تألیف: حسین شیخ رضایی، از پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی
از ســه نامزد معرفی شــده، دو نامزد متعلق به پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی است. این ناشر در سال گذشته فعالیت 
چشمگیری را در تولید کتاب هایی برای مربیان کالس های "فلسفه 
برای کودک" نشان داد و طبعاً بخت آن برای کسب عنوان برگزیده 
یا تقدیری دو برابر ناشر اصفهانی گروه است. مؤلف کتاب نخست 
آقای رضاعلی نوروزی عالوه بر این گروه در گروه بازی و سرگرمی 

نیز جزء نامزدهاست. 

گروه داوری کتاب های چند موضوعی
کتاب های چند موضوعی به آن دسته از کتاب های کمك درسی 
گفته می شود که موضوع درسی واحدی ندارند و  معموالً مربوط به 
چند درس  از یك پایه اند. بیشتر کتاب های این حوزه،  شامل علوم 
و ریاضی و فارسی اند که ممكن است گسترده تر یا محدودتر شوند.

تشــكیل گروه داوری چند موضوعی مســتلزم کمك گرفتن از 
داوران متعدد و متخصص هر موضوع است؛ بنابراین همیشه انتخاب 

داوران این گروه همراه با سختی و مشقت بوده است. 
امسال با توجه به این موضوع که 9 کتاب از 10 کتاب مربوط به 
دوره ابتدایی و فقط یك کتاب مربوط به پایه هفتم بود، سه تن از 
کارشناسان با سابقه دوره ابتدایی برای داوری انتخاب شدند. ترکیب 
گروه داوران نیز طوری در نظر گرفته شــد که قادر به بررسی همه 

کتاب ها باشند.
با این وصف این گروه پس از تشــكیل چند جلســه و تجمیع 
امتیازها و بحث و بررســی درباره کتاب ها، به این نتیجه رسید که 
هیچ یك از کتاب ها چنان بی نقص نیســتند که راهی مرحله بعد 

شوند؛ از این رو هیچ کتابی از این گروه نامزد نشد. 

گروه داوری داستان، دوره آموزش ابتدایی
کتاب های داستان، در دوره ســیزدهم، در دو گروه بررسی شد: 
گروه کودک یا دوره ابتدایی و گروه نوجوان و جوان یا دوره متوسطه. 
در این میان سهم گروه نخست 84 عنوان کتاب بود که اعضای 
محترم این گروه ابتدا از میان آن ها 11 عنوان را برگزیدند و سپس 

به این شش کتاب مجوز دادند تا به رقابت خود برای تصاحب عنوان 
برگزیده یا تقدیری ادامه دهند:

 آقای سه چرخه ای، نوشته فاطمه فروتن از انتشارات به نشر؛ 
 پادشاهی که کشورش را گم کرد، نوشته مجید راستی از 

نشر پیدایش؛
 دختری دارم شاه نداره؛ نوشته سوسن طاقدیس از کانون 

پرورش فكری کودکان و نوجوانان؛
 قصه های جنگ و صلح، نوشــته مرتضی خســرو نژاد از 

انتشارات امیرکبیر؛
 مجموعه قصه های الکی پلکی، نوشته گروه نویسندگان از 

نشر پیدایش؛
 هشت پا، نوشــته محمدرضا شمس؛ از کانون پرورش فكری 

کودکان و نوجوانان.
چنان که دیده می شود از کتاب های نامزد شده دو عنوان متعلق به 

نشر پیدایش و دو عنوان متعلق به کانون است.

گروه داوری داستان دوره متوسطه
اما سهم کتاب های داستان گروه متوسطه )نوجوان و جوان( بالغ 
بر 54 عنوان بود که بخت رســیدن به عنوان کتاب برگزیده هنوز 

برای شش عنوان از آن ها باقی مانده  است. 
 اسب و سیب و بهار، نوشته احمد رضا احمدی، کانون پرورش 

فكری کودکان و نوجوانان
 قند آباد، نوشته سیدسعید هاشــمی، کانون پرورش فكری 

کودکان و نوجوانان
 مگه من چند نفرم؟، نوشته هادی خورشاهیان، افق

 نردبانی رو به آسمان، نوشته یوسف قوجق، کانون پرورش 
فكری کودکان و نوجوانان

 هزار سال داستان های طنزآمیز ادب فارسی )از فردوسی 
طوسی تا مال حبیب اهلل کاشــانی(، نوشته محمد جعفری قنواتی، 

کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
 هیچ کس جرئتش را ندارد، نوشــته حمیدرضا شاه آبادی، 

کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
اتفاق شگفتی که در این گروه رخ داد و البته خیلی دور از انتظار 
نیست، نامزد شــدن پنج عنوان از آثار منتشر شده کانون پرورش 
فكری کودکان و نوجوانان در این گروه بود. نامزد ششم »مگه من 
چند نفرم؟« از تولیدات افق اســت که این ناشر هم در انتشار آثار 
داستانی شناخته شده است. اگر اتفاق غیر قابل انتظاری رخ ندهد 
و گروه از هر دو سهم خود در دادن جایزه استفاده کند، دست کم 

یكی از جایزه های این گروه از آن کانون خواهد بود.

گروه داوری ریاضی
گروه ریاضی از گروه هایی اســت که معموالً بازار پررونقی دارد. 
بیش تر ناشران آموزشی معموالً کتاب هایی در این حوزه دارند. باور 
همكاران ما این است که کیفیت کتاب های کمك درسی ریاضی در 
سال های اخیر رشد قابل توجهی یافته است. این گروه با 47 کتاب، 
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از نظر تعداد کتاب در بین گروه های متوسط قرار داشت؛ اما از نظر 
نامزدهای معرفی شــده، با 9 نامزد در صدر گروه های سیزدهمین 

جشنواره کتاب های آموزشی وتربیتی رشد قرار گرفت. 
 آموزش ریاضیات در دبستان، تألیف: روبین یورگنسن و 

شلی دال، ترجمه: امیرحسین آشنا، بینش نو
 مریــخ )مجموعه ریاضیات خود خوان(: آموزش ســریع و 
جذاب ریاضی پایه اول دبستان کتاب مسئله، تألیف: حسین 

پاسبانی و مسلم کریم زاده، خوشه علم
 اسم من ... مثلث/ اســم من.. مربع/ اسم من... دایره، 

تألیف: ناهید عسگری، کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
 آموزش و ارزشــیابی راهبرد های حل مسأله: ویژه ی 
آموزگاران و والدین دانش آمــوزان دوره ی ابتدایی، تألیف: 

مریم شریف زاده و مرتضی صادقی، یار مانا
 تفکر و یادگیری ریاضی در سنین کودکی، تألیف: لیندا 

پاوند، ترجمه: سیدرضا نایینی، شرکت انتشارات ویژه نشر
 ریاضی اول دبستان )کتاب کار مفهومی(، تألیف: فائقه 

طهماسبی، خیلی سبز
 ریاضیات جادویی: جذابیت بخشیدن به ریاضیات در 

کلیه پایه ها، تألیف: محمد رستگار، نخبگان خالق
 همه ما ریاضیدان هستیم!، تألیف: مینا مهرورز، مؤسسه 

فرهنگی مدرسه برهان
 هندســه از ابتدا تا... جلد اول، تألیف: ارشــك حمیدی، 

مؤسسه فرهنگی فاطمی
موضوع مســرت بخش در بین کتاب های گروه این است که از 9 
کتاب نامزد شده فقط دو کتاب ترجمه اند و شاید موضوع جذاب تر 
این باشد که یك سوم کتاب ها از ناشران شهرستان اند. نكته قابل 
توجه دیگر هم این است که با وجود این تعداد نامزد، نام هیچ  یك 

از ناشران دوبار به میان نیامده است.

گروه داوری زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات فارسی با بررسی 71 عنوان کتاب، به 8 کتاب 

مجوز حضور در دور نهایی رقابت ها را اعطا کرد: 
 بازی های آموزشی برای کالس فارسی )انشا و نوشتن 
خالق( تألیف رضا علی نوروزی و منیــره عابدی درچه و فروزش 

فریدی زاد، یار مانا
 بسته مدیریت کالسی: کتاب کار و تمرین فارسی پایه دوم 

)هشتم( دوره اول متوسطه تألیف شهناز عبادتی، مرآت دانش
 بیایید داستان بنویسیم نوشته مهدی میرکیایی از طالیی

 بیایید شعر بگوییم نوشته انسیه موسویان، طالیی
 کتاب راهبردی آموزش امالی فارسی ویژه دانش آموزان 
سال ششم ابتدایی تألیف عبدالرحمان صفارپور، مؤسسه فرهنگی 

مدرسه برهان
 کار طالیی فارسی هشتم )دوره اول متوسطه( تألیف علی 

قلی پور و ابراهیم هداوندمیرزایی از کاگو
 کتاب کار جامع دوم ابتدایی تألیف سمانه قدری گراخك، 

ضریح آفتاب
 مجموعه شــش جلدی من خواندن را دوست دارم تألیف 

منصوره صابری، شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق
نمی توان نادیده انگاشت که بیش از نیم نامزدها از زمره کتاب های 
کمك درســی اند. آیا این اتفاق بدین معنی اســت که کتاب های 
کمك درســی در این گروه، تا بدین درجه از رشــد رسیده اند که 
دوشادوش کتاب های دانش  افزایی بایستند؟ نكته جالب دیگر این 
است که دو ناشر از هفت ناشر صاحب اثر در این گروه، ضریح آفتاب 
و یارمانا از ناشران شهرســتانی اند همچنین  دو عنوان از کتاب ها 
متعلق به نشــر طالیی است که بخت این ناشر را برای کامیابی در 

دور پایانی فزونی می بخشد. 

گروه داوری زبان های خارجی
در فهرست گروه داوری زبان های خارجی که در سال های اخیر 
فقط شــامل کتاب های زبان انگلیسی بوده است، 27 عنوان کتاب 
وجود داشت که گروه داوران سه عنوان آن ها را نامزد دریافت جایزه 

معرفی کرد: 
 انگلیســی از طریق فارســی 1، تألیف: امین رحیمی و 

محمدعلی ایزدپناه ، از ایده درخشان
 کتاب جامع زبان انگلیســی خط سفید پایه هفتم و 

هشتم، تألیف: توانایی، مجید از خط سفید
 بسته  مدیریت کالسی: کتاب کار و تمرین انگلیسی 1 و 3، 

تألیف: سیدمسعود حاجی سیدحسینی فرد، از مرآت
نكته قابل توجه در این گروه نیز حضور قوی ناشران شهرستانی 
است؛ دو ناشــر از سه ناشر، شهرستانی اند. به نظر می رسد به طور 
کلی ناشران شهرســتانی با وجود تعداد اندکشان، حضوری قابل 

توجه در این دور از جشنواره  دارند.

گروه داوری کتاب های سالمت و تربیت بدنی
تربیت بدنی از آن گروه هایی است که متأسفانه ناشران زیادی در 
حوزه مربوط به آن فعالیت ندارند.  و از آن اسف بارتر این است که 
در این حوزه ســهم تألیف به شدت اندک است. با این وصف وقتی 
ســه داور گروه دور یك میز نشستند، 15 کتاب پیش روی خود 
داشتند که البته دو سوم آن ها کتاب ترجمه شده بود. آن ها پس از 
بحث و بررســی، برای دریافت یك جایزه ای که سهم گروه بود، به 

معرفی سه نامزد بسنده کردند: 
 آناتومی آسیب های ورزشــی برای بازتوانی و آمادگی 
جسمانی، تألیف: لی براندون، ترجمه: محمد حسین علی زاده و 
سپیده لطیفی از شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکاء/ شرکت 

جازیكا
 تربیت بدنی بدون سالن  ورزشی )فعالیت های بدنی ویژه 
فضاهای رایج  آموزشی(، تألیف: چارمین ساترلند، ترجمه: زهرا 

استیری و رزا رهاوی، از امید مهر
 حرکات اصالحی، تألیف: یحیی سخنگویی و زهره افشارمند، 

از شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکاء
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چنان چه دیده می شــود، دو ســوم نامزدها ترجمه هســتند. 
موضوع دیگر این که یكی از ناشــران در انتشار دو کتاب سهیم 
است. پیداست بخت این ناشر برای دریافت لوح تقدیر گروه دو 

برابر سه ناشر دیگر است. 

گروه داوری شعر و نثر ادبی
در گروه شعر و نثر ادبی 55 کتاب برای کسب عنوان برگزیده 
به صف شــده بودند که در دور نخســت رقابت ها شش کتاب 
درخشش بیشتری در چشم داوران یافتند و در زمره نامزدهای 
نهایی جایی برای خود دســت و پا کردند. این شــش کتاب از 

این قرارند:  
 آب و تاب، سروده ســعیده موسوی زاده از کانون پرورش 

فكری کودکان و نوجوانان
 چهارشنبه های بستنی، سروده انسیه موسویان از کانون 

پرورش فكری کودکان و نوجوانان
 مجموعه رفتم باال، اومــدم پایین )رفتم باال انار بود، 
رفتم باال ســیب بود، رفتم باال مورچه بود(، سروده ناصر 

کشاورز از محصوالت مشترک شهر قلم و چكه
 صدای بال لك لك ها، ســروده مریم اســالمی از کانون 

پرورش فكری کودکان و نوجوانان
 قد ســر سوزن، سروده کشــاورز، ناصر از کانون پرورش 

فكری کودکان و نوجوانان
 یك قوری پر از قور، ســروده مریم هاشــم پور از کانون 

پرورش فكری کودکان و نوجوانان
بر اساس این فهرست ناصر کشاورز با مجموعه رفتم باال، اومدم 
پایین از نشر چكه و قلم و قد سر سوزن از کانون پرورش فكری 
در بین مؤلفان از بخت بیشــتری برای گرفتن جایزه برخوردار 

اســت. از منظر ناشــر نیز پنج اثر متعلق به کانون اند. پیداست. 
اگر گروه از هر دو ســهم جایزه خود استفاده کند، از هم اکنون 

پیداست که یكی از جوایز در سبد کانون خواهد بود. 

گروه داوری علوم و مطالعات اجتماعی
گروه داوری مطالعات و علوم اجتماعی، به دلیل تنوع موضوعات، 
تنها گروه داوری پنج نفری این دوره از جشنواره بود. پس از بحث 
و بررسی 60 کتاب، در پایان پنج کتاب فرصت رقابت برای تصاحب 

عنوان برگزیده و تقدیری جشنواره را به دست آوردند:
 کتاب های سبز: آفت کش  ها  و بدن ما، تألیف: جنیفر الوندا، از 

شرکت انتشارات فنی ایران
 چراهای تاریخ ایران: ایران از کودتای رضاخان تاپیروزی 

انقالب اسالمی، تألیف: حشمت اهلل سلیمی، از قدیانی
 خلیج فارس و جزایر سه گانه، تألیف: امیر هوشنگ اقبال پور 

و زهرا نجیبي، از آبرنگ
 دانش نامه  نوجوان: دنیای هیجان انگیز مومیایی ها و اهرام، 

تألیف: سام تپلین، ترجمه: صدرا صاحب فصول از نوشته
 فرهنگنامه کــودکان و نوجوانــان: فرهنگنامه کودکان و 
نوجوانان جلد 15 و 16، تألیف: مؤلفان شــورای کتاب کودک از 

شرکت تهیه و نشر فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان
 کاروان دانایی: سرگذشت کتاب در ایران پس از اسالم، 
تألیف: مهدی میرکیایی، از کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
در بین ناشران یك ناشر شهرستانی )نوشته از اصفهان( دیده 
می شــود. این ناشر در گروه های دیگر جشــنواره نیز سهمی از 
نامزدها را به خود اختصاص داده اســت. به نظر می رسد حضور 
نام ناشــر در گروه های متفاوت، نشــان از کوششی برنامه ریزی 

شده داشته باشد. 
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گروه داوری علوم تربیتی و روان شناسی
گروه علوم تربیتی و روان شناسی را می توان پرکارترین گروه جشنواره 
سیزدهم به شمار آورد. این گروه می بایست 120 کتاب را در دو حوزه 
علوم تربیتی و روان شناسی مورد داوری قرار دهد. به همین دلیل هم 
آخرین گروهی بود که کار خود را به پایان رســاند. ماحاصل کار این 

گروه نیز معرفی 6 نامزد برای رقابت بر سر دو سهمیه گروه بود: 
 پرورش یادگیری مســتقل راهبردهــای کاربردی در 
مشاوره تحصیلی برای افزایش موفقیت دانش آموز، تألیف: 
ویرجینیا اسمیت هاروی و لوئیس  ای. چیكی  وولف، ترجمه: احمد 

عابدی و شیرین عظیمی فر، نوشته
 تدریس پژوهش محور: ساختارســازی های پژوهش 
محور 1 براساس مدل E5 چرخه یادگیری، تألیف: اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان، معاونت پژوهش برنامه ریزی و 

نیروی انسانی، شورای تحقیقات، گروه تحقیق و پژوهش، آمیس
 مجموعه کتاب هــای دانش افزایــی: درس پژوهی ایده ای 
جهانی برای بهسازی آموزش و غنی سازی یادگیری، تألیف: 

محمدرضا سرکارآرانی، مرآت 
 روان شناسی رشد در گستره زندگی، تألیف: جان دبلیو 

سانتراک، ترجمه: پرویز شریفی درآمدی و محمدرضا شاهی دانژه
 مباحث اساسی در روان شناسی کودک، تألیف: علی فتحی 

آشتیانی، مینا فتحی آشتیانی و هادی عظیمی، بعثت
 بزرگان روان شناسی و تعلیم و تربیت، ویلیام گلسر، تألیف: 

علی صاحبی، دانژه
از 6 کتاب دو کتاب متعلق به نشر دانژه است که البته با توجه به 
تمرکز فعالیت ناشر در این حوزه دور از انتظار نمی نماید؛ اما حضور 
دو ناشــر اصفهانی در بین نامزدها درخور ستودنی است. موضوع 
قابل توجه دیگر آن است که تألیف یكی از کتاب ها را اداره آموزش 
و پرورش اصفهان بر عهده داشــته اســت. این موضوع نیز درخور 
ستایش است که نیروهای یك اداره دولتی با کار گروهی توانسته اند 
کتابی بیافرینند که خودش را در بین رقیبانی فراوان تا این سطح 

از جشنواره رسانده است. 

گروه داوری علوم تجربی
کتاب های دانش افزایی علوم تجربی از جذاب ترین کتاب ها برای 
دانش آموزان اند. کتاب های کمك درســی علوم نیز با وجود آن که 
در مقایســه با کتاب های قبلی از جذابیت کمتری برخوردارند، با 
این حال همیشــه مشتریان خود را دارند. از این رو در طول سال، 
کتاب های فراوانی در موضوع علوم تجربی منتشر و برای دبیرخانه 
سامان دهی فرستاده می شود؛ با این حال معموالً بهترین کتاب های 
این گروه از جنس ترجمه بوده اند و در هر حال رنگی و بو و نشانی 
از ســرزمین مقصد خود را به همراه داشــته اند. کتاب های کار و 
تمرین وطنی نیز که معموالً بدان به چشم کاالی مصرفی زودبازده 
و نگریسته می شده، از آن اندازه خالقیت و تازگی برخوردار نبوده اند 
که نگاه داوران را به خود معطوف دارند. بنابراین وقتی که این گروه 

هفت کتاب را نامزد می کند، باید موضوع را به فال نیك گرفت. 

 آشــنایی با جانوران: خزندگان، تألیف: حســن ساالری، 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 آموزش مهارت های ساخت آسان هواپیماهای کاغذی، 
تألیف: محمد عسكری تپه، مارینا

 مجموعه اولین کتاب علمی من، تألیف: جف ورینگ، ترجمه: 
سارا سیدناصری از ذکر

 پیش بینی، مشــاهده، توضیح )جلد دوم: شــیمی و 
زیست شناســی(، تألیف: هوم هیثوم و مایكل بــاون، ترجمه: 
معصومه، خلیلی و ملیحه، خلیلی، مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 دانش پایه: تولید مثل و رشد و نمو، تألیف: حسین الوندی، 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 راهبردهایی در فرآیند یاددهی و یادگیری علوم تجربی، 
تألیف: پورانداخت یعقوبی کلورزی، پیام رسان

 فضا  پیمایی  به  نام  زمین، تألیــف: جینا دال فوکو، ترجمه: 
سلیمان فرهادیان از نوای مدرسه

خوش بختانه در میان نامزدهای گروه ســهم بیشــتر متعلق به 
کتاب های تألیفی است. از دیگر نكات جالب توجه در این فهرست 

سهم چهل و چند درصدی انتشارات مدرسه است. 

گروه داوری فیزیک 
در گروه فیزیك که امســال با 19 کتاب در بین شاخه های علوم 
تجربی، در دوره متوســطه، بیشــترین کتاب و بهترین شرایط را 
داشت، داوران پنج عنوان کتاب را نامزد کردند: سه کتاب مربوط به 
حوزه دانش افزایی فیزیك و از قضا هر سه به نوعی مربوط به مبانی 

فیزیك است و دو کتاب از زمره کتاب های کمك درسی است. 
 فیزیك 3 و آزمایشــگاه )درس، تمرین و فعالیت های 
تکمیلی رشته علوم تجربی(، تألیف: احمد احمدی و روح اهلل 

خلیلی بروجنی، مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
 فیزیك 3 تجربــی، فیزیك 3 ریاضــی و جلد دوم 
پرسش های چهارگزینه ای فیزیك پیش دانشگاهی، تألیف: 

فرید شهریاری، مبتكران/ پیشروان
 فیزیك دانشــگاهی سیرز و زیمانســکی )جلد اول: 
مکانیك/ جلد دوم: شــاره ها و گرما(، تألیف: هیو دی یانگ 
و راجر ای  فریدمن، ترجمه: حســین صالحــی و محمد مرادی و 

حمیدرضا مشایخی و رامین صفائیان بلداجی، دانش نگار
 مبانــی فیزیك )جلــد اول: مکانیــك/ جلد دوم: 
ترمودینامیك، ارتعاش ها و امواج(، تألیف: ریموند ســروی و 

کریس ووئیل، ترجمه: منیژه رهبر، مؤسسه فرهنگی فاطمی
 مبانی فیزیك )جلد اول: مکانیك و گرما(، تألیف: دیوید 
هالیــدی و دیگران، ترجمه: محمدرضــا جلیلیان نصرتی، محمد 

عابدینی، مجتبی پرهیزگار و روح اهلل خلیلی بروجنی، صفار
چنان که دیده می شود خوش بختانه ناشران این آثار متفاوت اند. 
نكته جالب توجه این است که یك مؤلف در پدید آمدن دو عنوان از 
کتاب ها نقش داشته است. همچنین در یكی از ردیف ها، سه کتاب 

یك مؤلف مجموعاً نامزد معرفی شده است.
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گروه داوری فرهنگ و هنر
گروه فرهنگ و هنر نیز از  تنوع موضوعی باالیی برخوردار است. 
حوزه هایی مانند نمایش، نقاشی، طراحی، کاردستی، خوش نویسی، 

سفال، سینما، موسیقی و مانند آن... 
بــا وجود آن که تقریباً کتاب های قابل توجهی در این حوزه ها به 
جشنواره رسیده بود، اما داوران این گروه به معرفی سه نامزد بسنده 

کردند: 
 داســتان پیدایش خط از کتیبه تا کتاب، تألیف: جمال 

رادفر، کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
 عروسك های انگشتی، راهــی به سوی قصه گویی، بازی و 
خالقیت، تألیف: هدی عظیمی، مؤسســه پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان
 مجموعه بیســت جلــدی راز نقاشی های قشنگ: تألیف: 

محمدحسین صلواتیان، به نشر

گروه داوری کار و فناوری
کتاب کار و فناوری از کتاب های جدیدالتألیف پایه ششم ابتدایی 
و دوره متوسطه اول است؛ به واقع این کتاب را می توان شكل به روز 
شــده و نونوار حرفه وفن قدیم دانست. این کتاب به دلیل شرایط 
خاص خود، شــامل موضوعات متنوعی است؛ با این وصف ناشران 
محدودی در این حوزه فعالیت دارند و آن ها نیز کتاب زیادی منتشر 
نمی کننــد.  این موضوع در معرفی نامزدهای این گروه نیز نمودی 
بارز یافته است. شش نامزد معرفی شده فقط متعلق به دو ناشرند: 
یكی تهرانی و دیگری یزدی که هر کدام از سهمی پنجاه درصدی 
برخوردارند. ســهم کتاب های تألیفی و ترجمه ای نیز به یك اندازه 
اســت؛ شاید از آن جالب تر پدیدآورندگان این شش کتاب هستند 
که فقط سه نفرند: مؤلف هر سه کتاب تألیفی یك نویسنده است؛ 

اما سه کتاب ترجمه ای محصول کار دو مترجم است. 
 بســته آموزش رایانه به کودکان: نرم افزار صفحه گسترده 

اکسل 2013، تألیف: سعیده مفیدی نسب، روشنگران راه فردا 
 بسته آموزش رایانه به کودکان: نرم افزار واژه پرداز ورد2010، 

تألیف: سعیده مفیدی نسب، روشنگران راه فردا 
 حفظ محیــط زیســت: باز مصرف، بازیافت، بازکاهی در 
مصرف آب، تألیف: الكساندرا فیكس، ترجمه: مینا سلیمی شرکت 

انتشارات فنی ایران
 حفظ محیــط زیســت: باز مصرف، بازیافت، بازکاهی در 
مصرف مواد غذایی، تألیف: الكســاندرا فیكــس، ترجمه: الدن 

مقیمی اسكویی، شرکت انتشارات فنی ایران
 حفظ محیــط زیســت: باز مصرف، بازیافت، بازکاهی در 
مصرف فلزات، تألیف: تألیف: الكســاندرا فیكس، ترجمه: الدن 

مقیمی اسكویی، شرکت انتشارات فنی ایران
 مبانی و ویندوز 1 )به همراه کتاب کار(، تألیف: ســعیده 

مفیدی نسب، روشنگران راه فردا

گروه داوری معارف اسالمی
گروه معارف اســالمی نیز 6 کتاب را در فهرست نامزدهای خود 

قرار داد:
 آغاز و انجام هستی و راهبری انسان: رویكردی نوین در 
طرح مباحث اعتقادی. تألیف: سید محمد رضا دربندی، از دفتر نشر 

فرهنگ اسالمی
 مجموعــه به من بگو خدا کیست، تألیف: غالم رضا حیدری 

ابهری، از نشر جمال
 مجموعه آموزش ترجمه و معارف صحیفه سجادیه: درس نامه 
صحیفه ســجادیه )جلد اول(، تألیف: حمید محمدی، ســعید 
امینایی، رســول هاشمی، صادقی و جمعی از پژوهشگران حوزه و 

دانشگاه، از دارالعلم
 دانشنامه نهج البالغه )جلد اول و دوم( تألیف سیدجمال الدین 

دین پرور، از مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
 سرچشــمه حکمت )جرعه اول: سیاست و حکومت 
در نهج البالغه(، تألیف: محسن اسماعیلی، از دفتر نشر فرهنگ 

اسالمی
 فلســفه خرافات، تألیف: ســید یحیی یثربی، از مؤسسه 

انتشارات امیرکبیر
در بین شــش نامزد، دو کتاب محصول انتشــارات دفتر نشــر 
فرهنگ اسالمی است. همین طور موضوع دو کتاب، کتاب ارجمند 

نهج البالغه و موضوع یك کتاب صحیفه شریف سجادیه است. 

گروه داوری نمایش نامه
در این گروه امسال تعداد قابل توجهی نمایش نامه وجود داشت: 
18 عنوان کتــاب، که به قول داوران محترم گروه 73 نمایش نامه 
را در بر می گرفت. البته ناشــران این کتاب ها از پنج ناشــر تجاوز 
نمی کردند و این نشــان می دهد که ناشــران به نمایش نامه نگاه 

تخصصی دارند.
داوران محترم که هر ســه برای نخستین بار در جشنواره کتاب 
رشــد به داوری می پرداختند، این کتاب ها را برای دور آخر نامزد 

کرده اند: 
 سه کتاب: جعبه خیال، ما همان جمع پراکنده و زنگ اول 

تاریخ، تألیف فریده شیر ژیان؛ 
 مجموعــه دو جلدی چهل نمایش نامــه برای کودکان و 
نوجوانان، تألیف داود کیانیان که توسط خود مؤلف منتشر شده 

است؛
 شازده و پهلوان تألیف محمدرضا یوسفی از کانون پرورش 

فكری کودکان و نوجوانان.
به این ترتیب بخت و اقبال ناشر مؤلف محترم برای تصاحب جایزه، 
نصف کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان است و او برای غلبه بر 
حریــف پرفن و مجرب خود و ربودن گوی توفیق از میانه این میدان، 

باید سخت بكوشد.
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گوشه هایی از جشنـوارة
سیزدهم به روایت تصویر



نامزدهای جشنواره سيزدهم
در يك قاب
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